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های برتر و اختراعات شرکت در بخش اختراعات پنجمین جشنواره ملی ایدهنامه شیوه

 مدیریت شهری

 استان آذربایجان شرقی بنیاد ملی نخبگان -کالنشهر تبریز شهرداری  
 خترع گرامیم

بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراع های برگزیده و 

تسهیی  در مسیر ننیا به منوور رسیدن به مصوویی دان  بنیان و تکیی  ررخ  نونوری و تبدی  دارایی های فکری به  

 توانند باکند. از این رو مخترعان گرامی میدر طول سهههال می تبرهای معارزیابی اختراعات جشهههنوارهثروت، اقدام به 

های برتر و پنجیین جشههنواره ملی ایدهاز جیله  مورد تأیید بنیاد ملی نخبگانهای نویسههی و شههرک  در جشههنواره نام

 هااین جشههنوارههایی که در . اختراع، اختراع خود را در رقابتی سههایم مورد ارزیابی قرار دهنداختراعات مدیری  شههیری

 گزیدهبر هایتوانیندسازی اختراع مسهیر توانند از تسهییتت بنیاد برای طی  می ،گیرندمی مورد تأیید هیئ  داوران قرار

 2های سهه   اختراع»، «)نوپدید( 3های سهه   اختراع»شههام  سههه مرتله تص  عناوین مسههیر  این. شههوند مندبیره

بر اساس معیارهای زیر ( 3 نوپدید )س   های اختراعداوری باشد. می «)نوشکف ( 1اختراع های س   »و « )نورٌسه ( 

 :پذیردصورت می

  اییللیمیزان تازگی اختراع در س   ملّی وبین  -

  طول عیر فنّاوری تاص  از اختراع -

  کارگیری اختراعنثار اقتوادی، اجتیاعی و فرهنگی ناشی از به  -

 اختراعرگونگی مستندسازی فرایند رشد  -

 سازی اختراعقابلی  ورود به بازار و ارزش افزودة اقتوادی و اجتیاعی تاص  از تجاری -

شناخته   3و درصورت کسب تدنواب الزم، اختراع شیا به عنوان اختراع برگزیدة س    ایذکرفوقباتوجه به معیارهای 

 .دیشومند میاز تیای  های بنیاد بیره شود ومی

 )نوپدید( 3های سطح  حمایت از اختراعنحوه  -1

صاتبان( اختراع با )، تسهییتتی به شهرز زیر به صاتب   3برای پشهتیبانی و توانیندسهازی اختراع های برگزیدة سه      

 :شوداع ا می تأسیس و استقرار شرک  مرتبط با اختراع و تکیی  طرز اختراع هدف کیک به صاتبان ننیا برای

  جایزة نقدی  -1-1

تکیی  اختراع و مسههتندسههازی نن، در اختیار گرفتن   تسههییتت مایی برای مواردی نویراعتبار توانیندسههازی:  -1-2

، مراکز توانیندسههازهای داخلی و خارجی، اسههتقرار اوییه در مشههاورة کارگزاران خدمات فنّاوری، شههرک  در نیایشههگاه 

 تأسیس شرک  مرتبط با اختراع
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 ربطنام  ذی، م ابق مفاد نیینصاتب استعداد برتر های تصویلی دانشجویانجایزه اتمقرریصاظ امتیاز اختراع در  -1-3

 های ذیربطنامهیصاظ امتیاز در مقررات دان  نموختگان برتر دانشگاهی، م ابق مفاد شیوه -1-4

و پشتیبانی از ننیا در گام های بعدی  1و س    2با توجه به اینکه فرایند شناسایی اختراع های برگزیدة س    :1 نکته

وانند به ته مندان به کسب اطتعات بیشتر میکند، عتقبه این جشهنواره ارتبا  پیدا نیی  پذیرد و مسهتقییا  صهورت می 

 .نیایندمراجعه « شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده»نیین نامه 

 ماه پس از نغاز فرایند توانیندسازی اختراعات نوپدید اس . 11مندی از تسییتت، تداکثر مدت زمان بیره: 2نکته 

 های بنیاد فرص  دارند ومندی از پشتیبانیمدت زمان سه سال پس از برگزیده شدن، برای بیره دربرگزیدگان  :3نکته 

را طی  3درصهورت نغاز فرایند توانیندسهازی، در مدت یک سهال باید مسیر توانیندسازی مربو  به اختراع های س      

 .کنند

 :در جشنوارهنام نحوه ثبت  -2

 .و بعد از نن اس ، مجاز به نام نویسی هستند 1334فقط اختراعاتی که تاریخ ثب  نن ها  -2-1

 .الزم اس  نام ارائ  دهندة اختراع در جشنواره و نام نویسی کنندة نن در گواهی ثب  اختراع وجود داشته باشد -2-2

ه به تواند ارائه دهد و با توجها میاز ننجها کهه هر مخترع تنیا یک اختراع را برای داوری در یکی از جشهههنواره    -2-3

سازی(، مناسب اس  مخترعان بیترین اختراع معیارهای داوری )مسهائ  علیی، نونوری، کاربردی بودن و قابلی  تجاری 

 .خود را برای داوری به جشنواره ارائه کنند

متقاضهی تضهور در جشنواره در یک فرنیند داوری اويییه ارزیابی شده و برگزیدگان از میان ننیا مجوز    مخترعین  -2-4

 معنای به سههامانه این در نویسههیکنند، بنابراین نامور در جشههنواره را )تضههور در فرنیند داوری نیایی( دریاف  میتضهه

 .نیس  جشنواره در ق عی تضور

 باشد.ضروری می http://sabtenam.bmn.irنام در سامانه ثب  -2-5

 مدارک مورد نیاز برای نام نویسی -2-6

 توویر گواهی ثب  اختراع  -

 توویر مدارک هویتی -

 

 :داوری همهم دربارة نحو نکات .3

ریزی مخترع برای بیبود عیلکرد از ننجها که نگاهی هر مخترع از نصوة داوری اختراع برای یک داوری عادالنه، در برنامه 

 :اختراع و ارائه بیتر نن مؤثّر اس ، ی فا  به نکته های زیر توجه کنید

http://sabtenam.bmn.ir/
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سازی اختراع بوده و ب ورکلی امتیاز بیشتر بر اساس قابلیي  تجاری 3مبنای امتیازدهی و ارزیابی اختراع در س     -3-1

 :هر اختراع از جنبه های زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد

 مبانی علیی و فنّاوران  اختراع :ایف

 میزان تازگی اختراع و طول عیر فنّاوری: ب

 کشور کنونی شرایط در نن از برداری کان بیرهکاربردی بودن طرز و ام :ج

 اختراع قابلی  ورود به بازار و ارزش افزوده اقتوادی تاص  از تویید انبوه :د

در زمان ارزیابی، صههصي  ادعاهای مخترعان باید به صههورت عیلی برای داوران اتراز گردد. در صههورتی که امکان  -3-2

و تجیم بودن در جشهنواره میسهير نباشهد، تیی  فیلم و عکس از شیوه عیلکرد     ارائه اختراع به دالیلی از قبی  سهنگینی 

شود پاورپوین  و فیلم کوتاه و مناسبی از اختراع برای ارزیابیِ مناسهب، بسهیار موثر خواهد بود. به مخترعان توصهیه می   

 .عیلکرد اختراع هیراه با توضیصات خود، تیی  و به هیأت داوران ارائه کنند

 :ی طی دو مرتله در مص  جشنواره انجام خواهد شدداور -3-3

 پس از داوری مرتله اول و اخذ مجوز ورود به جشنواره، داوری مرتله دوم بوورت تضوری صورت خواهد گرف . :ایف

ب. داوران برای ارزیهابی عیلکرد اختراع و رییه  نن بهه مصه  غرفه مراجعه و از نزدیک اختراع را ارزیابی خواهند کرد.     

 . ور که می دانید رعای  تسن برخورد و اتترام به داور، توصیف بیتر اختراع را امکان پذیر خواهد کردهیان

هستند. تتش کنید که نقا  قوت و ضعف اختراع خود را با صداق  با  هیئ  داوران، مشاورانی ارزشیند برای شیا -3-4

بعدی برای پیشهرف  و تجاری سازی اختراع خود را بیتر و   داوران در میان گذارید تا با راهنیایی ننان بتوانید قدم های

 .نسان تر بردارید

برای اینکه تقّی از شهیا ضهاین نشود، اطتعاتی را که داوران از شیا می خواهند با اطیینان در اختیار ننان قرار     -3-5

اختراع بوده و تعیدنام  مربوطه را داده و اطیینان داشته باشید که تیامی داوران متعید به رعای  تقوق مایکیي  معنوی 

 .امضاء کرده اند

 ر و مرتبط با اختراع دریاف های معتبرای قابلی  اختراع خود از سههازمان در صههورتیکه مسههتندات و مدارکی ب  -3-6

 .، تتیا  اص  مدارک مربوطه را به داور ارائه کنیدایدکرده

قرار دهید که داور به سیوی  متوجيه نکات برجسته اختراع شیا در جشهنواره، ریدمان میز اختراع خود را طوری   -3-7

 .شود

داوری اختراع  تعیین شدهریزی کنید که در مدت در هنگام داوری تضهوری، توضهیصات خود را به نصوی برنامه   -3-1

 .شیا صورت پذیرد

ن اختراع در بخ  داوری اختراعات در صورتیکه اختراع ثب  شده، یکی از موارد زیر را شام  شود، امتیاز ارزیابی ن -3-3

 :گیردبنیاد ملّی نخبگان صفر بوده و امتیازی به نن تعلق نیی
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 .ندکختراع مذکور هیچ مشکلی را ت  نییاختراع بدون فایده: به این معنی که هیچ نیازی به اختراع وجود ندارد و ا :ایف

 .ایشگاهی در تد پایلوت از نن ساخته نشده اس اختراع در تد ایده یا شبیه سازی اس . تداق  یک نیونه نزم :ب

 .اختراع ارائه شده کپی سازی یک اختراع داخلی دیگر )قبت  ثب  شده(، بدون تفاوت فنی با نن اس  :ج

که مشخص شود مخترع از بیان تقیق  در خووص قابلی  اختراع خود، خودداری کرده و یا ادعای در صهورتی  -3-11

اسه  و این اديعا منجر به فریب داور شهده اس ، مخترع از تیام امتیازات کسب شده مصروم و   ختف واقن بیان داشهته  

 .امتیاز نیایی او صفر خواهد بود

 


