
 پرسشگان

 

 گیرند؟چه اختراع هایی مورد حمایت بنیاد ملّی نخبگان قرار می -1

 

اختراعات رویش، اختراع خود را در  ای ابتکارات وهای منطقهمخترعان می توانند با نام نویسی و شرکت در جشنواره

توانند  این جشنواره ها مورد تأیید هیئت داوران قرار می گیرند میهایی که در اختراع .رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند

 .مند شوندبهره از تسهیالت بنیاد برای طی مسیر توانمندسازِی اختراع های برگزیده

 

 ای اختراعات و ابتکارات رویش بنیاد چه زمانی و کجا برگزار می شوند؟های منطقهجشنواره.2

 

رویش، این جشنواره ها هرساله در  جشنواره های منطقه ای اختراعات و ابتکاراتبه منظور تسهیِل شرکت مخترعان در 

 :به شرح جدول زیر است 1395بندی جشنواره برای سال زمان شوند. برنامهچند استان کشور برگزار می

 زمان برگزاری های همکاراستان استان میزبان ردیف

 اردیبهشت 23و  22 سمنان، قزوین،گلستان و مازندران گیالن 1

 تیر 30و  29 شمالیجنوبی و خراسانخراسان رضویخراسان 2

 کهگیلویه و بویراحمد 3
بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان 

 و یزد
 شهریور 11و  10

 آبان 6و  5 ایالم، کردستان، کرمانشاه و لرستان همدان 4

 آذر 25و  24 اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری و مرکزی قم 5

 اسفند 11و  10 غربی و اردبیلآذربایجان شرقی،آذربایجان زنجان 6

 ای اختراعات و ابتکارات رویش چیست؟های منطقهشرایط نام نویسی در جشنواره.3

 

باید گواهی ثبت اختراع خود را که  مخترعان برای نام نویسی در جشنواره های منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش

 .باشد، اخذ کرده باشند حداکثر سه سال از تاریخ صدور آن گذشته

 

 برای اخذ گواهی ثبت اختراع باید به کجا مراجعه کرد؟.4

 

های و انتخاب زبانه (www.ssaa.ir نشانی مخترعان می توانند با مراجعه به وبگاه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور )به

 .اطالعات الزم را کسب کنند« اختراع»و « مرکز مالکیت معنوی» ،«خدمات ثبتی»، «خدمات الکترونیکی»

 

 کارات رویش باید به کجا مراجعه کرد؟برای نام نویسی در جشنواره های منطقه ای اختراعات و ابت.5

 

و یا وبگاه بنیادهای استانی میزبان  www.bmn.ir توانند با مراجعه به وبگاه بنیاد ملّی نخبگان به نشانیمتقاضیان می

 .اقدام کنند جشنواره، برای نام نویسی

 

 معیارهای داوری در جشنواره های منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش چیست؟.6

 

کنند مطابق معیارهای زیر مورد بررسی ای اختراعات و ابتکارات رویش شرکت میتراعاتی که در جشنواره های منطقهاخ

 :قرار می گیرند

 



 المللیمیزان تازگی اختراع در سطح ملّی و بین .1

 طول عمر فنّاوری حاصل از اختراع .2

 راعکارگیری اختآثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از به .3

 سازی اختراعقابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاری .4

( شناخته 3عنوان اختراع نوپدید )سطح  باتوجه به معیارهای باال و درصورت کسب حدنصاب الزم، اختراع بررسی شده به

 .می شود می شود و از حمایت های بنیاد بهره مند

 

 ( شناخته شود، از چه تسهیالتی برخوردار می شود؟3وان اختراع نوپدید )سطحاگر اختراعی به عن.7

صاحبان( اختراع با هدف کمک به آنها ) ها، تسهیالتی به شرح زیر به صاحببرای پشتیبانی و توانمندسازی این اختراع

 .ختراع برگزیده اعطا می شودعلم و فنّاوری و تأسیس شرکتی نوپا مرتبط با ا برای استقرار در مراکز رشد یا پارک های

 

 (میلیون لایر 15تا  7جایزه نقدی )بین  .1

اولیه در مراکز رشد و پارک علم و  تسهیالت مالی برای مواردی نظیر: تأسیس شرکت در زمینه اختراع و استقرار .2

با  ها و استانداردها، آشناییسازی، کسب مجّوزبنیان )نوپا(، تدوین نسخه تجاری فنّاوری با هدف تبدیل شدن به شرکتی دانش

 فرایند جذب سرمایه و بازاریابی و موارد مشابه

 برای مخترع« های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطای جایزه»نامه لحاظ امتیاز در آیین .3

 عبرای مختر« آموختگان برتر دانشگاهیشناسایی و پشتیبانی از دانش»نامه لحاظ امتیاز در آیین .4

 رفاهی به مخترع -اعطای تسهیالت فرهنگی  .5

 

 صاحبان اختراع های برگزیده چگونه از تسهیالت بنیاد بهره مند می شوند؟.8

داوران مشخص شده اند( از سوی بنیاد  حداکثریک ماه پس از برگزاری جشنواره، اختراع های برگزیده )که توسط هیئت

 احبان اختراع های برگزیده می توانند با مراجعه به بنیاد نخبگان استان محلص نخبگاِن میزباِن جشنواره اعالم می شوند و

 .شده بهره مند شوند سکونت خود فرایند توانمندسازی خود را آغاز کنند و از تسهیالت درنظر گرفته

 

 شود؟ها اعطا می( چگونه به آن3های نوپدید )سطح تسهیالت مالی اختراع.9

شود. صاحب اختراع برگزیده، هزینه می منظور تدوین نسخه توانمندسازیر تخصصی بنیاد بهاین تسهیالت از طریق کارگزا

 .فنّاوری پردیس است در حال حاضر کارگزار تخصصی بنیاد، پارک

 

 مندی از تسهیالت مالی از طریق کارگزار تخصصی چگونه است؟نحوه بهره.10

درخواست صاحب اختراع برگزیده از  صصی )این معرفی باهای برگزیده پس از معرفی به کارگزار تخصاحبان اختراع

کنند و از بررسی وضعیت اختراع و تدوین نسخه توانمندسازی شرکت می پذیرد(، در جلسهطریق بنیاد استانی صورت می

 .شوندمند میپشتیبانی کارگزار بهره خدمات

 

 شود؟دداً داوری میآیا درجلسه بررسی وضعیت اختراع از سوی کارگزار تخصصی، طرح مج .11

خیر! این جلسه برای احصای نیازهای طرح برای طّی مسیر توانمندسازی و باهدف ارتقای اختراع به سطح باالتر برگزار 

 .شودمی

 

 شود؟چند جلسه برای بررسی وضعیت اختراع از سوی کارگزار تخصصی تشکیل می .12

کارشناسان کارگزار تخصصی صورت  حب اختراع برگزیده وهایی که قبل از تشکیل جلسه میان صاباتوجه به هماهنگی

ای مجدد است. لیکن در موارد بسیار اندک ممکن است نیاز به تشکیل جلسه ها یک جلسه کافیپذیرد، برای بیشتر اختراعمی

 .باشد

 

 پذیرد؟آیا فرایند توانمندسازی اختراع برگزیده در تهران صورت می .13



توانمندسازی اختراع خود را از طریق بنیاد  های برگزیده فرایندنمندسازی، صاحبان اختراعخیر! پس از تدوین نسخه توا

 .کنندمی نخبگان استان محل سکونت خود طیّ 

 

 افتد؟( از تسهیالت مربوط به این سطح، چه اتفاقی برای اختراع می3مندی اختراع های نوپدید )سطح پس از بهره.14

اختراع های نوپدید »شامل سه ایستگاه  مندسازی برگزیدگان، مسیری را طراحی کرده است کهبنیاد ملّی نخبگان برای توان

است. بنابراین چنانچه اختراعی (« 1اختراع های نوشکفت )سطح »و  «(2 اختراع های نوُرست )سطح»، («3)سطح 

( و 2اختراع های نورُوست )سطح  نخست را با موفقیت سپری کند، راهی ایستگاه بعد می شود. تسهیالت مربوط به ایستگاه

 :ها می شوند، اعطا می شودموفق به رسیدن به این ایستگاه هایی که( به شرح زیر به اختراع1نوشکفت )سطح

 

 (2های نوُرست )سطحتسهیالت مربوط به اختراع .1

 (میلیون لایر 30تا  15جایزه نقدی )از  .1-1

مواردی نظیر: کمک به رشد شرکت نوپا،  وری ریاست جمهوری برای تحققسازِی معاونت علمی و فنّااعتبار تجاری .1-2

سازی نمونه در زمینه تولید انبوه، کسب مجّوزها و استانداردهای مرتبط، تسهیل فرایند المللی اختراع، میزان پیشرفتثبت بین

 سازی و موارد مشابهمحصول )نیمه صنعتی(، آغاز فرایند تجاری

مقدم در شرکت تأسیس شده )مطابق ان جذب دانش آموختگاِن برتر مشمول جایزه شهید تهرانیمندی از امکبهره .1-3

 (مقررات بنیاد

 برای مخترع« های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطای جایزه»نامه لحاظ امتیاز در آیین .4 -1

 برای مخترع« تگان برتر دانشگاهیآموخشناسایی و پشتیبانی از دانش»نامه لحاظ امتیاز در آیین .5- 1

 رفاهی به مخترع -اعطای تسهیالت فرهنگی .6- 1

 

 1های سطح تسهیالت مربوط به اختراع .2

 (میلیون لایر 50تا  30جایزه نقدی )از  .2-1

سازی بنیان، انبوهشرکت دانش تسهیالت مالِی صندوق نوآوری و شکوفایی برای تحقق مواردی نظیر: گسترش .2-2

 های مورد نیاز و موارد مشابهفنّاوری ول، ایجاد و توسعه بازار، انتقالمحص

مقدم در شرکت تأسیس شده )مطابق مندی از امکان جذب دانش آموختگاِن برتر مشمول جایزه شهید تهرانیبهره .2-3

 (مقررات بنیاد

رای مستخدماِن شرکت تأسیس شده )مطابق مندی از تسهیالت نظام وظیفه تخصصی دانش آموختگاِن برتِر فنّاور ببهره .2-4

 (مقررات بنیاد

 برای مخترع« های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتراعطای جایزه»نامه لحاظ امتیاز در آیین .5 -2

 برای مخترع« آموختگان برتر دانشگاهیشناسایی و پشتیبانی از دانش»نامه لحاظ امتیاز در آیین .6- 2

 رفاهی به مخترع -هیالت فرهنگی اعطای تس .7- 2

 

 ( چیست؟2معیارهای انتخاب اختراع های نوُرست )سطح .15

موفقیت طی کرده اند و موفق به تأسیس  (که صاحبان آنها مسیر توانمندسازی را با3از میان اختراع های نوپدید )سطح 

 ( ، بر اساس معیارهای2ختراع نوُرست )سطح تعدادی از اختراع ها به عنوان ا شرکتی نوپا مرتبط با اختراع شده باشند،

 :زیر شناسایی می شوند

 

 سازی اختراع به منظور توجیه فنی و اقتصادی آنالف. دستیابی به نسخه تجاری

 ها و استانداردهای داخلی و خارجیب. کسب مجّوزها، تأییدیه

 ج. میزان پیشرفت در تشکیل شرکت مرتبط با اختراع

 یابی و بازاریابیع در زمینه سرمایهد. میزان پیشرفت اخترا

 

 ( چیست؟1معیارهای انتخاب اختراع های نوشکفت )سطح .16



کرده باشند، اختراع های برگزیده نوشکفت  ( که مسیر توانمندسازی را با موفقیت طی2از میان اختراع های نوُرست )سطح 

 :شناسایی می شوند ( بر اساس معیارهای زیر1)سطح 

 وش محصول یا فروش حق استفاده از اختراعالف. تولید و فر

 ب. جذب سرمایه گذار برای تولید انبوه و ارائه مدل سرمایه گذاری

 ج. کسب مجّوزها، تأییدیه ها و استانداردهای داخلی و خارجی

 د. میزان پیشرفت اختراع در ایجاد و توسعه بازار

 هـ . میزان رشد شرکت تأسیس شده

 

 واره برگزیده نشود، آیا می تواند در جشنواره دیگری شرکت کند؟اگر اختراعی در یک جشن.17

ابتکارات رویش، امکان شرکت آن در  درصورت برگزیده نشدن اختراعی در یکی از جشنواره های منطقه ای اختراعات و

 .جدید شود در آن تغییراتی پدید آید که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع جشنواره دیگر صرفاً درحالتی وجود دارد که

 

 آیا یک مخترع می تواند با دو اختراع در یک جشنواره شرکت کند؟.18

کند، لیکن ارائه بیش از یک اختراع  های بنیاد شرکتترجیح آن است که هر مخترع با یک اختراع در هر یک از جشنواره

 .از سوی یک فرد در جشنواره مانعی ندارد

 

 می تواند برای ارائه اختراع در جشنواره شرکت کند؟آیا به جای صاحب اختراع، شخص دیگری .19

 .خیر! الزم است یکی از اشخاصی که نام آن در گواهی ثبت اختراع ذکر شده است در جشنواره شرکت کند

 

 کار کند؟اگر کسی به نتیجه داوری جشنواره اعتراض داشته باشد، باید چه.20

رئیس بنیاد نخبگان استان میزبان  انند اعتراض کتبی خود را بهمخترعانی که به نتیجه داوری اعتراض دارند، می تو

 شود جشنواره ارائه کنند تا از آن طریق پیگیری

 

 ای که بیش از یک مخترع دارند، جوایز بنیاد به چه کسی اعطا می شود؟برای اختراع های برگزیده.21

ِن اختراع، نماینده خود را به بنیاد استان محل سکونت به نماینده قانونی اختراع برگزیده. برای این کار الزم است مخترعا

 .خود معرفی کنند

 

 ( از تسهیالت نظام وظیفه وجود دارد؟3آیا امکان بهره مندی صاحبان اختراع های برگزیده نوپدید )سطح .22

نامه وانند از آیینبرگزیده درج می شود تا بت امتیاز حاصل از کسب این عنوان در سوابق فعالیت های صاحبان اختراع های

 .مند شود. این امتیاز سهم زیادی در برگزیده شدن فرد داردوظیفه( بهره های مرتبط )مانند مقررات نظام

 

 آیا برای شرکت در جشنواره های منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش، از شرکت کنندگان هزینه دریافت می شود؟.23

یاد، مبلغی از شرکت کنندگان دریافت می شود که در زمان نام نویسی به متقاضیان های ابالغی از سوی بنمتناسب با تعرفه

 .اعالم می شود

 

 نیز باید در جشنواره ای شرکت کرد؟(« 2اختراع نوُرست)سطح »آیا برای اخذ عنوان .24

یز مسیر طراحی درصورت طی موفقیت آم (، پس از آغاز فرایند توانمندسازی،3خیر! صاحبان اختراع های نوپدید )سطح 

 .( به بنیاد استان محل سکونت خود ارائه دهند2ارتقا به اختراع نوُرست )سطح  شده، می توانند درخواست خود را برای

 

 های برگزیده چقدر است؟مندی از تسهیالت درنظر گرفته برای صاحبان اختراعفرصت زمان بهره .25

ریک از سطوح، حداکثر هجده ماه پس از آغاز فرایند توانمندسازی در مندی از تسهیالت درنظر گرفته در همدت زمان بهره

 .آن سطح است


