
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت تحقيقات و فناوري

 مركز توسعه و هماهنگي تحقيقات و فناوري

 روند بررسي پرونده هاي ابداعات و اختراعات

 اخذ معرفي نامه توسط متقاضي از مرجع مربوط )حسب تقاضا( -1

 رديف

 

 مرجع صدور معرفي نامه تقاضا

 بنياد ملي نخبگان - نخبگي 1

 معاونت آموزشي دانشگاه مربوط - تسهيالت اعطايي به استعدادهاي درخشان 2

تسهيالت اعطايي به استعدادهاي درخشان  3

در زمينه قانون خدمت پزشكان و 

 پيراپزشكان 

معاونت توسعه و مديريت  -اداره كل منابع انساني و پشتيباني -

 منابع

حسب مورد( دانشگاه مربوط                                      معاونت آموزشي )يا پژوهشي - ارتقاي اعضاي هيأت علمي 4

 يا

مركز امور هيأت علمي وزارت بهداشت درمان و آموزش  -

 پزشكي

 

 تكميل و تحويل پرونده  -2

 مراحل تشكيل و تكميل پرونده

 دانشگاه هاي علوم جهت اقدام الزم، به دفتر رياست كليه  1332) اين فرم ها در اسفند ماه هاي مربوط  فرم تكميل

 پزشكي و سازمان ها و موسسات تابعه وزرات متبوع ابالغ شده است(

 كليه متقاضيان مي بايست اين فرم را با دقت تكميل نمايند( فرم مشخصات عمومي متقاضي( 

 كليه متقاضيان مي بايست اين فرم را با دقت تكميل نمايند( فرم ثبت تقاضا( 

 : توصيه نامه )در قالب اين فرم( توسط  3ائه شده به عنوان اختراع مي بايست براي هر موضوع ار توصيه نامه

 مراجع معتبر تكميل و ضميمه شود.

  :بنابر زمينه موضوع متفاوت است. بديهي است متقاضي بر اساس زمينه موضوع )علوم  فرم توصيف اختراع

ط را تكميل و كليه مستندات و مدارك دارويي، علوم باليني، علوم پايه، تجهيزات پزشكي( مي بايست فرم مربو

 را ضميمه نمايند.



 و اائه كليه فرم هاي تكميل شده به همراه مستندات  ه كردن كليه مدارك و مستندات مورد درخواست در فرمضميم

 پيوست هم به صورت فيزيک مدارك و هم روي لوح فشرده

 (نمونه ساخته شده موضوع مورد ادعا )دارو، تجهيزات پزشكي، كيت هاي تشخيصي و ....  كردن ضميمه 

 توجه فرماييد:

 امكانپذير نيست. از طريق سايت هنوز در حال حاضر دريافت مستندات به صورت آنالين 

 .به فرم هايي كه ناقص پر شده يا مستندات الزم ضميمه نشده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد 

 

تحويل پرونده و ارائه كليه مدارك و مستندات الزم، موضوع در نوبت طرح در جلسه كميته ابداعات و اختراعات قرار  از پس -3

 مي گيرد. 

 نتيجه بررسي به مرجع استعالم كننده اعالم خواهد شد. -4

  

 


