
  

 

 

                                                                         

 سمه تعالیب

 

                 

  

 

 آيين نامه ثبت اختراع

 

 های فنیپرديس دانشکده

 دانشگاه تهران

 
 

 



 پرديس دانشکده های فنی در اختراعثبت بررسی  ين نامهآي 

نهاد دانشگاهي در زمينه فني و مهندسي كشور داراي پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران به عنوان اولين و پرسابقه ترين 

هاي انجام  غني ترين كادر علمي در سطح كشور و بين المللي بوده و همين خصوصيات موجب گرديده تا در تحقيقات و پژوهش

هاي  اعات حاصل تالشبسياري از اين ابداعات و اختر حضور فعال و موثر داشته باشد.گرفته و يا در حال انجام، ابداعات و اختراعات 

تشويقي كه در سطح  تسهيالتبا توجه به قوانين و  .كشور مي باشدسخت كوش و مهندسين خستگي ناپذير اساتيد و دانشجويان 

كشور براي اين نوع از دستاوردهاي علمي و فني در كشور وجود دارد و به منظور حفظ و صيانت از آنها، الزم است تا بصورت قانوني 

هاي بنيادي در معاونت پژوهشي موظف است تا در  مشخصي اين دستاورها در كشور به ثبت برسند. مديريت پژوهش و طي مراحل

 خصوص پيگيري، مكاتبات و بررسي صالحيت علمي و فني موارد ارجاعي در اسرع وقت اقدام نمايد.

 : اهداف – 1ماده 

مورد نياز جهت بررسي ادعاي هاي ارسالي در مورد اختراعات و  ظايف واحدهاي مختلفو و ز اين آئين نامه تعيين شرح كارهدف ا

منظور از ارزيابي  نوآوري هاي فني و علمي است كه از سوي اداره ثبت اختراعات به پرديس دانشكده فني ارسال مي گردد.

متخصصين مربوطه با ه ثبت اختراعات توسط ادارتخصصي اختراع، جستجو و بررسي تخصصي مستندات اختراع در پاسخ به نامه ي 

 .هاي اطالعاتي داخلي و خارجي است ها و بانكاستفاده از تجارب علمي، مشاوره

 : مدارك مورد نياز -2ماده 

 ثبت اختراعئه نامه درخواست اعالم نظر درخصوص بررسي و داوري مورد ادعايي منقوش به مهر برجسته اداره اار -1

 نسخه( 2هارنامه ثبت اختراع )ارائه اظ -2

 نسخه( 2) ادعا نامه  -3

   نسخه( 2)  شرح و توصيف كامل اختراع، بيان زمينه فني و مشكالت و راه حل آن -4

 كه در روند داوري طرح اثر گذار باشد و به درك بيشتر طرح ادعايي كمك كند. و ساير مستندات ؛ CDئه نقشه طرح، اار -5

 نحوه بررسی اختراع: -3ماده 

 نشان داده شده است. (1)پيوست روندنمای كلی انجام امور در 

مدارك مورد  رديس، پهاي بنيادي  هشوپژ ور دستور توسط مديربعد از ثبت مدارك در معاونت پژوهشي پرديس و صد 1-3

شوند. در صورت وجود نواقص با همكاري متقاضي نسبت به رفع آن اقدام بررسي مي پژوهشي پرديسنياز توسط كارشناس 

دراين مرحله مي   مدارك به معاون پژوهشي دانشكده مربوطه ارجاع داده مي شود. ثبت اختراع، با توجه به موضوعگردد. مي

 .تقاضي نسبت به واريز هزينه داوري و بررسي به حساب معاونت پژوهشي پرديس فني اقدام نمايدمبايست 

 4.000.000به واريز مبلغ  نسبتمتقاضي موظف است، ، انت پژوهشي دانشكده مربوطهبه مع كامل مداركتحويل قبل از   2-3

غير قابل برداشت پرديس دانشكده هاي فني بنام حساب  5225429137شماره  به شماره حساب ميليون ريال(چهار ) ريال

معاونت  بهاقدام نمايد و فيش واريزي را   67397كد  دانشگاه تهرانشعبه  ملتنزد بانك  ،21116شناسه واريز ، دانشگاه تهران



مي  صادرآيين نامه  4مطابق ماده  مبلغ دريافتي را پرداختتور معاون پژوهشي پرديس دس تحويل نمايد.پژوهشي پرديس 

 نمايد.

 در صورت عدم تحويل فيش واريزي به حسابداري معاونت پژوهشي پرديس، مدارك از چرخه بررسي خارج مي گردد. :1تبصره 

انجام آزمايش يا تست فني؛ هزينه ها بطور جداگانه محاسبه و به متقاضي در صورت نياز به بازديد از مورد ادعايي و يا  :2تبصره 

 اعالم مي گردد

در صورت كامل بودن  مربوطه مي بايست معاون پژوهشي دانشكدهثبت اختراع، بررسي منظور تسريع در فرايند به   3-3

تهران و يا در صورت  يات علمي دانشگاهاز ميان اعضاي ه ترجيحاً) تقاضانامه و مدارك مربوطه، نسبت به تعيين داور/ داوران

بر  سپس  (.توسط داوران 2)تكميل فرم شماره  اقدام نمايد (سازمان ها و مراكز پژوهشيساير دانشكده ها، متخصصين در لزوم 

 ، از نظر موارد ذكر شدهرا بصورت شفاف و واضحنتيجه نهايي   پژوهشي دانشكده، معاونت داوران رهاياساس جمع بندي نظ

 معاون پژوهشي پرديس اعالم نمايد. به 3ره اشمفرم در 

در هر مرحله د. در صورتي كه ندهشده توسط متقاضي را مورد ارزيابي قرار مي ، اطالعات ارائهمربوطهو داوران دانشكده  :3تبصره

از مستندات كافي برخوردار نباشد، مراتب جهت رفع اشكال به متقاضي اعالم تا نسبت به تكميل و رفع اشكال  مورد ادعايي ؛از كار

در صورت عدم همكاري مخترع،  در صورت رفع اشكال توسط متقاضي، تقاضانامه مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد. .آن اقدام نمايد

 .مي گردد بررسي خارجتقاضانامه از چرخه 

 يا استخدامي داشته باشد.  و دانشجويي  -، رابطه استادويسال گذشته با مخترع يا همكاران  3داور نبايد در طول  :4تبصره 

، به طور دقيق داشتنكاربرد صنعتی و  بودن ابتکاری، نوآوری داشتن، جديد بودنداور مي بايست طرح را از نظر  :5تبصره 

  آناليز نموده و نتيجه را صرفاً در موارد ذكر شده اعالم نمايد. 
 

 : به صورت زير می باشدهزينه داوری نحوه تخصيص   - 4ماده 

 (%2.5معاونت پژوهشي: -%10: فني پرديس - %12.5باالسري )دانشگاه:  -1

 ريال )درمجموع  1.000.000مبلغ  هريك بهحق الزحمه داوري دو عضو هيات علمي متخصص در موضوع اختراع  -2

 ()دو ميليون ريال( ريال 2.000.000

 صد هزار ريال()هفت ريال 700.000دانشكده به مبلغ معاونت پژوهشي سهم  -3

 )سيصد صد هزار ريال( ريال 300.000به مبلغ  معاونت پژوهشي پرديسسهم  -4

 زمان الزم برای انجام مراحل اداری و اعالم نتيجه نهايی به شرح زير می باشد: – 5ماده 

روز كاري مي  30مدارك در معاونت پژوهشي پرديس، زمان الزم براي انجام مراحل اداري از تاريخ واريز مبلغ و ثبتحداكثر  5-1

 باشد.

 اعالم نتيجه نهايي به اداره ثبت اختراع توسط معاون پژوهشي پرديس صورت مي گيرد.  5-2



 قابل اجرا می باشد. 01/03/93تنظيم شده است و از تاريخ و يك پيوست تبصره  5ماده و  5اين آيين نامه در 

 

 د نمای بررسی طرح های ثبت اختراع در معاونت پژوهشی پرديسرون - 1 پيوست

 

1)ثبت در دبیرخانه معاونت پژوهشی پردیس فنی 
(روز

مدير 
پژوهش 

هاي 

1)بنیادي 
(روز

(روز2) بررسي مدارك توسط كارشناس پژوهشي پرديس 

(روز1)ارسال مدارك به معاون پژوهشي دانشکده مرتبط 

(هفته1)تعیین داور توسط معاون پژوهشي دانشكده 

(هفته2)توسط داوران 2تكمیل فرم شماره 

توسط معاون 3جمع بندي نظر داوران و تكمیل فرم شماره 

(روز1)پژوهشي دانشكده 

2)اعالم نتیجه نهايي به اداره كل مالكیت فكري و ثبت اختراع 
(روز

انجام امور مالي در حسابداري 

 پرديس معاونت پژوهشي

 هفته(1)

پرداخت سهم 

  ، داور،دانشكدهپرديس

مدارك به عودت 

متقاضي جهت رفع 

 نواقص احتمالي


