
تخصصی -واسگاُ آهَصضی 
خستدَی اختشاػات ثثت ضذُ تیي الوللی ٍ

آىًحَُ خستدَ دس  ٍ  Orbitآضٌایی تا پایگاُ 

: ارایه دهنده
حسي ػلن خَاُ

مدیرعامل موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس

:ارایه شده در
هشوض سضذ ٍاحذّای فٌاٍسی داًطگاُ واضاى



سرفصل مباحث
مريری مر مباوی حقًقی پتىت
آشىایی با اجسای پتىت
 آشىایی با وظام طبقٍ بىدی بیه المللی اختراعاتWIPO

آشىایی با اَمیت باوک اطالعاتی پتىتُا
آشىایی با اوًاع استراتژی جستجًی پتىت
معرفی برخی پایگاَُای پتىت رایگان ي اوجام جستجً آن الیه
 ٌارایٍ يیژگیُای پایگاQpat   یاOrbit

 ٌمعرفی ابسارَا ي عملگرَا در پایگاQpat   یاOrbit

 ٌآشىایی با قابلیت َا ي وحًٌ جستجً در پایگاQpat   یاOrbit

تحلیل پتىت با استفادٌ از باوک اطالعاتی کیًپت



، وام وًیسىذٌ(Inventor)ماوىذ وام مختشع : مالکیت معىًی
غیشلاتل ياگزاسی تٍ دیگشان

دسآمذَای واضی اص فشيش اختشاع متعلك تا : مالکیت مادی
.است( Assignee)صاحة اختشاع 

لاتل ياگزاسی تٍ دیگشان

(Intellectual Property)اتعاد مالکیت فکشی 







for an invention
by the Government
to the inventor
in exchange for full disclosure of the invention
to debar others to exploit the invention for 
commercial success
for a limited period
within the geographical boundaries of the Nation 

(Patent)ختىت 

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 



تعذاد دسخًاستُای ثثت اختشاع



جایی كٍ ضشكت فعالیت داسد

جایی كٍ محصًل تًلیذ می ضًد

جایی كٍ تاصاسَای عمذٌ لشاس داسوذ

جایی كٍ تاصاسَای آیىذٌ يجًد داسوذ

جایی كٍ سلثا فعالیت داسوذ

جایی كٍ ثثت اختشاع لاتل اعمال تاضذ

اختشاع تایذ دس كجاَا ثثت ضًد؟

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 



خستدَی تا ولوات ولیذی
in title

in abstract

(اضخاظ حمیمی یا حمَلی)خستدَ تا اساهی 
Inventors

Assignee

خستدَ تا اػذاد ٍ ضواسُ ّا
Patent , Application, Priority

Any other Bibliographic fields

اوًاع جستجًی اختشاعات

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 



تشخی خایگاَُای اطالعات جستجًی ختىت

FREE

Uspto

Espacenet

Depatis

PAJ

CIPO

Many more patent office sites

PAID

CASWEB

Delphion 

Dialog

GetThePatent.com

IPOrganizer.com

IP Search Engine 

Lexis-Nexis

MicroPatent

PATSCAN

Questel Orbit Patent Database

SCIFINDER

Shadow Patent Office

STN

SurfIP.com

http://casweb.cas.org/chempatplus/
http://www.delphion.com/
http://www.delphion.com/
http://www.dialog.com/
http://www.dialog.com/
http://www.getthepatent.com/
http://www.iporganizer.com/
http://www.ipsearchengine.com/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.micropatent.com/
http://www.library.ubc.ca/patscan/
http://www.qpat.com/
http://www.qpat.com/
http://www.qpat.com/
http://www.cas.org/SCIFINDER/scicover2.html
http://www.spo.eds.com/patent.html
http://www.cas.org/stn.html
http://www.surfip.com/


www.freepatentsonline.co

m





www.google.com/patents



www.wipo.int











www.ep.espacenet.co

m
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www.USpto.gov





Input: Title contains NEEM.

Output: only 225 references

23
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Introduced in 1975 by WIPO as per Strasbourg 
Agreement
Updated after every five years
Currently Seventh Edition
Structure (5th edition)

Sections: 8 (A to H)
    classes: 120 
    subclasses:628 
    Approximately: 69,000 groups

كذَای طثمٍ تىذی  ختىت َا

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 



8 sections: 
120 classes:
628 subclasses:
approximately 69,000 groups.
www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html

International Patent Classification (IPC)

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 

International Classifications at WIPO.htm


طثمٍ تىذی اختشاعات دس ایشان
ویاصَای اوساوی: تخص الف
كطايسصی  : صیش تخص
مًاد غزایی ـ تىثاكً: صیشتخص
الالم ضخصی یا خاوگی: صیشتخص
سالمتی ي تُذاضت، سشگشمی ي تفشیحات: صیشتخص
اوجام عملیات مختلف؛ حمل يومل ي تشاتشی: تخص ب
جذاساصی، مخلًط كشدن: صیشتخص
عملیات مختلف ضکل دادن: صیشتخص
چاج يوطش: صیشتخص
حمل يومل، تشاتشی: صیشتخص
فىايسی ساختاسَای رسٌ تیىی، واوً فىايسی: صیشتخص

ضیمی ـ متالًسطی: تخص ج  
ضیمی: صیشتخص
متالًسطی  :صیشتخص

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 



ادامٍ طثمٍ تىذی اختشاعات
مىسًجات، كاغز: تخص د
مىسًجات یا سایش مًاد لاتل اوعطاف كٍ تٍ صًست دیگشی اسائٍ ومی ضًوذ: صیشتخص
كاغز: صیشتخص

 ساختمان َا ي تىاَای ثاتت: تخص َـ
ساختمان: صیشتخص
حفاسی صمیه ي صخشٌ، استخشاج معذن : صیشتخص

مُىذسی مکاویك، سيضىایی، گشمایص ي اسلحٍ َا ي اوفجاس: تخص ي  
اوًاع مًتًس یا خمح: صیشتخص
مُىذسی تٍ مفًُم عام آن: صیشتخص
سيضىایی، گشمایص: صیشتخص
اوًاع اسلحٍ، اوفجاس: صیشتخص

فیضیك: تخص ص  
يسایل: صیشتخص
صىعت َستٍ ای: صیشتخص

تشق: تخص ح  
www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 



 7اًدام ضذ وِ تاوٌَى  1975ًظام عثمِ تٌذی اختشاػات اص سال 
وذ عثمِ تٌذی اختشاػات تا ػٌَاى ّای  . سشی ٍیشایص ضذُ است

:صیش تؼشیف هی ضَد

Section, Class & Group

A 02 J 1/00
Section class Subclass group Subgroup

طثمٍ تىذی  جُاوی اختشاعات

www.IranPatent.irموسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس 



طثمٍ تىذی اختشاعات دس امشیکا
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www.Qpat.com



 دامنه تعداد اسناد اختراعات درQpat  درصد بیشتر دامنه اسناد اختراعات در  60حدودا
Thomson است.

 تعداد کشورهای تحت پوشش درQpat  برابر تعداد کشورهای تحت پوشش  2حدودا
.است Thomsonدر 
 درصد بیشتر از پایگاه  60سرعت جستجوی در پایگاه کیوپتThomson 

(Delphion )است.
 تعداد مراجع ثبت اختراعات تحت پوشش درQpat  برابر  5بیش ازThomson 

.است
 تابعیتThomson  امریکا ولی تابعیتQpat   فرانسه است که در ایران نمایندگی

.رسمی دارد
Qpat  خدمات  ( های فکری و فناوری مدرسموسسه دارایی)از طریق نمایندگی خود

.آموزشی ارایه می دهد
 تعداد زبان رسمی تحت پوشش درQpat  دو برابرThomson است.
 از لحاظ هسینه خرید ساالنه قیمتQpat  وThomson  تقریبا برابر است ولی خدمات

.بیشتر است Qpatقابل ارایه در 

Thomsonي  Qpatتفايت 



(1)استفادٌ اص اتضاس كًتاٌ ساصی دس جستجًی ختىت 

Nano-tube

Nanotube

Nano_tube

Nanotubes

Nano?tube+

35    www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                             



(1)استفادٌ اص اتضاس كًتاٌ ساصی دس جستجًی ختىت 

Polymerisation

Polymerization

Polymeri?ation

36    www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                             



(2)استفادٌ اص اتضاس كًتاٌ ساصی دس جستجًی ختىت 

Filtration  ?   ?   ?   ?. Nano          ٍدس دي جمل

Filtration  ?   ?   Nano ?.                          ٍدس یك جمل

Filtration  s Nano

37    www.Iranpatent.ir                   موسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس                                                                                             

F
در زمینه یکسان ها واژه

تکنولوژی sodium F chlorine

S در یک جملهها واژه selfclean+ S toilet?

P در یک پاراگرافها واژه sodium P chlorine



Search  : ِلاتلیت خستدَی پتٌت دس هدوَػfampat

Workfile  :لاتلیت رخیشُ فایلْای هَسد ًظش تِ هٌظَس آًالیض ٍ یا استفادُ ّوگاًی
Download  : لاتلیت داًلَد سًٍَضت پتٌت تِ فشهتPDF  ُرخیشُ آى تشای یه ها ٍ

Monitoring  : لاتلیت ًوایص پشٍفایل ًتایح ٍ یاAlert  وِ سٍی ایي ٍب سایت ٍ یاQpat

  ٍQuestel ًتایح تِ فشهت . تٌظین ضذُ استTXT, RTF, PDF, XLS یا ٍXML دس دستشع
.است 

Legal Monitoring  : اهىاى تٌظینAlert  سٍیLegal Status Information ٍ
رخیشُ ًتایح 

Design  : ِاداسُ ثثت پتٌت 11اهىاى خستدَی عشح دس هدوَػ 

Orbit.Com :لاتلیت خستدَی پتٌت ٍ عشح

:حاٍی ضص لسوت اصلی 



Searchمدول  
Search

General Search

Number Search

Citation Search

General Search:
Keywords

Classification

Assignee
Inventor

Numbers, Dates & Country

Restriction

• Title 
• Title, Abstract 
• Title, Abstract, Claims.
• Title, Abstract, Key Content (default)
• Claims 
• Independent Claims 
• Key Content 
• Full text 



Truncation   وOperator:

استفادُ اص ػَاهلی وِ خایگضیي یه یا چٌذ واساوتش هی ضًَذ ٍ تِ واستش اهىاى  
.خستدَی عیف ٍسیؼی اص ولوات سا هی دّذ

اص ایي . ایي ػالئن هی تَاًٌذ دس اتتذا، هیاًِ ٍ یا دس اًتْای یه تشم لشاس گیشًذ 
استفادُ وشد،  Assistant General Searchػالئن هی تَاى دس ّش صهیٌِ اص  

دس ایي حالت . استفادُ هی ضَد Multilingual Assistantتدض صهاًی وِ اص 
.وَتاُ ساصی ًادیذُ گشفتِ هی ضَد

Multilingual Search  :،تشای تْثَد لغت ًاهِ خستدَ تِ صتاى اًگلیسی
فشاًسِ ٍ آلواًی 



یا+  * جایگسیي ُر کاراکتر Analyse+ :Analyse(s), Analyser(s), Analysed, 

*inflammatory :inflammatory, Anti-inflammatory

؟ کاراکتر 1یا  0جایگسیي  bicycle? :Bicycle(s), Bicycled 

alumin?um: Aluminum, Aluminium

# کاراکتر 1جایگسیي تٌِا  Polymeri #ation: Polymerization, Polymerisation

Or تفاّت بیي دّ ترم ّ یافتي حداقل یکی 

از آى ُا

sulfur Or sulphur 

And یافتي ُر ترم plutonium And isotope

Not یافتي ترم اّل بدّى ترم دّم suv Not vesicle

F ترهِا در زهیٌَ یکساى تکٌْلْژی sodium F chlorine

S ترهِا در یک جولَ selfclean+ S toilet?

P ترهِا در یک پاراگراف sodium P chlorine

D یا  nD ترهِا با ُر ًظوی یا با فاصلَ n 

کاراکتر

electric+ 2D conduct+ 2D adhesive

W یا  nW ترهِا با ًظن تعییي شدٍ یا با فاصلَ n 

کاراکتر

friction 1W pad?

() استفادٍ بٌِگام ترکیب اپراتْرُا ((wireless W application W protocol) Or 

wap)



+ Replacing with 3 

characters

+ Replacing 2 number 

of characters

* Replacing with 5 

characters



? Replacing with 

1 character

# Replacing with 

just 1 character

? Replacing with 
1 character









General Search:
Keywords

Classification

Assignee
Inventor

Numbers, Dates & Country

Restriction

•International Classification (IPC): 
•European Classification (ECLA): 
•Classification In Computer Only (ICO) 
•U.S. Classification Main and U.S. Main and 
Cross Reference
•Japanese classification (FI and F-Term)  

Orbit  ،برای کاربران امکان جستجو بر اساس کدهای طبقه بندی بین اللملی، امریکا

.اروپا و ژاپن را فراهم کرده است



تشای خستدَی دٍ یا چٌذ وذ عثمِ تٌذی Orیا  Andاستفادُ اص  

هیتَاى تؼشیف هشتَط تِ اى والع سا  تٌْا تا ٍاسد وشدى والع یه وذ عثمِ تٌذی ٍ تا استفادُ اص   
وذ عثمِ تٌذی هَخَد دس ایي والع است وِ تیطتش 50لاتلیت دیگش ایي سایت ًوایص . هطاّذُ وشد

.اص سایش وذّا هَسد استفادُ لشاس گشفتِ اًذ ٍ هیتَاى ّش یه اص ایي وذّا سا تِ خستدَ افضٍد 



:دس خستدَی هَضَػی Keywords  ٍClassificationاستفادُ ّوضهاى اص  
هحذٍد وشدى ًتایح تِ یه تىٌَلَطی خاظ

تشای سسیذى تِ یه ًتیدِ هغلَب Fieldتیي ایي دٍ  And  ٍOrاستفادُ اص اپشاتَس 



General Search:
Keywords

Classification

Inventor
Numbers, Dates & Country

Restriction

Assignee

استفادُ اص اًَاع هختلف ًام ّا تِ دلیل استاًذاسد ًطذى ًام ووپاًی ٍ هختشع  
.تشخوِ هیطَد orتیي ًام ّا وِ تشای هَتَس خستدَ ( ,)استفادُ اص واها 
تیي ًاهْا  or  ٍandاستفادُ اص  
دس ایي حالت تایستی اص لسوت هٌحصش تِ فشد+: استفادُ اص ػالهت وَتاُ ساصی  

.اسن استفادُ وشد 
استفادُ اص اًَاع هختلف ًام ّا، هخفف ّا ٍ اسپل ّای غیش سایح 
استفادُ اص ّوِ ٍسطى ّای اخیش ًام یه ووپاًی 
استفادُ ّوضهاى اص ایي دٍ ضشط خستدَ تْوشاُ دیگش ضشٍط، وِ تَسظ هَتَس 

.تشخوِ هی ضَد andخستدَ  
دس ایي . استفادُ اص ًام ّای پیطٌْاد ضذُ تَسظ سایت تا ولیه وشدى سٍی 

ًام وِ تا تشم ٍاسد ضذُ ّواٌّگی داسد  ٍ تیطتش هَسد 50حالت دس پٌدشُ تاص ضذُ 
.استفادُ است، ًطاى دادُ هی ضَد 



General Search:
Keywords

Classification

Assignee

Numbers, Dates & Country

Restriction

Inventor

Assigneeػالٍُ تش هَاسد روش ضذُ دس لسوت 
:ًام هختشع تصَست صیش ٍاسد هی ضَد 

Last name<space>First name

Space   بین دو ترم بصورتW  ترجمه می شود و این بمعنی مهم بودن موقعیت

Last name  وFirst name نسبت بهم است.

.قابل استفاده است Orو  S ،W ،And، (,)اپراتورهای  





General Search:
Keywords

Classification

Assignee

Inventor

Numbers, Dates & Country

Restriction

Number   

:خستدَ تش اساع چْاس ًَع ػذد صَست هی گیشد 
Publication Number

Application Number

Priority Number

Application and Priority Number
 Andدس صَستی وِ واستش اص ضشٍط دیگشی ًیض استفادُ وٌذ، تیي ایي ضشٍط  اپشاتَس 

.اخشا خَاّذ ضذ 
دس صَستی وِ واستش خَاّاى ٍاسد وشدى تیص اص یه ػذد تاضذ تایستی اص 

 Search by Number استفادُ وٌذ .



Date

Publication ،Application  ٍPriority Numberاهىاى هحذٍد وشدى تاصُ خستدَ تا تاسیخ  

From ،Up to  ٍBetween: ٍخَد سِ گضیٌِ تشای اػوال هحذٍدیت 

YYYY-MM-DDٍ یا ٍاسد وشدى تاسیخ تِ فشهت  Calender Toolاستفادُ اص  

:Fampatتشای یه اختشاع دسهَسد ًتایح  Publicationٍخَد چٌذیي تاسیخ   
Publication Date :ُخستدَی تاسیخ اًتطاس سا تشای ّوِ اػضا خاًَاد
Application Date :ُخستدَی تاسیخ دسخَاست تشای ّوِ اػضا خاًَاد

Priority Date :ُخستدَی اٍلیي تاسیخ حك اٍلَیت اػضا خاًَاد



History

Search History   : استراتژی جستجوهای انجام گرفته، در این قسمت وجود

، Run ،Editدر این قسمت امکان . بوقت گرینویچ پاک می شود 3دارد وهر شب ساعت 

.افزودن و یا حذف کلید واژه ها و دیگر شروط جستجو وجود دارد



Previous History  : این قسمت به طور خودکار نتایج جستجوهای صورت

.دوباره وجود ندارد Editنتایج جدول بندی شده ولی امکان . ماه حفظ می کند 1گرفته را تا 

Search History   : استراتژی جستجوهای انجام گرفته، در این قسمت وجود

در این قسمت امکان . بوقت گرینویچ پاک می شود 3دارد وهر شب ساعت  Run ،Edit ،

.افزودن و یا حذف کلید واژه ها و دیگر شروط جستجو وجود دارد

History



My Saved Search  :در صورتی که کاربر خواهان استفاده دوباره از استراتژی

.جستجو را برای بیش از یک ماه داشته باشد می تواند جستجوی انجام شده را ذخیره کند 

.دوباره جستجو وجود دارد Runو  Editدر این حالت امکان 

Previous History  : این قسمت به طور خودکار نتایج جستجوهای صورت گرفته

.دوباره وجود ندارد Editنتایج جدول بندی شده ولی امکان . ماه حفظ می کند 1را تا 

Search History   : استراتژی جستجوهای انجام گرفته، در این قسمت وجود

در این قسمت امکان . بوقت گرینویچ پاک می شود 3دارد وهر شب ساعت  Run ،Edit ،

.افزودن و یا حذف کلید واژه ها و دیگر شروط جستجو وجود دارد

History



Modifying & Combine & Expert Query  

 Search Historyاهىاى اصالح، افضٍدى یا حزف وشدى ولیذٍاطُ ٍ ضشٍط خستدَ تا استفادُ اص 

:اهىاى تشویة هشاحل هختلف خستدَ تشای ایداد یه خستدَی خذیذ 
اص تشویة اػذاد خستدَ  Search Historyدس پاییي صفحِ  Combining Strategiesدس لسوت 

.هی تَاى تِ خستدَی خذیذی سسیذ And ،Or  ٍNotٍ یا ولیذ ٍاطُ ّا ٍ اپشاتَسّای 

:تشای اًدام یه خستدَی حشفِ ای Command Lineاستفادُ اص  
Questelتشخوِ دسخَاست خستدَ تِ صتاى 

، ػالئن وَتاُ ساصی ٍ تشویة ولیذٍاطُ ّاQuestelاستفادُ ساحتتش اص ّوِ اپشاتَسّای 





Number Search 

.ػذد تغَس ّوضهاى 100تا  1اهىاى خستدَی  
.تا ٍاسد وشدى تٌْا یه ػذد Publication ،Application  ٍPriorityخستدَی ّش سِ ًَع ػذد  
.فاصلِ، واها ٍ ٍیشگَل تیي اػذاداستفادُ اص 
.ػذم ًیاص تِ استفادُ اص فشهت استاًذاسد دس ٍاسد وشدى اػذاد 

Simplified Number Searches 

INPADAC Family Search 

.Priorityاضتشان ّوِ ًتایح دس حذالل یه  
.INPADOC Familyٍ چه وشدى گضیٌِ  Publicationًیاص تِ تٌْا یه ػذد  
.هختلف Priorityاهىاى ًوایص گشاف تصَیشی تشای خاًَادُ ّای گستشدُ تا  

Similarity Search 
Patent Numberساّی اساى تشای اخشای خستدَی هَضَػی دس پتٌت ّای تیي اللولی وِ داسای  

.هطتشن ّستٌذ 
.IPCٍ دس صَست ػذم ٍخَد اى، استفادُ اص وذ  ECLAاستفادُ اص وذ  
.خستدَ دس پتٌت ّای اسخاع دادُ ضذُ ٍ پتٌت ّای اسخاع دٌّذُ 



ّش یه اص سًگ ّا تا تَخِ تِ حالت ًوایص گشاف
 (Fampat or Status) ًطاى دٌّذُ تؼشیف خاصی است.



Citation Search 

.خستدَی هَضَع خاصی اص تىٌَلَطی است وِ ساتغِ ًضدیىی تا پتٌت هَسد ًظش داسد 

Backward Citation Search  :دس ٍالغ ایي . پیطیٌِ ٍ دس ٍالِ هشاخِ پتٌت سا تاصیاتی هی وٌذ
.است Validity Searchگضیٌِ هىاًی تشای ضشٍع 

Forward Citation Search  : ّوِ پتٌت ّایی سا تاصیاتی هی وٌذ وِ پتٌت هَسد ًظش سا اسخاع
.است Infringement Searchدس ٍالغ ایي گضیٌِ، هىاًی تشای . دادُ اًذ

Backward & Forward Citation Search  : خستدَی هَضَػی دلیمی سا اص ًمغِ اغاص یه
.پتٌت تا استفادُ ػذد پتٌت ایداد هی وٌذ

Display Graph  : ًوایطگش  خَتی تشای استثاطCitation تٌْا صهاًی لاتل دستشع است. است ٍ
.چه ضذُ تاضٌذ Backward  ٍForwardوِ دٍ گضیٌِ 

. ّش یه اص سًگ ّا ٍ حشٍف الفثایی دس گشاف تؼشیف خاصی سا ضاهل هی ضَد





Monitoringمدول  

سوَسد دس ّش صفحِ 200تا  25ًوایص  
Title ،Assignee ،Publication No.  ٍPrior Date: اعالػات ّش سوَسد ضاهل 

تِ صَست ًضٍلی ٍ صؼَدی Title  ٍAssigneeاهىاى هشتة وشدى ستَى  

List of Document 

Display Menu 
:اهىاى ًوایص ًتایح تِ صَست 

  Detail : ًوایص لیست ًتایح ّوشاُ تا اعالػات اضافی چَىAbstract ،Frond Page

Image  ٍInventor

Thumbnails : ًوایصPublication No  ٍFrond Page Image

Preview :پٌدشُ سوت چپ لیست ًتایح ٍ پٌدشُ. اهىاى ًوایص ًتایح دس دٍ لسوت خذا اص ّن
.سوت ساست خالصِ ای اص سوَسد هَسد ًظش

  Mosaic : دس ّوِ ًوایطات حاٍیFrond Page Image  ،تا ولیه وشدى تشسٍی تصَیش
.است Mosaicصفحِ خذیذی تاص هی ضَد وِ حاٍی تصاٍیش پتٌت تِ صَست 

HTMLلاتلیت پشیٌت گشفتي ٍ یا دخیشُ ًتایح تِ فشهت  



  Biblio Tabتا ولیه وشدى سٍی ّش سوَسد صفحِ خذیذی تاص هی ضَد وِ تِ عَس اتَهاتیه ٍاسد  
 Title ،Abstract ،Member ofحاٍی  Biblio. ضَدضذُ ٍ تصاٍیش دس پٌدشُ هداٍس دیذُ هی

Family ،Assignee  ٍ ...است.
Keyword   هَسد استفادُ تصَستHighlight ضشٍط دیگش هَسد استفادُ دس . دیذُ هی ضًَذ

.دس ًتایح دیذُ هی ضَد Boldخستدَ تصَست 
هتصل هی ضَد ٍ تؼشیف ّش ػذد سا ًطاى  Wipo.intوذّای عثمِ تٌذی تِ صَست لیٌه تِ سایت  

.هی دّذ
پٌدشُ خذیذی تاص هی ضَد ٍ  Publication Noتا ولیه وشدى تشٍی  Cited Patentدس لسوت  

.اى پتٌت سا ًطاى هی دّذ Bibliographyاعالػات 
 Citationٍ ًوَداس  Mosaic، دسیافت تصاٍیش تصَست PDFایىَى ّایی تشای دسیافت فایل تِ صَست  

.ٍخَد داسد
 Claims ،Description ،Key content  ٍFull Textلسوت ّایی چَى  Biblio Tabتغیش اص  
 ٍLegal Status  ٍ....ّش یه اص ایي لسوت ّا اعالػات خاظ ٍ ٍیظُ ای اص پتٌت  .ًیض هَخَد است

.سا دس اختیاس واستش لشاس هی دّذ
ضاهل گضیٌِ ّای صیش Tool. فؼال است Toolsلسوت  Previewدس ٌّگام ًوایص ًتایح تِ صَست  

:است 
Translation :  ِلاتلیت تشخوTab هَسد ًظش.

User Defined Highlight :اًالیض خضئیات هَخَد دس هتي تا خستدَی تشم ّای اضافی





Downloadمدول  

دس صَست استفادُ اص. واستش رخیشُ هی ضَد Patent Portfolioدس  PDFّش دسخَاست دسیافت  
  Subaccount  ایي دس خَاست دسPortfolio تحت استفادُ واستش رخیشُ هی ضَد .

: دس سِ هٌغمِ ٍخَد داسد PDFاهىاى دسیافت  

Display Toolbar 

.دس وٌاس ّش سوَسد دس لیست ًتایح    ٍخَد داسد 
.چه وشدى اى

Toolbarدس هٌَی  Add toاستفادُ اص 

Add to My Patent Copiesاًتخاب گضیٌِ 

ٍ ًَع فشهت پتٌت Document(s)پٌدشُ خذیذ ٍ اًتخاب 
Portfolioپتٌت رخیشُ ضذُ دس  PDFتشای دستیاتی تِ  View Portfolioولیه تشٍی 





From Document Display 

Published asتا استفادُ اص ایىَى هَخَد دس لسوت  PDFدسیافت  

Portfolioرخیشُ وپی فایل دس لسوت  



Download (PDF) Module 

هَسد ًظش هی تَاى فایل  Publication Noٍ ٍاسد وشدى  Download (PDF)تا استفادُ اص هذٍل  
.سوَسد سا یىثاسُ دسیافت وشد 200هشتَط تِ 

.تالی هی هاًذ Portfolioسٍص دس حافظِ  30ایي ًتایح توذت  PDFفایل  



List 

لاتلیت رخیشُ ًتایح خستدَ هَسد ًظش تِ عَس واهل 
:اهىاى اًدام فؼالیت ّای صیش دس ایي لسوت ٍخَد داسد 

Display or Export

Download PDF

Add to Workfile

Conduct Statistical Analysis

Query in a Search Strategy
خذیذ ایداد ضذُ تَسظ واستش Listٍ یا رخیشُ دس  Quick Listاهىاى رخیشُ سوَسدّای هَسد ًظش دس  
دیذُ ًوی ضَد، ٍلی اهىاى اػوال ایي فؼالیت تش سٍی ًتایح هَخَد  Listضذُ دس  Highlightتشم ّای  

.ّست Listدس یه 
ایي لاتلیت اهىاى تشویة ًتایح . تالی هی هاًذ Search Historyدس  Listفؼالیت تشسسی ًتایح  

.سا تا خستدَّای لثلی ٍ خذیذ فشاّن هی وٌذ





لیست هدضا 150لاتلیت ایداد  
اهىاى تغییش ًام، تخلیِ واهل ٍ یا حزف لیست 
:ػذد اص ًتایح هَخَد دس لیست تا استفادُ اص پاساهتشّایی ّوچَى 500لاتلیت اًدام اًالیض تش سٍی  

   Code : اًدام اًالیض تشٍیIPC ،ECLA  ٍUSPCL Codes . وذ تشتش وِ دفؼات  15ًوایص
اهىاى افضٍدى ٍ یا خایگضیٌی ّش یه اص ایي وذّا تِ استشاتظی . تیطتشی دس سوَسدّا تىشاس ضذُ است

.خستدَ ٍخَد داسد
   Assignee : ووپاًی تشتش ٍ افضٍدى ٍ یا خایگضیي وشدى  15ًوایصAssignee  ِهَسد ًظش ت

خستدَی خذیذ
   Cited Patent : استیتPatent No.   سا اصCited Patent استخشاج ٍ ایي اػذاد سا تؼٌَاى

  Publication No. خستدَ هی وٌذ.
Citing Patent  : ِاستیت ّوPublication No  سا اص ًتایح هَخَد دس لیست استخشاج وشدُ ٍ ایي

.خستدَ هی وٌذ Citation Noاػذاد سا تؼٌَاى 
Citing & Cited Patent  :تا استفادُ اص ایي گضیٌِ دٍ ػول فَق تا ّن ادغام هی ضَد.



ListCited PatentCiting Patent
Citing & Cited Patent



Export 
دس حالت اًالیي Exportاخشای  
:اص دٍ عشیك Exportاهىاى  

List Display
Document Display

سوَسد تغَس ّوضهاى Export 2500لاتلیت   
:ضذُ Exportفشهت دادُ ّای  

  Permalinks : دسیافتTitle  ٍPublication No تا ولیه وشدى تشٍی ّش ػضَ . تَسظ ایویل
.ًوایص دادُ هی ضَد Biblio  ٍFrond page imageاعالػات 

PDF, RTF, TXT, XLS, CSV or XML : تؼذ اص اًتخاب ًَع فایل ٍ فشهت دادُ ّا، واستش اهىاى
.تؼییي ًَع دسیافت دادُ ّا سا تصَست فایل صیپ ضذُ اص عشیك ایویل ٍ داًلَ داسد

List Display 





Document Display 

.وشد Exportهَسد ًظش هیتَاى اى سا  Documentتؼذ اص دیذى  
وٌذ هیتَاًذ گضیٌِ  Exportسا تغَس واهل  Fampatدس صَستی وِ واستش تخَاّذ ّوِ سوَسدّای  

.سا چه وٌذ Fampatهشتَط تِ 





Alert 

حاٍی پتٌت ّای  Email. تِ واستش فشستادُ هی ضَد Emailاتالغی است وِ تَسظ 
.خذیذی است، وِ تا ضشٍعی وِ اص لثل تَسظ واستش تؼییي ضذُ، ّوخَاًی داسد

ٍ Biblio Details ،Abstract، تصَست ّفتگی یا هاّاًِ یه فایل حاٍی Alertتا ایداد  
  Drawing تِ واستش اسسال هی ضَد .Fulltext تشای ایي پتٌت ّا ًیض دس دستشع است.

خذیذی است  Publicationسٍی  Alertیىی اص واستشدّای هْن ٍ هٌحصش تفشد، تٌغین وشدى  
.وِ تَسظ ووپاًی سلیة هٌتطش هی ضَد

Alertسٍش ایداد  

.اًتخاب هی ضَد Alertتا اًدام یه خستدَ ٍ ًوایص لیست ًتایح، دس هٌَی تاالی صفحِ، گضیٌِ  





Genral  :

Name :دس ٍالغ . پش وشدى ایي لسوت الضاهی استOrbit  تا استفادُ اص ًامAlert واستش سا ضٌاسایی
حشف . ٍ واساوتشّای خاظ استفادُ هی ضَد spaceحشف الفثایی ٍ ػذد تذٍى  30حذاوثش . هی وٌذ

ٍ یا تشٍی دیگش Saved Searchایي ًام هٌحصش تفشد تَدُ ٍ ًثایذ دس لسوت . اٍل ًثایذ ػذد تاضذ
  Alert لشاس گیشد.

Title :پش وشدى ایي لسوت ًیض اخثاسی است .Title دس ٍالغ هَضَع ایویل سا تیاى هی وٌذ ٍ حاٍی
.هداص هی تاضذ Spaceاستفادُ اص . واساوتش است 60 

Subaccount : استفادُ اص ایي لسوت اختیاسی ٍ توٌظَس ساصهاًذّیAlert است .

Run the Alert : ایویل حاٍیAlert سا هی تَاى تصَست ّفتگی ٍ یا هاّیاًِ دسیافت وشد.

Alert  داسای پٌح لسوت هدضا است:



Delivery  : ُدس ایي لسوت واستش تایستی ادسع ایویل افشاد دسیافت وٌٌذAlert سا ٍاسد وٌذ.
.ادسع سا هیتَاى ٍاسد وشد وِ تا ٍیشگَل اص ّن خذا هی ضًَذ 23دس ایي لسوت  

Data  :ُتا استفادُ اص ایي گضیٌِ، اهىاى دستشسی تِ اعالػات تیطتشی دس هَسد پتٌت ّای تاص
.هٌتطش ضذُ فشاّن هی ایذ

 Preferenceدس لسوت  . دخیشُ هی ضَد Alert Portfolioتوذت یىسال دس  Alertًتایح  
:ٍخَد داسد Alertسِ گضیٌِ تشای تٌغین دسیافت 

•Never receive an email 

•Receive an email for each alert 

•Do not receive email if no event or result

Template  : فشهتDocument ًتایح تصَست. ٍ ًَع فایل اسسالی تایستی اًتخاب ضَد
Classic ،Excel ،XML ،First Page Style ،RSS  ٍAdd to Workfile دس دستشع
.لشاس است

Strategy  :استشاتظی خستدَ تصَست هتي دس اهذُ ٍ لاتل اصالح هی تاضذ.



Modify & Delete an Alert 

. دیذُ هی ضَد Alert، لیستی اص  My Alertتا ولیه وشدى تشٍی  
Execute استشاتظی اخشاضذُ ٍ سوَسدّا ًوایص دادُ هی ضَد.

  View  تِ واستش اخاصُ دیذى تٌظیواتAlert سا هی دّذ.
.تغییشاتی اػوال وشد Alertهی تَاى دس  Editتا اًتخاب  
  Alert  ٌِهَسد ًظش تا گضیDelete حزف هی ضَد.



Preference 

General

My Profile

Exports & Alerts

Display

Results List Settings

Hit Count Hit List

Document Viewer

Change Password

Workfile

User History

:داسای پٌح لسوت اساسی است 



ًَع ًوایص ًتایح تؼذ اص 
Searchاخشای 

تٌظین هذٍل پیص فشض تؼذ
Loginاص 

PDFًَع ًوایص فایل 

تٌظیوات هشتَط تِ ًَع
Searchًوایص ًتایح 



تا تطىش اص تَخِ ضوا
elmkhah@gmail.com

های فکری و فناوری مدرسموسسه دارایی

info@IranPatent.ir

88019550
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