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  اجزاي يك گواهي ثبت اختراع -4-1
در اداره ثبت  (filing) ثبت پتنت و تشكيل پرونده گام نخست در بدست آوردن پتنت در هر كشور، مستلزم ارائه تقاضانامه

   .تاختراعات آن كشور اس

     (application)تقاضانامه -4-1-1

بايست با بياني روشن  توصيف فني اختراع مي. فني آن است  هايي نظير عنوان اختراع، سابقه و شرحپتنت عموماً داراي قسمت

و به زبان رسمي كشور هدف و به حد كافي داراي جزئيات باشد طوري كه بتواند شخصي را با فهم متوسط از آن فن به استفاده يا 

  .شوند هاي مربوطه نيز ارائه ميمعموالً براي توصيف بهتر اختراع، نقشه، طرح و دياگرام. ازدبازسازي آن اختراع قادر س

   (publication)انتشار  -4-1-2

اداره ثبــت اختــراع كشور مورد تقاضا پس از بررسي كارشنـاسي پرونده و احتماالً پس از انتشار مفــاد تقاضانامه در سطــح 

  .نمايد كه در سرتاسر همان كشور معتبر و قابل دفاع است ط، نهايتاٌ حق پتنت را اعطا مي، در صورت احراز شرايمعمو

. بايد توجه داشت كه انتشار پتنت در سطح عموم به معناي اعطاي حق پتتت نيست، مگر در آن به نحوي مشخص شده باشد

مانند اداره (اي به نمايندگي از سوي كشورهاي عضو  قهدر واقع تقاضانامه در اداره ملي ثبت اختراعات كشور موردنظر و يا دفتر منط

  .گردد به ثبت رسيده و در نهايت پس از بررسي و احراز شرايط الزم از سوي دولت مربوطه اعطا مي  ،)ثبت اختراعات اروپا

از اختراع را  اي نكته مهم اين است كه متقاضي بايد در درخواسـت خود دقيقاً مشخص كند كه حمايـت در مورد دفاتر منطقه

هريك از كشورهاي انتخاب شده پس از بررسي پرونده مختار است آن . دركدام يك از كشـورهاي عضو آن دفتر خواستار است

تواند  اي نمي لـذا صرف ثبت در دفاتر منطقه. اختــراع را به ثبت رسانده و در سرزمين خود از آن حمايت كند و يا كالٌ آن را رد كند

  .حمايت از تمامي كشورهاي عضو آن دفتر باشد به معناي كسـب

  )Date(تاريخ  -4-1-3

- چون تاريخ تقدم، تاريخ درخواست، تاريخ انتشار و تاريخ اعطاي پتنت هستند، كه ميهاي متفاوتي همها داراي تاريخپتنت

اگر . حفاظت قانوني هست يا خير اند، هنوز تحتتواند سن اختراع را نشان دهد و مشخص كند آيا اختراعي كه آنها توضيح داده

  . توانند بدون اجازه از صاحب پتنت آن را استفاده نمايندمدت زمان زيادي باشد كه اختراع حفاظت نشده باشد، آنها مي
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٢ 

 

  اختراع  مخترع، متقاضي، مالك -4-1-4

گاهي متقاضي يك . ضي استگاهي مخترع، همان متقا. دهندها نام و آدرس مخترع، متقاضي و مالك را نشان ميهمه پتنت

اطالعات حاوي . شودكند كه نام اين وكيل در پرونده ذكر ميوكيل را براي دنبال كردن مراحل قانوني درخواست پتنت منصوب مي

ها به هر صاحب مجوز اجازه ارتباط با شخص مربوطه را به اين. است) درخواست كننده(آدرس قانوني حداقل مالك و يا متقاضي 

  . دهدافتن شرايط انتقال فناوري ميمنظور ي

  (Patentee/ Inventor)مخترع ) الف

شده منحصراً به او تعلق دارد اما در شخصي است كه اختراع حاصل تالش فكري و ذهني اوست و حقوق اختراع ثبتمخترع 

يل اختراع را به دستور و سفارش كارفرما اين قب بسياري از مواقع مخترعين بر طبق قرارداد استخدام يا كار معين و يا قراردادهايي از

دهند و برطبق قرارداد فيمابين تمام يا قسمتي از حقوق مادي آن متعلق به كارفرما يا بنگاه و شركتي است كه وي را انجام مي

كه تيفلذا درصور ،وي محفوظ است و نام وي بايد در اختراع ذكر شود) حقوق معنوي(وليكن نام مخترع  .استخدام كرده است

كه افرادي به صورت مشترك اختراعي كرده باشند صورتي مخترع غير از مالك باشد بايد اين بند تكميل شود و نكته ديگر اينكه در

گيرد و درصورت تعدد متقاضيان ثبت اختراع به درخواست آنها ميزان سهم هريك حقوق ناشي از اختراع مشتركاً به آنان تعلق مي

بصورت مساوي تقسيم خواهد (صورت حقوق ناشي از اختراع بالسويه اين به تفكيك قيد خواهد شد در غير نامه اختراعدر گواهي

  .خواهد بود) شد

   ) Assignee  /Applicant( پتنتمالك ) ب

يا (تواند شخص اختراع مي) يا مالكين(گردد، مالك گردد كه اختراع به نام وي تقاضاي ثبت ميمالك به كسي اطالق مي

  .باشد) ها ويا هردوي آن(حقيقي يا حقوقي ) صاشخا

  ) patent number (شماره پتنت  -4-1-5

قيد شده باشد به معني اين است كه مراحل ثبت  patent number - معموال قسمت باالي پتنت –چنانچه در متن پتنت 

  Application number or publication number: گرددپتنت گذرانده شده در غير اين صورت قيد مي 

 .گرددتاريخ مشخص مي filingتعلق گرفته و با نام  Application number شود، ميزماني كه براي ثبت پتنت اقدام 

  ).گرددمحاسبه مي filingساله پتنت از زمان  20حقوق (
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٣ 

 

  )  priority(  ادعاي حق تقدم -4-1-6

در اين مورد روز تسليم جزء مدت . ظهارنامه اصلي خواهد بودماه از تاريخ تسليم ا 12مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 

محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل، 

 patent familyها تنتوقتي اختراع در چند كشور پتنت شده باشد اولين ثبت نام گرفته و به مجموعه پ .محاسبه خواهد شد

  .هايي است كه پتنت در آن جا ثبت شده استمؤيد سرزمين patent family .شوداطالق مي

  4، ادعا3ها، نقشه2، توصيف1چكيده -4-1-7

-بنابراين عالوه بر مشخصات شناسنامه. كندها را آسان ميپرونده پتنت داراي ساختار نسبتا يكساني است، كه استخراج داده

  : ختراع، متن اختراع شامل موارد ذيل خواهد بوداي ا

اي است ها حاوي چكيدهبسياري از پتنت :چكيده

چكيده به . دهداي از اختراع را نشان ميكه خالصه

اي از يكي از محتويات دهد تا ايدهخواننده اجازه مي

  .پتنت در عرض چند دقيقه در ذهن خود شكل بدهد

اين اختراع  دهد چه چيزي درنشان مي :ادعا

  . جديد است و پتنت شده است

اي قبل از اختراع وجود دارد و تفاوت بين فناوري قبلي و آنچه اينكه چه زمينه. دهدزمينه پتنت را توضيح ميپيش :توصيف

ي جديد يافت شده هاعالوه پيشرفت فناوري راهبه. كندعنوان يك افزودني جديد به اختراعات قبلي بيان ميكند را بهاختراع ادعا مي

  . كندبراي حل مشكالت موجود را بيان مي

  .سازدهايي است كه اختراع مورد نظر را آشكارتر ميهاي پتنت حاوي نقشهاغلب پرونده :هانقشه و رسم

يد اطالعات فناوري بوسيله توضيحات اختراع در مطابقت و توافق با نيازهاي قانون پتنت، قابل درخواست و بوسيله موارد جد

هاي هاي پتنت با گزارشبرخي پرونده. شودموجود توضيح داده مي» 5وضعيت فن«مورد ادعا و متن اختراع بوسيله مرجع دادن به 

                                                            
١  
٢ discription 
٣ drawings 
٤ claims 
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٤ 

 

دهنده يك مجموعه از مراجع ذكر شده است كه در طول جستجو مبتني بر مدرك و سند در شوند كه نشانمنتشر مي 6جستجو

  . دهدي اختراع مورد ادعا را نشان ميمرحله اول بدست آمده است و سطح تازگ

  )IPC(المللي پتنت بندي بينطبقه -4-1-8

منظور به. كندبندي هستند كه يافتن و استخراج اطالعات مرتبط با آنها را براي ما آسان ميهاي پتنت حاوي طبقهپرونده

هاي پتنت را ، ادارات پتنت پروندهstate of the art (current) technologyهاي جستجو و اجراي جستجو براي حفظ فايل

بوسيله يك  IPC7بندي وجود دارد امروزه سيستم طبقه  اگرچه چندين. كنندبندي ميهاي مختلف فناوري طبقهبراساس زمينه

سال پيش پايدار شده و  30ها بيش از توافق بين دولت

هاي پتنت معتبر مورد استفاده بطور گسترده بوسيله اداره

-مورد نظارت قرار مي WIPOبوسيله  IPC. گيردميقرار 

ها براي ساختن بندي پتنتهزينه فرآيند و طبقه. گيرد

بندي بر روز نگهداشتن سيستم طبقههاي جستجو و بهفايل

ها بوسيله ادارات پتنت كه تعداد زيادي از پتنت IPCطبق 

در نتيجه كاربران نسبت . شودكنند، تقبل ميرا منتشر مي

بندي خاص حاوي هاي پتنت مربوط به زيرتقسيمات طبقهپرونده. برندها بدون مشكلي سود ميدارات پتنت از دستيابي به پتنتبه ا

، IPCهمچنين اخيرا اداره ثبت اختراع ايران بر اساس سيستم . هاي فناورانه استانبار متمركزي از اطالعات پيشرفته در زمينه

المللي اختراعات مورد استفاده در اداره ثبت اختراعات ايران بندي بيندر ذيل ترجمه شده طبقه. دنمايبندي مياختراعات را طبقه

  :آورده شده است

  نيازهاي انساني: بخش الف

 كشاورزي : زير بخش •

 مواد غذايي ـ تنباكو: زيربخش •

 اقالم شخصي يا خانگي: زيربخش •

                                                                                                                                                                                                
٥ Prior art 
٦ Search Report 
٧ International patent classification 
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٥ 

 

  سالمتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات: زيربخش •

 نجام عمليات مختلف؛ حمل ونقل و ترابريا: بخش ب

 جداسازي، مخلوط كردن: زيربخش •

 عمليات مختلف شكل دادن: زيربخش •

 چاپ ونشر: زيربخش •

 حمل ونقل، ترابري: زيربخش •

  فناوري ساختارهاي ذره بيني، نانو فناوري: زيربخش •

  شيمي ـ متالورژي: بخش ج

 شيمي: زيربخش •

 متالورژي  :زيربخش •

 كاغذمنسوجات، : بخش د

 منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي شوند: زيربخش •

  كاغذ: زيربخش •

 ساختمان ها و بناهاي ثابت: بخش هـ 

 ساختمان: زيربخش •

 حفاري زمين و صخره، استخراج معدن : زيربخش •

  مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه ها و انفجار: بخش و

 موتور يا پمپانواع : زيربخش •

 مهندسي به مفهوم عام آن: زيربخش •

 روشنايي، گرمايش: زيربخش •

  انواع اسلحه، انفجار: زيربخش •

  فيزيك: بخش ز

 وسايل: زيربخش •

  صنعت هسته اي: زيربخش •

  برق: بخش ح
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٦ 

 

  تصوير نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امريكا
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٧ 

 

   )PCTسيستم (ده توسط سازمان جهاني مالكيت فكري تصوير نمونه سند اختراع منتشر ش
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٨ 

 

  الملليجستجوي پتنت در منابع بين -4-2

  هاانواع راهبردهاي در جستجوي پتنت -4-2-1

كنندگان مخترعان، آزمايش. براي كاربران داليل و راهبردهاي متفاوتي در انتخاب نوع جستجوي اطالعات پتنت وجود دارد

در عمل داليل متفاوتي براي اجراي . و وكالي قضايي همه داليل متفاوتي براي جستجوي پتنت دارند پتنت، مديران تجارت علمي

تعدادي از داليل . ها وجود دارد، هركدام ار آنها نيازمند ديدگاه متفاوتي در روش جستجوي اجرايي دارندجستجو در مجموعه پتنت

  :ها در زير آمده استرايج و روش

Pre-application search(PAS) :هايي كه در كشور ديگري هاي عمومي يا پتنتمخترع بايستي هر سند چاپ شده يا دانش

  . صادر شده و به اختراع مربوط است، را جستجو كند

State of the art searches :دهد كه روش فناوري رايج كلي را براي حل مشكل مهارتي تعيين كند و به كاربر اين اجازه را مي

هاي منتشر شده موجود است منظور دانستن آنچه در پتنتاي براي فعاليت تحقيق و توسعه و بهزمينهعنوان پيشالعات بهاز اين اط

  . استفاده كند

Novelty searches :هدف از اين جستجو كشف اين است كه آيا پتنت مشابهي در اين زمينه وجود دارد؟  

Patentability or validity searches :شودهاي مرتبط به منظور تعيين شرايط ديگر پتنت شدن اجرا ميفتن پتنتبراي يا.  

Name searches :عنوان هاي پتنت منتشرشده كه در برگيرنده افراد خاص و يا شركت خاص بهيافتن اطالعاتي در زمينه پرونده

  .دهنده، وكيل، صاحب پتنت و يا مخترع استدرخواست

Technological activity searches : براي شناسايي شركت و يا مخترعاني مفيد است كه در زمينه خاصي از فناوري فعال

  .هستند

Infringement searches :اي است كه ممكن است هاي پتنت منتشر شدهها و درخواستموضوع اين جستجو يافتن پتنت

  .بوسيله يك فعاليت صنعتي مورد تجاوز قرار گرفته باشند

Legal status searches :دهداعتبار پتنت و يا درخواست پتنت منتشر شده را مورد بررسي قرار مي.  
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٩ 

 

  مفاهيم اساسي در جستجوي پتنت -4-2-2

  .شود در زمينه جستجوي پتنت، نياز به آشنايي با مفاهيم متنوعي وجود دارد كه ذيال برخي از مهمترين اين مفاهيم ارايه مي

Patent : برداري از اختراعشان براي دوره  نهاد قانوني به مخترعان براي استفاده و بهرهيك حق انحصاري است كه توسط يك

برداري تجاري  تواند مانع بهره مالك پتنت مي/صاحب. شود مي) issue(اعطا ) سال از زمان تشكيل پرونده 20عموما (زماني موقتي 

  .بصورت كامل افشا نمايد طالعات اختراع خود رابايد ا) Assignee(در عوض حق مالكيت، صاحب پتنت . سايرين از اختراع شود

Applicant : توليد محصول يا واگذاري به (دهد و قصد بكارگيري آن  مي) پتنت(فرد يا شركتي كه درخواست ثبت اختراع

  .در اكثر كشورها، اين فرد يا شركت لزوما همان مخترع نيست. را دارد) ديگران تحت ليسانس

Applicant country : صاحب اختراع در تاريخ ) تابعيت(كشورapplication است .  

Application date :باشد تاريخ ارايه يك درخواست براي يك پتنت، به يك اداره پتنت مي.  

Grant : است كه براي جلوگيري از دسترسي بدون اجازه به ) سال از زمان تشكيل پرونده 20عموما (يك حق قانوني موقت

  .گيرد نت صورت ميفناوري تبيين شده در پت

Grant date : عنوان مثال اين زمان به. كند اعطا مي) يا صاحب اختراع(زماني است كه يك اداره پتنت، پتنتي را به مخترع

    .انجامدسال به طور مي 5تا  3كند بين در اداره پتنت كه بصورت بررسي ماهوي عمل مي

Publication date :ماه بعد از  18اين انتشار معموال . شود ار عمومي ميزماني است كه درخواست پتنت انتشpriority 

date شود انجام مي.  

Priority country : اولين كشوري است كه در آن براي پتنت، تشكيل پروندهfiling) (شده است.  

Priority date :اولين تاريخ تشكيل پرونده يك درخواست پتنت است .  
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  اي رايگانه ايگاهجستجو پتنت در منابع و پ -4-2-3

در اين لينك . مراجعه نمود WIPOتوان به لينك موجود در  ، مياي مالكيت فكريادارات ملي و منطقهبراي جستجو در 

تر شدن جستجو و گردآوري  ار، به منظور بهينهليكن در اين نوشت. اي ارايه شده است آدرس و مشخصات ادارات ملي و منطقه

ها، معموال چندين اداره ثبت اختراع را مورد جستجو قرار  اين سايت. گردند اطالعات، تعدادي سايت جستجو منابع پتنت، معرفي مي

  :دهد ا را نشان ميه شكل زير نحوه استفاده از اين سايت. دهند مي

  گيرند ستجوگر مورد جستجو قرار ميآدرس و منابعي كه توسط ج  نام جستجوگر 

جستجوگر 

FreePatentsOnline 

 www. FreePatentsOnline.com: آدرس

  :منابع اطالعاتي

  )World Intellectual Property Organization(سازمان جهاني مالكيت فكري 

 )United States Patent Office(اداره ثبت اختراع آمريكا 

 خالصه اختراعات) Japan Patent Office(اداره ثبت اختراع ژاپن 

  )Europe Patent Office(اداره ثبت اختراع اروپا 

  

سازمان جهاني مالكيت فكري 

)WIPO(  

  

  : آدرس

http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf  

  :ابع اطالعاتيمن

اين سايت جستجوي براساس كشور را . باشد مي) WIPO(سايت سازمان جهاني مالكيت فكري 

البته سايت آمريكا، انگليس و ژاپن را . گرددكشور مهم و سايت پتنت اروپا را مي 30دارد و حدود 

  . كند جستجو نمي

  : توضيح

  .به ثبت رسيده PCTق سيستم گذارد كه از طريهايي را به نمايش مياين پايگاه پتنت
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جستجوگر اداره ثبت اختراعات 

  )EPO(اروپا 

  

  : آدرس

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

  :منابع اطالعاتي

هاي ديگر نيز دسترسي دارد و رايگان است و از به پتنتدر واقع سايت پتنت اروپايي است ولي 

، به Hubو ژاپن در سايت  WIPOطريق كليك روي نتابج پتنت مربوط به پتنت اروپا، انگليس، 

  .اين سايت وارد سايت كشورهاي اروپايي عضو نيز شود. رسيماين سايت مي

  اداره ثبت اختراع اياالت متحده

  : آدرس

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 

  :منابع اطالعاتي

  .باشداختراعات ثبت شده در اين اداره فقط مربوط به اختراعات ثبت شده در امريكا مي

 Googleجستجوگر 

 patents/com.google.www: آدرس

  :منابع اطالعاتي

ميليون پتنت در آن  8اطالعات پراكنده از اداره ثبت اختراعات كشورهاي مختلف كه در حدود 

  .وجود دارد
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 اي پوليه جستجو پتنت در منابع و پايگاه -4-2-4

نمايند لذا يك يا چند كشور را منتشر ميهاي هاي معرفي شده در فوق، اطالعات پتنتبا توجه به اينكه هريك از پايگاه

هاي خصوصي، از اين رو برخي شركت. باشدهاي منتشر شده در دنيا بصورت رايگان ميسر نميدسترسي به كل اطالعات پتنت

سايت مشخصي منتشر نموده اند تا با استفاده از موتور جستجوي هوشمند بتوان اطالعات هاي منتشر شده را در وبپتنت اطالعات

  .اختراعات ثبت شده را به آساني جستجو نمود

در . است Questelكه متعلق به شركت فرانسوي نام دارد  Qpat ثبت شده بانك اطالعات اختراعاتيكي از براي اين منظور 

هاي فناوري و بصورت بروز شده وجود كشور در كليه حوزه 95ميليون پتنت و متعلق به بيش از  70بيش از  Qpatايگاه اطالعاتي پ

-تفاوتدر ادامه كه چندين پايگاه اطالعاتي تخصصي پتنت در دنيا وجود دارد، با توجه به اين. گر گستردگي آن استدارد، كه بيان

  : آورده شده است Thomsonو  Qpatهاي اساسي دو پايگاه 

  دامنه تعداد اسناد اختراعات درQpat  درصد بيشتر از  60حدوداThomson است. 

  تعداد كشورهاي تحت پوشش درQpat  حدودا دو برابرThomson است.  

  درصد بيشتر از  60سرعت جستجوي در پايگاه كيوپتThomson )Delphion (است.  

 وشش در تعداد مراجع ثبت اختراعات تحت پQpat  بيش از پنج برابرThomson است.  

  تابعيتThomson  امريكا ولي تابعيتQpat فرانسه است كه در ايران نمايندگي رسمي دارد.  

 Qpat  خدمات آموزشي ارايه مي دهد) هاي فكري و فناوري مدرسموسسه دارايي(از طريق نمايندگي خود.  

  تعداد زبان رسمي تحت پوشش درQpat  دو برابرThomson است.  

  هزينه خريد ساالنه قيمتQpat  وThomson  تقريبا برابر است ولي خدمات قابل ارائه درQpat بيشتر است.  

الزم به ذكر است نام . باشدقدرتمندتر و كارآمدتر مي Thomson نسبت به پايگاه Qpatها، پايگاه شود كه در جميع ويژگيمالحظه مي

  . معرفي شده است Orbitنوان تحت ع Qpatتجاري جديد پايگاه 

  . مراجعه نماييد ir.Qpat.wwwتوانيد به پايگاه براي توضيحات تكميلي در خصوص نحوه عملكرد مي
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  هاي خاص فناوريتحليل پتنت در حوزه -4-3
هاي اطالعاتي مستندات ثبت استفاده از بانكيا تحليل اطالعات ثبت اختراع از طريق ) تحليل حق اختراع(تحليل پتنت 

- هاي پژوهشي مانند فعاليتهاي مختلف فعاليتاين اطالعات در سطوح مختلف سازمان و همچنين در حوزه. شوداختراع فراهم مي

تنت براي مديران لذا استفاده از نتايج تحليل پ. گذاري، پشتيباني، زيربنايي و اجراي دستاوردهاي پژوهشي كاربرد داردهاي سياست

كه مستندات تحليل پتنت اطالعات ارزشمندي در بطوري. هاي نوين مفيد خواهد بودگيران عرصه فناروي بويژه فناوريو تصميم

  :دهد، از جملهاختيار قرار مي

  هاي پژوهشيكاهش هزينه(اجتناب از دوباره كاري( ،  

  ،انجام پژوهش از يك سطح دانش باالتر  

 حل جديد،  استفاده از راه  

 هاي محافظت از اختراع، توجه به جنبه  

  آگاهي از روندهاي فني و تجاري فناروي در

هاي مطمئن براي ديگر كشورها و تعيين زمينه

  گذاري،سرمايه

 هاي آزمايش شده به عنوان شناسايي اختراع

  رويدادهاي جديد،

 حل براي مسايل و غيرههاي گذشته، پيدا كردن راهبررسي پژوهش.  

  هاي اطالعات ثبت اختراعويژگي -4-3-1

: ها عبارتند ازبرخي از اين ويژگي. اي داردهاي متمايزكنندهاطالعات ثبت اختراع در مقايسه با ساير منابع اطالعاتي ويژگي

دقيق و اطالعات هاي عملي اختراع، قابل اجرا بودن، ارايه شرح داشتن كاربرد صنعتي، به روز بودن منبع، امكان آشكارسازي توانايي

هاي المللي، امكان انجام جستجو، مرجع بودن، گستردگي در حوزهبندي استاندارد بينمتمركز، ساختار واحد، دسترسي آسان، طبقه

  .فناوريمختلف 
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  اهداف تحليل پتنت -4-3-2

كه در منابع اطالعاتي  موجود در سطح جهاني است فناوريبا تقريب بسيار خوبي بيانگر وضعيت  هااطالعات موجود در پتنت

  .توان به آن دست يافتديگر از قبيل مقاالت نمي

تحوالت و . باشددر كشورهاي در حال توسعه ميفناوري شود وضعيت دليل ديگري كه براي ضرورت تحليل پتنت مطرح مي

ي از منابع عظيم طبيعي ديگر در اين عصر برخوردار. ، كشورهاي در حال توسعه را با چالش جديدي روبرو ساخته استفناوريموج 

هاي سريع تكنولوژي فراهم حضور قدرتمند در بازارهاي جهاني تنها از طريق نوآوري و پيشرفت. آيدگيري به شمار نميمزيت چشم

  .شودمي

هاي شود كه محصوالت كشورهاي در حال توسعه به دليل بهره گيري از تكنولوژيعدم هماهنگي با اين تحوالت موجب مي

  . يمي، نتوانند نه تنها در بازارهاي داخلي بلكه در بازارهاي خارجي هم به طور چشمگير ظاهر شوندقد

يكي . سازدهاي مورد نياز را ضروري ميفناوري، نياز به روشي قدرتمند براي استخراج فناوريهاي فراوان در عرصه پيچيدگي

  .كند تحليل اطالعات پتنت استها كه دانش و اطالعات خاصي را طلب مياز بهترين اين روش

به طور كلي اهداف تحليل پتنت به شرح ذيل . دهدها، اطالعات ارزشمندي را ارائه ميها و سازمانتحليل پتنت براي شركت

، )هاي نوگيري ايدهشكل(هاي جديد هاي پژوهشي، انجام پژوهش در سطوح دانش باالتر، استفاده از راه حلكاهش هزينه: است

هاي مطمئن براي هاي محافظت از اختراع، آگاهي از روندهاي فني و تجاري فناوري در ديگر كشورها و تعيين زمينهبه جنبهتوجه 

  .شده به عنوان رويدادهاي جديدگذاري، شناسايي اختراعات آزمايشسرمايه

  سطوح تحليل پتنت -4-3-3

و حقوقي ) تحليل خرد(، فني )تحليل مياني(، رقابتي )تحليل كالن(تحليل پتنت داراي سطوح مختلفي از جمله راهبردي 

  . است كه هركدام داراي كاركردهاي مختص به خود است) جانبهتحليل همه(

به منظور دستيابي به اطالعات استراتژيك، رقابتي و فني براي تنظيم برنامه بلند  فناوري خاصهاي مربوط به تحليل پتنت

و همچنين تهيه يك منبع اطالعاتي مناسب به منظور دسترسي  توسعه فناورياده از آن در بيني نحوه استفو پيش هامدت طرح

شود، تحليل اطالعات پتنت با توجه به مواردي كه در ادامه ذكر مي. بسيار حائز اهميت استفناوري آسان متخصصان در حوزه 

  . ر استتوسط موسسات تحقيقاتي كشورهاي در حال توسعه از اهميت فراواني برخوردا
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 ايع مختلف ومهم در صن هايفناوريتوان به روند تحوالت با اجراي تحليل پتنت در سطح راهبردي، مي :سطح راهبردي

با توجه به اطالعات بدست آمده، . پي بردخاص را حوزه  يكدر  فناوريهاي معتبر دارنده همچنين نقطه تاكيد تحقيقات شركت

گيري آينده تي و جهتهاي تحقيقاتوان به عمق فعاليتمي

اطالعات بدست آمده . هاي معتبر جهاني دست يافتشركت

تر از اطالعات منعكس شده توسط در اين سطح بسيار دقيق

خود شركت در قالب پوستر و بروشور است، لذا با استفاده از 

اطالعات مستخرج از  اين سطح، انتخاب شركاي استراتژيك 

  .گيردمي با اطمينان و شناخت بيشتر انجام

تحليل اطالعات پتنت در سطح رقابتي  :سطح رقابتي

هاي موجود در اين صورت با ارزيابي روند حركت رقبا، شكاف. آوردها را فراهم ميآن امكان شناسايي رقباي اصلي و كنترل فعاليت

و فعال در حوزه شيرين سازي را توان مخترعان برتر با دسترسي به اطالعات پتنت مي. شوددر عرضه شيرين سازي شناسايي مي

همچنين با شناسايي ابداعات به ثبت . ها براي همكاري و بخدمت گرفتن دعوت نماييمشناسايي نموده و در صورت نياز از ان

  .رودهاي فعال در عرصه بين المللي از بين ميهاي به شركترسيده، امكان دوباره كاري و پرداخت غرامت

ستفاده از تجزيه و تحليل اطالعات در سطح فني و تجاري قبل از مذاكره براي انتقال تكنولوژي، از سوي ديگر ا :سطح فني

جايي كه هر پتنت حاوي تشريح كامل و كاربردي اختراع از آن. گيري افزايش دهدتواند توان چانه زني خريداران را به نحو چشممي

با الهام از آخرين . ها را داردد ديگري از جمله يادگيري تكنولوژي پتنتمورد نظر است، اين نوع تحليل دستاوردهاي مهم و ارزشمن

اي نو در حوزه مورد نظر و كاربردي جديد از فناوري در صنايع ديگر توان به ايدهها، ميدستاوردهاي تكنولوژيكي مستخرج از پتنت

  .دست يافت

با . پردازيمفناوري نانو در سطوح راهبردي و رقابتي ميهاي مربوط به شيرين سازي در حوزه در اين گزارش به تحليل پتنت

توجه به نقش كليدي فناوري نانو در حوزه شيرين سازي در آينده نه چندان دور و با توجه به كمبود منابع آب شيرين در 

  .رودهاي مهم به شمار ميهاي قابل اجرا يكي از اولويتكشورمان، بررسي فناوري
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  اي انجام تحليل پتنتهاي اجرايي برگام -4-4

، در مراحل اوليه تحقيقات براي توسعه فناوريها به عنوان منابع كليدي اطالعاتي در مورد آخرين دستاوردهاي  پتنت

گاهي محققان با استفاده از اين اطالعات . هاي بعدي باشندتواند الهام بخش و منبع ايده براي نوآوري محصوالت جديد، مي

  .ها در صنايع ديگر دست يابندجديدي از تكنولوژيتوانند به كاربرد  مي

گانه حاصل از نتايج تحليل  هاي سهاستفاده از ديدگاه

 ،هاي مرتبط با زمينه تحقيقاتي مورد نظر پتنت

از سوي ديگر . خط مشي كلي كار است  كننده مشخص

گذاري  تقاضاي بازار پر كشش فناوري كه قابليت سرمايه

ن گرديده و بر اين اساس بيشتري را داراست، تعيي

براي . گردد هاي تحقيق و توسعه آن نيز تدوين مي برنامه

  . هاي موثر ذيل انجام خواهد شداجراي تحليل پتنت، گام

  انتخاب بانك اطالعاتي جامع و تخصصي ،گام اول

پايگاه اطالعاتي ثبت لذا دسترسي به . ترين مرجع تحليل پتنت خواهد بوداطالعات اختراعات ثبت شده، به عنوان اصلي

براي دسترسي عموم به اين اطالعات، ادارات ثبت اختراع كشورهاي مختلف، اطالعات . اختراعات جامع، الزم و ضروري است

پذيرد، دسترسي كه تحليل پتنت بصورت جهاني انجام ميبا توجه به آن. اندهاي مشخصي قرار دادهاختراعات ثبت شده را در سايت

  . نمايداطالعاتي كه حاوي اطالعات اختراعات ثبت شده مربوط به اكثر كشورها باشد، ضروري مي هايبه پايگاه

. يابدگيرد، اين امر تحقق ميهاي اطالعاتي فعلي كه به رايگان در اختيار عموم قرار ميشود با استفاده از بانكگاهي تصور مي

توان به نتايج مطلوبي ها نميها جامع و تخصصي نبوده و با استفاده از اناهدر پاسخ بايد توجه داشت كه اطالعات موجود در اين پايگ

از جمله . هاي اطالعاتي تخصصي به عنوان يكي از كاملترين منابع اينترنتي ضروري استدر اين راستا استفاده از بانك. دست يافت

  .توان به وارد زير اشاره كردها ميمزاياي عمده اين پايگاه

هاي صورت گرفته اين امر موجب دستيابي به جديدترين فعاليت. شودهاي زماني كوتاه به روزرساني ميها در بازهاين پايگاه

  .گردددر حوزه مورد نظر مي
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ها متن در صورتي كه در اين پايگاه. هاي اطالعاتي رايگان، عدم دسترسي به متن كامل پتنت استمشكل غالب در اكثر بانك

  .د نظر قابل دسترسي استپتنت مور PDFكامل 

-هاي خدماتي مختلفي هستند كه امكان جستجو با چندين كليد واژه را براي كاربر فراهم ميها داراي سرويساين نوع پايگاه

  .هاي اطالعاتي كشورهاي مختلف نظير آمريكا، آلمان، فرانسه و ژاپن نيز وجود داردبعالوه قابليت جستجو در بانك. آورد

در . كنندهاي اصلي در عنوان و يا چكيده پتنت امتناع ميترعين به داليل امنيتي پتنت خود، از ذكر كليد واژهبسياري از مخ

هاي تخصصي نتايج بر كه در  پايگاهها وجود ندارد، حال آنهاي رايگان، امكان دسترسي به اين پتنتصورت استفاده از سرويس

  .وان به اين اطالعات دست يافتتاساس موضوع دسته بندي شده و به راحتي مي

از سوي ديگر با استفاده از يك كليد . ها اطالعات كامل مربوط به مراجعات به پتنت در اختيار كاربر قرار دارددر اين پايگاه

واژه مشترك امكان جستجوي خانواده پتنت وجود 

  .دارد

هاي رايگان، اطالعات مربوط به بر خالف پايگاه

هاي ثبت تا به امروز در الها از اولين سپتنت

  . دسترس است

براي اين منظور از بانك اطالعات ثبت 

كه متعلق به شركت فرانسوي  Qpatاختراعات 

Questel در پايگاه اطالعاتي . است، استفاده شد

Qpat  ارد، كه بيانهاي فناوري و بصورت بروز شده وجود دكشور در كليه حوزه 95ميليون پتنت و متعلق به بيش از  70بيش از-

  . گر گستردگي آن است

  

  آشنايي دقيق از موضوع طرح و انتخاب كليدواژه مناسب ،گام دوم

انتخاب كليد واژه از حساسيت . يكي از مهمترين مراحل تحليل پتنت، انتخاب كليد واژه مناسب در حوزه مورد بررسي است

يابي به همه واژه در هر دو حوزه صورت گرفت تا عالوه بر دستتالش بسياري براي انتخاب بهترين كليد . بيشتري برخوردار است

  .نتايج، دامنه نتايج نيز به خطا نرود
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  هاي مورد انتظار و انتخاب سطح تحليل پتنتطراحي خروجي ،گام سوم

هاي قابل ارايه در لدر ذيل برخي از تحلي. هاي قابل ارايه دست يافتتوان به تحليلها و خروجي مورد انتظار ميبر اساس نيازمندي

  : اين دانش آورده شده است

  ارايه اطالعات مربوطه  خروجي تحليل  رديف

1  
شده در سراسر وضعيت كلي اختراعات ثبت

 Xدنيا در حوزه فناوري 

نمودار آماري تعداد كل اختراعات ثبت شده در كليه ادارات ثبت اختراعات معتبر بر 
  Xحسب سال ثبت شده در حوزه فناوري 

   Xبندي كشورهاي متقاضي ثبت اختراع در دنيا در حوزه فناورينمودار آماري از رتبه  Xشناسايي كشورهاي پيشرو در فناوري   2

3  
هاي متخصص در زمينه شناسايي سازمان

   X فناوري 
پيشرو در ) ها و مراكز تحقيقاتيها، دانشگاهاعم از شركت(هاي بندي سازمانمعرفي و رتبه
  در سطرح دنيا Xحوزه فناوري 

4  
شناسايي كشورهاي داراي بازار پركشش براي 

  Xگذاري در فناوري سرمايه
  نمودار آماري از اختراعات ثبت شده به تفكيك ادارات ثبت اختراعات كشورها

5  
شناسايي مخترعان و دانشمندان برتر در سطح 

  Xدنيا در فناوري 
در X ت اختراعات در حوزه فناوري معرفي مخترعان برتر در سطح جهان از نظر تعداد ثب

  كشورهاي مختلف

6  
شناسايي بازارهاي محافظت شده بوسيله رقبا 

   Xدر حوزه فناوري 
  شده در اختراعات مورد نظر هاي ثبتبررسي محل

  )بررسي ميزان گستره چتر حقوقي اختراع در دنيا(

  بر حسب سال ثبت شده Xثبت شده در فناوري  نمودار بر اساس محور تعداد اختراعات  Xترسيم چرخه عمر فناوري   7

8  
مشخص نمودن سال ورود هريك از بازيگران 

  X به عرصه رقابت در فناوري
  در دنيا Xشناسايي پيشتازان و پيشكسوتان فناوري 

9  
شناسايي و رصد اختراعات قدرتمند در حوزه 

  Xفناوري 
  در اختراعات جديد با بيشترين ارجاعات Xبندي اخترعات در حوزه فناوري رتبه

10  
بررسي شتاب ثبت اختراعات در كشورهاي با 

  Xبازارهاي پركشش در فناوري 
كشور محل  - Xارايه ماتريس سه بعدي بر اساس تعداد اختراعات ثبت شده در فناوري 

  سال ثبت شده  - ثبت

 - Xتريس سه بعدي بررسي وضعيت تعداد اختراعات ثبت شده در فناوري ارايه مابررسي شتاب ثبت اختراعات در كشورهاي   11
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  سال ثبت شده –صاحبان فناوري   Xصاحب فناوري در حوزه فناوري 

12  
مشخص نمودن عالقه و پيشنه فناوري در 

  صاحبان فناوري
 Xتعداد اختراعات ثبت شده در فناوري  -المللي اختراعبعدي طبقه بينارايه ماتريس سه

  صاحب فناوري  –

13  
هاي فناوري داراي ها و حوزهشناسايي زمينه

هاي فني زمينه(بازار پركشش در آينده 
اختراعات ثبت شده در دنيا و اداره ثبت 

  )Xاختراعات امريكا در حوزه فناوري 

المللي براساس كدهاي بين  Xترين طبقه اختراعات در حوزه فناوري معرفي مناسب
  WIPOبندي سازمان طبقه

14  
المللي براساس كدهاي بين  Xطبقه اختراعات در حوزه فناوري ترين زير معرفي مناسب

  WIPOطبقه بندي سازمان 

15  
المللي اداره براساس كدهاي بين  Xترين طبقه اختراعات در حوزه فناوري معرفي مناسب

  ثبت اختراعات امريكا

16  
هاي فني داراي پتانسيل بازار در تعيين زمينه

    Xحوزه فناوري 
از جمله   Xهاي مختلف فناوري ت روند ثبت اختراع در هريك از حوزهمقايسه وضعي

  . Cو  A ،Bروش 

    Xبررسي تعداد متقاضيان ثبت اختراع در ادارات مختلف دنيا در حوزه فناوري     Xشناسايي بازيگران جديد در حوزه فناوري   17

18  
هاي برتر در هاي ارتباطي با شركتيافتن كانال

شماره تماس، نشاني سايت و پست الكترونيكي شركت، جهت مذاكره و همكاري مشترك     Xحوزه فناوري 
  الملليآتي بين

19  
شناسايي فناوريهاي جديد جايگزين براي 

    Xفناوري 
  2010هاي جديد بر اساس اختراعات منتشر شده و يا ثبت شده در سال بررسي نوآوري

20  

ترجمه، بررسي و تحليل دامنه اداعاي 
  اعات ثبت شدهاختر

هاي خالي كمك به مخترعان خالق جهت ثبت اختراعات جديد براي استفاده از ظرفيت
هاي اختراعات ثبت شده، شناسايي دامنه اختراعات ثبت شده براي پرهيز موجود در دامنه

از تجاوز به دامنه اختراعات ديگران، اطالع از گسترده دامنه اختراعات ثبت شده در حوزه 
  . Xفناوري 

  

 پايان

91 مستانز -حسن علم خواه  


