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 :iripo.ssaa.irورود به پرتال مرکز مالکیت معنوی به آدرس  -1

نسبت به ثبت نام اقدام و با اسم کاربری و با انتخاب گزینه ثبت نام متقاضی، و  به پرتال وارد شوید با استفاده از مرورگر فایر فاکس

درخواست انجام فرایند تائید هویت و گواهی امضا رمز عبوری که دریافت می نمائید به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و 

 نموده و رمز تصدیقی را که از دفترخانه دریافت می نمائید در هنگام اولین ورود در سامانه وارد نموده تا کارتابل شما فعال شود.
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 ورود اعضاء-2

سپس دکمهخود نام کاربری و رمز عبور و کد امنیتی را در قسمتهای مشخص شده وارد نمایید  برای ورود به کارتابل 

 . را کلیک نمایید  

 
 بر روی ثبت اظهارنامه اختراع کلیک نمایید -3

 

 
 تعهد نامه:-4

اتوماتیک رعایت می نماید قبول این تعهد نامه به منزله رعایت مواعد قانونی می باشد.از آنجایی که سیستم این مواعد را بصورت 

 امکان تغییر تصمیم اتخاذ شده ، وجود ندارد.لذا موکدا تاکید می گردد، پس از ثبت اظهارنامه مواعد قانونی را رعایت نمایید.
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صفحه بعد نمایش داده می شود ،در غیر اینصورت ،صفحه اصلی پورتال نمایش داده    با کلیک بر روی گزینه

 خواهد شد.

 

 :انتخاب نوع اظهارنامه-5 

 :ثبت اختراع به یکی از دو روش زیر امکان پذیر است

 

 اختراع جدید را دارید. می خواهم یک اظهارنامه جدید ثبت کنم:زمانی باید از این گزینه استفاده نمایید که قصد ثبت 

آئین نامه اجرایی چنانچه شخصی نسبت به تقاضای ثبت  06وفق ماده  می خواهم یک اظهارنامه ضمن اعتراض ثبت کنم: 

اظهارنامه اختراع اعتراض داشته باشد و این اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت 

ید همزمان با اعتراض ، برای اختراع خود ، در صورتی که اختراع قبال به نام او ثبت نشده است ، با آن تسلیم مرجع ثبت شده است 

 ت کرده و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تایید نماید.مطابق با قانون و آیین نامه تقاضای ثب

 صفحه بعد نمایش داده می شود   با کلیک بر روی گزینه

 ورود اطالعات اظهار نامه-6
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 اشخاص مرتبط:

 .کلیک نمایید  اظهارنامه باید روی دکمهجهت ورود اطالعات اشخاص 

پس از مشاهده فرم زیر با توجه به نوع حقوقی و تابعیت شخص مورد نظر ، یکی از موارد نمایش داده شده را انتخاب          - 

 نمایید

 

کلیک نمایید.)کد شناسایی  سپس کد شناسایی شخص مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد نمایید و دکمه

کدی است که در هنگام ثبت نام در سایت برای شما از طریق پیامک ارسال شده است.(پس از فراخوانی اطالعات شخص می 

 بایست سمت شخص در پرونده را مشخص نمایید
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 . در ابتدا کد شناسایی مالک را وارد نمایید و سمت مالک را انتخاب نمایید.سپس اشخاص دیگر را انتخاب نمایید :تذکر

به کسی اطالق می گردد که اختراع به نام وی تقاضای ثبت می گردد، مالک )یا مالکین( اختراع می تواند شخص )یا  مالک

 .اشخاص( حقیقی یا حقوقی )ویا هردوی آنها( باشد

چنانچه متقاضی مایل به ثبت اختراع به نام خود یا شخص حقیقی دیگری باشد باید گزینه شخص حقیقی را  : شخص حقیقی

 .انتخاب و اطالعات فرم را تکمیل نماید

چنانچه مالک ثبت اختراع یک شرکت یا مؤسسه، انجمن، سازمان،حزب، نهاد، و... باشد باید گزینه شخص حقوقی  : شخص حقوقی 

 .را انتخاب و اطالعات فرم را تکمیل نماید

مشخصات تمامی آنها با قید میزان سهم هرشخص چنانچه تعداد مالکین حقیقی بیش از یک نفر باشد در این فرم باید  :1نکته 

 .مشخص گردد

چنانچه متضاضیان اظهارنامه شامل شخص حقیقی و حقوقی باشند می بایست با افزودن مالک و انتخاب نوع حقیقی یا  :2نکته 

 .حقوقی اطالعات مربوط به هر دو را تکمیل نمایند

ج از کشور می باشد، می بایست اسم و نشانی متقاضی را عالوه بر درصورتیکه مالک شخص حقیقی یا حقوقی مقیم خار :3نکته

 .فارسی با حروف التین نیز وارد نماید

 :نماینده قانونی

  نماینده قانونی صرفا می تواند یکی از موارد ذیل باشد: 

 .قانونی ندارنداگر مالک یا مالکین ، شخص حقیقی هستند نیازی به معرفی نماینده  :نماینده قانونی معرفی نشود-1

شرکت / موسسه را  صاحب امضاء شرکت / موسسه:اگر مالک یا مالکین ، شخص حقوقی هستند ، حتما باید صاحبان امضا  -2

بعنوان نماینده قانونی معرفی نمایند مگر اینکه شرکت / موسسه وکیل رسمی دادگستری داشته باشند که در این صورت باید آن 

 .شخص را معرفی نمایند

 .مالک / مالکین حقیقی یا حقوقی ، مختارند یک وکیل رسمی را به عنوان نماینده قانونی معرفی نمایند : وکیل دادگستری -3

اگر مالک یا مالکین حقوقی هستند حتما باید از بین وکیل رسمی دادگستری و یا صاحب امضاء یکی را بعنوان نماینده  :تذکر

 .قانونی معرفی نمایند

یا وکیل رسمی دادگستری ، یک دفتر حقوقی را بعنوان نماینده قانونی معرفی  مختارند بجای صاحب امضاء : دفتر حقوقی -3

 .نمایند

 دریافت کننده ابالغ صرفا می تواند یک شخص حقیقی باشد. :1تذکر 

تواند یکی از اشخاص ذیل امکان تایپ مشخصات دریافت کننده ابالغ وجود ندارد چرا که دریافت کننده ابالغ صرفا می  :2تذکر 

 :باشد

 یکی از مالکین یا یکی از نمایندگان قانونی

صرفا زمانی می شود مشخصات دریافت کننده ابالغ را تایپ نمود که در صفحه نماینده قانونی ، مشخصات یک دفتر حقوقی  :تبصره

 .دفتر حقوقی بعنوان دریافت کننده ابالغ وارد شودبعنوان نماینده قانونی نوشته شده باشد در این حالت صرفا باید نام صاحب امضا 

 . تمام مکاتبات اداره با شخص معرفی شده در این بخش صورت می پذیرد :3تذکر

ایشان ، ارسال خواهد  جهت اطالع رسانی مکاتبات ، مکاتبات از طریق آدرس الکترونیکی و همچنین ارسال پیامک به تلفن همراه 

کی و پیامک مالک عمل اداره در محاسبه مواعد نخواهد بود و صرفا جهت اطالع رسانی این امر اتفاق شد.بدیهی است پست الکترونی

 .می افتد. مالک عمل اداره صرفا مواعد قابل رویت در بخش پیگیری اظهارنامه و خالصه پرونده می باشد

 مشخصات مخترع
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 .نه کمپانی و شرکتها شد نوشتن مشخصات مخترع ضروری است مخترع الزاما باید شخصی حقیقی با

چنانچه مخترع بخواهد نام وی در گواهینامه اختراع قید نشود، مراتب باید کتباً از سوی وی درخواست گردد.بدین  : توجه 

 .منظورباید نامه عدم قید نام مخترع در گواهینامه را در ضمائم اظهار نامه پیوست نماید

 حقوقیمخترع باید اشخاص حقیقی باشند نه  : نکته 

می بایست ابتدا مالک انتخاب شود و  بعنوان مثال در صورتی که مالک و مخترع یک نفر می باشند و وکیل دادگستری ندارند ،  -

کلیک پس از وارد نمودن درصد مالکیت تیک دریافت کننده ابالغ و مخترع نیز فعال گردد.سپس بر روی دکمه

 .نمایید

 . پرونده را در این بخش وارد نمایید به همین ترتیب سایر اشخاص مرتبط با

اعالم شناسه ملی اشخاص حقوقی برای اشخاص حقوقی اجباریست ، در صورتیکه در زمان ثبت پیغام خطایی در این  :1نکته 

 خصوص صادر شد، تنها مرجع رفع مشکل اداره کل ثبت شرکت ها می باشد)آدرس : تقاطع اتوبان مدرس و خیابان میرداماد(

 :خطاهانمونه 

 .شرکت منحل شده است -

 .چنین شناسه ملی وجود ندارد -

نام صحیح به شما نمایش داده می شود ، می توانید همان نام را کپی و در  نام شرکت با شناسه ملی تطابق ندارد)در این پیغام  -

 (.ثبت شرکتها مراجعه نمایید فیلد نام شرکت قرار دهید.اگر نام شرکت را تغییر داده اید برای تصحیح باید به اداره کل

 .ثبت احوال بصورت بر خط استعالم گرفته می شود اعالم کد ملی اشخاص حقیقی نیز اجباری است که از سازمان  :2نکته

 :موارد زیر از سازمان ثبت احوال استعالم بر خط گرفته می شود

 (شماره ملی )کد ملی -

 نام -

 نام خانوادگی -

 نام پدر -

 تاریخ تولد -

و  "ا  "  -  "ئی "و  "یی "دقت داشته باشید که این موارد را باید عین موارد نوشته شده در کارت ملی تایپ نمایید، سیستم بین 

 .و مشابه اینها تفاوت قائل است به فاصله بین کلمات هم حساس است  "آ  "

ه بر اثر قطع شبکه یا برق، می توانید از در هرمرحله از تکمیل فرم اظهارنامه، برای جلوگیری از حذف اطالعات وارد شد

 .، استفاده و شماره رهگیری، دریافت نمائید  گزینه

 .شماره رهگیری در قسمت باالی فرم نمایش داده می شود  بعد انتخاب گزینه ثبت موقت 
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کد رهیگری به منزله ثبت اظهارنامه و تحویل آن به اداره نیست )چرا که در این وضعیت اظهارنامه در اداره قابل  :تذکر بسیار مهم

 .و تنها به منظور تکمیل مدارک تا قبل از اتمام فرآیند ثبت اظهارنامه می باشد رویت نیست( 

 ادعای حق تقدم  -8 

این فرم را صرفا اشخاصی که اختراع خود را در قلمرو یکی از اعضا کنوانسیون پاریس به ثبت رسانده اند، پر نمایند. بدیهی است 

ضمائم پیوست شود. )تمامی مدارک حق تقدم باید به زبان اصلی و  درصورت انتخاب این بخش، باید مدارک حق تقدم در بخش 

 (ی باشندهمچنین دارای ترجمه رسمی دادگستر

ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جزء مدت  12نکته : مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، 

 .محسوب نخواهد شد

 فرم زیر را مشاهده می می نمایید  با کلیک بر روی دکمه
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به مرحله بارگذاری ضمائم واد می    روی دکمهدرصورتیکه اظهارنامه درخواستی فاقد حق تقدم بود با کلیک 

 .شوید

کد رهیگری به منزله ثبت اظهارنامه و تحویل آن به اداره نیست )چرا که در این وضعیت اظهارنامه در اداره قابل  :تذکر بسیار مهم

 .و تنها به منظور تکمیل مدارک تا قبل از اتمام فرآیند ثبت اظهارنامه می باشد رویت نیست( 

 بارگذاری ضمائم-9

با انتخاب مرحله دو از مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه با عنوان بارگذاری ضمائم اظهارنامه، میتوانید ضمائم مورد نیاز را پیوست 

 .نمایید

 

ایل در صفحه باز شده ، به نوع فایل )پسوندهای قابل قبول( و حچمی که سیستم قبول می کند توجه داشته باشید و بر اساس آن ف

، در نظر گرفته شده است ، لطفا تصاویر را در  pdf را الصاق نمایید، مواردی که نیاز به ارسال چند تصویر وجود داردنوع ضمیمه

 .تولید نماید pdf این قابلیت را دارد که فایل word قرار داده و الصاق نمایید ، نرم افزار pdf یک فایل

 .کلیک نمایید  گزینهجهت پیوست نمودن ضمائم ، ابتدا روی 

را کلیک نموده و تصویر مدرک مورد نظر را انتخاب نماییددر نهایت بر روی  از منوی باز شده ابتدا گزینه

 .کلیک نمایید   گزینه
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 .ذخیره شده را حذف نمایید در کنار هر پیوست می توانید پیوست    با کلیک روی : نکته

 

قابل  "افزودن ضمائم اختیاری تکمیلی "ضمائم اختیاری داشته باشد ، آن ضمیمه از طریق گزینه  درصورتیکه اظهارنامه شما نیاز به

 :الصاق می باشد، البته ضمائم اختیاری صرفا عبارتند از

 نقشه فنی اختراع -

 آخرین تغییر روزنامه رسمی برای شرکت -

 مدرک مثبت هویت صاحب امضاء های بعدی -

لکین بیش از یک نفر باشد بعد از ورود اطالعات و ضمائم توسط یکی از اشخاص پرونده ، شخص مورد در صورتیکه تعداد ما: توجه

 اطالعات را جهت تایید برای سایر مالکین ارسال می نماید "ارسال اطالعات جهت تایید سایر مالکین "نظر با کلیک بر روی 
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 تصویر زیر نشان داده می شود ن مالکی بعد از کلیک بر روی ارسال اطالعات جهت تایید سایر  

 

سپس ثبت کننده اظهارنامه قادر به  -سایر مالکین می بایست با ورود به حساب کاربری خود اطالعات ثبت شده را تایید نمایند  

 تکمیل مراحل و پرداخت هزینه اظهارنامه می باشد
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 پرداخت هزینه -13 

اینترنتی )در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست( بصورت همه هزینه ها برای مالکین ایرانی بصورت 

برخط)آنالین( دریافت میگردد اما مالکین غیر ایرانی باید معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی عالمت بر 

 به1633شعبه برج آرمیتا کد  -نزد بانک ملی 2163316666612مبنای فرانک سوئیس ،را به شماره حساب ارزی 

نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز و تصویر فیش را در مراحل ثبت اظهارنامه و یا درخواست ارسال 

فرمایند ، بر اساس اطالعاتی که وارد نموده اید سیستم بصورت هوشمند تشخیص می دهد که این صفحه را به درگاه 

 .نمایدبانک ملی متصل نمایید یا اینکه از شما تصویر فیش دریافت 

 :تذکر بسیار مهم برای متقاضیان غیر ایرانی

پرداخت حق ثبت اظهارنامه اجباری است لذا در صورتی که مشخصات  111ماده  5و بند  111طبق بند هشت ماده 

مربوط به فیش هزینه واریزی اشتباه درج گردد و یا فیش ارائه نگردد اظهارنامه فاقد اعتبار بوده و هیچگونه حقی 

 .متقاضی ایجاد نخواهد کردبرای 

 .امکان پرداخت توسط تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب وجود دارد

 *.پیشنهاد می گردد از کارت بانک ملی استفاده گردد*
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 با کلیک بر روی مرحله چهارم صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود هزینه توسط سیستم محاسبه میشود

 

 :به مرحله بعد وارد می شوید   با کلیک بر روی گزینه 



 راهنمای فرایند ثبت اظهارنامه اختراع در سامانه مرکز مالکیت معنوی

 

 

 .امکان پرداخت توسط تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب وجود دارد :توجه

کد رهیگری به منزله ثبت اظهارنامه و تحویل آن به اداره نیست )چرا که در این وضعیت اظهارنامه  :تذکر بسیار مهم

 .مدارک تا قبل از اتمام فرآیند ثبت اظهارنامه می باشدو تنها به منظور تکمیل  در اداره قابل رویت نیست( 

در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم  : توضیح

مرجع ثبت )اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی( می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین 

 . در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازندشده 


