باسمهتعالی

دستورالعمل داوری انتخاب مخترعان برتر
جایزه بنیاد فرهنگی البرز 1401

مقدمه

هدف از شناسایی اختراعهای برگزیده ،توانمندسازی آنها به منظور رسیدن به محصولی دانشبنیان ،ایجاد بازار برای آنها،
تکمیل چرخه ملّی نوآوری و تبدیل داراییهای فکری به ثروت است .جهت رعایت فرآیند اعتدال در طول داوری طرحهای
دریافتی با توجه به تأییدیههای اخذ شده ،مرحلهای که نوآوری در آن قرار دارد و سایر شاخصهای منطبق با جدول داوری
خواهند شد.
هر مورد ثبت اختراع که  3شعار اصلی بنیاد فرهنگی البرز را محقق کرده باشد ،در این بخش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:
 تسکین آالم بشری
 افزایش سطح رفاه زندگی انسانی
 باال رفتن حیثیت ایرانی در جامعه جهانی
مقررات عمومی:

 افراد انتخاب شده نباید قبالً این جایزه را دریافت کرده باشند.
 قویاً تأکید میشود متقاضیان ،با مطالعه دقیق شیوهنامه و راهنماهای مرتبط ،از بارگذاری اطالعات نامعتبر و نامربوط
در سایت خودداری نمایند.
 در صورتی که در هر مرحله از بررسی مشخص شود که متقاضی ،آگاهانه اطالعاتی نامعتبر و خالف واقع بارگذاری
کرده است ،عالوه بر محرومیت دائم از تسهیالت جایزه البرز ،عدم صداقت وی نیز به مراجع ذیربط اعالم میشود
و حق پیگیری موضوع به صورت حقوقی برای بنیاد فرهنگی البرز محفوظ خواهد بود.
 الزم به ذکر است که تمهیداتی به جهت ارزیابی اثباتِ انتسابِ اثر و صحت مدارک ارائه شده از جانب متقاضی برای
دبیرخانه جایزه البرز که از جمله ارسال فیلم ،عکس و یا دیگر آزمونهای مورد تأیید دبیرخانه است ،پیش بینی شده
است .در هر مرحله که عدم انتساب اثر به شرکتکننده و یا عدم صحت مدارک ارائه شده به اثبات رسد ،کلیه آثار
فرد متخلف حذف شده و اجازه شرکت در جایزههای آتی را نیز نخواهد داشت.
 تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشبینی نشده به عهده دبیرخانه جایزه البرز
میباشد.
 تصویر تمام مدارک خواسته شده و مستندات الزم باید توسط متقاضی محترم به همراه فرم تکمیل شده به دبیرخانه
بنیاد فرهنگی البرز در سامانه بارگذاری شود:
*مدارک هویتی شامل -1 :عکس پرسنلی -2کپی صفحه اول شناسنامه (و همچنین کپی توضیحات شناسنامه در
صورت تغییر نام و نام خانوادگی)  -3کپی کارت ملی
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سایر مدارک الزم * -1 :تصویر گواهی ثبت اختراع به همراه تأییدیههای اخذ شده و سایرمدارک و مستندات معتبر
جهت داوری * -2فرم رضایتنامه نماینده ،همکاران و مالکین (حقیقی و حقوقی) اختراع (موجود در سایت) -3
روزمه کاری و تحصیلی صاحب اختراع
شرایط احراز مخترع و مکتشف برتر

رزومه افراد با شرایط زیر به عنوان متقاضی مخترع یا مکتشف برتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
الف) برگزیدگان مسابقات و جشنوارههای علمی معتبر داخلی و خارجی از قبیل جشنوارة بینالمللی خوارزمی ،جشنوارة جوان
خوارزمی و موارد مشابه با تأیید وزارت علوم و تأیید بنیاد ملی نخبگان به عنوان استعداد برتر
ب) برگزیدگان از میان مخترعان و مکتشفان ایرانی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیصالح داخلی یا خارجی به ثبت
رسیده باشد به عنوان استعداد برتر (بنیاد ملی نخبگان تعیین کنندة مراجع ذیصالح است).
تبصره  :1جشنوارهها و مسابقات علمی با تأیید وزارت علوم و در موارد خاص با تأیید بنیاد ملی نخبگان معتبر شناخته
میشود.
پ) عموم مخترعان غیرمشمول دو مورد قبل نیز میتوانند با ارسال مدارک اولیه مخترع و مدارک تکمیلی در راستای فرایند
ایده تا محصول و محصول تا بازار اختراع خود میتوانند در رویداد شرکت کنند.
تبصره  :2اختراعات مورد بررسی در رویداد  1401باید مربوط به  1398به بعد باشد.
تبصره  :3هر مخترع در صورت داشتن بیش از یک مورد اختراع با شرایط فوق ،تنها مجاز به بارگذاری یک اختراع به
انتخاب خود برای شرکت در رویداد است.
تبصره  :4در اختراعات دارای مالک (مالکان) و مخترع (مخترعان) متعدد ،کافی است یک نماینده از گروه مالک (مالکان)
و مخترع (مخترعان) اقدام به ثبتنام در رویداد نماید .در این صورت فرم رضایتنامه الکترونیکی از بقیه گروه مالک (مالکان)
و مخترع (مخترعان) در سامانه بارگذاری شود.
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اختراعهای برگزیده

امتیاز هر مورد ثبت اختراع طبق جدول داوری محاسبه میگردد:
جدول داوری :سقف امتیاز ثبت اختراع داخلی یا خارجی براساس وضعیت اختراع  /محصول
ردیف

وضعیت اختراع  /محصول

سقف امتیاز

1

تازگی موضوع /نوآوری

7

2

کسب مقام /مدال /رتبه از جشنوارههای معتبر داخلی (در ارتباط با هرگونه ابداع و اختراع)
(رازی /مطهری /خوارزمی /ابنسینا)

7

3

کسب مقام /مدال /رتبه در مجامع علمی ،سایر جشنوارهها و غیره (در ارتباط با هر گونه ابداع و
اختراع)

5

4

تأییدیه (های) اخذ شده

5

مرحلهای که نوآوری در آن قرار دارد

6

وسعت طیف کاربران

ثبت حقوقی در اداره ثبت مالکیتهای صنعتی

2

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران /بنیاد ملی
نخبگان /وزارت بهداشت

7

ثبت اختراعات در خارج از کشور(،US patent
اتحادیه اروپا و )...

14

ساخت پایلوت /آزمایشگاهی

5

تجاریسازی

7

توافق با سازمانها /قرارداد

7

ورود به بازار

7

استانی

2

ملی

7

بینالمللی*

23
100

جمع امتیاز

* صرف توجیه بینالمللی بودن کافی نیست و باید مدارکی دال بر صادرات آن پیوست شود.
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