
مدير محترم تحصيالتتكميلي دانشكده

با سالم 

احتراماً همانگونه که مستحضر هستید در رویه كيفيت و تعداد مقاالت مورد نياز جهت صدور مجوز 

دفاع نهايي رساله دكتري به شماره AUT-PR-3306  دانشجویان دکتری با پذیرش و یا چاپ یک 

مقاله ISI و یک ثبت اختراع بین المللی US Patent و European Patent میتوانند از رساله دکتری 

خود دفاع نمایند. با توجه به طوالنی بودن روند ثبت اختراع بین المللی، مدیر محترم ارتباط با صنعت و 

کارآفرینی دانشگاه (جناب آقای دکتر مالک نادری) در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه  مورخ 

۱٣۹۶/۰٣/۰۸ توضیحاتی در خصوص مراحل ثبت اختراع خارجی (پیوست) ارائه و در ادامه پیشنهاداتی در 

خصوص مرحله پذیرش اختراع مطرح نمودند که با اکثریت نظر اعضاء محترم شورا به شرح زیر تصویب و 

مقرر گردید از همان تاریخ به بعد نیز اجرا گردد.

AUT- مندرج در رویه European Patent و US Patent عالوه بر ثبت اختراعهای بین المللی -

PR-3306  ثبت اختراع در  Japan Patent نیز مورد پذیرش و قابل قبول میباشد. 

در صورت تائید مدارک ارائه شده به کانون پتنت و ثبت موقت (Provisional)، صدور مجوز دفاع  -

دکتری دانشجو با رعایت سایر مقررات رویه AUT-PR-3306  بالمانع است. تایید ثبت موقت 

(Provisional) توسط مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه انجام میشود.

۱٣۹۶/۰۴/۱٣

۵۰٣/۱۰۲۶/د
دارد



جهت اطالع، مراحل ثبت اختراع تا ثبت موقت به شرح زیر اعالم میگردد:

مرحله اول: ارسال درخواست مخترع به کانون پتنت ایران، توسط نماینده کانون در دانشگاه (در این  -

مرحله مدارک ارسالی توسط کارشناسان کانون پتنت بررسی شکلی میشوند) – زمان الزم یک الی 

دو هفته

مرحله دوم: در این مرحله پس از تایید شکلی مدارک و مستندات ارسالی، توسط کارشناسان کانون  -

پتنت، مدارک جهت ارزیابی به تیم تخصصی ارزیابی کانون ارسال میشود (زمان تقریبی حدود ٣ 

ماه) در این مرحله بررسی و ارزیابی پرونده از جهت دارا بودن تازگی در سطح دنیا (جدید بودن)،  

نوآوری و گام ابتکاری (بدیهی نبودن) و قابلیت ساخت (کاربرد صنعتی داشتن) بررسی میشود. پس 

از حصول اطمینان از اینکه درخواست مورد نظر، شرایط ثبت اختراع را دارا میباشد، برای اخذ نظر 

نهایی، پرونده به شورای مالکیت فکری کانون پتنت ایران ارجاع میشود. 

مرحله سوم : در صورت تایید تقاضا توسط تیم تخصصی ارزیابی و شورای مالکیت فکری کانون  -

پتنت ایران، فرم Electronic Acknowledgement  Receipt از کانون  پتنت ایران به  

مخترع ارسال میشود  که در این فرم  آیتمهای زیر مشخص شدهاست  :

EFS ID : -

Application Number: -



International Application Number: -

Confirmation Number: -

ارسال این شناسنامهی پتنت باشماره های دقیق از طرف  US Patent  صورت می گیرد. دریافت  -

این شناسنامه و شمارهها، به منزله ثبت موقت یا  Provisional میباشد. این شمارهها رامیتوان  

مشابه   Doi  در ثبت مقاله تلقی نمود.


