بسمه تعالی
فرم تعهد نامه
پژوهشگر ارجمند
با سلام :

لطفا فرم تعهدنامه ی زیر را به صورت دقیق مطالعه کرده وذیل صفحات آن را امضاء نمایید  .پس از تکمیل فرم الکترونیکی
وپرداخت هزینه ها ،فرم اطلاعات شخص مخترعین وپروپوزال اولیه طرح را نیز تکمیل نمایید و پس از امضاء به همراه مدارک مورد
نیاز(اسکن رنگی وکپی شناسنامه وکارت ملی )برای واحد ثبت اختراع مستقر در دبیرخانه جشنواره ملی ابن سینا به آدرس ( :استاد
معین خیابان شهید محمد خانی پلاک  561واحد ) 2وکدپستی  ) 5165661461 (:ارسال نمایید .در صورت تحویل حضوری
مدارک حتما قبل از حضور هماهنگ نمایید.
موارد تعهد نامه :

 )1در نظر داشته باشید ،ایده طرح واختراع توسط پژوهشگران محترم طراحی شده و مسولیت همه جانبه آن به عهده ایشان میباشد.
ازاین رو واحد صرفا فرآیند ثبت اختراع( اعم از مشاوره ها و اجرای فرآیند های حقوقی وثبتی  ،مشاوره های علمی و )...را در اداره
مالکیت های معنوی به انجام میرساند  .همچنین مالکیت اختراع به طور کامل متعلق به پژوهشگر یا پژوهشگران دخالت کننده
میباشد که می بایست در صورت گروهی بودن اختراع  ،درصد مالکیت هر سه نفر به طور شفاف درذیل همین تعهدنامه مشخص
گردد.

 )2در صورت افشای طرح (مثلا ارایه در جشنواره ها و مسابقات پژوهشی و)...پژوهشگران از زمان افشاء  6،ماه فرصت دارند تاطرح
خود را به عنوان اختراع ثبت نمایند .در غیر اینصورت نمی توانند هیچ گونه ادعایی مبنی بر مالکیت طرح در دعاوی حقوقی داشته
باشند.

 )3کلیه مراحل ثبت به صورت غیر حضوری انجام میشود  .اما در صورت درخواست مرجع استعلام ویا مشاوران واحد و پژوهشگران
می بایست جهت ادامه فرایند ثبت به صورت حضوری مراجهاتی را داشته باشند.

)4همه مراحل ثبتی از طریق پشتیبان وکارشناس ویژه طرح شما وهمچنین از طریق پیامک وایمیل اطلاع رسانی می گردد .از این
رو وباتوجه به طولانی بودن مراحل ثبت اختراع (6ماه تا یک سال)از هرگونه مراجعه حضوری وتماس های بدون ضرورت جدا
خودداری نموده ومراحل از طریق سیستم پیامک وایمیل پیگیری نمایید.
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 )5در صورت گروهی بودن ثبت اختراع ،پژوهشگران عزیز می بایست یک نفر را به عنوان نماینده که مسئولیت پیگیری وهماهنگی
با واحد را به عهده دارد در ذیل همین تعهد نامه معرفی نمایند.

)6در نظر داشته باشید ،مشاورین علمی واحد در ابتدا طرح شمارا به لحاظ قابلیت های اولیه بررسی نموده ودر مراحل ثبتی به شما
مشاوره های علمی وقت را ارایه می دهند ،این مشاوره ها طبق برنامه ی مشخص وبا در خواست پژوهشگران فراهم میشود .این
مشاوره ها مربوط به تکمیل علمی طرح جهت ارائه به اداره مالکیت های معنوی و فرآیند ثبت اختراع می باشد.در نظر داشته باشید
مشاوره های علمی جهت ساخت دست سازه ها واختراعات پژوهشگران نمی باشد.درصورت درخواست مشاوره برای ساخت دستگاه
ویا اختراع می بایست بادبیرخانه واحد تماس حاصل نمایید.
)7کلیه اطلاعات ارسالی اعم از اطلاعات مربوط به طرح و ...به دبیرخانه واحد به صورت محرمانه بایگانی شده وحقوق مخترع در
فرآیند ثبت به طور کامل رعایت می گردد.

 )8در نظر داشته باشید هزینه های مربوط به دریافت تائیدیه علمی توسط مرجع تایید کننده دریافت می شود و می بایست این
هزینه مستقیما به حساب ایشان واریز گردد.مراجع تائیدکننده شامل پارک های علمی و فناوری و دانشگاه ها می باشند که مورد
تایید اداره ثبت مالکیت های معنوی بوده و با توجه به زمینه تخصصی طرح یا اختراع هزینه ها را به منظور داوری و تایید علمی
دریافت می کنند.
 )9هزینه های ذکر شده شامل طراحی نقشه فنی مربوط به دست ساخته های دانش آموزان نمی شود ،هزینه طراحی نقشه فنی با
توجه به نوع طرح می تواند بین  113.333تومان تا  133.333تومان باشد که بنا بر درخواست دانش آموزان توسط متخصصین در
نرم افزارهای مخصوص طراحی و چاپ می شود.
)11اگر پژوهشگران صرفا یکی یا بیشتر از خدمات تعریف شده درواحد ثبت اختراع را درخواست دارند(مثلا مشاوره علمی ثبت
اختراع و)...می بایست با دبیر خانه واحد تماس حاصل نمایند،بنابراین در صورت تائید وامضای این تعهدنامه پژوهشگر پذیرفته است
تا همه مراحل طبق تعاریف واحد،توسط کارشناسان گروه علمی زنگ پژوهش صورت می گیرد.
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 )11در صورت انصراف مخترع پس از تکمیل مدارک وارسال فیزیکی وشروع فرآیند ثبت اختراع در هر مرحله ای از فرآیند ثبت
اختراع هیچ گونه هزینه ای به ایشان مسترد نمیگردد.هم چنین در صورت عدم تائید علمی طرح و رد اختراع به صورت کامل
 63درصد هزینه ها به ایشان مسترد میگردد.البته در نظر داشته باشید باتوجه به تجربه کارشناسان ومشاوران علمی واحد طرح
پژوهشگران در فرایند ثبت ،تکمیل شده و مستندات ایشان متناسب با استانداردهای اداره ثبت تدوین می گردد و معمولا اگر طرح
اختراع مشکل خاصی نداشته باشد ،ثبت اختراع آن به مراحل نهایی می رسد.

امضا ولی دانش آموز (نماینده):

امضا دانش آموز(نماینده):

3

فرم تعهد نامه گروهی

نام ونام خانوادگی نماینده

شماره موبایل

ایمیل

درصد مالکیت طرح

امضاء

نام و نام خانوادگی اعضاء

شماره موبایل

ایمیل

درصد مالکیت طرح

امضاء

نام و نام خانوادگی اعضاء

شماره موبایل

ایمیل

درصد مالکیت طرح

امضاء

نام و نام خانوادگی اعضاء

شماره موبایل

ایمیل

درصد مالکیت طرح

امضاء

نام و نام خانوادگی اعضاء

شماره موبایل

ایمیل

درصد مالکیت طرح

امضاء

امضا ولی دانش آموز (نماینده):

امضا دانش آموز(نماینده):

4

