
  دستورالعمل نحوه تخصيص امتياز به ابداعات ، اختراعات ، اآتشافات 
  براساس فرم امتيازات 

  
وم پزشكي        : مقدمه ه عل افات در زمين داعات واختراعات و اآتش آميته ابداعات واختراعات آه مسئوليت بررسي پرونده هاي اب

از را طراحي   را بعهده دارد ، به منظور پياده آردن روندي سازمان یافته در بررس ي پرونده هاي مربوطه ، فرم تخصيص امتي

ازات براساس     . در این فرم شاخص هاي مورد نظر جهت بررسي پرونده ها لحاظ شده است . نموده است  نحوه تخصيص امتي

  :شاخص ها به ترتيب ذیل مي باشد

  :امتياز دارد و دو بخش قابل بررسي است  ٢٠این شاخص حداآثر :  بدیع بودن – ١

ان مطرح باشد    : نوآوري در جهان  – ١-١ ا با ارائه مدارك اگر نوآوري در سطح جه ه تخصيص       ٢٠ ت ق نظر آميت از طب امتي

  .خواهد یافت 

  .امتياز قابل اختصاص خواهد بود ١۵طبق نظر آميته از صفر تا : دستيابي به فن آوري براي اولين بار در آشور  – ١- ٢

ا موضوع       عالوه برگواهي ثبت در ا  – ١تبصره  رتبط ب اختار م ه از س ه تائيدی داره آل ثبت شرآت ها و ما لكيت صنعتي  ارائ

ران باشد الزم است        ودن در ای ار ب ر اول ب د          . آه داللت آننده ب اثير خواه ازدهي ت ه در نحوه امتي ه تائيدی دم ارائ دیهي است ع ب

  .داشت 
ورد         چنانچه پرونده اي هيچ امتيازي از این شاخص احراز نن – ٢تبصره  ا م ایر شاخص ه وده و س ه بررسي ميسر نب ماید ادام

  .شود در این صورت پرونده بعنوان عدم تائيد تلقي مي. نظر قرار نخواهند گرفت 

  :و شامل سه بخش زیر ميباشد ۵۵سقف امتياز این شاخص  :درجه آاربري  – ٢

  .امتياز قابل تخصيص است ١۵طبق نظر آميته تا : پتانسيل اقتصادي  - ١ – ٢

داع    – ٢-٢ ه محدود، متوسط ، وسيع مي شود         : (جامعه بهره مند از دستاوردهاي اختراع ، اآتشاف ، اب امل جامع ه ش ه  ) آ ب

  .تواند به این زیر شاخص تعلق گيرد امتياز طبق نظر آميته مي  ٣٠عبارتي براساس وسعت در برگيري جامعه تا 

اد  درجه تاثير گذاري منظور تاثيري است آه این ا – ٣-٢ آتشاف ، اختراع یا ابداع خواهد داشت آه براساس آم ، متوسط یا زی

  .امتياز طبق نظر آميته قابل تخصيص خواهد بود ٣۵بودن تاثير ، از صفر تا 

  
  :سوابق علمي و پژوهشي فرد مبدع ، مخترع ، مكتشف آه متقاضي بررسي پرونده است  – ٣

  .اخص هاي ذیل قابل آسب است امتياز و در قالب زیر ش ٢۵از این شاخص تا سقف 

االت در آنگره   : انتشارات  -١ – ٣ منظور از انتشارات مقاالت آامل چاپ شده در مجالت طبق جدول ذیل و ارائه خالصه مق

  .آه مي بایست مربوط به موضوع ارائه شده به عنوان اختراع باشد است ها
 

  .امتياز از جدول ذیل قابل احراز خواهد بود ١۵تا سقف 
  
  محل نمایه شدن                 
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  .گيرد مي امتياز اضافه تعلق ٢نمایه شده باشد  ISIدرصورتي آه خالصه مقاالت در سایت _  ١تبصره 

  
االت     – ٢تبصره  ه      ٣حداآثر امتيازات قابل آسب از بخش خالصه مق ه نام از و چنانچه در نمای ده باشد     ISIامتي دآس ش  ۵این

  .امتياز مي باشد
  .بدیهي است آليه مستندات چاپ و نمایه شدن تمامي مقاالت و خالصه مقاالت باید ضميمه گردد

  
نواره       منظور ازجشنواره ها شامل جش   :رتبه درجشنواره ها  – ٢ – ٣ ز جش امل رازي و خوارزمي و ني ي ش نواره هاي داخل

ه است       د آميت ه تائي نواره    . هاي معتبر بين المللي خارجي طبق ه در هر جش د     ۵رتب از آسب مي آن نواره و   ١سقف  (امتي  ۵جش

  ) امتياز 

ه است   رتبه هاي علمي طرح دهنده شامل رتبه هاي علمي آشوري و بين المللي طبق تائيد و با نظر آم  – ٣-٣ ر   . يت ن زی از ای

  .امتياز قابل آسب است  ۵شاخص 

  
ي وخارجي    – ۴ ا          ) : Marketing(دستيابي به بازارهاي داخل ي ی ازار در سطوح داخل ه ب ه ب تاوردهایي است آ منظور دس

ا     . خارج دست یافته و درحال فروش است  ن شاخص ت ه ای رد         ٢٠ب ق مي گي ه تعل ق نظر آميت از طب دا    . امتي از ج ن امتي از  ای

ه از     ١٠٠سقف  ازي است آ ل آسب است       ٣امتي ي قاب ه         . شاخص قبل ن شاخص در صورت احراز ، ب از ای دیهي است امتي ب

  .سرجمع امتيازات قبلي اضافه شده و صعود به حد نصب را تسهيل مي آند
۵ – International Patent Registration :          ه ثبت ب وط ب دامات مرب ه اق ام آلي ردن و انج ل آ ي  منظور فای ين الملل

ازات   . امتياز قابل تخصيص خواهد بود ١۵اختراع در مراجع معتبر است در این موارد با نظر آميته تا  این مورد به سقف امتي

د        ذیر نمي باش ان پ ه امك ي ، انتشار مقال ذا  . اضافه مي شود خصوصا در مواردیكه به سبب نياز به تكميل پروسه ثبت بين الملل ل

  .محفوظ ماندن حق مخترع مي شود تخصيص این امتياز سبب 

  .امتياز ازجدول امتيازات مي باشد ۶۵حد نصاب براي تائيد آميته آسب حداقل  – ١تبصره 
دارك براساس          – ٢تبصره  ل م دا در صورت تكمي د نشود بع از تائي در صورتي آه پرونده اي بدليل عدم احراز حد نصاب امتي

  .تقاضي بررسي پرونده ، قابل بررسي دوبار ه است شاخص هاي مورد نظر و درخواست مجدد مراجع م
  :شرایط تجدید نظر پرونده

فرصت دارند تا ) جلسه طرح موضوع(حداآثر تا یك ماه پس از تاریخ جلسه آميته ابداعات و اختراعات متقاضيان  - 
ستندات حسب این م. آتبا در خواست تجدید نظر نموده و مستندات تكميلي را به آارشناس مربوط، ارائه نمایند

تشخيص رئيس محترم مرآز توسعه و هماهنگي تحقيقات و فناوري، در جلسه بعدي آميته مطرح و اعالم نظر 
  .خواهد شد

در صورتي آه در مدت یاد شده تقاضاي تجدیدنظر نشود تا شش ماه، اقدامي قابل انجام نخواهد بود و پس آن، فقط یك  - 

 .كميل پرونده داشته باشندبار مي توانند تقاضاي آتبي  تجدیدنظر و ت

 


