گزارش جستجو و نظر مکتوب مرجع استعالمنسخه  -2اردیبهشت  89شماره
تاریخ ثبت اظهارنامه:برای تایپ کلیک نمایید

عنوان

اظهارنامه:برای تایپ کلیک نمایید.

تاریخ حق تقدم:برای تایپ کلیک نمایید

اختراع:برای تایپ کلیک نمایید

English Title:Click here to enter title.
متقاضی:برای تایپ کلیک نمایید

.

جداولی را که در گزارش تکمیل شده است انتخاب نمایید :
☐جدول ( )1گزارش جستجو ()Search Report

☐ جدول ( )2بیان دالیل احراز یا عدم احراز شرایط ثبت اختراع
☐ جدول ( )3اعالم مستندات اصالح شده

☐ جدول ()4اعالم دالیل عدم وحدت اختراع ()Lack of unity of invention
☐ جدول ( )5عدم اظهارنظر
.

اصالحات در مستندات اظهارنامه:
مستندات اولیه اظهارنامه (ارسال شده از سوی اداره ثبت اختراعات) نیاز به اصالح نداشته و تغییر نیافته است.
مستندات اولیه اظهارنامه (ارسال شده از سوی اداره ثبت اختراعات) نیاز به اصالح داشته و تغییر یافته است ،لذا فایل
مدارک اصالح شده شامل موارد زیر ،به پیوست ارسال می گردد( .شرح در جدول )3
☐عنوان اختراع☐ شرح و توصیف اختراع

☐ خالصه اختراع

☐ ادعانامه

☐ نقشه

.

تصمیم مرجع استعالم:
پذیرش همه ادعاها (شرح در جدول  -)2اختراع جدید ،دارای گام ابتکاری و کاربرد صنعتی می باشد.
پذیرش برخی از ادعاها (شرح در جدول )2
رد همه ادعاها (شرح در جدول )2
عدم بررسی اظهارنامه (شرح در جدول )5
.

نام مرجع استعالم بررسی کننده اظهارنامه
.
برای تایپ نام مرجع کلیک نمایید .می توانید آرم مربوط به مرجع استعالم را در کادر روبرو وارد نمایید.

.
.
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اظهارنامه:برای تایپ کلیک نمایید.

جدول ( .)1گزارش جستجو
الف ) طبقه بندی بین المللیاظهارنامه (( ،)IPCمی تواند یک یا چند طبقه را شامل گردد):
Click here to enter international patent classification. example: A01G 25/00

ب) زمینه های جستجو:


پایگاه های داده زیر مورد جستجو قرار گرفته است (چهار مورد اول الزامی است).



☐2.PATENTSCOPE☐ 3.ESPACENET☐ 4.GOOGLE PATENT
☐6. US PATENT☐ 7.Others
طبقه های بین المللی مورد استفاده در جستجو:

☐1.IRIPO
☐5. LENS

… Click here to enter IPC classification. example: A01G 25/00 - E01B 25/00 -



کلمات کلیدی جستجو شده:

کلمات کلیدی فارسی جستجو شده را وارد نمایید.
Click here to enter English keywords.



سایر معیارهای فنی جستجو شده:

اگر معیار فنی غیر از موارد باال در جستجو مورد نظر قرار گرفته در این قسمت ذکر نمایید.
.
.
ج) اسناد مرتبط یافته شده
شماره ادعای های

رسته*

سند مرتبط (آدرس دهی به صورتی باشد که سند به راحتی در جستجوی مجدد یافت گردد).

انتخاب

اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید

تایپ نمایید

انتخاب

اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید

تایپ نمایید

انتخاب

اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید

تایپ نمایید

انتخاب

اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید

تایپ نمایید

انتخاب

اطالعات مربوط به سند را اینجا تایپ نمایید

تایپ نمایید

مرتبط

*رسته های مربوط ( X :اسنادی که به تنهایی جدیدبودن ادعا و یا در کنار دانش عمومی فن مربوط ،گام ابتکاری آن را رد می
کنند)؛ ( Yاسنادی که در صورت ترکیب با سند دیگر گام ابتکاری ادعا را رد می کند)؛ ( Aاسنادی که مربوط به موضوع بوده و
ادعا را رد نمی کند).
2
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اظهارنامه:برای تایپ کلیک نمایید.

.

جدول ( .)2ذکر دالیل اختراع پذیری یا عدم اختراع پذیری ( طبق مواد  1و  2قانون ثبت اختراعات)
الف) اظهارنظر (جدید بودن در دنیا ،داشتن گام ابتکاری  ،کاربرد صنعتی)






ادعا /ادعاهای

برای ثبت شماره ادعاها کلیک نمایید.

جدید است.

ادعا /ادعاهای

برای ثبت شماره ادعاها کلیک نمایید.

جدید نیست.

ادعا /ادعاهای

برای ثبت شماره ادعاها کلیک نمایید.

دارای گام ابتکاری است.

ادعا /ادعاهای

برای ثبت شماره ادعاها کلیک نمایید.

دارای گام ابتکاری نیست.

ادعا /ادعاهای

برای ثبت شماره ادعاها کلیک نمایید.

کاربرد صنعتی دارد.

ادعا /ادعاهای

برای ثبت شماره ادعاها کلیک نمایید.

کاربرد صنعتی ندارد.

ب) بیان دالیل بر اساس اسناد ذکر شده در جدول (:)1
برای ثبت دالیل تایید و یا رد هر یک از ادعاها اینجا کلیک نمایید.

.
3
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اظهارنامه:برای تایپ کلیک نمایید.

ادامه جداول ( 1و )2در صورت نیاز به فضای بیشتر از جدول زیر استفاده نمایید.
برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

.
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اظهارنامه:برای تایپ کلیک نمایید.

جدول (.)3نقص های اظهارنامه و فایل های اصالح شده
نقص های زیر در محتوای ضمایم وجود داشت که ضمن راهنمایی متقاضی ،توسط ایشان مرتفع گردید .لذا فایل اصالح شده به
پیوست ارسال می گردد.
☐عنوان اختراع

برای ثبت عنوان جدید کلیک نمایید.

☐شرح و توصیف اختراع

برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

(تغییرررات توصرریف نبایررد فراتررر از
اطالعررات ارا رره شررده در ترراریخ ثبررت
اظهار نامه باشد)

☐خالصه توصیف

برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

☐ادعانامه

برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

(متقاضرری مرری توانررد ادعانامرره را
اصالح نماید به شرطی که توسرط
شرح و توصیف پشتیبانی گردد )

☐نقشه فنی

برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.

(تغییرات نقشه نباید فراتر از اطالعرات
ارا ه شده در تراریخ ثبرت اظهرار نامره
باشد)

.
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اظهارنامه:برای تایپ کلیک نمایید.

جدول ( .)4عدم وحدت اختراع
بر اساس ماده  9قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و عالیم تجاری مصوب  1391وحدت اختراع در اظهارنامه رعایت نشده
است (به عبارتی اظهارنامه شامل چند اختراع مجزا است) لذا متقاضی باید نسبت به تفکیک اختراع ها با موضوعات زیر ،از طریق
ثبت اظهارنامه تقسیمی اقدام نماید:
 -1برای ثبت موضوع اختراع اصلی کلیک نمایید.
 -2برای ثبت موضوع اختراع دوم (تقسیمی)کلیک نمایید.
 -3برای ثبت موضوع اختراع سوم (تقسیمی) کلیک نمایید.
 -4برای ثبت موضوع اختراع چهارم (تقسیمی)کلیک نمایید.

دالیل:
برای ذکر دالیل کلیک نمایید.

جدول ( .)5عدم اظهار نظر مرجع استعالم
اظهارنامه به دلیل زیر مورد بررسی قرار نگرفته است.
☐مستندات اظهارنامه به اندازه ای واضح نیست که بتوان اعالم نظر نمود.
☐ادعاها توسط شرح و توصیف پشتیبانی نمی شود.

☐موضوع اظهارنامه در حیطه تخصصی مرجع استعالم نمی باشد.
توضیحات:برای ثبت توضیحات کلیک نمایید.
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