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مقدمه:
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت جوامع ،توجه به آموزش و پژوهش و میزان سرمایهگذاری هوشممندانه
در این زمینه می باشد .آن دسته از جوامعی که زمینه و بستر مساعدتری برای تعمایی هممه جان مه ن ماو آموزشمی مود
فراهم آورده و آن را سر یوحه حرکت علمی ود قمرار دادهانمد ،ممدارر رشمد و باینمدگی را همر لمه م لموبتر و در زممان
کوتاهتری سپری واهند کرد.
از آنجایی که دانش آموزان بعنوان نیروهای بایقوه علمی  ،آینده سازان کشور و عناصر تعیمین کننمده در رشمد و
بایندگی جامعه شنا ته می شوند و در آینده با ورود به رشته های تحصیلی دانشگاهی نقمش عممده ای در پیشمرفتهای
علمی – پژوهشی کشور واهند داشت ،شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزی ،سازماندهی ،پمرورش و همدایت آنهما در
این مسیر می تواند سرمایه گذاری هوشمندانهای در جهت سا ت میهن عزیزمان باشد.
در همین راستا کارشناسان گروه علمی زنگ پژوهش با تجربه بیش از ده سما در زمینمه همای مفتلم دانمش
آموزی با همکاری جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا و با هدف ارتقاء س ح علمی و فراهم آوردن بسمتری مناسم بمه
من ور پرورش لاقیت  ،نوآوری و ابتکار عمل دانش آموزان در زمینه های مفتل پژوهشی در ن ر دارند اقمداو بمه ارا مه
دمات مشاوره ای و ث تی جهت ث ت دستاوردها و دست سا ته های دانش آموزی در قای ا تمرا در مراجمع صیصملا
نمایند.

اهداف :
)1
)2
)3
)4

ترویج روحیه و فرهنگ پژوهش  ،نوآوری و ا ترا در دانش آموزان
ث ت دستاوردها و ا تراعات دانش آموزی
ارا ه دمات مشاوره علمی و حقوقی به دانش آموزان تا مراحل پایانی
آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات بین ایمللی و جشنواره ا تراعات جهانی

فرآیند اجرایی و خدمات واحد ثبت اختراع دانش آموزی:
در ن ر داشته باشید بسیاری از شرکت های حقوقی با دریافت هزینه های بسیار زیاد امور مربوط به ث ت ا تمرا
را انجاو می دهند اما با توجه به عدو تجربه علمی و فنی در تهیه مستندات و همچنین عدو حضور اساتید علمی در رشته
های مفتل در این مراکز  ،فرآیند ث ت ا ترا دانش آموزان با مشکلاتی مواجه می شود .با توجه به پیچیده بودن فرآیند
ث ت ا ترا و آشنا ن ودن دانش آموزان با مراحل ث ت و قوانین حاکم بر ث ت ا تراعات و دسمتاوردها ،کارشناسمان زنمگ
پژوهش با تجربه ده سایه ود در حوزه های علمی مرت ط با دانش آمموزان و همکماری بما جشمنواره همای معت مر دانمش
آموزی همچون جشنواره وارزمی و ابن سینا و ...در تمامی مراحمل بما ارا مه مشماوره همای علممی و حقموقی و تکمیمل
مستندات ا ترا بر اساس استانداردهای تعری شده و همچنین تکمیل مستندات به من ور صمدور تا یدیمه همای علممی
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برای طر شما را در فرآیند ث ت ا ترا تا مرحله نهایی و دریافت گواهینامه ث ت ا ترا یماری ممی نمایمد .در اداممه بمه
معرفی دمات و هزینه های مربوط به هر مرحله می پردازیم:

لیست خدمات و هزینه ها:
ردیف

توضیحات

شرح خدمات

دراین خدمت ضمن ارایه راهنمایی و مشاوره کارشناس به منظور تکمیل و رفع نواقص
مدارک اختراع کلیه مراحل مربوطه به استثناء مرجع علمی توسط کارشناسان انجام
خواهد شد.هزینه های واریز به اداره آگهی روزنامه رسمی-ثبت اظهارنامه وحق الثبت

انجاو کلیه امور مربوط به فرآیند اداری ،حقوقی ث ت ا ترا

اختراع تایک سال برای اشخاص حقیقی واریز خواهد شد.ضمن دریافت مشاوره

1

وارتباط باکارشناس و مسول پرونده –جزییات روند پیشرفت پرونده را به طریق ایمیل

(ث ت اطلاعات ،تن یم اظهارنامه و ث ت  ،مشاوره حقوقی و )...

وپیامک به اطلاع شما میرسانیم.

دراین خدمت طرح مورد ادعای اختراعی شمارا در منابع معتبر داخلی
وخارجی جستجو وجدید بودن اختراع بررسی میشود .جستجو تا تاریخ انجام
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 Searchو جستجوی پتنت

آن معتبر میباشد وگزارش نتیجه جستجو پس از انجام تحویل مخترع خواهد
شد.
باتوجه به اه میت اسناد اختراع از نظر حقوقی در این خدمت کارشناسان اقدام
به تنظیم وتدوین اسناد اختراع مینماید به گونه ای که قوانین نگارشی
وحقوقی اختراع در ان لحاظ گردد.همچنین میبایست مستندات مربوط به

تدوین ادعا نامه و توصی ا ترا م تنی بر اطلاعات طر و

اختراع از نظر علمی وقتی نیز بر اساس استاندارهای موجود تدوین

3
استانداردهای ث تی

شود.کارشناس ان باتجربه دراین مرحله همه مستندات مورد نیاز را بر اساس
اطلاعات دریافتی از مخترعین طراحی مینمایند.
دراین خدمت مراحل اداری پیگیری مرجع علمی توسط این مرکز انجام
خواهدشد .این خدمت به اختراعاتی که در زمینه نظامی و عمران میباشد ارایه
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پیگیری مرجع علمی ا ترا جهت دریافت

تا یدیه*

نمیشود  .تعرفه دریافتی جهت صدور تاییدیه در هر مرجع متفاوت میباشد که
پس از تعیین مرجع علمی تعرفه مصوب به مخترع اعلام خواهد شد.
دراین خدمت گزارش مرحله به مرحله پیشرفت پرونده علاوه بر روال معمول از

5

طریق تماس تلفنی به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلا رسانی ویژه پیامکی و ایمیلی از فرآیند و مراحل ث تی
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دراین خدمت شما از راهنمایی و مشاوره کارشناسان علمی واساتید برجسته

ارا ه مشاوره های علمی و فنی جهت رفع نواقص طر در فرآیند
6

در زمینه تخصصی طرح خود بهره مند خواهید شد .کارشناسان علمی در
تمامی مراحل داوری وارزیابی و فنی به شما مشاوره میدهند.

ث ت ا ترا

جمع هزینه های خدمات ویژه دانش آموزان جشنواره  00010111 :تومان
جمع هزینه های خدمات ویژه دانش آموزان غیر جشنواره  00010111:تومان
جمع هزینه های خدمات ویژه دانشجویان وافراد آزاد  00010111 :تومان

*

در نظر داشته باشید هزینه های مربوط به دریافت تائیدیه علمی توسط مرجع تایید کننده دریافت می شود و میی

بایست این هزینه مستقیما به حساب ایشان واریز گردد.مراجع تائیدکننده شیامل پیارک هیای علمیی و فنیاوری 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.

*

هزینه های ذکر شده شامل طراحی نقشه فنی مربوط به دست ساخته های دانش آموزان نمی شود ،هزینه طراحیی

نقشه فنی با توجه به نوع طرح می تواند بین  0010111تومان تا  0110111تومان باشد که بنا بر درخواست دانش آمیوزان
توسط متخصصین در نرم افزارهای مخصوص طراحی و چاپ می شود.

مراحل و اقدامات موردنیاز جهت ثبت اختراع:
 -0دانش آموزان می بایست پس از دریافت پیامک اطلاعات مورد نیاز شامل نام  ،نام خیانوادگی  ،عنیوان طیرح
خود را برای ما به شماره پیامکی 0111050000ارسال نمایند.
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 -2پس از ارسال پیامک  ،فرآیند زیر در جهت ثبت اختراعات دانش آموزی انجام می گردد:
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