اختراعات قابل ثبت
بش ای ثبت یک اختشاع ػالٍُ بش ششط جذیذ بَدى ٍ گام ابتکاسی ٍ کاسبشد صٌؼتی ٍ افشائ کاهل ٍ هَثش اختشاع  ،ایي ششط است کِ هَضَع اختشاع
لابلیت ثبت اختشاع سا داشتِ باشذ دس اکثش لَاًیي هلی یا هٌغمِ ای اختشاػات دس ّوِ حَصُ ّای صٌؼت دس صَست احشاص ٍجَد ششایظ الصم بشای اختشاع
دس ّوِ حَصُ ّا ٍ صهیٌِ ّای تکٌَلَطی لابل ثبت است هگش هَاسدی کِ دسلاًَى صشاحتأ استثٌا شذُ باشذ یؼٌی لاًًَگزاساى سؼی هی کٌٌذ بجای رکش
ٍبیاى هَضَػات لابل ثبت ،هَاسد هٌفی ٍ هَاسدی کِ لابلیت ثبت سا ًذاسد سا رکش کٌٌذ ٍ دس ّویي ساستا لاًًَگزاس کشَس ها هَضَػات کِ لابلیت ثبت سا
ًذاسد دس هادُ  4لاًَى بِ ششح ریل احصا ًوَدُ:

اختراعات غیر قابل ثبت (استثنائات اختراع)

عبك هادُ  4لاًَى هَاسد صیش اص حیغِ حوایت اص اختشاع خاسج است :
الف کشفیات ً ،ظشیِ ّای ػلوی  ،سٍشْای سیاضی ٍ آثاس ٌّشی .
ب عشحْا ٍ لَاػذ یا سٍشْای اًجام کاس تجاسی ٍ سایش فؼالیتْای رٌّی ٍ اجتواػی .
ج سٍشْای تشخیص ٍ هؼالجِ بیواسیْای اًساى یا حیَاى .
ایي بٌذ شاهل فشآٍسدُ ّای هٌغبك با تؼشیف اختشاع ٍ هَسد استفادُ دس سٍشْای هضبَس ًوی شَد.
د هٌابغ طًتیک ٍ اجضاء طًتیک تشکیل دٌّذُ آًْا ٍ ّوچٌیي فشآیٌذّای بیَلَطیک تَلیذ آًْا.
ُ آًچِ لبالً دس فٌَى ٍ صٌایغ پیش بیٌی شذُ باشذ.
في یا صٌؼت لبلی ػباست است اص ّش چیضی کِ دس ًمغِ ای اص جْاى اصعشیك اًتشاس کتبی یا شفاّی یا اصعشیك استفادُ
ػولی ٍ یا ّشعشیك دیگش ،لبل اص تماضا ٍ یا دسهَاسد حك تمذم ىاشی اص اظْاسًاهِ ثبت اختشاع  ،افشاء شذُ باشذ.
دسصَستی کِ افشاء اختشاع ظشف هذت شش هاُ لبل اص تاسیخ تماضا یا دس هَاسد همتضی لبل اص تاسیخ حك تمذم اختشاع
صَست گشفتِ باشذ ،هاًغ ثبت ًخَاّذ بَد.
ٍ اختشاػاتی کِ بْشُ بشداسی اص آًْا خالف هَاصیي ششػی یا ًظن ػوَهی ٍ اخالق حسٌِ باشذ.

