شماره تقاضای بین المللی :
تاریخ تسلیم تقاضای بین المللی :

درخواست

نام اداره دریافت کننده و تقاضای بین المللی طبق معاهده PCT

امضاکننده ذیل در خواست می نماید که تقاضا نامه بین المللی ذیل بر
اساس معاهده همکاری ثبت اختراع تهیه گردد .

شماره عطفی متقاضی یا نماینده
(درصورت تمایل)( حداکثر 21حرف )
ردیف شماره :1عنوان اختراع
 این فرد مخترع نیز می باشد .

ردیف شماره  :2متقاضی

نام و نشانی ( :نام خانوادگی به دنبال نام ذکر می گردد ) :برای یک اشخاص حقوقی  ،نام رسمی کامل .

شماره تلفن :

نشانی باید حاوی کد پستی ونام کشور باشد  .کشور ذکر شده در آدرس نام کشور متقاضی می باشد ،

شماره فکس:

یعنی کشور محل سکونت .

شماره ثبت متقاضی در اداره :

نشانی الکترونیکی (ایمیل)  :عالمت زدن هر یک از مربع های زیر  ،به اداره دریافت کننده  ،مقام جستجوی بین المللی  ،دفتر بین المللی و مقام
بررسی مقدماتی بین المللی  ،اجازه میدهد تا از این نشانی الکترونیکی جهت ارسال اخطاریه های صادره در ارتباط با این تقاضای بین المللی
استفاده نمایند .
 منحصراٌ به صورت الکترونیکی (اخطاریه کتبی ارسال نمی گردد )

 به عنوان نسخه مقدم بر اخطاریه های کتبی ،یا
دولت (کشور )متبوع :
این فرد متقاضی می باشد در :

کشور محل سکونت :
 تمامی کشور های تعیین شده

 کشور های تعیین شده در جدول الحاقی

ردیف شماره  :3متقاضی (متقاضی های ) دیگر /یا مخترع (مخترعین ) دیگر
 متقاضیان یا مخترعین دیگردر برگه ی بعدی ذکر می شوند .
ردیف شماره  :4وکیل یا نماینده مشترک  ،یا مخاطب دریافت کننده مکاتبات
 وکیل

 نماینده مشترک

نام ونشانی ( :نام خانوادگی به دنبال نام ذکر می گردد ) :برای یک اشخاص حقوقی  ،نام رسمی کامل .

شماره تلفن:

نشانی باید حاوی کد پستی ونام کشور باشد.

شماره فکس:
شماره ثبت متقاضی در اداره:

آدرس الکترونیکی :
 به عنوان نسخه مقدم براخطاریه های کتبی
مخاطب دریافت کننده مکاتبات :

 منحصراٌ به صورت الکترونیکی (اخطاریه کتبی ارسال نمیگردد)

ردیف شماره  :3متقاضی (متقاضیان ) دیگر /مخترع یا مخترعین دیگر:
نام ونشانی ( :نام خانوادگی به دنبال نام ذکر می گردد ) :برای یک اشخاص حقوقی  ،نام رسمی کامل .

این فرد :

نشانی باید حاوی کد پستی ونام کشور باشد  .کشور ذکر شده در آدرس نام کشور متقاضی می باشد  ،یعنی

فقط متقاضی است .

کشور محل سکونت:

 متقاضی و مخترع است .
فقط مخترع است ( در صورتی که این مربع
را عالمت بزنید قسمت زیر را تکمیل ننمایید ).
شماره ثبت متقاضی در اداره :

کشور متبوع :
این فرد متقاضی می باشد در :

کشور محل سکونت :
 تمامی کشورهای تعیین شده

 کشورهای تعیین شده در جدول الحاقی

نام ونشانی ( :نام خانوادگی به دنبال نام ذکر می گردد ) :برای یک اشخاص حقوقی  ،نام رسمی کامل .

این فرد :

نشانی باید حاوی کد پستی ونام کشور باشد  .کشور ذکر شده در آدرس نام کشور متقاضی می باشد  ،یعنی

فقط متقاضی است .

کشور محل سکونت.

 متقاضی و مخترع است .
فقط مخترع است ( در صورتی که این مربع
را عالمت بزنید قسمت زیر را تکمیل ننمایید ).
شماره ثبت متقاضی در اداره:

کشور متبوع :
این فرد متقاضی می باشد در :

کشور محل سکونت :
 تمامی کشورهای تعیین شده

 کشورهای تعیین شده در جدول الحاقی

نام ونشانی ( :نام خانوادگی به دنبال نام ذکر می گردد ) :برای یک اشخاص حقوقی  ،نام رسمی کامل .

این فرد :

نشانی باید حاوی کد پستی ونام کشور باشد  .کشور ذکر شده در آدرس نام کشور متقاضی می باشد  ،یعنی

فقط متقاضی است .

کشور محل سکونت:

 متقاضی و مخترع است .
فقط مخترع است ( در صورتی که این مربع
را عالمت بزنید قسمت زیر را تکمیل ننمایید ).
شماره ثبت متقاضی در اداره:

کشور متبوع :
این فرد متقاضی می باشد در :

کشور محل سکونت :
 تمامی کشورهای تعیین شده

 کشورهای تعیین شده در جدول الحاقی

نام ونشانی ( :نام خانوادگی به دنبال نام ذکر می گردد ) :برای یک اشخاص حقوقی  ،نام رسمی کامل .

این فرد :

نشانی باید حاوی کد پستی ونام کشور باشد  .کشور ذکر شده در آدرس نام کشور متقاضی می باشد  ،یعنی

فقط متقاضی است .

کشور محل سکونت:

 متقاضی و مخترع است .
فقط مخترع است ( در صورتی که این مربع
را عالمت بزنید قسمت زیر را تکمیل ننمایید ).
شماره ثبت متقاضی در اداره:

کشور متبوع :
این فرد متقاضی می باشد در :

کشور محل سکونت :
 تمامی کشورهای تعیین شده

متقاضیان یا مخترعین دیگر بر روی برگه بعدی ذکر می گردند .

 کشورهای تعیین شده در جدول الحاقی

ردیف تکمیلی :

در صورتی که ردیف تکمیلی استفاده نشود  ،این برگه نباید در درخواست گنجانده شود.

ردیف شماره :5انتخاب ها
پرکردن این در خواست تحت بند الف ماده 4و 9قانون تعیین تمامی کشورهای طرف قرارداد که ملزم به اجرای PCTدر زمان تسلیم تقاضای بین
المللی جهت اعطای هرگونه حمایت موجودوقابل اجرابه منظور اعطای اختراع محلی وملی می باشد.
 آلمان برای هرنوع حمایت ملی تعیین نشده است .
ژاپن برای هرنوع حمایت ملی تعیین نشده است .
جمهوری کره برای هرنوع حمایت ملی تعیین نشده است.
ردیف شماره :6ادعای حق تقدم و سند حق تقدم
بدین وسیله حق تقدم تقاضاهای قبلی ذیل مطالبه می شود:
شماره تقاضانامه پیشین تاریخ تسلیم تقاضانامه پیشین

مکان تقاضای پیشین
تقاضانامه بین المللی :

تقاضانامه محلی :

تقاضانامه ملی :

اداره دریافت کننده

اداره محلی

کشورعضو سازمان
جهانی تجارت

ادعاهای حق تقدم دیگر در ردیف تکمیلی تعیین می گردد.
تهیه اسناد و مدارک حق تقدم :
از اداره دریافت کننده تقاضا می گردد کپی مصدق تقاضاهای پیشین را تهیه وبه دفتر بین المللی ارسال نمایند .
از دفتر بین المللی تقاضا می گردد رونوشت مصدق تقاضاهای پیشین که در فوق تعیین گردید را از کتابخانه دیجیتالی اخذ نمایند .
کد دسترسی :
باز گرداندن حق تقدم  :از اداره دریافت کننده تقاضا می گردد حق تقدم تقاضای پیشین را اعاده نمایند .
ادغام به واسطه ارجاع (به مدرک یا مدارک ):
مقام جستجوی بین المللی :
انتخاب مقام جستجوی بین المللی (:(ISA

ادامه ردیف :7استفاده از نتایج جستجوی پیشین  ،ارجاع به آن جستجو
از مقام جستجوی بین المللی که در ردیف هفت به آن اشاره شد  ،درخواست می گردد که نتایج جستجوهای پیشین را که در ذیل به آن اشاره
شده  ،در نظر بگیرد.
شماره تقاضا

کشور (یا اداره محلی)
بیانیه
قابلیت دسترسی اسناد
تصویر نتایج جستجو ی پیشین
تصویر تقاضای پیشین
ترجمه تقاضای پیشین به زبان مورد قبولISA
ترجمه نتایج جستجوی پیشین به زبان مورد قبول ISA
تصویر هرگونه سند ذکر شده در نتایج جستوی پیشین
ارسال تصویر نتایج جستجوی پیشین و دیگر اسناد ومدارک
تصویر نتایج جستجوی پیشین
تصویر تقاضای پیشین
تصویر هرگونه سندی که در نتایج جستجوی پیشین ذکر شده است .
شماره تقاضانامه:

کشور ( یا ادراه محلی ):
اظهارات
قابلیت دسترسی اسناد
 تصویر نتایج جستجو ی پیشین
 تصویر تقاضای پیشین
 ترجمه تقاضای پیشین به زبان مورد قبولISA
 ترجمه نتایج جستجوی پیشین به زبان مورد قبول ISA
تصویر هرگونه سند ذکر شده در نتایج جستوی پیشین
 ارسال تصویر نتایج جستجوی پیشین و دیگر اسناد ومدارک
 تصویر نتایج جستجوی پیشین
 تصویر تقاضای پیشین
 تصویر هرگونه سند ذکر شده در نتایج جستوی پیشین

تاریخ تسلیم

تاریخ تسلیم :

جستجوهای قبلی بیشتر بر روی صفحه بعدی نشان داده می شود .
ردیف :8اعالن ها
اظهارات ذیل در قسمت های 2تا  5ردیف 8وجود دارد .
اعالن هویت مخترع
اعالن حق متقاضی در زمان تسلیم تقاضای بین المللی اعطای حق اختراع
اعالن حق متقاضی در زمان تسلیم تقاضای بین المللی به منظور ادعای حق تقدم تقاضای پیشین
اعالن قابلیت و نقش مخترع (فقط برای اهداف امریکا )
اعالن افشاهای غیر زیان بار یا استثنا ء های فقدان تازگی

قسمت  1ردیف شماره :8

اعالن  :هویت مخترع

.

ادامه ی این اعالن در صفحه بعد تحت عنوان ( ادامه قسمت  2ردیف شماره  ) 8می باشد

قسمت  2ردیف :8

اعالن  :حق درخواست اختراع و اعطای آن

 ادامه این اعالن در صفحه بعد تحت عنوان ( ادامه قسمت 1ردیف  ) 8می باشد .

قسمت  3ردیف :8

اعالن  :حق ادعای تقدم

ادامه این اعالن در صفحه بعد تحت عنوان (ُقسمت  3ردیف  )8می باشد .

قسمت  4ردیف : 8

اعالن  :نقش مخترع (فقط جهت اهداف ایاالت متحده امریکا )
اعالن نقش مخترع (تبصره 4ماده 4و  17وبند الف و 4تبصره 1ماده 51مکرر )
برای اهداف ایاالت متحده امریکا :

بدین وسیله اعالم می نمایم که مخترع اصلی یا مخترع مشترک اصلی اختراع ادعا شده در تقاضا هستم .
این اعالن به تقاضا نامه بین المللی ناظر است که بخشی از آن را تشکیل می دهد ( .در صورتیکه اعالن همراه با تقاضا نامه تسلیم شود)
این اعالن ناظر بر تقاضا نامه بین المللی شماره  PCT........................است ( .در صورتیکه اعالن پیرو ماده 12قانون تهیه شده باشد )
بدینوسیله اعالم می نمایم که تقاضا نامه بین المللی که در فوق تعیین شده است توسط من وبا اجازه من تنظیم گردیده است .
بدینوسیله اعالم میدارم هرگونه اظهارات نادرست و عمدی در این اعالن طبق ماده 28قانون امریکا به واسطه جریمه یا حبس کمتر از 5سال ویا هر
دوقابل مجازات است .
نام..............................................................................................................................................................:
محل سکونت (شهر ویا ایالت امریکا  ،یا کشور )..........................................................................................................:
آدرس ایمیل ...................................................................................................................................................:
امضاء مخترع (امضاء باید ا مضاء مخترع باشد نه نماینده وی)....................:تاریخ ............................................................. :

نام.............................................................................................................................................................. :
محل سکونت (شهر ویا ایالت امریکا  ،یا کشور)............................................................................................................ :
آدرس ایمیل ...................................................................................................................................................:
امضاء مخترع (امضاء باید امضاء مخترع باشد نه نماینده وی)....................:تاریخ ............................................................. :

نام...............................................................................................................................................................:
محل سکونت (شهر ویا ایالت امریکا  ،یا کشور )...........................................................................................................:
آدرس ایمیل .......................................................................... .........................................................................:
امضاء مخترع (امضاء باید امضاء مخترع باشد نه نماینده وی)....................:تاریخ ............................................................. :
ادامه این اعالن در صفحه بعد تحت عنوان (ُقسمت  4ردیف  )8می باشد .

قسمت  5ردیف :8

اعالن  :عدم افشاگری های مضر یا استثناهای عدم تازگی و جدید بودن

 ادامه این اعالن در صفحه بعد تحت عنوان (ُقسمت  5ردیف  )8می باشد .

ادامه قسمت  1تا  5ردیف  :8اعالن

ردیف  : 9فهرست بازبینی برای تسلیم تقاضانامه های کتبی  :این صفحه فقط در صورتی استفاده می شود که اظهارنامه بین
المللی برروی کاغذ تسلیم و ارائه می گردد.
این تقاضانامه بین المللی شامل موارد ذیل می باشد :

این اظهارنامه بین المللی به همراه موارد ذیل می باشد :
.2برگه محاسبه هزینه
.1وکالتنامه جداگانه اصلی
.3وکالتنامه عمومی اصلی
.4تصویر وکالتنامه عمومی  ،شماره عطفی
.5اسناد حق تقدم تعیین شده درردیف 2
.2ترجمه تقاضانامه بین المللی
.7دالیل جداگانه در خصوص وجه الضمان میکروارگانیسم ها ویا دیگر موارد
بیولوژِیکی
.8کپی الکترونیکی حامل داده ها ی فیزیکی لیست ذیل ،که قسمتی از تقاضا
نامه بین المللی را تشکیل نمی دهند و برای اهداف جستجوی بین المللی طبق ماده
23قانون تهیه میگردد.
.9بیانیه ای جهت تایید اینکه "اطالعات ثبت شده در فرم الکترونیکی که طبق
ماده 23قانون ارائه شده است منطبق با لیست ذیل که در تقاضای بین المللی می
باشد .
.21تصویر نتایج جستجوهای پیشین طبق بند الف تبصره 2ماده 21مکرر قانون
.22موارد دیگر

تصویر ترسیمات:

زبان تسلیم تقاضانامه:

الف :فرم تقاضا
ب  :توصیف
ج :ادعاها
د :خالصه تقاضانامه
ه :ترسیمات (در صورت وجود )
و :فهرست نویسی ترتیب یا توالی

مجوع برگه ها

ردیف :11امضاء متقاضی ،وکیل یا نماینده مشترک :

صرفاٌجهت استفاده اداره دریافت کننده

.2تاریخ دریافت واقعی تقاضا ی بین المللی :

.1ترسیمات

.3تاریخ تصحیح شده دریافت واقعی با توجه به نامه اخیر وترسیمات یا اوراق دریافت شده به موقع جهت تکمیل

دریافت شد 

تقاضای بین المللی:
.4تاریخ دریافت به موقع اصالحات ضروری طبق تبصره  1ماده 22معاهده همکاری ثبت اختراع ()PCT
.5مقام جستجوی بین المللی

.2ارسال تصویر جستجو به تاخیرافتاده پس از پرداخت هزینه
صرفا ٌ جهت استفاده دفتر بین المللی

تاریخ دریافت نسخه اصلی توسط دفتر بین المللی :

دریافت نشد 

ردیف شماره  :9فهرست بازبینی خدمات تکمیل و ارئه اظهار نامه الکترونیکی :این برگه فقط زمانی استفاده می شود که
تقاضانامه بین المللی از طریق سیستم وب و به صورت الکترونیکی تکمیل وارائه شود.
این اظهارنامه بین المللی به همراه موارد ذیل می باشد :
تقاضانامه بین المللی حاوی موارد ذیل می باشد :
الف :فرم درخواست (PCTشامل هرگونه اعالن و برگه های .2برگه محاسبه هزینه .................................................
.1وکالتنامه جداگانه اصلی.....................................................
تکمیلی ) .....................................
ب :توصیف (به استثنای فهرست نویسی ترتیب توصیف ،به .3وکالتنامه عمومی اصلی ......................................................
.4تصویر وکالتنامه عمومی  ،شماره عطفی .........................................
بخش "و" مراجعه کنید)
.5اسناد حق تقدم تعیین شده درردیف شماره.....................................2
ج:ادعاها ........................ :
.2ترجمه تقاضانامه بین المللی به زبان ..........................................
د :خالصه تقاضانامه .......................................... :
.7دالیل جداگانه در خصوص وجه الضمان میکروارگانیسم ها ویا دیگر موارد
ه :ترسیمات ............................................ :
بیولوژِیکی
و  :بخش فهرست نویسی ترتیب توصیف به صورت فایل
.8کپی الکترونیکی حامل داده ها ی فیزیکی لیست ذیل ،که قسمتی از تقاضا نامه
تصویری (مثالٌ )pdf
بین المللی را تشکیل نمی دهند و برای اهداف جستجوی بین المللی طبق ماده 23قانون
تهیه میگردد.....................................................................
تعداد کل اوراق (شامل بخش فهرست نویسی ترتیب
.9بیانیه ای جهت تایید اینکه "اطالعات ثبت شده در فرم الکترونیکی که طبق ماده
توصیف درصورتیکه به صورت تصویر فایل شده باشد ) .
23قانون ارائه شده است منطبق با لیست ذیل که در تقاضای بین المللی می باشد ..........
ز:بخش فهرست نویسی ترتیب توصیف
.21تصویر نتایج جستجوهای پیشین طبق بند الف تبصره 2ماده 21مکرر قانون .........
 به صورت ضمیمه ، c/stفایل متنی تکمیل شده باشد .
.22موارد دیگر..................................................................................
به طور جداگانه در حامل های داده های فیزیکی در
همان روز و به صورت فایل متنی
نوع و تعداد حامل های داده های فیزیکی رانشان دهید .....
تصویر ترسیمات که باید همراه خالصه تقاضانامه باشد:.

زبان تکمیل اظهارنامه بین المللی:

ردیف شماره :11امضاء متقاضی ،وکیل یا نماینده مشترک :

.2تاریخ دریافت واقعی تقاضا نامه بین المللی :

صرفا ٌ جهت استفاده اداره دریافت کننده

.3تاریخ تصحیح شده تاریخ دریافت به موقع اصالحات ضروری طبق تبصره1ماده 22معاهده همکاری ثبت اختراع

.1ترسیمات :
دریافت شد 

((PCTدریافتواقعی با توجه به نامه اخیروترسیمات یا اوراق دریافت شده به موقع جهت تکمیل تقاضای بینالمللی
.4تاریخ دریافت به موقع اصالحات ضروری طبق تبصره  1ماده 22معاهده همکاری ثبت اختراع ()PCT
.5مقام جستجوی بین المللی:

.2ارسال تصویر جستجو به تاخیرافتاده پس از پرداخت
هزینه :
صرفا ٌ جهت استفاده دفتر بین المللی

تاریخ دریافت نسخه اصلی توسط دفتر بین المللی:

دریافت نشد 

این برگه بخشی از اظهارنامه بین المللی نمی باشد .
برگه محاسبه هزینه ها

صرفا ٌ جهت استفاده اداره دریافت کننده

ضمیمه درخواست

شماره تقاضانامه بین المللی :

شماره عطفی پرونده متقاضی یا نماینده

تاریخ تمبر در اداره دریافت کننده :

متقاضی:
محاسبه هزینه های تعیین شده
.2هزینه انتقال ....................................
.1هزینه جستجو .....................
.3هزینه تکمیل وارسال تقاضای بین المللی
.4هزینه اسناد حق تقدم ...............................
.5هزینه اعاده حق تقدم ............................
.2هزینه اسناد جستجوی پیشین .....................................
.7جمع هزینه های قابل پرداخت..........................

نحوه پرداخت :
 اجازه پرداخت از طریق حساب پس انداز یا جاری
چک

اجازه پرداخت از طریق حساب پس انداز یا جاری :
اجاره پرداخت کل هزینه ها ی اشاره شده فوق

 حواله پستی

 سند بانکی

کارت اعتباری
تمبر مالیاتی

نقدی
موارد دیگر

