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  : مقدمه
 قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ارزيابي اختراعات 2ماده  از بخش ج 3بند با توجه به 

 از سوي وزير 15/2/88 مورخة 2468/1255/100جزء مأموريتهاي اين وزارت مي باشد كه اين وظيفه طي حكم شماره 
انشگاهها، مراكز تحقيقاتي و پارك محترم بر عهده سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار گرفته تا با همكاري د

  .هاي علم و فناوري انجام پذيرد
اين آيين نامه به منظور ايجاد هماهنگي بين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و مراكزي كه براي ارزيابي با اين 

  . سازمان همكاي مي كنند تدوين شده است
  

  

  تعاريف: 1ماده 
  وري وزارت علوم، تحقيقات و فنا:وزارت

   سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران:سازمان

   دفتر مالكيت فكري مراجع منطقه اي مالكيت فكري:دفتر

  مالكيت فكري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايرانمديريت  : مالكيت فكريمديريت

  . زي شده است سامانه الكترونيكي حمايت از اختراعات كه توسط دفتر مالكيت فكري طراحي و راه اندا:سامانه

    شوراي مالكيت فكري سازمان:شورا

  . ارزيابي عبارت است از كارشناسي و بررسي اختراع از نظر شكلي و ماهوي:ارزيابي اختراع

  . سامانه مراجعه  نموده است مراجع و ياشخصي است حقيقي و يا حقوقي كه جهت مشاوره و يا ارزيابي اختراع خود به: متقاضي

  . ه اي مالكيت فكري كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين گرديده اند مراجع منطق:مراجع

  .   شخصي است كه به ارزيابي اختراع پرداخته و در زمينه مالكيت فكري و اختراعات آموزشهاي الزم را ديده است:ارزياب
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  تشكيل پرونده:  2اده م
   تعيين درخواست متقاضي-الف

تواند از بين موارد زير، مورد يا موارد نياز  در فرم مراجعين مي ه سامانه و ثبت اطالعات فردي خودمتقاضي پس از ورود ب
  . خود را انتخاب نمايد

 مشاوره جهت ثبت اختراع در داخل كشور -
 مشاوره جهت ثبت اختراع در خارج كشور -
  جهت تجاري سازي اختراعاتمشاوره -
 ثبت اختراع در خارج كشور -
  شده در داخل كشورد اختراع ثبتييتا -
 د اختراع ثبت شده در خارج كشورييتا -

  

   حمايت از ثبت اختراع در داخل يا خارج كشور-ب
ند نسبت به چنانچه متقاضي اختراع خود را در داخل و يا خارج كشور ثبت نكرده باشد با راهنمايي كارشناسان مي توا

  .  تكميل مدارك و ثبت در اداره اختراعات كشور مورد درخواست اقدام نمايد
  

   پذيرش جهت ارزيابي اختراع-ج
 و يا يكي از مراجع تقاضاي خود را جهت ارزيابي مديريت مالكيت فكريمتقاضي ارزيابي اختراع با مراجعه مستقيم به 

 نسبت به تكميل مدارك زير  مربوطه مشاوره هاي الزم از كارشناسمتقاضي پس از دريافت .اختراع تسليم مي نمايد
  :اقدام خواهد كرد

   )IP10سند ( فرم تكميل شده مراجعين -الف
   كپي برابر با اصل گواهي ثبت اختراع-ب
  ) IP20سند ( پرسشنامه تكميل شده مشخصات اختراع -ج
  :اختراع شامل كامل  شرح -د

  عنوان اختراع -
 ه اختراعزمينه فني مربوط ب -
 دانش قبلي مربوطه -
 ارزيابي دانش قبلي -

 
 افشاي اختراع -
 ارائه راه انجام اختراع -
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 تأثيرات سودمند اختراع -
 ادعاها -
 چكيده -
 )در صورت وجود (اشكال -

   تأييديه از ساير مراكز در صورت موجود بودن -د
   فيش بانكي هزينه ارزيابي-ه

  

  ارزيابي: 3ماده 
   ي از پژوهشكده ها يا دانشكده هاي تحت پوشش خود جهت ارزيابي ماهوي ارسالدفتر پرونده تشكيل شده را به يك

پس از تكميل پرسشنامه ارزيابي اختراع      دانشكده پرونده را به ارزيابها ارجاع داده و / رييس پژوهشكده .نمايد مي
از تصويب پرونده به دفتر دانشكده مطرح و پس / پژوهشكده نتيجه كارشناسي در شورايتوسط ارزياب، ) IP30سند (

  . گردد ارسال مي
  

  صدور گواهي تأييد: 4ماده 
ارسال نموده تا پس از بررسي تمام مراحل  مديريت مالكيت فكريچنانچه نتيجه ارزيابي مثبت باشد، دفتر پرونده را به 

  .  گواهي تأييد اختراع صادر گردد،شوراي تخصصي ارزيابي اختراعات و تصويب در و مدارك موجود
 وي با به اطالع متقاضي رسيده ودفاتر و يا مديريت مالكيت فكري چنانچه نتيجه ارزيابي منفي باشد، مراتب توسط 

  .ي به سواالت كارشناسي خواهد داشتيك نوبت فرصت اعتراض و پاسخگويپرداخت هزينه بررسي مجدد 
  

 شوراي تخصصي ارزيابي اختراعات سازمانتأييد ه  ب27/7/88اين آيين نامه با يك مقدمه و چهار ماده در جلسه مورخة 
 .  شود  سال به صورت آزمايشي اجرا مييكرسيد و به مدت 

 


