
 

 

  

 تنظیم ادعانامه
 

 فنی لحاظ به چه که است اختراع با مرتبط مدارک مهمترین از ادعانامه

   .است خاصی اهمیت و جایگاه دارای حقوقی لحاظ به چه و

 راهنما

 دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراع 

 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 1401بهار 



 ادعانامه تنظیمراهنمای 

 
 

همانطور  چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی دارای جایگاه و اهمیت خاصی است.ن مدارک مرتبط با اختراع است که ادعانامه از مهمتری

 سه شرط زیر باشد: هر باید دارای واختراع راه حلی تکنیکی به منظور حل مشکل فنی موجود است که در تعریف اختراع ذکر شده، 

 در سطح جهان جدید بودن 

 داشتن گام ابتکاری قابل مالحظه 

 کاربرد صنعتی 

ایل ف این می بایست در باید به این نکته توجه داشت که هر ادعا به نحوی هر سه شرط فوق را برآورده کند. نامهادعاهنگام تنظیم فایل 

 ای وآورانهن عاها بیانگر برجستگی های فنی و فاکتورهایارائه گردد بگونه ای که اد طرح تکنیك فنی و دقیق، محدوده کامالً بیانی لزوماً با

 باشد که مخترع خواستار انحصار و حمایت از آن است. 

تقسیم بندی می شوند که این امر در نحوه تنظیم « دستگاه، فرآورده»یا « فرآیند روش،»موضوعات اختراع بطور کلی در یکی از دو چارچوبِ 

 ساس ادعانامه ها به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:. بر این ابودخواهد  موثر هاادعا

 یا دستگاه باشد: وسیلهمحصول،  فرآورده، یک اختراعموضوع الف( 

 وع ومکانیکیِ موض فیزیکی، در واقع ساختار. باشند محصول آن فنی های ویژگی بیانگر که شود نوشته ای گونه به اختراع ادعاهای 

 مثل عباراتی با ادعاها نمونه این معموالشکل دهنده اسکلت اصلی ادعاها خواهند بود.  هم با آنها( تماس یا اتصال) گیری قرار نحوه

( فیزیکی) سیستم یك ابزار، یك قطعه، یك دستگاه، یك محصول، یك فرآورده، یك تجهیز، یك برنامه کامپیوتری، یك وسیله، یك"

 .شوند می آغاز "...و

 باشد: روش یا فرآیند یک موضوع اختراعب( 

 یا دعاا حالت این در. باشند فرآیند آن تکنیکی مراحل و فنی های ویژگی بیانگر که شود نوشته ای گونه به باید اختراع ادعاهای 

 روش، یك فرآیند، یك مانند عباراتی با ادعا و دهد می قرار ادعا مورد است، نیاز فرآیند آن انجام جهت که را مراحلی اختراع، ادعاهای

 .شود می آغاز...  و( فرآیندی) سیستم یك

 باشد: آن با مرتبط تولید فرآیندِ و فرآورده یک از ترکیبی ج( اختراع

 اب اختراعی مانند. محصول برای دیگری و فرآیند برای یکی. باشند می مستقل ادعای دو دارای حداقل اختراع ادعاهای حالت این در 

 "الکتروشیمیایی ماشینکاری انجام جهت دستگاهی و روش" عنوان

 به از بعد فنی تشریح شود، اختراع آن، های ویژگی مورد در قضاوت یا و اختراع مزایای به اشاره بدون الزم است حالت 3در هر مجموعاً 

 دهش شناخته پیشین فنی دانش در که آنچه از متفاوت را آن حال عین در و کند عمل درستی به تواند می اختراع برآید آن از که ای گونه

 ضمنی ورط به است( قبلی اختراعات یا و) پیشین فنی دانش با گرفته صورت اختراع تفاوت باعث که آنچه دیگر عبارت به. نماید توصیف

 اجزاءالزامی به معرفی تمام عناصر و  اما شوند می معرفی نیز اختراع اصلی و مهم اجزاء اول ادعای در گاهی گرچه .شود اشاره ادعاها در

 .باشد دهش بیان جزء آن از جدیدی کاربرد ابتکاری صورت به یا و باشد رفته کار به جدیدی تکنیك جزئی آنکه در نمی باشد مگر اختراع

 

  



 ادعانامه نگارش شیوه

 

 دقت در توصیه های زیر ضروری بنظر می رسد:

ادعایِ  کلیّتِ است مستقل ادعای یك که شماره ادعای فایل ادعانامه فقط باید شامل ادعاها بصورت شماره گذاری شده باشد. در 

 فافش و ادعای مستقل، جزئیات فنی و تکنیك موضوع، صریح شماره به ارجاع ضمن وابسته بعدی ادعاهای در و بیان شود اختراعی

ه موضوع مورد ادعا، هر تقاضای ثبت اختراع حداقل دارای یك ادعای مستقل می باشد و بسته ب دقت کنید که .گردد ارائه دقیق و

بیش از یك ادعای مستقل نیز متصور است. ادعاهای وابسته می توانند به ادعای مستقل یا حتی به ادعاهای وابسته قبل از خود 

 معنای به این دارد، وابستگی« 2» وابسته ادعای مثالً یا« 1» مستقل ادعای به« 4» وابسته ادعای کنید وابستگی داشته باشند. فرض

می تواند « 4»ارائه می شود. بر این اساس ادعای « 2»یا « 1»جزئیاتی دقیق تر و جزئی تر درباره ادعای « 4»که در ادعای  است آن

 «2»یا مطابق ادعای « 1»اینگونه آغاز شود: مطابق ادعای 

چند جمله مرتبط به هم تشکیل  هر شماره از ادعاها به صورت یك عبارتِ یکپارچه و کامل تنظیم شود یعنی از یك جمله کامل یا از 

 شده باشد به نحوی که در هر شماره از ادعاها تنها یك مرتبه از نقطه و در پایان آن استفاده شود. 

ث عادعاها محل ارائه مزایا، قابلیت ها، کاربردها، قضاوت در مورد ویژگی ها و مانند اینها نمی باشد. ادعاها باید تکنیك و ابتکاری که با 

 مزایا و قابلیت ها و کاربردها شده بیان کند. بروزِ آن

هر ادعا بصورت یك گزاره قابل ارزیابی و قابل اعتبارسنجی تنظیم شود لذا مطالبِ کلی و مبهم و غیر قابل سنجش و غیر قابل ارزیابی،  

 ادعا محسوب نمی شوند.

 برای حل راه ارائه »کامل در این فایل و خصوصاً بخش  فراتر نرفته و بطور« توصیف اختراع»ادعاها از اطالعات ارائه شده در فایل  

وصیف ت»فایل های  و ارتباط تنگانگی بین کامل اثبات و مدلل شده باشد. به بیان دیگر الزم است هماهنگی...«   موجود فنی مشکل

 .شوند بانیپشتی« توصیف اختراع»برقرار باشد و تك تك ادعاها در فایل  «ادعا یا ادعاهای اختراع»و « اختراع

یا مشخصات هویتی مخترعین و مانند « اینجانب ادعا می کنم که برای اولین بار این کار را انجام داده ام..»از ذکر مقدمه هایی مانند  

 اینها خودداری شود.

ختراعی، اجزاء )مانند تکنیك ساخت، عناصر اشماره گذاری شده، تحت هر عنوانی  خارج از ادعاهایِ در فایل ادعاها از ذکر مطالبِ 

 خودداری شود.اختراع و مانند اینها( 

 

ادعاهای نوشته شده در یك ادعانامه، به دو دسته کلی ادعاهای مستقل و ادعاهای وابسته تقسیم می شوند و معموال تعداد ادعاهای مستقل 

 باشند.تنها مشتمل بر یك یا دو ادعای مستقل می های وابسته است و در بیشتر موارد، ادعاهای اختراعکمتر از ادعا

  الف( ادعای مستقل:

ادعای مستقل ادعایی است که به سایر ادعاها وابستگی نداشته و به تنهایی و به وضوح ویژگی های فنی اصلی اختراع را در خود 

باشند. همیشه اولین ادعا دعای مستقل میجای داده باشد. تمام اظهارنامه های اختراع شامل یك یا در برخی موارد دو یا چند ا

ز تر اکند، بدین معنی که عموما طوالنیقطعا یك ادعای مستقل بوده و این ادعا بیشترین دامنه حمایت از اختراع را طلب می

 است( یا مراحلای به تکنیکهای اصلی کار اشاره کرده و اغلب اجزاء موثر )زمانی که اختراع فرآورده ادعاهای دیگر است و به گونه

 شوند. اصلی اختراع )زمانی که اخترع فرآیند است( در آن بیان می

 ب( ادعای وابسته:

هر ادعای دیگری که به بیان سایر ویژگیهای فنی اختراع بپردازد و یا جزئیات فنی موارد ذکر شده در ادعای مستقل یا ادعاهای 

به حساب می آید. معموال این ادعاها با ارجاع به سایر ادعاها شروع می شوند. وابسته دیگر را تشریح کند، در زمره ادعاهای وابسته 

ادعای وابسته ممکن است به ادعای مستقل، یك یا چند ادعای وابسته و یا همزمان به ادعای مستقل و وابسته ارجاع داده باشد. 

دهند. معموال ابتدای ت کمتری را پوشش میادعاهای وابسته عموما کوتاهتر هستند و نسبت به ادعاهای مستقل محدوده حمای

همچنین در  ادعای وابسته با ارجاع به ادعاهای پیشین به صورتهای زیر آغاز می شود. آغاز می شود: مطابق ادعای شماره ... .

 "مطابق ادعای شماره یك و دو"مواردی ادعای وابسته می تواند به چند ادعا ارجاع دهد، مثال : 

 



 نمونه ادعانامه 

 

 :بنویسد را آن ادعانامه خواهد می و است ساخته را دوچرخه بار اولین برای شخصی که کنید فرض مثال

 

 و شوندیم نصبی فلز سازه كی یانتها و ابتدا در که چرخ دو از متشکل ایست نقلیه وسیله شودی م ادعا آنچه: 1 شماره ادعای

 و لهیوس جابجایی امکان پا عضالت نیروی از استفاده با و ندینشیم شده هیتعب قسمتی رو چرخ دو نیب فاصله در که نیسرنش

 :است شده تشکیل زیر اجزای از لهیوس نیا که کند،می فراهم را نیسرنش

 عقب، و جلو در چرخ عدد دو -

 شوند،ی م نصب آنی رو بر هینقل لهیوس نیا مختلفی اجزا که فلزی سازه و بدنه -

 ن،یسرنش نشستنی برا صندلی یا زین -

 ها، چرخ نیب حرکت انتقالی برا زنجیر چرخ و توپی زنجیر، -

 و نیسرنشی پای روین انتقالی برا رکاب -

 یریترمزگ ستمیس -

 نحوی به شود می استفاده زنجیر چرخ دو از ها چرخ به پا عضالت نیروی انتقال جهت 1 شماره ادعای مطابق: 2 شماره ادعای

 چرخ محور روی دوم زنجیر چرخ و شود می نصب راننده پاهای ریز در قایدق و دوچرخه سازه نییپا در بزرگتر زنجیر چرخ که

یم دوچرخه عقب چرخ چرخش باعث ریزنج كی واسطه به و رکاب زمیمکان قیطر از پا عضالت حرکت و گرددیم نصب عقب

 .شود

 را نیسرنشی پا ساق برگشت و رفت حرکت که شدهی طراحی ا گونه به رکاب زمیمکان 2 شمارهی ادعا مطابق: 3 شمارهی ادعا

 لیتسه دارند قراری مرکزی توپ داخل در که نگیبلبر دو واسطه به چرخش نیا و کندیم لیتبد ریزنج چرخی دوران حرکت به

 .شودیم

 حرکت جهت نیرو انتقال امکان تنها که است شده طراحی نحوی به عقب زنجیر چرخ ،2 شمارهی ادعا بنابر: 4 شمارهی ادعا

 .دهد نمی انتقال نیرویی و میکند دوران هرز عکس جهت در و داراست را جلو سمت به دوچرخه

 داخل و سوار آن روی الستیك که است فلزی رینگ یك از متشکل دوچرخه های چرخ 1 شماره ادعای مطابق: 5 شماره ادعای

 اشین فشارهای برابر در رینگ شدگی خم از جلوگیری و رینگ به بخشیدن استحکام جهت و دارد قرار شده باد تیوب الستیك

 .میشود متصل رینگ مرکز در گرفته قرار توپی به فلزی سیمی تعداد توسط رینگ محیط جاده، سطح از

 الستیك الیه یك از فلزی سیمهای انتهای اثر در وبیت سایش از جلوگیری جهت 5 شماره ادعای مطابق: 6 شماره ادعای

 .ردیگ قرار وبیت و میسی انتها نیب فاصله در تا شود می استفاده رینگ بیرونی محیط روی ضدسایش

 شیآسا که شدهی طراحی اگونه به کننده رایم و فنری تعداد از استفاده با دوچرخه زین 1 شماره ادعای مطابق: 7 شماره ادعای

 . شودیم سوار سازهی باال میتنظ قابل زمیمکان كی واسطه به و کند نیتام را نیسرنش مطلوب

 داخل در که شودیم استفادهی توپ كی از چرخ محور حول ها چرخ آسان چرخش جهت 1 شمارهی ادعا مطابق: 8 شماره ادعای

 .است شده استفاده محوری روی توپ شدن سوار منظور به ای زاویه تماس های بلبرینگ آن

 اختراع تنافی با شودیم هیتوص و باشند متفاوت است ممکن اختراع نوع به بسته ادعا نوشتنی روشها البته... آخر الی ادعاها بقیه

. شود میتنظ ادعانامه نیمناسبتر اختراع، به مربوط دادهی ها گاهیپا ریسا ای google patent در خود کار به مشابهی ها

  .دهد قرار ادعا مورد را طرح ابتکاری ویژگیهای و نوآورانه فنی های تکنیك باید ادعاها


