هبانمخدا 
شيوهنامة شناسايي و پشتيباني از اختراعهاي برگزيده
مقدمه

به استناد مادّة  8آییننامۀ «شناسایی و پشتیبانی از اختراعهای برگزیدةة ششد » (م ضد ع مود بۀ هی دم امندای بنیداد مخبدی ندب دا د
تا یخ ،)8131/4/88شی هنامۀ ذیل برای تبیین مفاد و طراحی فراینة اجرای آییننامه تةوین میش د:
مادّة  :1تعاريف

برای عایم اختوا  ،تعریفهای زیر د این شی هنامه عایم میش د:
الف .بنياد :منظ بنیاد مخبی ندب ا اسم.
ب .معاون آيندهسازان :منظ معاو آینةهسازا بنیاد اسم.
ج .اختراع :منظ هریك از محو الت فكری مشم ل قان

8

«ثبم اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالیم تجا ی» (م ضد ع مود بۀ

مجخس ش ای اسالمی د تا یخ  )8181/88/31اسم.
د .مخترع :منظ هریك از اشداص حقیقی یا حق قی اسم شه به لحاظ قان نی و بنا به اعالم مراجع سمی ،صاحب اختدراع شدناخته
میش د.
هـ  .رويداد :منظ

هریك از مسابقهها ،جشن ا هها ،نمایش اهها و سایر م ا د مشابه اسم شه به ا زیابی اختراعها میپردازنة.

و .نهاد توانمندساز :منظ هریك از دست اههایی ماننة پا كهای عخم و فنباو ی ،مراشز شة ،شتابدهندةههدا و مشدابه آ اسدم شده
د فراینة پشتیبانی از اختراعهای برگزیةه نقش دا نة.
مادّة  :2فرايند شناسايي

برای شناسایی اختراعهای برگزیةه فراینة زیر ص ت میپذیرد:

 .8مطابق ابالغیۀ ئیس بنیاد مخبی ندب ا (م ض ع نامۀ شما ة /5/41314د م ّخ .)8131/8/8
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 .1-2اختراعهاي نوپديد (سطح  :)3این اختراعها از میا اختراعهای ثبم شةه د مراجع سمیشه بدیش از سده سدال از تدا یخ ثبدم
آنها ن ذشته باشة و از مسیر ویةادهای گ ناگ

(نظیدر جشدن ا ههدای مدتخدف ابدةاعات ،اختراعدات و ابتكدا ات) و براسدا

معیا های جةول  8داو ی و برگزیةه میش نة.
جدول  : 1معيارهاي شناسايي اختراعهاي نوپديد (سطح )3
رديف

معيار

حداکثر امتياز

8

مبانی عخمی و فنباو انۀ اختراع

17

3

میزا تازگی اختراع و ط ل عمر فنباو ی

35

1
4

شا بردی ب د اختراع و امكا بهرهبردا ی از آ د شش
قابخیم و ود به بازا و ا زش افزودة اقتوادی حاصل از ت لیة انب ه اختراع

35
37

تبصرة  :1فراینة داو ی اختراعهای ن پةیة (سطح  )1با ت لیم بنیاد و با بهرهمنةی از داو ا تدووی از میدا اعضدای هی دم عخمدی
برجستۀ دانش اهها و پژوهش اه ها ،مهنةسا شا آزم دة صدنایع و صداحبا شا وشسدب و آشدنا بدا مسدائل حقد ت مالكیدم
فكری ،تجا یسازی و ایجاد شا وشسب دانشبنیا ص ت میپذیرد.
تبصرة  :2حةاقل امتیاز الزم برای برگزیةه شة د این سطح برابر با  17اسم.
تبصرة  :3دبیرخانۀ ویةاد م ظف اسم ظرف مةت حةاشثر بیسم وزِشا ی پس از برگزا ی ویةاد ،نتایج نهایی ا به ط

سمی

اعالم شنة.
 .2-2اختراعهاي نورُست (سطح :)2این اختراعها از میا اختراعهای ن پةیة ،شه صاحبا آنها م فق به «تأسیس شرشتی مرتبط
با اختراع برگزیةه» شةهانة و بیشترین امتیاز ا از جةول 3شسب شردهانة ،داو ی و برگزیةه میش نة:
جدول  : 2معيارهاي شناسايي اختراعهاي نورُست (سطح )2
رديف

معيار

حداکثر امتياز

8

تهیه و تةوین طرح شا وشسب و نسدۀ تجا یسازی اختراع

47

3

تكمیل طرح اختراع (بهینه سازی یا نم نهسازی شا گاهی)

15

1

گذ انة دو ههای آم زشی نظیر مستنةسازی اختراع ،آشنایی با حق ت
مالكیم فكری ،تجا ی سازی و فراینة جذب سرمایه و بازا یابی

35

تبصرة  :1فراینة داو ی اختراعهای ن ُسم (سطح  )3از طریق شا گروه ا زیابی اختراعات (م ض ع مادّة  4شی هنامه) و د طیّ
مةت حةاشثر هجةهماه پس از آغاز فراینة ت انمنةسازی اختراعهای ن پةیة (سطح  )1ص ت میپذیرد.

صفحه  2از7

تبصرة  :2اختراعهای ثبم شةه د مراجع معتبر بینالمخخی (با تشدیص بنیاد) میت اننة برای شناسایی به عن ا اختراعهای ن ُسم
(سطح  )3د دست شا شا گروه م ض ع مادّة  4قرا گیرنة.

8

 .3-2اختراعهاي نوشکفت (سطح  :)1این اختراعها از میا اختراعهای ن ُسم (سطح  ،)3شه صداحبا آنهدا م فدق بده «ت لیدة نم ندۀ
نیمه صنعتی اختراع (آمادگی اختراع برای و ود به بازا )» شةهانة و بیشدترین امتیداز ا از جدةول  1شسدبشدردهاندة ،داو ی و
برگزیةه میش نة:
جدول  : 3معيارهاي شناسايي اختراعهاي نوشکفت (سطح )1
رديف

شاخص

حداکثر امتياز

8

ساخم نم نۀ نیمه صنعتی ،طراحی فراینة ت لیة و و ود محو ل به بازا

17

3

بازا سازی ،ت سعۀ بازا و جذب سرمایه

35

1

فروش اختراع یا انتقال دانش فنی آ

35

4

شسب مج ّزها ،تأییةیهها و استانةا دهای مرب ط به اختراع

37

تبصره :فراینة داو ی اختراعهای ن شكفم (سطح  )8از طریق شدا گروه ا زیدابی اختراعدات (م ضد ع مدادّة  4شدی هنامده) و د طدیّ
حةاشثر بیسم و چها ماه پس از آغاز فراینة ت انمنةسازی اختراع ن ُسم (سطح  )3ص ت میپذیرد.
مادّة  :3فرايند پشتيباني

برای پشتیبانی و ت انمنةسازیِ اختراعهای برگزیةه ،تسهیالتی به شرح زیر به مدترع اعطا میش د:
3ـ .1اختراعهاي نوپديد (سطح  :)3هةف از اعطای تسهیالت به این اختراعها ،شمك به صداحبا آنهدا بدرای «تأسدیس و اسدتقرا
شرشم مرتبط با اختراع» و «تكمیل طرح اختراع» اسم .تسهیالت اعطایی مطابق جةول  4اسم:
جدول  :4تسهيالت اعطايي به اختراعهاي نوپديد (سطح )3
رديف

تسهيالت

مبلغ (ريال)

8

جایزة نقةی

 1تا  85میخی

یال

3

تسهیل مالی

تا یكوة میخی

یال

1

لحاظ امتیاز د مقر ات جایزههای تحویخی دانشج یا صاحب استعةادبرتر

مطابق مفاد شی هنامۀ ذی بط

4

لحاظ امتیاز د مقر ات دانشآم خت ا برترِ دانش اهی

مطابق مفاد شی هنامههای ذی بط

5

تسهیالت فرهن ی د فاهی

مطابق مقر ات بنیاد

 .8مطابق م افقم ئیس بنیاد مخبی ندب ا د حاشیۀ نامۀ شما ة /5/41143د م ّخ .8131/4/81

صفحه  3از7

تبصرة  :1جایزة بنة  8به منظ تقةیر از مدترع و بر اسا پیشنهاد دبیدر هی دم داو ا جشدن ا ههدای اختراعدات و ابتكدا ات ویدش
بنیاد و تأییة معاو آینةهسازا  8اعطا میش د.
تبصرة  :2اعتبا بنة  ،3بر اسا گزا ش نهاد ت انمنةساز د با ة «تأسیس و استقرا شرشم مرتبط با اختراعِ برگزیدةه»« ،تهیده و تدةوین
طرح شا وشسب و نسدۀ تجدا یسدازی»« ،تكمیدل طدرح اختدراع (بهیندهسدازی یدا نم ندهسدازی شا گداهی)»« ،گذ اندة
دو ههای آم زشی م د نیاز (نظیر دو ههای مستنةسازی اختراع ،آشنایی با حق ت مالكیم فكری ،تجا یسدازی و فرایندة
جذب سرمایه و بازا یابی)»« ،شرشم د جشن ا ههای مخبی و بینالمخخدی» و سدایر هزیندههدای مدرتبط ،پدس از تأییدة معداو
آینةهسازا  8پرداخم میش د.
تبصرة  :3مةت زما بهرهمنةی از تسهیالت جةول  ،4حةاشثر هجةه ماه پس از آغاز فراینة ت انمنةسازی اختراعهای ن پةیة اسم.
3ـ .2اختراعهاي نورُست (سطح  :)2هةف از اعطای تسهیالت به این اختراعها ،شمك به صداحبا آنهدا بدرای «ت لیدة نم ندۀ نیمده
صنعتی» و «آمادگی برای و ود محو ل به بازا » اسم .تسهیالت اعطایی مطابق جةول  5اسم:
جدول  :5تسهيالت اعطايي به اختراعهاي نورُست (سطح )2
رديف

تسهيالت

8

جایزة نقةی

3

تسهیل مالی

1
4

مبلغ (ريال)

 85تا  17میخی

یال

تا یك میخیا د یال

بهرهمنةی از تسهیالتِ جذب دانش آم خت ا ِ برتر مشم ل جایزة
شهیة تهرانیمقةم د شرشم مرتبط با اختراع
لحاظ امتیاز د مقر ات جایزههای تحویخی دانشج یا صاحب
استعةادبرتر

مطابق مفاد شی ة نامۀ ذی بط
مطابق مفاد شی هنامۀ ذی بط

5

لحاظ امتیاز د مقر ات دانشآم خت ا برترِ دانش اهی

مطابق مفاد شی هنامههای ذی بط

1

تسهیالت فرهن ی د فاهی

مطابق مقر ات بنیاد

تبصرة  :1جایزة بنة  8بهمنظ تقةیر از مدترع و بر اسا پیشدنهاد شدا گروه ا زیدابی اختراعدات و تأییدة معداو آیندةهسدازا  8اعطدا
میش د.
تبصرة  :2اعتبا بنة  ،3بر اسا گزا ش نهاد ت انمنةساز برای تحقق م ا دی نظیر« :ساخم نم نۀ نیمه صنعتی»« ،طراحی فرایندة ت لیدة
محو ل و و ود آ به بازا »« ،بازا سازی ،ت سعۀ بازا و جذب سرمایه»« ،فروش اختراع یا انتقال داندش فندی آ »« ،شسدب
مج ّزها ،تأییةیهها و استانةا دهای مرب ط به اختراع»« ،شمك به شة شرشم مرتبط با اختراع»« ،ثبم بدینالمخخدی اختدراع»،

 .8مطابق ابالغیۀ ئیس بنیاد مخبی ندب ا (م ض ع نامۀ شما ة /5/41314د م ّخ .)8131/8/8
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«شرشم د جشن ا ههای مخبی و بینالمخخی» و نیدز سدایر هزیندههدای مدرتبط ،پدس از تأییدة معداو آیندةهسدازا  8پرداخدم
میش د.
تبصرة  :3د صد ت بدهشدا گیری داندش آم خت دا برتدر د شدرشم مدرتبط بدا اختدراع ،بنیداد مطدابق مفداد شدی هنامدۀ «بهدرهمندةی
دانشآم خت ا ِ برترِ دانش اهی از تسهیالت جذب د نهادهای فنباو انه (جایزة شدهیة تهراندیمقدةم)» ،بدشدی از حقد ت و
مزایای دانشآم ختۀ جذب شةه ا به شرشم پرداخم میشنة.
تبصرة  :4به آ دسته از مدترعا برگزیةهای شه اختراع آنا به دلیل ثبم اختراع د مراجع بدینالمخخدی (م ضد ع تبودرة  3ذیدل بندة
3د )3به سطح ن ُسم ا تقا پیةا شرده اسم ،صرف ًا د ص ت تأسدیس شدرشم مدرتبط بدا اختدرا ِع ثبدم شدةه ،تسدهیالت
منة ج د بنةهای  3و  1جةول اعطا میش د .د غیراینص ت بایة مسیر ت انمنةسازی اختراعهای ن پةیة بده ن ُسدم ا
طیّ شننة.
تبصرة :5چنانچه بنا به تشدیص نهاد ت انمنةساز و تأییة بنیاد ،ترجیح بر فروشِ حق امتیازِ اختدراع برگزیدةه یدا مشدا شم بدا شدرشتی
دی ر برای ت لیة انب ه و تجا یسازی اختراع باشة ،تسهیل بنةهای  3و  1جةول به خریةا  /مشدا شمشنندةة اصدخی (شده
برمبنای سهم مشا شم تعیین میش د) و تسهیالت سایر بنةهای جةول بر اسا نظر شا گروه ا زیابی اختراعدات و تأییدة
معاو آینةهسازا  8به مدترع اعطا میش د.
تبصرة  :6مةت زما بهرهمنةی از تسهیالت جدةول  ، 5حدةاشثر بیسدم و چها مداه پدس از آغداز فرایندة ت انمنةسدازی اختدراعهدای
ن ُسم اسم.
3ـ .3اختراعهاي نوشکفت (سطح  :)1تسهیالت اختواصیافته به این اختراعها مطابق جةول  1اسم:
جدول  :6تسهيالت اعطايي به اختراعهاي نوشکفت (سطح )1
رديف

تسهيالت

8

جایزة نقةی

3

تسهیل مالی

1
4

مبلغ (ريال)

 17تا  57میخی

یال

تا پنج میخیا د یال

بهرهمنةی از تسهیالتِ جذب دانش آم خت ا ِ برتر مشم ل جایزة
شهیة تهرانیمقةم د شرشم مرتبط با اختراع
بهرهمنةی از تسهیالت نظام وظیفۀ تدووی دانش آم خت ا ِ برترِ
فنباو برای شرشم مرتبط با اختراع

مطابق مفاد شی ة نامۀ ذی بط
مطابق مفاد شی ة نامۀ ذی بط

5

لحاظ امتیاز د مقر ات جایزههای تحویخی دانشج یا صاحب استعةادبرتر

مطابق مفاد شی هنامۀ ذی بط

1

لحاظ امتیاز د مقر ات دانشآم خت ا برتر دانش اهی

مطابق مفاد شی هنامههای ذی بط

1

تسهیالت فرهن ی د فاهی

مطابق مقر ات بنیاد
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تبصرة  :1جایزة بنة  8به منظ تقةیر از مدترع و بر اسا پیشدنهاد شدا گروه ا زیدابی اختراعدات و تأییدة معداو آیندةهسدازا  8اعطدا
میش د.
تبصرة  :2اعتبا بنة  ،3بر اسا گزا ش نهاد ت انمنةساز برای تحقق م ا دی نظیر« :ایجاد بازا ی پایدةا بدرای محود ل (انبد هسدازی
محو ل)»« ،انتقال فنباو یهای م د نیاز برای به وز سانی و ت سدعۀ محود ل» و «تبدةیل شدرشم بده شدرشتی داندشبنیدا
(د ص ت نیاز)»« ،شدرشم د نمایشد اههدای مخبدی و بدینالمخخدی» و نیدز سدایر هزیندههدای مدرتبط ،پدس از تأییدة معداو
آینةهسازا  8پرداخم میش د.
تبصرة  :3د ص ت بهشا گیری دانشآم خت ا برتر د شرشم مرتبط با اختراع ،بنیداد مطدابق مفداد شدی هنامدۀ «بهدرهمندةی داندش-
آم خت ا ِ برترِ دانش اهی از تسهیالت جذب د نهادهای فنباو انه (جایزة شهیة تهرانیمقةم)» ،بدشدی از حقد ت و مزایدای
دانشآم ختۀ بهشا گیری شةه ا به شرشم پرداخم میشنة.
تبصرة  :4تسهیل بنة  4جةول  1برای مستدةما ِ ذش د شرشمِ مرتبط با اختراع و براسا شی هنامۀ «بهدرهمندةی داندشآم خت دا
برتر فنباو از تسهیالت خةمم نظام وظیفۀ تدووی» ،اعطا میش د.
ش حدق امتیدا ِز اختدراع برگزیدةه یدا مشدا شم بدا شدرشتی
تبصرة  :5چنانچه بنا به تشدیص نهاد ت انمنةساز و تأییة بنیاد ،ترجیح بر فرو ِ
دی ر برای ت لیة انب ه و تجا یسازی اختراع باشة ،تسهیل بنةهای  1 ،3و  4جةول به خریةا /مشا شم شنندةة اصدخی (شده
برمبنای سهم مشا شم تعیین میش د) و تسهیالت سایر بنةهای جةول بر اسا نظر شدا گروه ا زیدابی اختراعدات و تأییدة
معاو آینةهسازا  8به مدترع اعطا میش د.
تبصرة  :6مةت زما بهرهمنةی از تسدهیالت جدةول  ،1حدةاشثر بیسدم و چها مداه پدس از آغداز فرایندة ت انمنةسدازی اختدراعهدای
ن شكفم اسم.
تبصرة  :7مبالغ مذش د جةولهای  4تا  1بهط سالیانه با تشدیص ئیس بنیاد قابل اصالح اسم.
تبصرة  :8چنانچه اختراعی د دو یدا چندة ویدةاد مد د تأییدة بنیداد برگزیدةه شد د ،صدرف ًا اعطدای تسدهیالت بده آ از یدك مسدیر
امكا پذیر خ اهة ب د.
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تبصرة  :9چنانچه اختراعات برگزیةه د هر سطح ،بنا به تشدیص شا گروه ا زیابی اختراعات د بةو امر ،دا ای شرایط سدطح بداالتر
باشنة ،پس از گزا ش شا گروه و تأییة معاو آینةهسازا  ،8اختراع برگزیةه میت انة از تسدهیالت سدطح بداالتر بهدرهمندة
ش د.
مادّة :4کارگروه ارزيابي اختراعات

2

8

به منظ بر سی اختراعات برای ا تقا به سط ح باالتر« ،شا گروه ا زیابی اختراعات» به یاسدم معداو آیندةهسدازا بنیداد /یكدی از
مةیرا معاونم آینةهسازا  8با ترشیب زیر تشكیل میش د:
الف .ترکيب

الف د .8نماینةه /نماینةگا نهاد(های) ت انمنةسازشه اختراع به آ (ها) معرفی میش د (با پیشنهاد ئیس نهاد ت انمنةساز)
الف د .3حةاقل سه تن از متدووا و صاحبنظرا آشنا با م ض ع اختراع و ت انمنةسازی آنها
تبصره :اعضای بنةهای ف ت با حكم معاو آینةهسازا  1و به مةت دو سال منو ب میش نة و انتداب و انتواب مجةد آندا بالمدانع
اسم.
ب .وظايف

ب د .8بر سی د خ اسمهای مدترعا برگزیةه برای ا تقا به سطح باالتر
ب د .3پیشنهاد تسهیالت اعطایی به ا تقا یافت ا به مراجع ذی بط
مادّة  :5تفسير و نظارت
8

شرح م اد مسك ت و تفسیر مفاد شی هنامه برعهةة معاونم آینةهسازا بنیاد مخبی اسم و این معاونم م ظف اسدم سدالیانه گزا شدی
از عمخكرد آییننامه و شی هنامه ا تهیه و ا ائه شنة.
مادّة  :6تصويب و اجرا

این شی ه نامه مشتمل بر یك مقةمده ،شدش مدادّه و بیسدم و پدنج تبودره د تدا یخ  8134/4/87و نسددۀ اصدالح شدةة آ د تدا یخ
 8131/1/37به تو یب ئیس بنیاد مخبی ندب ا

سیة و اجرای آ از تا یخ تو یب الزم اسم.
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 .3حسب م افقم ئیس بنیاد مخبی ندب ا د حاشیۀ نامۀ شما ة /5/41718د م ّخ  ،8131/1/8مادّة  4شی هنامه تغییر یافته اسم.
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