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F  or nearly 300 years, patents have served as a legal tender to foster innovation and 

knowledge sharing, in a sense they could be called the first instances of applied science 

indixes. Numerous scientific databases in the second half of the twentieth century facilitated 

the dissemination of information. Some citation databases even provided researchers with 

more insight into the process of scientific discovery. Yet patents research has never paled 

because it offered legal protection to the interests accrued to scientific discoveries. The 

present work attempts to provide a comparative overview of the most important databases 

and tools currently used for searching patents. These databases fall into three general 

categories: 1) International patent search database like WIPO, USPTO, etc.; 2) Patent 

search database in Iran like the Iranian intellectual property center; and 3) Databases that 

provide patent access as part of their overall scientific information service like Orbit, CAS, 

etc. The main trust of the research has been focused on the common touchpoints of such 

databases and how their search aids evolve to address their respective clientele. The present 

study offers a glimpse into some of the most cost efficient combinations of patent searching 

tools and techniques available to Iranian researchers and potential patent assignees.
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نگاه کلی بر مهم ترین پایگاه ها و ابزارهای جست وجوی 
                        پروانه های ثبت اختراع
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دریافت:1399/3/19،پذیرش:1399/3/31

نزدیک به 300 سال، پروانه های ثبت اختراع به عنوان برات قانونی برای تقویت نوآوری و به اشتراک گذاری 
دانش به کار رفته اند، به گونه ای که می توان از آن ها به عنوان نخستین نمونه از شاخص های علوم کاربردی 
نام برد. پایگاه های علمی متعددی در نیمه دوم قرن بیستم، انتشار اطالعات را آسان می ساختند. حتی 
برخی از پایگاه های استنادی آگاهی بیشتری را از روند اکتشافات علمی در اختیار پژوهشگران قرار 
می دادند. از آنجا که منافع حاصل از اکتشافات علمی تحت حمایت قانونی قرار می گیرد، پژوهش های 
گوناگونی در باره پروانه های ثبت اختراع انجام می شود. در مقاله حاضر تالش شده است تا مروری کلی 
در باره مهم ترین پایگاه ها و ابزارهایی ارائه شود که در حال حاضر برای جست وجوی پروانه های ثبت 
اختراع به کار می روند. این پایگاه ها در سه دسته کلی قرار می گیرند:                       1(  مهم ترین پایگاه ها و ابزارهای 
جست وجوی پروانه های ثبت اختراع در جهان، مانند پایگاه های سازمان جهانی مالکیت فکری، اداره 
ثبت اختراع و عالمت تجاری ایاالت متحده، اداره ثبت اختراع اروپا، ژاپن، کانادا و سایر؛                                                                            2( مهم ترین 
 )3 و                           معنوی  مالکیت  مرکز  سامانه  مانند  ایران،  در  اختراع  ثبت  پروانه های  پایگاه های جست وجوی 
پایگاه های اطالعاتی ارائه دهنده پروانه های ثبت اختراع، نظیر پایگاه لنز، پایگاه اُربیت، خدمات چکیده نامه 
شیمی و غیره از جمله پایگاه های اطالعاتی هستند که افزون بر ارائه اطالعات آثار علمی مانند مقاالت، 

کتاب ها و سایر آثار، اطالعات پروانه های ثبت اختراع را نیز ارائه می دهند. 
   مطالعه حاضر، نگاهی اجمالی به برخی از مقرون به صرفه ترین ترکیب ابزارها و فنون جست وجوی 

ثبت اختراع در دسترس پژوهشگران ایرانی و دارندگان احتمالی ثبت اختراع دارد.
پروانه ثبت اختراع، 
مالکیت فکری، 
راهنمای جست وجو،

ممیزی پروانه ثبت اختراع، 
داده های منبع باز
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مقدمه 
باگسترشمفهومحقوقمالکیتفکریدرسراسرجهان،اداره های
بهمنظور بین دولتیهستند، یا دولتی کهسازمان های اختراع، ثبت
اختراع ثبت پروانه صدور قالب در مخترعان حقوق از حمایت
فراتر عملکردی و مفهوم دارای اختراع ثبت پروانه شدند. ایجاد
ازآشناییبایکاختراعاست.اینپروانهشاملمجموعهحقوقی
می شودکهبه طورکتبی،ازسوییکادارهثبتاختراعدولتیبرای
ازاستفادهغیرمجاز حمایتازحقوقمخترعوبهمنظورممانعت
دیگرانازاختراعاودریکبازهزمانیمشخص)حداکثر20سال(،
اعطامی شود.درمقابل،افشایشرحکاملیازجزئیاتاختراعبرای
در بتواند تا می دهد قرار مخترع اختیار در را انحصاری عموم،
چارچوبقانونازامتیازهایاختراعخود)ساخت،بهره برداریو

فروش(بهره مندشود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
گرانبهای سرمایه و دانش از غنی منبع اختراع ثبت پروانه های
پژوهش]1[ویکیازمؤثرترینشاخص هابرایارزیابیوضعیت
توسعهفعلیحقوقمالکیتفکریهستند.امروزه،باتوسعهعلمو
فناوری،تعدادپروانه هایثبتاختراعبه سرعتدرحالرشداست
حوزه در سیاست گذاری جهانی، رقابت فضای به توجه با .]2[
خود با را کشورها رقابت پذیری توان افزایش فناوری، و علم
پروانه های درباره که تحلیل هایی از استفاده با .]3[ دارد بههمراه
ثبتاختراعاتانجاممی شود،می توانعملکردفناورییککشور
و علم میان دانش انتقال جریان این، بر افزون کرد. ارزیابی را
فناوریرامی توانشناساییکرد]4[وبرایتصمیم گیریبهتردر
سرمایه گذاریوسیاست گذاریدربخشتحقیقوتوسعه]5[  مورد
ازطرفی،تجزیهوتحلیلپروانه هایثبتاختراع توجهقرارداد.
برایشناساییفناوری هایدرحالظهور،تخصیصمنابعفناوریو
تحلیلرقابت هایبین المللیبهمنظورسیاست گذاری،نیازمندوجود
پژوهشگران تا ]6[ است زمینه این در دقیق ابزارهای و پایگاه ها
مانند مختلف معیارهای براساس آن ها در جست وجو با بتوانند
عنوانپروانهثبتاختراع،ناممخترعیامالک،رده بندیبین المللی
پروانه های ازوضعیتدرخواست های غیره اختراعو ثبت پروانه
ثبتاختراعآگاهییابند،مسیرتوسعهوتکاملفناوری هایخاص
راازاینطریقدرککنندوآنرابهعنوانمبنایمهمیبرایتدوین

سیاست هایفناوریدرنظرگیرند]7[.
توسعه در اختراع ثبت پروانه های اهمیت به توجه با بنابراین،
علموفناوریونیزتصمیم گیریوسیاست گذاریدراینحوزه،
جست وجوی ابزارهای و پایگاه ها مهم ترین معرفی به ادامه در

پروانه هایثبتاختراعدرایرانوجهانپرداختهمیشود.          

پایگاه ها و ابزارهای جست و جوی پروانه های ثبت اختراع                      در جهان
پروانه هایثبتاختراعدرزمینهتوسعهاقتصادیوانتقالفناوری
به برخوردارند، فراوانی ارزش و اهمیت از جهان سراسر در
گونه ایکهکشورهایمختلفبهمنظورارائهودسترسیبهداده های
پروانه هایثبتاختراعوآگاهیازآخرینتحوالتوپیشرفت های
اختراع ثبت پایگاه های ایجاد و طراحی به اقدام فنی، علمیو
برای را بستری راستا این در نیز اختراع ثبت پایگاه های کردند.
جست وجو،دسترسیوتجزیهوتحلیلداده هایپروانه هایثبت
مشخصات مانند فنی و علمی قانونی، اطالعات براساس اختراع
سایر و استنادات منابع، ادعا، انتشار، سال کشور، مالک، مخترع،
فراهمکردند.                                                                پایگاه هایسازمانجهانیمالکیتفکری،ادارهثبت
اختراع ثبت اداره های متحده، ایاالت تجاری عالمت و اختراع
اروپا،ژاپنوکاناداازجملهمهمترینپایگاه هایایجادشدهبدین
منظورهستند.درادامهاینپایگاه هاوسایرابزارهایجست وجوی

پروانه هایثبتاختراعدرجهانمعرفیمی شوند.

پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکری 

 i(World Intellectual Property فکری مالکیت جهانی سازمان
یک مللو سازمان به وابسته آژانس ،Or ganization, WIPO)i

سازمانجهانیبرایحمایتازخدماتمالکیتفکری،سیاست،
تصویب با و 1967 سال در که همکاری هاست و اطالعات
اجالس در فکری« مالکیت جهانی سازمان تأسیس »کنوانسیون
کشور جمله از کشور 193 حاضر، حال در شد. ایجاد استکهلم
تالش در فکری مالکیت جهانی سازمان هستند. آن عضو ایران،
استتاازطریقیکنظاممالکیتفکریبین المللیمتوازنومؤثر،
نوآوریوخالقیترابرایتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

برایهمگانودرهمهکشورهاامکانپذیرکند]8[.                                                                                                                        
برایجستوجوودسترسیبهپروانههایثبتاختراعازطریقپایگاه

مالکیت جهانی سازمان پایگاه در PATENTSCOPE -1 شکل
فکری]9[.
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https://www.سازمانجهانیمالکیتفکری،بایدبهنشانیاینترنتی
گزینه ،1 شکل مطابق و مراجعه wipo.int/portal/en/index.html

PATENTSCOPEازگزینگان)Resources،)menuانتخابشود.

Accessthe patent scope data baseپسازآنباکلیکرویگزینه
میتوانواردصفحهجستوجویمربوطشد.درصفحهجستوجوی
اینپایگاه،5روشمختلفبرایجستوجویپروانههایثبتاختراع
وجوددارد:جستوجویساده،جستوجویپیشرفته،ترکیبفیلدها،
شیمیایی ترکیبات )cross  lingual expansion(و بینزبانی بسط

)شکل2(.

پایگاه اداره ثبت اختراع و عالمت تجاری ایاالت متحده 

آمریکا متحده ایاالت تجاری عالمت و اختراع ثبت اداره
)Unit ed  States Patent and Trademark Office, USPTO(
دولت ازسوی اختراع ثبت پروانه به منظورصدور کنگره توسط
تأسیسشدودرابتدابانامادارهثبتاختراعشناختهمی شد.این
خارجه امور وزارت نظر زیر 1842 سال تا 1802 سال از اداره
قرارداشتویکمقامرسمیمستقلبهعنوانمتصدیاختراعات
)superintendent of patents(،مسئولیتپروانه هایثبتاختراعرا

برعهدهداشت.درسال1836بهسبباصالحاتانجام شدهدرقوانین
ثبتاختراع،ادارهثبتاختراعدوبارهسازمان دهیوآنمقاممسئول
i(commissioner of patents)iبهعنوانمأمورپروانه هایثبتاختراع
منصوبشد.اینادارهدرسال1925بهوزارتبازرگانیمنتقلشدو
درسال1975بهادارهثبتاختراعوعالمتتجاریتغییرنامداد.در
سال2000ادارهمزبوربهادارهثبتاختراعوعالمتتجاریایاالت

متحدهآمریکاتبدیلشد]11[.                                                                                                                                             
ازطریقصفحهمربوطبهجستوجویپروانه هایثبتاختراع
درپایگاهادارهثبتاختراعوعالمتتجاریایاالتمتحدهآمریکا
می توان  https://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/index.html

سریع، کرد: جست وجو روش سه با را اختراع ثبت پروانه های
پیشرفتهوبراساسشمارهپروانهثبتاختراع)شکل3(.

درصفحهجست وجویسریعاینپایگاهمی توانازطریقفیلدها،
)Boolean  op era tors( بولی عملگرهای و محدودسازی عوامل
تعبیه شدهدرآنوبااستفادهازپرس و جویمدنظر،یکجست وجوی
می توان نیز پیشرفته جستوجوی قسمت در داد.                       انجام را سریع
براساسکدهایاختصاص یافتهبهفیلدهایمختلف،جست وجوی
نشان دادن برای پایگاه، این در داد. انجام را خاص تری و دقیق تر
استفادهمی شود.   WIPOiاستاندارد ازکدهایدوحرفی نامکشورها
بنابراین،برایجست وجویکشورمخترعیاکشورمالکبایدازاین
کدهایدوحرفیاستفادهکرد،درغیراینصورتجست وجویمدنظر
نتایجیرادربرنخواهدداشت.                            درصفحهجست وجوبراساسشماره
پروانهثبتاختراعنیزمی توانشمارهیکیاچندپروانهثبتاختراعرا

بادرنظرگرفتنیکفاصلهدرمیانآن ها،جست وجوکرد]15[.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا 

 i(European اروپا اکتبرسال1973،کنوانسیونثبتاختراع در5

شکل2-انواعروش هایجست وجویپروانه هایثبتاختراعدر
پایگاهسازمانجهانیمالکیتفکری]10[              .  

اختراع ثبت پروانه های جست وجوی روش های انواع -3 شکل
درپایگاهادارهثبتاختراعوعالمتتجاریایاالتمتحدهآمریکا  

  .                                      ]12-14[
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Patent Convention, EPC)iدرمونیخآلمانبهامضای16کشور

 i(European Patentرسیدوموجبایجادسازمانثبتاختراعاروپا
 i(European Patent Office,ادارهثبتاختراعاروپا،Organisation)i

EPO)iونیزشکل گیرینوعینظامحقوقیمستقلبرایبررسیو

اعطایپروانههایثبتاختراعاروپاشد.بااجرایاینکنوانسیوندر
بهکارکردوزمینه ای آغاز نیز اروپا اختراع ثبت اداره سال1977،
فراهمشدتامتقاضیانبتواننددرخواستخودرابرایدریافتپروانه
ثبتاختراعدرEPO،ثبتکنند.ازآنجاکهادارهثبتاختراعاروپا
به اروپا اختراع ثبت پروانه های بنابراین است، بین دولتی سازمان
اختراعآن هادرچندکشور از دادهمی شودکهمی خواهند افرادی
اروپاییحمایتشود.الزمبهذکراست،کشورهایعضونیزدارای
حقاجرایالغوپروانههایثبتاختراعافرادهستند.امروزهباپیوستن
کشورهاییمانندرومانی،مجارستان،کرواسی،نروژوغیرهبهسازمان
ثبتاختراعاروپامحدودهجغرافیاییآنگسترشیافتهاستودر

حالحاضر38کشورعضواینسازمانهستند]16[.                                                                                                                        
برایجست وجوودسترسیبهپروانه هایثبتاختراعنخست
https://www.epo. نشانی به اروپا اختراع ثبت اداره پایگاه وارد
و شده org/searching-for-patents/technical/espacenet.html

سپسگزینه    espacenet - pat ent search راازگزینگانجست وجو
کرد. انتخاب )searching for patents( اختراع ثبت پروانه برای
اطالعاتاینپایگاهبه طورمرتبروزآمدسازیمی شود.درشکل
این در اختراع ثبت پروانه های جست وجوی روش های انواع 4
پایگاهنمایشدادهشدهاست.پسازانجامفرایندجست وجودر
با بازیابی شدهخروجی هایی نتایج فهرست از پایگاهمی توان این

فرمت هایi ،CSVXML ،HTMLوPDFتهیهکرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

پایگاه اداره ثبت اختراع ژاپن

ادارهثبتاختراعژاپن)Japan Patent Office, JPO(یکسازمان
دولتیبودهکهدرآوریلسال1885درژاپنتأسیسشدهاست.

دفتراینسازماندرتوکیوواقعشدهوازبخش هایمختلفمانند
امورعمومی،عالئمتجاری،طراحیواداری،بخش هایمربوطبه
بررسیپروانه هایثبتاختراع،تجدیدنظروسایربخش هاتشکیل
مالکیت حقوق به مربوط امور مسئولیت اداره این است. شده

صنعتی،حقوقتجاریواقتصادیرابرعهدهدارد]18[.                                                                                
ثبت اداره پایگاه در روش هایجست وجو انواع ،5 شکل در
اختراعژاپننمایشدادهشدهاستکهدرصفحهجستوجویاین
پایگاهوجوددارد.پسازانجامفرایندجست وجودراینپایگاه،
فرمت های با بازیابی شدهخروجی هایی نتایج فهرست از می توان

CSVوPDFتهیهکرد.                                                                                                                                                                               

پایگاه اداره ثبت اختراع کانادا

که بوده تعاملی جست وجوی سایت یک اطالعاتی پایگاه این
بهمنظورکمکبهجست وجویاطالعاتپروانه هایثبتاختراع
تاکنون 1869 سال از آن زمانی پوشش است. شده ایجاد کانادا
استواطالعاتیازجملهتصویرپروانه هایثبتاختراع،داده های
اطالعات جست وجوی دربرمی گیرد. را متنی و کتاب شناختی
پروانه هایثبتاختراعتنهاازطریقفیلدداده هایکتاب شناختیو
قابل پایگاه این در تصاویر که معنا بدین است. میسر متنی
ثبت پروانه هر برای آن ها مشاهده امکان اما نیستند، جست وجو
بازیابیمی شود. نتایج فهرست در که دارد اختراعخاصیوجود
که اختراعی ثبت پروانه های ادعاهای و متنچکیده به دسترسی
پیشازآگوست1978بهثبترسیده اند،امکانپذیرنیست،بنابراین
این گونهپروانه هایثبتاختراعرامی توانتنهاازطریقشمارهثبت

اختراع،عنوان،مالک،مخترعیارده بندی جست وجوکرد]20[.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
پایگاه این در موجود جست وجوی روش چهار 6 شکل در
نمایشدادهشدهاست:ساده،براساسشمارهپروانهثبتاختراع،
روش های این از یک هر پیشرفته. و بولی عملگرهای براساس

شکل4-انواعروش هایجست وجویپروانه هایثبتاختراعدر
پایگاهادارهثبتاختراعاروپا]17[.  

شکل5-انواعروش هایجست وجویپروانه هایثبتاختراعدر
پایگاهادارهثبتاختراعژاپن]19[.  
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شکل6-انواعروش هایجست وجودرپایگاهادارهثبتاختراع
کانادا]21[.    

محدودسازی، بهمنظور را خاصی فیلدهای جست وجو،
ویژهترکردنوآسان سازیجست وجوفراهممی کنند.                                                                          

 Derwent

با و است Clarivate Analytics مؤسسه از بخشی Derwent

استفادهازداده هایمعتبرپروانه هایثبتاختراع،چرخهقدرتمندی
امکان ارائهمی دهد. تاتجاری سازی ایده از را نوآوری ازحیات
دسترسیرایگانبهاینپایگاهوجودنداردودسترسیبهآن،تنهااز

طریقخریداشتراکامکان پذیراست.
 iثبتاختراعجهانی نمایهپروانه های ،Derwent نوآوری پایگاه
نمایه ،(Derwent World Patents Index, DWPI) Der went

 i (Derwent Patents Derwent اختراع ثبت پروانه های استنادی
 iداده های تحلیلگر و تجزیه سامانه و  (Citation Index, DPCI

Derwenti (Derwent Data Analyzer) مجموعهخدماتیاستکه

به کاربران دسترسی Derwent می شوند. ارائه پایگاه این توسط
نیزجست وجوی اختراعو ثبت اداره اختراع40 ثبت پروانه های
هم زمانویک پارچهباچندپایگاهدیگررانیزامکان پذیرساخته

است]22[.                                                                                                                                                                                   
ثبت پروانه های جست وجوی روش های انواع ،7 شکل در

 .                   ]22[Derwentشکل7-انواعروش هایجست وجودرپایگاه
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انجام از پایگاهDerwentنمایشدادهشدهاست.پس اختراعدر
فرایندجست وجو،می توانازنتایجارائهشدهخروجیبافرمت های
HTML ،XML ،RIS ،CSV ،TXT ،RTF ،PDF ،Ex celوسایر

تهیهکرد.                                                                                                                                                                                    

Google Patents

دارابودن با  i(https://patents.google.com/) Google Patents 

اختراع ثبت پروانه های جست وجوی ساده، کاربری رابط یک
و جهان( سراسر در اختراع ثبت اداره 105( مختلف کشورهای
دسترسیرایگانبهچکیدهیامتنکاملآن هاراامکان پذیرمی کند.
می توان نیز Google Patents پیشرفته جست وجوی قسمت در
از )استفاده جست وجو اصطالح مانند مختلف فیلدهای براساس
و پرونده تشکیل تقدم، )تاریخ های تاریخ و مختلف( عملگرهای
انتشار(وفیلدهایمربوطبهناممخترعومالک،انتخابادارهثبت
ثبت )پروانه نوع درخواست(، یا )پژوهانه وضعیت زبان، اختراع،
اختراعیاطرح(ودادخواست)litigation(جست وجویخاص تری
راانجامداد.                                                                                                    همچنین،پسازانجامفرایندجست وجومی تواناز

نتایجبازیابی شده،خروجیبافرمتCSVتهیهکرد)شکل8(.
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Free Patents Online پایگاه

و سریع روشجست وجوی دو با می توان پایگاه، این طریق از
ثبت اداره پایگاه های اختراع ثبت پروانه های اطالعات تخصصی،
اختراعوعالمتتجاریایاالتمتحدهآمریکا،ادارهثبتاختراع
اروپا،چکیده هایژاپن،سازمانجهانیمالکیتفکریوادارهثبت
اختراعآلمانرابه دستآورد.                                                                                               درقسمتجست وجویتخصصی
فیلدهای به اختصاص یافته کدهای براساس می توان پایگاه این
مختلفوباانتخابپایگاهثبتاختراعمدنظرودرنظرگرفتنیک
بازهزمانی)تمامسال هایا20سالگذشته(پروانه هایثبتاختراع

راجست وجوکرد)شکل9(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
درقسمتجست وجویسریعنیزمی تواناطالعاتپروانه های
ثبتاختراعرابراساسفیلدهایمختلفمانندشمارهپروانهثبت

متقاضی، مخترع، رده بندی، تاریخ، عمومی، فیلدهای اختراع،
منابعواطالعاتحقوقییاقانونیجست وجوکرد)شکل10(.                                                                                                                                                                                          

PatBase

خرید صورت در که است پایگاههایی از دیگر یکی PatBase

سراسر اختراع ثبت پروانههای جست وجوی امکان آن، اشتراک
جهانرافراهممیکند.اینپایگاه،دادههایخودراازپایگاههای
ادارههایثبتاختراعمانندپایگاهادارهثبتاختراعژاپن،ادارهثبت
اختراعوعالمتتجاریایاالتمتحدهوسایرپایگاههایاطالعاتی
درجهاندریافتمیکندوامکانتجزیهوتحلیلاستنادیوتهیه
ثبت پروانههای پیچیده استنادی ازشبکههای گزارشهایبصری

 Googleشکل8-صفحهجست وجویپروانههایثبتاختراعدر
.]23[patentFree Patents Onlineشکل9-جست وجویتخصصیدرپایگاه

.]24[

.]25[ Free Patents Onlineشکل10-جست وجویسریعدرپایگاه
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افزون  PatBase میدهد. قرار خود کاربران اختیار در را اختراع
برارائهبستریبرایجست وجویپروانههایثبتاختراع،امکان
جست وجودرمتونغیرآن هارانیزازطریقدسترسیبهپایگاههای

اطالعاتیمانندPubchem،Scopus وغیرهفراهممیسازد.

WIPS Global

تحلیل و تجزیه و جست وجو برای را بستری  WIPS Global

فراهممیکند.روشهای ازسراسرجهان اختراع ثبت پروانههای

شکل11-صفحهجست وجودرپروانه هایثبتاختراعدرسامانه
مرکزمالکیتمعنوی]26[. 

شیمی حوزه اختراع ثبت پروانههای برایجست وجوی مختلفی
براساس ساده، جست وجوهای مانند دارد، وجود پایگاه این در
غیره. و اختراع ثبت پروانه شماره براساس مختلف، فیلدهای
دسترسیبهاینپایگاهازطریقخریداشتراکآنامکانپذیراست.

اختراع در  ثبت  پروانه های  ابزارهای جست وجوی  و  پایگاه ها 
ایران                                                                                                                                  

مرکز مالکیت معنوی )سازمان ثبت اسناد و امالک کشور(

سازمانثبتاسنادوامالککشورازطریقسامانهمرکزمالکیتفکری
پروانه های به دسترسی قابلیت ،/https://iripo.ssaa.ir نشانی به
ثبتاختراعمخترعانایرانیرافراهمکردهاست.            همان طورکهدر
شکل11قابلمشاهدهاست،درصفحهجست وجویاینسامانه
از می توانند کاربران ،)https://ipm.ssaa.ir/search-invention(
اختراع، عنوان مانند جست وجو، پایه اطالعات واردکردن طریق
واژه هایکلیدی،شمارهثبتواظهارنامهونیزاطالعاتپیشرفته،
مانندنوعشخص،تاریخاظهارنامه،نام،نامخانوادگیوشمارهملی

بهپروانه هایثبتاختراعدسترسییابند.   

دستهبندیبراساس
ناشر-نامپایگاهاهدافپژوهش

تهیهکننده

نوع
دسترسی

ناشر-نامپایگاه
تهیهکننده

نوع
دسترسی

ان
یگ
را

کی
ترا
اش

ان
یگ
را

کی
ترا
اش

پایگاههاوابزارهای
جستوجویپروانههای

ثبتاختراعدرجهان                                                                                                      

سازمانجهانی
Derwent*-مالکیتفکری

 Clarivate
Analytics*

ادارهثبتاختراعو
عالمتتجاری

ایاالتمتحدهآمریکا
-*Google Patents-*

*-ادارهثبتاختراعاروپا
 Free Patents

Online
SumoBrain*

*-PatBase*-ادارهثبتاختراعژاپن

*-WIPS Global*-ادارهثبتاختراعکانادا

پایگاههاوابزارهای
جستوجویپروانههای

ثبتاختراعدرایران                                                                                                      
*-مرکزمالکیتمعنوی

جدول1-پایگاه هاوابزارهایجستوجوی                     پروانه هایثبتاختراع.                                                                                 
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پایگاهایمعرفی شده به بهمنظورجمع بندیوآسانیدسترسی
دراینمطالعه،خالصهایازاطالعاتآنهادرجدول1گردآوری

شدهاست.                  
                                                                                                            

نتیجه گیری 

وجوداطالعاتعلمیوفنیدرپروانه هایثبتاختراعبراهمیت
اینمنابعدرپژوهشافزودهوآن هارابهمنابعیارزشمندوغنیاز
دانشوسرمایهمبدلکردهاست.بهگونه ایکهامروزهبااستفادهاز
تجزیهوتحلیلایناطالعاتمی توانعملکردعلمیوفناورانهیک
سازمانیایککشورراارزیابیکرد.دراینراستا،پایگاههایثبت
اختراعداخلیوخارجیبستریرابرایجست وجو،دسترسیو

کردهاند. فراهم اختراع ثبت پروانه های داده های تحلیل و تجزیه
مالکیت جهانی سازمان پایگاه های جمله از بسیاری پایگاه های
فکری،اداره ثبتاختراعوعالمتتجاریایاالتمتحدهآمریکا،
   i،Derwent پایگاه کانادا، و ژاپن اروپا، اختراع ثبت اداره های
Google Pat ents،پایگاهFree Patents Online درجهانوسامانه

مرکزمالکیتمعنویدرایرانوجوددارندکهتنهابهارائهاطالعات
براساس جست وجو امکان و می پردازند اختراع ثبت پروانه های
روش هایمختلفرابرایکاربرانخودفراهممی کنند.                                                                 برخیاز
اینپایگاه هایاطالعاتیجست وجوبهروش هایمختلف،تجزیهو
تحلیلنتایجحاصلازجست وجووتهیهخروجیموردنیازرابا
فرمت هایمختلفبرایکاربرانخودامکان پذیرمی سازند.بیشتر
اطالعات به امکاندسترسی مقاله، این در معرفی شده پایگاههای

پروانههایثبتاختراعرابه طوررایگانمیسرساختهاند.                  
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