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، متقاضی برای صرفه جویی در هزینه ها می تواند برای PCTبرای ثبت درخواست بین المللی 

گزار آماده کردن مستندات اولیه از کارگزار استفاده نکند و بعدا در فاز کشوری از یک کار

.برای اصالح کمک بگیرد

طغل/درست



ورود به فاز اگر نتیجه جستجوی بین المللی تأیید همه یا برخی از ادعاها باشد، یعنی نیازی به

.طا می شودکشوری نیست و یک پتنت بین المللی معتبر در همه کشورهای عضو به متقاضی اع

طغل/درست



ری هم اگر نتیجه جستجوی بین المللی تأیید همه یا برخی از ادعاها باشد، لزوماً در فاز کشو

.همان ادعاها مورد تأیید قرار نخواهند گرفت

طغل/درست



فقط یک درخواست هست و پتنت نیست، بنابراین برای PCTچون درخواست بین المللی 

.تجاری سازی باید صبر کرد تا وارد فاز کشوری شویم

طغل/درست



توانایی ما به عنوان مخترع اطالعات فنی اختراع را در اختیار داریم و کارگزار به دلیل نداشتن

زبان فنی، متن توصیف اختراع و تصاویر را به زبان فارسی از ما دریافت می کند و فقط به

.انگلیسی ترجمه رسمی می کند

طغل/درست



للی با توجه به توضیحات داده شده، به جای ثبت در ایران می توان ثبت درخواست بین الم

.انجام داد که این به منزله ثبت درخواست در ایران هم هست

طغل/درست



ت اگر فقط یکی از متقاضیان اهل یا ساکن یکی از کشورهای عضو معاهده باشد، برای ثب

. درخواست بین المللی کفایت می کند

طغل/درست



PATENT COOPERATION TREATY

معاهده همکاری ثبت اختراع

✓ Postpones the major costs associated with internationalizing a patent 
application;

✓ Provides a strong bases for patenting decisions;
✓ Harmonizes formal requirements;
✓ Protects applicant from certain inadvertent errors; and
✓ Provides the most efficient way for seeking multinational patent.
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