مزایای ثبت اختراع چیست؟

اختشاع ،حاصل ي ثمشٌ تالش فکشی ي تشايش رَىی مختشع است کٍ دس لالب یک محصًل صىؼتی یا فشایىذ صىؼتی متبلًس می ضًد ي
اختشاع دس ایىجا مؼادل ياطٌ ( ) INVENTIONاست  .اما اص اختشاع دس لًاویه مختلف کطًس َا صماوی حمایت میطًد کٍ ایه اختشاػات
طبك تطشیفات جاسیٍ آن کطًس دس مًػذ ي صمان ممشس بٍ ثبت سسیذٌ باضذ ي ضشط استفادٌ اص ایه حك،ثبت آن دس وضد مشجغ ریصالح (اداسٌ
ثبت اختشاػات) می باضذ ي دس ایىجا حك اختشاع مؼادل ياطٌ ( ) PATENTمی باضذ .
پس اص ثبت ي اػطاء حك اختشاع بٍ مالک ي مختشع ،بش طبك لاوًن بٍ دي ضکل اص اختشاع حمایت می ضًد :
-1

حمایت ایجابی ،یؼىی ایىکٍ بٍ داسوذٌ حك می دَذ کٍ اص خاللیت ي تالش رَىی خًد بُشٌ بشد .

-2

حمایت سلبی ،سایشیه سا مکلف می کىذ کٍ بٍ ایه حمًق حاصل اص آفشیىطُای فکشی احتشام گزاضتٍ ي ماوغ اص َش گًوٍ حك ومص

حك بذين اجاصٌ مالک ایه حمًق بطًد
فلزا مختشع حك اوحصاسی وسبت بٍ ساخت ،صادسات ياسدات ،ػشضٍ بشای فشيش ،فشيش ي استفادٌ اص فشآيسدٌ ي کاالَایی کٍ مستمیما اص
طشیك فشایىذ بذست می آیىذ سا داسد .
ػاليٌ بش ایه دس دویای سلابت ي کسب ي کاس ثبت اختشاػات داسای مضایای صیش می باضذ .:
-1

مًلؼیت لذستمىذ دس باصاس ي امتیاص َای سلابتی

-2

سًد بیطتش یا باصگطت بیطتش سشمایٍ اص طشیك وظام اوحصاس

-3

دسآمذ مضاػف اص محل تفًیض اجاصٌ بُشٌ بشداسی ي اوتمال اختشاع

-4

دستشسی بٍ فىايسی اص طشیك لیساوس دي جاوبٍ

-5

دستشسی بٍ باصاس َای جذیذ

-6

خطش کمتش ومص حك

-7

تًاوایی بیطتش بشای دسیافت يام ي یا جمغ آيسی مىابغ مالی با وشخ مؼمًل بُشٌ

-8

ابضاسی لذستمىذ بشای الذام لاوًوی ػلیٍ تملیذ کىىذگان ي سًء استفادٌ کىىذگان

-9

يجٍُ مثبت ضشکت یا بىگاٌ صاحب اختشاع

 -10استفادٌ اص مضایای بىیاد ملی وخبگان
 -11استفادٌ اص تسُیالت ضشکتُای فىايس ي داوص بىیان
 -12استفادٌ اص صىذيق حمایت اص پظيَطگشان کطًس

