
 

1 
 

 مراحل ثبت اظهارنامه اختراع در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 

کلیه ی درخواست های ثبت اختراع تنها از طریق ثبت اظهارنامه الکترونیکی و تنها از سایت 

http://iripo.ssaa.ir/ .انجام میشود 

 برای ثبت اختراع میبایست در ابتدا یک اظهارنامه ثبت کرد.

 مخترع داده میشود از شروع تاریخ ثبت اظهارنامه میباشد.همه ی حقوقی که به 

ماه اظهارنامه را  6اگر اختراع را در نمایشگاه رسمی داخلی یا خارجی افشا کرده اید، فرصت دارید طی 

 ثبت کنید و باید سندی مبنی بر اینکه شخص افشاکننده خود شما بوده اید، ارائه کنید.

ه ثبت رساندید و بخواهید به ثبت اظهارنامه در کشور دیگر بپردازید، از اگر اظهارنامه ای را در ایران ب

 ماه فرصت به انجام این کار دارید. 21روز ثبت نام در ایران به مدت 

 

، برای  قبل از شروع به کار تصاویر اسکن شده کلیه مدارک شناسایی اعم از: شناسنامه و کارت ملی

حقوقی )مانند وکالتنامه، آگهی روزنامه اصلی...( و  اشخاص حقیقی و مدارک الزم برای اشخاص

 همچنین ضمائم اظهارنامه ها را تهیه نمایید.

، ادعانامه کلمه باشد( 177تا  07)بین  ضمائم اظهارنامه شامل توصیف اختراع، خالصه توصیف اختراع

جداگانه تهیه و ضمیمه اظهارنامه شود که  را به صورت فایل )درصورت وجود( و نقشه های فنی اختراع

 داده خواهد شد.ر رابطه با قالب صحیح نوشتن فایل، توضیح بیشتری دپایان در 

در نوشتن فایل ها تمامی گزینه های ذکر شده را مینویسیم و زیر به توضیح آن توجه داشته باشید 

و در زیر آن ذکر میکنید که برای میپردازیم و اگربرای گزینه ای توضیحی ندارید گزینه را نوشته 

 اختراع ما موضعیت ندارد.

بعد از پایان ثبت اظهارنامه اختراع، مخترع متعهد میشود که هر هفته به سایت مراجعه کرده و وضعیت 

اصالحات و رفع نقص را اعمال کند. مهلت رفع  پرونده اش را در قسمت خالصه پرونده بررسی کند و

 تمدید می باشد. روز است که قابل 07نقص 

 تهیه فایل ها اقدام به ثبت اظهارنامه میکنیم. از پس

مطابق کارت شناسایی  ،کلماتگارش ندر قسمت واردن کردن اطالعات شخصی دقت بفرمایید که عینا 

 باشد.

 الزم به ذکر است که امکان انتقال و تغییر سهام در دفترخانه ها است.

 ای حقوقی یا وکالی آن شرکت هاست.نماینده قانونی، صاحبان امضا شرکت ه
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دریافت کننده ی ابالغ ها اگر یک نفر باشد خود سیستم انتخاب میکند درغیراین صورت باید یک نفر را 

 انتخاب کرد.

مراجع پیشنهادی یا از مراجع مورد اعتماد سایت انتخاب شود یا درصورت معرفی مرجع جدید باید 

 صالحیت آن را داشته باشد.

اشخاص حقوقی است. این هزینه ها شامل هزینه های ثبت اظهارنامه،  27/2اشخاص حقیقی  هزینه های

 اختراع و تمدید است.

سال 5سال به 5هزینه ای که مخترع به کمپانی ایران میدهد در اصل تمدید آن یک ساله است )اما به هر 

 هم قابل تغییر است(

یر غیرممکن است چون ثبت نهایی شده است در توجه بفرمایید که بعد از پرداخت هزینه، اعمال تغی

 صورت نیاز اعمال تغییرات با نامه زدن میباشد.

 

 

 

 

 


