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 خانم خاوريان، كارشناس ثبت اختراعات داخلي  ،4داخلي     88795912- 13تلفن هاي تماس : 

  هزينه داوري:

را به صورت يكجا به شماره حساب درآمدهاي اختصاصي دانشگاه واريز    مندرج در جدول زير   الزم است متقاضي كل مبلغ 

 نموده و اصل فيش را همراه ساير مدارک ذكر شده، تحويل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه نمايد.

صنعتي    بنام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه   ، مرکزينزد بانك    4001074803006309شماره حساب:     

   IR78  0100  0040  0107  4803  0063  09، شماره شبا :  خواجه نصير الدين طوسي 

 359087474140107000000000000006: واريزشناسه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي داوري اختراعات داخلي:مالک

 الف( انطباق با مواد قانوني ثبت اختراعات ايران، 

 ب( بررسي اينكه آيا اختراع به طور كامل افشا شده است 

 صنعتي داشتنج( بررسي دارا بودن شرط گام ابتكاري و كاربرد 

پايگاه در  دنيا  سطح  در  بودن  جديد  بررسي  پايگاه  د(  جمله  از  مختلف  اطالعاتي  هاي 

      هاي وپايگاه irandoc.ac.irو iripo.ssaa.ir داخلي

موتورهاي   IEEE و Sciencedirect.com و  freepatentsonline.com ارجيخ و  تخصصي  نشريات  و 

 و غيره.  google scholar جستجوي علمي مانند 

تواند در كليه منابع و مراجع جستجو نمايد. چنانچه نمونه مورد مشابه يافت  لذا براي بررسي شرط تازگي داور مي

 قانون اختراعات ايران، اختراع مورد داوري، مردود خواهد بود.  4شد، مطابق ماده  
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