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مزایای نگارش حرفه ای شرح اختراع

تسریع روند 
ارزیابی شکلی و 

محتوایی 

تسریع روند 
ارزیابی شکلی و 

محتوایی 

ارتباط موثر با تیم درفتارتباط موثر با تیم درفت

حرفه ای نگارش
شرح اختراع

حرفه ای نگارش
شرح اختراع
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شرایط ثبت درخواست در پرتال کانون پتنت ایران
4

ایده نباشد.

داده ها و مستندات کافی جهت اثبات ادعاها وجود داشته باشد.

شرط افشای کامل پذیرفته شده باشد.



موضوع اختراع
5

موضوعات  اختراع

ترکیب شیمیایی

فرایند و روش جدید

دستگاه



وحدت اختراع 
6

ولیک ترکیب شیمیایی جدید و فرایند ساخت و تولید آن محص

رایندیک فرایند جدید به همراه ابزارها و تجهیزات به کاررفته در آن ف

جهت  Bi2WO6-ZnBi2O4فرایند تولید نانو ذرات هیبریدی 
بخش دستگاه تصفیه هوا که این دستگاه متشکل ازکاربرد در 

.می باشد…a,b,cهای 



پتنت اجزای اصلی 
7

(Title)                                                                               عنوان اختراع

(TECHNICAL FIELD)                                             زمینه فنی و کاربردی

(BACKGROUND)                                                                 پیشینه اختراع

(SUMMARY)                                                                            خالصه اختراع

(BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS)            خالصه اشکال

(DETAILED DESCRIPTION)                                                شرح دقیق

EXAMPLE1

Claimsبیان ویژگی های اختراع                                                                         



عنوان اختراع

 شاخصه های اصلی و ماهیت فنی اختراع باشد،به طور دقیق، بیانگر نوآوری

کوتاه باشد اما نه به اندازه ای که ایجاد ابهام نماید

-دستگاه تصفیه هوا

-دستگاه تصفیه هوا با استفاده از تکنولوژی پالسما

عدم استفاده از واژه های کیفی نظیر نوین ، خوب ، جدید و بهینه

 عدم استفاده از واژه های مبهم نظیر کارآمد،هوشمند و چندمنظوره

 روش تشخیص سلولهای سرطانی با استفاده از امواج فراصوت
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اختراعفنی و کاربردی زمینه 
(Technical field/ background)

9

.  موضوع اصلی و قلمرو فنی مرتبط با اختراع را بیان نماید

دندهسیستم چرخ / سیستمهای انتقال قدرت/ مکانیک-

ترمیمیکامپوزیتهای / دندان پزشکی/ پزشکی-

اتصاالت کابلهای فشار قوی/ انتقال برق/ مهندسی برق قدرت-

هیبریدهای نانو ساختار/ ساخت نانو مواد/ نانوفناوری -

 می باشد.... این اختراع یک دستگاه تصفیه آب متشکل از.

 این اختراع فرایند تولید نانو ذرات هیبریدیBi2WO6-ZnBi2O4  جهت کاربرد در تصفیه
.باشدمی هوا 



پیشینه و خالصه اختراع

بررسی مقاالت و پتنتهای مشابه و بیان تمایز آنها با اختراع

 مشکل فنی موجود در دانش پیشین

اع ادعایی دانش فنی پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختربیان -
انش بیان د.وجود دارد به نحوی که برای درک و جدید بودن اختراع کفایت کند 

. فنی پیشین برای احراز گام ابتکاری الزامی است
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روش حل مشکل فنی موجود در 
دانش پیشین توسط متقاضی



خالصه اختراع 
11

 زمینه فنی اختراع باشدمعرف .

دستاورد کلیدی اختراع

 که اختراع قصد حل آن را داردمشکلی  .

 به صورت فنی ذکر شود( اختراع مورد نظر)راه حل.



توصیف دقیق اختراع 
(Description)

12

یق، جزئیات کامل،دقو مراحل ساخت و تولید، با توضیح و تشریح گام های اختراع  
مبسوط ومشروح

قادر به (ordinary skill)افشای اطالعات باید به گونه ای باشد که یک فرد با مهارت عادی 
آن باشدساخت مجدد تولید و 



ترکیب شیمیایی
13

 تولید محصول جزییات

 صد آنها،مواد و ترکیب درمواد اولیه ، نسبتهای ) عملیاتی مختلف تولید محصول شرایط

(pHغلظت و دما، فشار ، کاتالیست، 



فرایند
14

ندفرایند، گام های فرعی و جزییات روش اجرای فرایاجرای های اصلی گام 



تجهیزات
15

 ساخت نحوه

 قرارگیری یا نصب اجزای به کار رفته چگونگی

 اجزاارتباط نحوه

 اجزا در کنار همعملکرد



تجهیزات
16

http://makh-co.com/air-handling/



تجهیزات
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هانقشهها ، نمودارها، توضیح شکل
18

 هر شکل با شماره آنجزییات توضیح

تجهیزات

پالن و نمای فنی
نقشه سه بعدی
نقشه از زوایای مختلف
 نحوه ارتباط و اتصال اجزای دستگاه
نقش هر یک اجزا در عملکرد اختراع



هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل
19
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هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل
20

 Electrochemical approach for COVID-19 detection 
https://patents.google.com/patent/US10845336B2

عنوانبهضتعویقابلحسگریکوحملقابلویکپارچهالکتروشیمیاییِبردیکازمتشکلسامانهاین
رشدطریقازتقاضانامهایندرشدهاستفادهالکترودیسهحسگر.استسامانهاصلیبخش

MWCNTsالکترودکاری،الکترودعنوانبهسوزنسهاینکهشدهتهیهاستیلسوزنیکسربر
برافزارینرمهمچنین.اندگرفتهقرارهمدیگرازمیلیمتریسهیفاصلهدرمرجعالکترودوشمارنده

بهمربوطهاپاسخاینکهتشخیصوهادادهآنالیزبرایشدهانجامآزمایشگاهیکالیبراسیونیپایه
.استشدهطراحیاست،COVID-19منفییامشکوکمثبت،تشخیص

میزانسامانهاینROSایچرخهولتامتریطریقازراخلطدرشدهآزاد(CV)اندازه
کندمیگیری

حسگرمثبتنتیجهعنوانبهمیکروآمپر230ازبزرگترجریانپیکCRD

مواردعنوانبهمیکروآمپر190ازکمترجریانپیکهایCOVIDمنفی

https://patents.google.com/patent/US10845336B2
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هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل
22

:  آنالیزهای مرتبط با شناسایی محصول نظیر
FTIR,NMR,AFM,SEM,TEM,PSA,XRD,EDX….

شدهساختار شیمیایی مواد به کاررفته و محصول تولید 

واکنشهای انجام شده

ییترکیب شیمیا

OCN

NCO

NCO
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 Electro spun nanofibrous wound dressing and a 

method of synthesizing the same 

 US9101508B2



24



هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل
25

فرایندمربوط به نحوه اجرای فلوچارت 

(Block diagramبصورت )نمودار فرآیندی 

فرایند



هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل
26

ور تشکیل تعدادی سلول کشت داده شده روی یک بیوسنس
104الکتروشیمیایی

ور گیری یک پاسخ الکتروشیمیایی اولیه از بیوسنساندازه
الکتروشیمیایی حاوی سلولهای کشت داده شده

110

تشکیل تعدادی سلول تحریک شده روی بیوسنسور 
کشت الکتروشیمیایی از طریق تحریک اولتراسونیک سلولهای

112داده شده

سور گیری یک پاسخ الکتروشیمیایی ثانویه از بیوسناندازه
114الکتروشیمیایی حاوی سلولهای تحریک شده

ن پاسخ تشخیص وجود سلولهای سرطانی در صورتیکه اختالف بی
از یک مقدار الکتروشیمیایی اولیه و پاسخ الکتروشیمیایی ثانویه

116.آستانه معین کوچکتر باشد



هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل
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هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل
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هاها ، نمودارها، نقشهتوضیح شکل



توضیح سایر مستندات
30

فیلم از نحوه عملکرد دستگاه

 تصویرSETUPدستگاه
جداول
نمودار



هانقشهها ، نمودارها، توضیح شکل
31

هدف از ارایه 
مستندات فنی

درک دیداری موضوع اختراع

معرفی اجزا اختراع 
و عملکرد آنها

فهم ارتباط 
عناصر



(Claims)ادعانامه 
32

بخش حقوقی و مهم در پتنت

در نظر گرفتن تمام جنبه های اختراع در ادعانامه

عدم محدود کردن اختراع و در عین حال حفظ تمایز اختراع نسبت

به دانش پیشین



(Claims) ادعانامه
33

شرایطتحققبهمشروطوبودهمنجزوصریحبایداختراعادعای
ودهسوءاستفاامکانشفافیتوصراحتعدمدرصورتونباشدخاص
.بودخواهدمحتملاختراعمالکبرایآیندهدرحقنقض

 مربوط به چگونگی ساخت و استفاده از اختراع باید در اطالعات
ارد توصیف ذکر شود و در ادعاها نباید فراتر از اطالعات توصیف، مو

.بیان و ذکر شود
 یم تنظادعاها باید معقول و متناسب باشد و در چارچوب اختراع تعداد

.شود



و ادعاهای اصلینوآوری ها بیان 
34

بیان صریح نوآوری و ویژگی های فناورانه اختراع

تطابق و پشتیبانی کامل ادعاهای مطرح شده با مستندات ارسالی

- 100ادعای ساخت نانو ذره درحالی که مستندات نانویی سایز ذرات را باالتر از
نانومتر نشان می دهد

 عملکرد فوق ارزان، ساده،کارایی باال،: خودداری از بیان ویژگی های ناملموس نظیر
العاده

 ذره برای مثال روش جدید سنتز نانو)عدم تکرار موارد ذکر شده در دانش پیشین
اها نمی نیازی به بررسی خواص آنتی باکتریال آن در ادع. اکسید روی ادعا شده است

(باشد چون قبال در دانش پیشین ذکر شده است
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ما در کانون پتنت ایران منتظر دریافت فایل شرح اختراع شما

.....هستیم

https://patentoffice.ir/

foreign@patentoffice.ir

https://patentoffice.ir/


THANK YOU!
با تشکر از توجه شما


