درخواست ارزیابی اظهارنامه اختراع در دانشگاه آزاد اسالمی

 -1مشخصات متقاضی /متقاضیان
 -1-1شخص /اشخاص حقیقی
نام و نام خانوادگی

شماره ملی

مدرک تحصیلی

محل /دانشگاه آخرین مدرک تحصیلی گرفته شده

شغل

مخترع

نشانی الکترونیک (ایمیل)

نشانی
تلفن

کدپستی
تلفن همراه

نام و نام خانوادگی

دورنگار
شماره ملی

مدرک تحصیلی
شغل

محل /دانشگاه آخرین مدرک تحصیلی گرفته شده
مخترع

نشانی الکترونیک (ایمیل)

نشانی
تلفن

تلفن همراه

دورنگار

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی

محل /دانشگاه آخرین مدرک تحصیلی گرفته شده
مخترع

نشانی الکترونیک (ایمیل)

نشانی
تلفن

کدپستی
تلفن همراه

دورنگار

 -2-1شخص حقوقی
نام

نوع شخص حقوقی

رشته فعالیت

محل ثبت

شماره ثبت

کد اقتصادی

مرکز اصلی

اقامتگاه

نشانی

کد پستی

تلفن
دورنگار

مالک

کدپستی
شماره ملی

شغل

مالک

نشانی الکترونیک (ایمیل)

 -3-1نماینده قانونی
(در صورت وجود وکیل یا هر نماینده قانونی دیگر مشخصات ذیل تکمیل و وکالت نامه به همراه مدارک ارسال شود)
نام و نام خانوادگی

شماره ملی

مدرک تحصیلی

شغل

نشانی
تلفن

تلفن همراه

دورنگار

نشانی الکترونیک (ایمیل)

کدپستی

مالک

درخواست ارزیابی اظهارنامه اختراع در دانشگاه آزاد اسالمی

 -2مشخصات اختراع
 -1-2عنوان اختراع
-2-2تاریخ اظهار نامه اختراع
 -3-2شرح کامل اختراع باید طبق استاندارد زیر به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مرکز مالکیت معنوی فرستاده شود.
 -1-3-2عنوان اختراع
 -2-3-2زمینه فنی مربوط به اختراع و دانش قبلی مربوطه
 -3-3-2ارزیابی دانش قبلی
 -4-3-2افشای اختراع
 -5-3-2ارایه راه انجام اختراع
 -6-3-2تاثیرات سودمند و مزایای اختراع
 -7-3-2ادعاها
 -8-3-2چکیده
 -9-3-2اشکال ،تصاویر(فیلم حاوی عملکرد /توضیحات برای دستگاه  /طرحهایی که به مرحله اجرارسیده اند)
 -4-2اختراع شما در کدام مرحله می باشد؟ (فقط یک گزینه انتخاب شود)
 -1-4-2ایده
 -2-4-2نمونه آزمایشگاهی
 -3-4-2نیمه صنعتی
 -4-4-2واحد تولیدی فعال
 -5-2کدامیک از موارد زیر در مورد اختراع شما صادق است؟ (فقط یک گزینه انتخاب شود)
 -1-5-2ایجاد یک زمینه جدید در سطح ملی

درخواست ارزیابی اظهارنامه اختراع در دانشگاه آزاد اسالمی

 -2-5-2ایجاد یک زمینه جدید در سطح بین المللی
 -3-5-2توسعه یا تغییر یا بهبود زمینه های موجود
 -6-2مجوزها ،تاییدیه ها و استانداردهای داخلی و خارجی کسب شده
 -1-6-2داشتن نشان استاندارد در سطح بین الملل
 -2-6-2داشتن نشان استاندارد در سطح ملی
 -3-6-2داشتن تاییدیه از مراجع ذیصالح یا آزمایشگاه مرجع استاندارد
-4-6-2داشتن تاییدیه از مراکز علمی
 -5-6-2داشتن تاییدیه مصرف کننده
 -7-2قراردادهای حمایت و سرمایه گذاری یا دانش فنی و  ،....در صورت وجود ضمیمه اطالعات ارسالی به سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور ،مرکز مالکیت معنوی شود.
 -3هزینه بررسی
به منظور شروع مراحل ارزیابی الزم است اشخاص حقیقی مبلغ  2/000/0000میلیون ریال و متقاضیان حقوقی مبلغ 4/000/000میلیون ریال را به
نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واریز کنند.
ریال به شماره حساب سیبا  0101011010001به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بابت هزینه
مبلغ
واریزکردم.
مورخ
کارشناسی و داوری طی فیش شماره
الزم است فیش اسکن شده با فرمت  JPGو حجم کمتر از  200کیلو بایت به آدرس الکترونیک  invention@iau.ac.irفرستاده و اصل فیش
واریزی را به دبیرخانه به آدرس تهران ،انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال ،میدان دانشگــاه ،بلوار شهدای حصارک ،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
اسالمی،کد پستی  1477893855از طریق پست پیشتاز بفرستند.
(الزم به یاد آوری است کپی فیش واریزی را نزد خود نگهداری کنید).
(شرح  :تعداد
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