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

آميته ابداعات واختراعات آه مسئوليت بررسي پرونده هاي ابداعات واختراعات و اآتشافات در زمينه علوم : مقدمه
روندي سازمان يافته در بررسي پرونده هاي مربوطه ، فرم تخصيص امتياز را پزشكي را بعهده دارد ، به منظور پياده آردن 

نحوه تخصيص امتيازات . در اين فرم شاخص هاي مورد نظر جهت بررسي پرونده ها لحاظ شده است. طراحي نموده است 
  :براساس شاخص ها به ترتيب ذيل مي باشد

  :و بخش قابل بررسي است  امتياز دارد و د٢٠ اين شاخص حداآثر :  بديع بودن– ١
 امتياز طبق نظر آميته تخصيص ٢٠با ارائه مدارك اگر نوآوري در سطح جهان مطرح باشد آل :  نوآوري در جهان – ١-١

  .خواهد يافت 
 . امتياز قابل اختصاص خواهد بود١٥طبق نظر آميته از صفر تا :  دستيابي به فن آوري براي اولين بار در آشور – ١-  ٢

 ارائه تائيديه از ساختار مرتبط با موضوع   عالوه برگواهي ثبت در اداره آل ثبت شرآت ها و ما لكيت صنعتي – ١تبصره 
بديهي است عدم ارائه تائيديه در نحوه امتيازدهي تاثير خواهد . آه داللت آننده بر اول بار بودن در ايران باشد الزم است 

 .داشت 

يازي از اين شاخص احراز ننمايد ادامه بررسي ميسر نبوده و ساير شاخص ها مورد چنانچه پرونده اي هيچ امت – ٢تبصره 
 .شود در اين صورت پرونده بعنوان عدم تائيد تلقي مي. نظر قرار نخواهند گرفت 

  : و شامل سه بخش زير ميباشد٥٥سقف امتياز اين شاخص :  درجه آاربري – ٢
  . امتياز قابل تخصيص است١٥طبق نظر آميته تا :  پتانسيل اقتصادي - ١ – ٢
) آه شامل جامعه محدود، متوسط ، وسيع مي شود : ( جامعه بهره مند از دستاوردهاي اختراع ، اآتشاف ، ابداع – ٢-٢

  .تواند به اين زير شاخص تعلق گيرد  امتياز طبق نظر آميته مي ٣٠به عبارتي براساس وسعت در برگيري جامعه تا 
منظور تاثيري است آه اين اآتشاف ، اختراع يا ابداع خواهد داشت آه براساس آم ، متوسط يا  درجه تاثير گذاري – ٣-٢

 . امتياز طبق نظر آميته قابل تخصيص خواهد بود٣٥زياد بودن تاثير ، از صفر تا 

  : سوابق علمي و پژوهشي فرد مبدع ، مخترع ، مكتشف آه متقاضي بررسي پرونده است – ٣
  . امتياز و در قالب زير شاخص هاي ذيل قابل آسب است ٢٥از اين شاخص تا سقف 

منظور از انتشارات مقاالت آامل چاپ شده در مجالت طبق جدول ذيل و ارائه خالصه مقاالت در آنگره :  انتشارات - ١ – ٣
  .ها است 
 . امتياز از جدول ذيل قابل احراز خواهد بود١٥تا سقف 
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١٥١٢٦٥٤ امتياز مقاله آامل
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 )خارجي و داخلي بين المللي(آنگره هاي بين المللي  آنگره هاي داخلي 

١٢ امتياز خالصه مقاله

  



   .گيرد مي  امتياز اضافه تعلق٢باشد نمايه شده   ISI درصورتي آه خالصه مقاالت در سايت  _١تبصره 

ايندآس شده باشد   ISI امتياز و چنانچه در نمايه نامه ٣حداآثر امتيازات قابل آسب از بخش خالصه مقاالت  – ٢تبصره 
 . امتياز مي باشد٥

 .بديهي است آليه مستندات چاپ و نمايه شدن تمامي مقاالت و خالصه مقاالت بايد ضميمه گردد

منظور ازجشنواره ها شامل جشنواره هاي داخلي شامل رازي و خوارزمي و نيز جشنواره : به درجشنواره ها  رت– ٢ – ٣
 جشنواره و ١سقف ( امتياز آسب مي آند٥رتبه در هر جشنواره . هاي معتبر بين المللي خارجي طبقه تائيد آميته است 

 )  امتياز ٥

از اين . لمي آشوري و بين المللي طبق تائيد و با نظر آميته است  رتبه هاي علمي طرح دهنده شامل رتبه هاي ع– ٣-٣
 . امتياز قابل آسب است ٥زير شاخص 

منظور دستاوردهايي است آه به بازار در سطوح داخلي يا ) :  Marketing ( دستيابي به بازارهاي داخلي وخارجي – ٤ 
 از   اين امتياز جدا. ز طبق نظر آميته تعلق مي گيرد  امتيا٢٠به اين شاخص تا . خارج دست يافته و درحال فروش است 

بديهي است امتياز اين شاخص در صورت احراز ، به .  شاخص قبلي قابل آسب است ٣ امتيازي است آه از ١٠٠سقف 
 .سرجمع امتيازات قبلي اضافه شده و صعود به حد نصب را تسهيل مي آند

٥- International Patent Registration:  انجام آليه اقدامات مربوط به ثبت بين المللي اختراع در مراجع  فايل آردن ومنظور
اضافه مي شود  اين مورد به سقف امتيازات.  امتياز قابل تخصيص خواهد بود١٥موارد با نظر آميته تا  معتبر است در اين

لذا تخصيص اين . مكان پذير نمي باشدانتشار مقاله ا  ،خصوصا در موارديكه به سبب نياز به تكميل پروسه ثبت بين المللي
 . مي شود امتياز سبب محفوظ ماندن حق مخترع

  . امتياز ازجدول امتيازات مي باشد٦٥حد نصاب براي تائيد آميته آسب حداقل  – ١تبصره 
اساس  در صورتي آه پرونده اي بدليل عدم احراز حد نصاب امتياز تائيد نشود بعدا در صورت تكميل مدارك بر– ٢تبصره 

 .شاخص هاي مورد نظر و درخواست مجدد مراجع متقاضي بررسي پرونده ، قابل بررسي دوبار ه است 

 


