شیوهنامه ارزیابی قابلیت ثبت اختراع و تایید علمی آن در دانشگاه
مقدمه
با عنایت ب ه افزایش روزافزون درخواست ارزیابی علمی برای اختراعات و ابداعات کشور ارسالی از اداره ثبت اختراع و سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور ،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای یکسانسازی رویه بررسی و تایید اختراعات ،شیوهنامه حاضر را تهیه و اعالم
مینماید.
ماده  -1تعاریف
 -1-1اختراع :محصول یا فرایندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری و یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی ارایه مینماید.
اختراعی قابل ثبت است که جدید ،حاوی گام ابتکاری و عمال قابل استفاده باشد و از موارد غیرقابل ثبت در قانون (مانند تئوریها،
روشهای ریاضی ،روشهای معالجه انسان یا حیوان ،روشهای انجام تجارت و کشف مواد طبیعی) نباشد.
 -2-1نوآوری :عبارت است از بهرهبرداری موفقیتآمیز از ایدههای نو که قابلیت تبدیل به محصول یا فرایند بازارپسندی را داشته باشد.
 -3-1مالکیت فکری :به داراییهای حاصل از خالقیتهای فکری انسان اطالق میشود که بطورعمده در دو زمینه کلی صنعتی (نظیر
اختراعات ،طرحهای صنعتی ،عالیم و نامهای تجاری) و ادبی و هنری (نظیر آثار مکتوب ،نرمافزارهای رایانهای ،موسیقی ،شعر ،فیلم و
مجسمهسازی) مطرح میباشند.
ماده  -2مدارک الزم جهت تایید قابلیت اختراع (تایید علمی)

 -1-2نامه از اداره مالکیت صنعتی و ثبت اختراع مبنی بر درخواست بررسی طرح و اعالم نظر.
 -2-2توصیف علمی و شرح کامل اختراع و اظهارنامه ثبت آن (در سه نسخه).
 -3-2تکمیل فرم درخواست بررسی قابلیت ثبت اختراع.
 -4-2ارایه فیش واریزی بررسی قابلیت ثبت اختراع که مبلغ آن ساالنه توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اعالم میگرددکه باید
به شماره حساب اعالمی از طرف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه واریز شود.
ماده  -3مراحل ارزیابی و تایید علمی اختراع
 -1-3ارسال فرم پرسشنامه متقاضیان بررسی قابلیت ثبت اختراع (فرم شماره ف )12-به معاونین پژوهشی دانشکدهها برای تعیین
حداقل  2داور در گروههای مربوطه.
 -2-3دریافت پاسخ داوران حداکثر طی  7روز.
 -3-3ارایه نتیجه نهایی ارزیابی به اداره ثبت اختراع
تبصره  :1هزینه داوری اختراع طبق شیوهنامه ساماندهی پرداختها انجام خواهد شد.
ماده  -4در کلیه اختراعاتی که توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ثبت میشود ،باید
در اظهارنامه ثبت اختراع اداره کل مالکیت صنعتی 22 ،درصد سهم اختراع (منافع مادی و معنوی) به دانشگاه اختصاص یابد .بنابراین،
کلیه ارزیابیها ،تاییدیههای علمی ،اختصاص پژوهانه و تشویقهای پژوهشی منوط به رعایت این مورد میباشند.
تبصره  :2برای اعالم سهم  22درصدی دانشگاه در فرم اظهارنامه ثبت اختراع ،باید بند مربوطه با عنوان
"شخص حقوقی" نام دانشگاه و نیز سهم آن درج گردد.
تبصره  :3دانشگاه حق دارد در صورت ثبت هر گونه اختراعی که حاصل دستاوردهای پژوهشی و تحقیق پایاننامه در دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان میباشد ،چه مواردی که در این دانشگاه تاییدیه علمی آن بررسی شده است و چه مواردی که بررسی
آنها در مراکز دیگر انجام شده باشد ،در صورت عدم در نظر گرفتن سهم  22درصدی برای دانشگاه در اظهارنامه ثبت اختراع ،موضوع را از
طریق مراجع ذیصالح پیگیری نماید.
ماده  -5عضو هیات علمی دانشگاه میتواند جهت هزینههای داوری از پژوهانه پژوهشی خود استفاده نماید.

این شیوهنامه در تاریخ  11تیرماه  1311در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تصویب شد و در تاریخ  7اسفندماه  1311در 2
ماده و  11بند به تایید هیات رئیسه دانشگاه رسید.

