
  المللي دانشگاه محقق اردبيلي

ايـن   ،علمي، كارمندان و دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي

با رعايت مفاد ماده در داخل و خارج از كشور را ثبت اختراعي 

بوده يا اينكه مخترع يا مخترعين آدرس خود را دانشگاه محقق اردبيلـي ذكـر كـرده     

  .سال نگذشته باشد

ثبت شده و يـا تاييديـه علمـي گرفتـه      01/1393

  .راي دانشگاه عمل خواهد شد

چهار ميليون ريـال   ،هر ثبت اختراع كه فقط گواهي ثبت اختراع از اداره كل ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي داشته باشد

و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان 

هاي علمي و صنعتي ايران، دانشـگاه تهـران، دانشـگاه صـنعتي اصـفهان، دانشـگاه شـيراز،        

عـالوه بـر    ،باشـد  )حقيقـات و فنـاوري  وزارت علـوم، ت 

 از براساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشـگاه   ،باشد

 اعالم نكرده و تعيين مشترك فعاليت در خود سهم

 

 
  تعالي سمهاب

المللي دانشگاه محقق اردبيليحمايت از ثبت اختراعات داخل كشور و بين دستورالعمل

    

علمي، كارمندان و دانشجويان دانشگاه محقق اردبيليارتقاي كمي و كيفي ثبت اختراعات اعضاي هيات 

  :شود به شرح زير اجرا مي 1393 از ابتداي سال

  

ثبت اختراعي كه محقق اردبيلي دانشگاه ، كارمندان و دانشجويان 

  . شوند اختراع ميثبت پاداش دريافت برسانند، مشمول  ثبت

  شرايط پرداخت پاداش

بوده يا اينكه مخترع يا مخترعين آدرس خود را دانشگاه محقق اردبيلـي ذكـر كـرده      محقق اردبيليثبت اختراع به نام دانشگاه 

سال نگذشته باشد دوبيش از يا صدور تاييديه علمي ثبت اختراع زمان از 

01/01صرفاً براي پرداخت پاداش به اختراعاتي است كه از  دستورالعمل

راي دانشگاه عمل خواهد شدقبلي شوات براي اختراعات قبل از اين تاريخ براساس مصوب

  نحوه محاسبه پاداش ثبت اختراع

هر ثبت اختراع كه فقط گواهي ثبت اختراع از اداره كل ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي داشته باشد

و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان داراي تاييديه از مراجع ذيصالح هر ثبت اختراع كه 

هاي علمي و صنعتي ايران، دانشـگاه تهـران، دانشـگاه صـنعتي اصـفهان، دانشـگاه شـيراز،         سازمان پژوهششامل 

وزارت علـوم، ت اي مالكيت فكري و ساير مراجع منطقه دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه تبريز

  .گيردتعلق ميپاداش ده ميليون ريال 

باشدمعتبر خارج از كشور داراي گواهي و تاييديه از مراجع هر ثبت اختراع كه 

  .گيردتعلق ميسي ميليون ريال پاداش 

سهم همكاران و باشد شده مشترك انجام طور بهثبت اختراع 

 .گرددمي توزيع 1جدول

  معاونت پژوهشي و فناوري 

  

دستورالعمل

  

  مقدمه

ارتقاي كمي و كيفي ثبت اختراعات اعضاي هيات دهي و  سامان منظور به

از ابتداي سال دستورالعمل

  

  افراد مشمول: 1ماده 

، كارمندان و دانشجويان كلية اعضاي علمي

ثبتاين دستورالعمل به  2

  

شرايط پرداخت پاداش: 2ماده 

ثبت اختراع به نام دانشگاه  -الف

  .دنباش

از در زمان درخواست  -ب

دستورالعملاين : 1تبصره 

براي اختراعات قبل از اين تاريخ براساس مصوب. باشند

  

نحوه محاسبه پاداش ثبت اختراع: 3ماده 

هر ثبت اختراع كه فقط گواهي ثبت اختراع از اداره كل ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي داشته باشدبراي  -الف

  .گيردتعلق ميپاداش 

هر ثبت اختراع كه براي  -ب

شامل ( و آموزش پزشكي

دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه تبريز

ده ميليون ريال پاداش بند الف مبلغ 

هر ثبت اختراع كه براي  -ج

سي ميليون ريال پاداش ريال تا چهارده ميليون 

ثبت اختراع  كه مواردي در: 2 تبصره

جدول طبق آن امتياز باشند،
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  هاي پژوهشي و فناوري مشترك نحوه توزيع امتياز فعاليت: 1جدول 

  مجموع ضرايب  همكاران از امتياز پژوهشيسهم هر يك از   تعداد همكاران

  سهم هر يك از بقيه همكاران  سهم نفر اول

1  100%  -  100%  

2  90%  60%  150%  

3  80%  50%  180%  

4  70%  40%  190%  

5  60%  30%  180%  

  %175  ≥% 25  %50  و باالتر 6

  

    4  مادة

  .گرددنامه هستند، لغو ميهاي مصوب دانشگاه كه مغاير با اين آئيننامهكليه مصوبات و آئين

  

  5  مادة

در هيـات   03/09/93پژوهشي دانشـگاه و در تـاريخ   ر شوراي د 02/09/93 مورخ تبصره در جلسهدو  ماده و پنجالعمل در  اين دستور

به پيشنهاد آن يا اصالح  شود و تمديد اجرا ميبه طور آزمايشي  سالسه  به مدت  1/1/93از تاريخ  به تصويب رسيد ورئيسه دانشگاه 

  .صورت خواهد گرفتهيات رئيسه دانشگاه شوراي پژوهشي دانشگاه و تاييد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


