نامةبرگزاريرويدادهايشناسايياختراعهايبرگزيده 


سياست
مقدمه 

به منظور ایجاد محیط مناسبی برای اجرای آییننامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراعهای برترر ممووروع مبروبۀ هی ر امنرای بنیراد میری
نخبگان در تاریخ  ،)8131/4/81سیاس های زیر برای برگزاری رویدادهای مختیف مرتبط با شناسایی اختراعهرای برگزیردت تردوین
میشود:
 .8برای رعای اختبار ،تعریفهای زیر در این سند رعای

میشود :

الف.بنياد :منظور بنیاد میی نخبگان اس .
ب.رويداد :منظور هریک از مسابقهها ،جشنوارتها ،نمایشگاتها و سایر موارد مشابه اس که به ارزیابی اختراعها میپردازند.
ج.بنياداستاني :منظور هریک از بنیادهای نخبگان استانهایکشور اس .
د.جشنوارۀمنطقهاي :منظور جشنوارۀ منطقهای رویش اس که در فرایند شناسایی و پشتیبانی از اختراعها نقش دارند.
 .2رویکرد اصیی بنیاد «پرهیز از ورود به فرایندهای اجرایی» در برگزاری رویدادهاس و تالش میکنرد برا «سیاسر گرااری» ،ایرن
رویدادها را «هدای » و بر فرایند اجراییآنها «نظارت»کند و سپس برگزیدگان این رویدادها را مورد «پشتیبانی» قرار دهد.
 .1با توجه بهکمبود رویدادهای مرتبط با ایدتها و اختراعها ،بنیاد هر ساله تعردادی از رویردادها را تحر عنروان «جشرنوارۀ منطقرهای
رویش» درکشور برگزار میکند .این جشنوارتها نافی ارزیابی سایر رویدادهای مرتبط نیس و با رونقگرفتن رویردادهای دیگرر،
از تعداد جشنوارتهای منطقهایکه با تولی بنیاد برگزار میشود،کاسته خواهد شد.
 .4هدف اصیی از برگزاری جشنوارتهای منطقه ای ،رونرق بخشریدن بره ف رای ابتکرار ،تهیری ف رای عمرومی بررای توجره بره ایرن
موووعها ،انگیزت بخشیدن به جوانان و شناسایی استعدادهای برتر در این حوزتهاس .

زیروآواسراهن :
شرحات ن
 .5موارد مجاز برای شرک در جشنوارتهای منطقهای به اجتماع
الف .ایدتهای نوآورانه و طرحهای کسب وکار
ب .اختراعها و اکتشافها ثب

شدۀ داخیی وخارجی

اشخاص مجاز برای طرح موارد فوق در جشنوارت عبارتند از:
الف .اشخاص حقیقی دارای اختراع ثب

شدت

ب .پاركهای عیم و فناوری ،مراکز رشد وشرک های دانشبنیان
ج .دانشگاتها و پژوهشگاتها
د .بخشهای تحقیق وتوسعه سازمانها ،نهادها ،دستگاتها ،شرک ها و صنایع
 .6مسؤولی برگزاری جشرنوارتهرای منطقرهای برعهردۀ بنیرادهرای اسرتانی و مسرؤولی سیاسر گرااری و برنامرهریرزی ،طراحری
فرایندهای استاندارد داوری ،آموزش داوران ،داوری اختراعها و نظارت بر فرایند اجرایی جشنوارت ،بر عهدۀ بنیاد اس .


تبصره :رویکرد بنیاد و بنیادهای استانی ،برونسپاری فعالی ماکور در این بند با حفظ مسؤولی های خود اس .

صفحه  1از3

 .7جشنوارتهای منطقهای هرساله در هش

منطقۀ کشوری 8به شرح زیر برگزار میشود:

منطقة :1شامل استانهای تهران و البرز
منطقة :2شامل استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل و زنجان
منطقة :3شامل استانهای گیالن ،مازندران،گیستان ،قزوین وسمنان
منطقة :4شامل استانهای خراسان رووی ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی
منطقة :5شامل استانهای یزد ،کرمان ،سیستان و بیوچستان و هرمزگان
منطقة :6شامل استانهای فارس ،کهگییویه و بویراحمد ،بوشهر و خوزستان
منطقة :7شامل استانهای ایالم ،لرستان،کرمانشات ،کردستان و همدان
منطقة :8شامل استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری ،قم و مرکزی


تبصرۀ :1هرساله یکی از استانهای مناطق هش گانه ،میزبان برگزاری جشنوارۀ منطقرهای اسر و سرایر اسرتانهرای منطقره ،همکرار
استان میزبان مع و دبیرخانۀ اجرایی جشنوارت) خواهند بود .نام جشنوارۀ هر منطقه نیز با توافرق اع رای آن منطقره برگزیردت
میشود.
تبصرۀ:2هر جشنوارۀ منطقهای شامل شرک کنندگان از همان منطقه اس لیکن شرک سایر صاحبان اختراع از سایر مناطق ترا حرد
 22درصد تعداد کل شرک کنندگان منطقه بالمانع اس .
تبصرۀ:3ترالش بنیادهرای اسرتانی در برگرزاری جشرنوارتهرا بایرد معطروف برر اسرتفادت از «تسرهیالت نهادهرای اسرتانی» و مبتنری برر
«برونسپاری فعالی ها» و با لحاظ اصل «صرفهجویی و پرهیز از اسراف» باشد.
 .1داوری جشنوارتهای منطقهای در دو مرحیه صورت میپایرد:
الف.ارزيابياوليةاختراعها :از طریق تکمیل کاربرگهای مرتبط و به شکل غیرح وری

ب.ارزيابينهايي :این ارزیابی به صورت ح وری و در زمان برگزاری جشنوارتهای منطقهای انجام میشود.
تبصره:هی داوران شامل  85تا  12تن از متخببان فنی ،مسیط بره ویژگریهرای اخترراعهرا ،آشرنا بره مسرا لکسربوکرار ،حقروق
مالکی فکری و تجاریسازی اس که از میان اع ای هی

عیمی برجستۀ دانشگاتها و پژوهشگاتها ،مهندسران کرارآزمودۀ

صنایع و صاحبان کسب وکار در سطح استان ،منطقه وکشور اس که با مسؤولی بنیاد انتخاب میشروند .ترالش ایرن اسر
که هر ساله تعداد داوران بومی نسب به تعداد داوران انتخاب شدت در مرکز افزایش یابد.
 .3در هر جشنوارۀ منطقهای حداکثر  85درصد تعداد اختراعهای شرک کردت در صورت کسب امتیازهای الزم ،امکان برگزیدت شدن به
عنوان «اختراع سطح  »1را دارند.
تبصره:در صورت برگزیدت نشدن اختراع در یک جشنوارۀ منطقرهای ،امکران شررک آن در جشرنوارتهرای دیگرر صررفار در حرالتی
امکانپایر اس که در آن تغییراتی جدی مکه منجر به ثب اختراع جدید شود) ،پدید آمدت باشد.
8

 .حسب مبوبۀ ر یس بنیاد میی نخبگان در تاریخ  ،8135/88/83پهنهبندی بنیادهای استانی اصالح شدت اس .

صفحه  2از3

 .82تعرفههای نامنویسی ،داوری و شرک در جشنوارتهای رویش بر اساس دستورعمیی اس که به تبویب بنیاد میرسد.
تبصره:با توجه به رویکرد عمومی جشنوارتهای رویش و با عنای به هدف تهیی ف ای عمرومی ،تسرهیالت خاصری بررای شررک
دانشآموزی و دانشجویان در این جشنوارتها لحاظ میشود.
 .88همه ساله همزمان با دهۀ فجر انقالب اسالمی« ،نمایشگات میی نوآوری و شکوفایی» با ح ور «اختراعهرای سرطح 8و  »2در قالرب
شرک های نوپا و دانشبنیان در سطح میی در تهران برگزار میشود .این نمایشگات تبرویری از فعالیر هرای نوآورانرۀکشرور در
سطح میی را ارا ه میکند .هدف از برگزاری این نمایشگات عبارت اس از:
 .8ارا ۀ گزارش فعالی های یکسالۀ فرایند شکوفایی اختراعهای برگزیدت
 .2تقدیر از اختراعهای سطح  8و  2از طریرق ارا ره فرصر مطررح شردن در نمایشرگات و فرراهم آوردن زمینرۀ فرروش و انتقرال
فناوری
 .1شناخ سرمایهگااران جدید ،توسعۀ بازار ،ایجاد فرص سرمایهگااری و تجاریسازی محبوالت و خدمات
 .4ایجاد انگیزت برای مخاطبان نمایشگات


تبصره:این جشنوارت با تولی

معاون

عیمی و فناوری و با همکاری بنیاد و سایر نهادهای مرتبط برگزار میشود.

 .82این سیاس نامه مشتمل بر یک مقدمه ،دوازدت بند و هشر تببررت پرس از بررسری در شرورای معاونران در تراریخ  8131/6/8بره
تبویب ر یس بنیاد میی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تبویب الزم اس .

صفحه  3از3

