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المللی اطمینان از حفاظت از حقوق بنیان به بازارهای بیننیازهای ورود محصوالت دانشو پیش يکی از مهمترين الزامات

های مالکیت فکری و بويژه نظام ثبت ها بر آنهاست. از اين رو نظامفناوران و شرکت اثبات حق مالکیتمالکیت فکری و 

ها و ابتکاراتشان در کشورهای مختلف اختراع )پتنت( برای ثبت رسمی اين دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری

ند خسارات زيادی را از جمله افشا شدن تواالملل میعدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازار بینايجاد شده است. 

به همین منظور و فناوری در بازر هدف و يا مورد پیگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصوالت مشابه گردد. 

بنیان به بازارهای های دانشدر راستای حمايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از ورود محصوالت شرکت

الملل در بازار هدف و بررسی عدم خدمات مالکیت فکری نظیر ثبت اختراع بینهای ی از هزينهصادراتی جديد، بخش

 بنیان از معاونت علمی ودانش هيدیتائ یدارا یهاشرکتشود. بنیان پوشش داده میهای دانشبرای شرکت نقض پتنت

  .باشندها می، مشمول اين حمايتنامهآيین نيشده در ا فيتعرفناوری رياست جمهوری و حايز شرايط 

 خدمات مورد حمایت: 0ماده

ی المللی شامل هزينههای ثبت اختراع )پتنت( بینبنیان، بخشی از هزينههای دانشدر قالب حمايت از شرکت کريدور

 EPO ،USPTOسازی، دستمزد وکیل و همچنین هزينه حفاظت، در يکی ادارات ثبت اختراع معتبر نظیر ثبت، پیاده

 دهد.را مورد حمايت قرار می

 میزان حمایت: 2ماده 

ه ب بنیان هستند،های دارای تايیديه دانشبرای اختراعاتی که متعلق به شرکت 0های ثبت اختراع مرتبط با ماده هزينه

 گیرد.قرار میکريدور مورد حمايت  %01میزان 

 : شرایط حمایت از ثبت اختراع9ماده 

 شود از شرايط عمومی زير برخوردار باشد:تنها در مواردی انجام می حمايت از ثبت اختراع -9-0

 داشتن نوآوری .9-9-0

 دارا بودن گام اختراعی )بديهی نبودن ادعای مرتبط با اختراع( .9-9-9

 قابلیت تولید )برخورداری از قابلیت کاربرد صنعتی( .9-9-9
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 افشاء کامل .9-9-4

 ی زير نیز برخوردار باشند:گیرند که از شرايط اختصاصهايی مورد حمايت قرار میهمچنین درخواست -9-9

 طرح ارسالی نبايد در حد ايده باشد. .9-9-0

 محصول يا فناوری بايد حداقل در مقیاس آزمايشگاهی تولید/ سنتز شده باشد. .9-9-9

بهبود خواص بايد کامالً اثبات شده و تکرارپذير باشد و اين نتايج همگی براساس آزمايشات و  .9-9-9

 مستندات معتبر ارائه گردد.

 های مشابه بايد اثبات گردد.و به صرفه بودن آن در مقايسه با طرح اقتصادی بودن طرح .9-9-4

 افزايش راندمان طرح بايد کاماًل اثبات شود. .9-9-5

ر کريدوهای ثبت اختراع منوط به انجام کلیه مراحل ثبت توسط کارگزاران مورد تايید حمايت از درخواست -9-9

 مجاز نیست.کريدور نامه، استفاده از کارگزاران بیرونی های اين آيیناست و برای استفاده از حمايت

 

 : نحوه دریافت حمایت4ماده 

پس از پرداخت سهم مخترع متناسب با مراحل پیشرفت کار و گزارشات ارسالی کارگزار در وجه کارگزار کريدور حمايت 

 گردد.پرداخت می

 

 در واحد مالکیت فکریحمایت از ثبت اختراعات  ار: گردش ک5ماده 

  مراجعه به سايت www.tesc.irوارد کردن  آغاز فرآيند ثبت اختراع خارجی از طريق پرتال جامع کريدور و

 کلیه اطالعات شخصی و نیز جزئیات مربوط به تقاضای ثبت اختراع توسط متقاضی

  ارسالی از طرف متقاضی توسط واحد مالکیت فکریبررسی شکلی اطالعات، کارشناسی مدارک و مستندات 

 رسانی به متقاضی در خصوص تکمیل و رفع نواقص )در صورت نیاز(اطالع 
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  نوآوری، گام اختراعی )بديهی بودن( و قابلیت تولید )کاربرد دارا بودن  بررسی و ارزيابی پرونده از جهت

 صنعتی( توسط تیم ارزيابی

  گیری نهائیشورای مالکیت فکری و تصمیمبررسی نهايی درخواست در جلسه 

 اعالم نتیجه نهائی به متقاضی 

 )ارجاع پرونده به کارگزار )در صورت تايید پرونده 

  درصد از هزينه ثبت از طرف مخترعین به  91عقد قرارداد ثبت اختراع بین مخترعین و کارگزار و پرداخت

 کارگزار

  درصد مبلغ قرارداد توسط مخترع 91کارگزار و تايید پرداخت ارسال تصوير قرارداد ثبت اختراع بین مخترع و 

  درصد مبلغ باقیمانده توسط  01و پرداخت کريدور بررسی مدارک ارسالی و انعقاد قرارداد بین کارگزار و

 بر اساس مراحل پیشرفت کارکريدور 


