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ايده پرداز گرامى،
با توجه به اين كه احتمال دارد برخى از ايده پردازان در هنگام ثبت نام در اين رويداد جهت حفاظت 
از دارايى فكرى ايده شان اقدامى نكرده باشند، كميته جشنواره برتر هفته پژوهش استان البرز در نظر 

دارد اطالعاتى را در خصوص بحث مالكيت فكرى در اختيار ايده پردازان قرار دهد.

مطابق با بنده ه ماده 4 قانون ثبت اختراعات، چنانچه ايده اى قبل از ثبت اظهارنامه اختراع به هر 
شكلى فاش شود امكان ثبت اختراع را از دست خواهد داد. به همين لحاظ تاكيد مى شود اگر ايده 
اى كه در اين رويداد ثبت مى كنيد شرايط كلى جهت ثبت اختراع را دارد سريعا نسبت به ثبت 

اظهارنامه اختراع آن در اداره ثبت مالكيت هاى صنعتى اقدام نماييد.

امكان دارد فرآيند بررسى پرونده اختراع به چندين ماه زمان نياز داشته باشد، اما از آنجا كه تاريخ 
حمايت از اختراع ، از تاريخ اظهارنامه محاسبه مى شود، در صورت حضور در اين رويداد پس از ثبت 
اظهارنامه اختراع (حتى اگر مراحل ثبت به پايان نرسيده باشد) مشكلى جهت ثبت دارايى فكرى شما 

بوجود نمى آيد.

شرايط ثبت يك ايده به عنوان اختراع:
1 - جديد بودن

2 - دارا بودن گام ابتكارى
3 - قابليت كاربرد در صنعت

جهت ثبت اظهارنامه اختراع در اداره ثبت مالكيت هاى صنعتى ابتدا بايد 
نسبت به ساخت اكانت كاربرى اقدام كرده و سپس مدارك مربوط به 
اختراع مانند شرح، نقشه و ادعانامه را در سايت بارگزارى نماييد. جهت 

كسب اطالعات بيشتر پيوند هاى زير را بررسى فرماييد.

با آرزوى موفقيت

لينك هاى كاربردى:
http://iripo.ssaa.ir سايت اداره ثبت اختراعات:  

nofan.ir/desc راهنماى تدوين شرح اختراع:  
nofan.ir/forum پرسش سواالت (تاالر گفتگو): 


