
 سطح خدمت نامهتوافق

 هایاختراعات و نوآور یابیارز

 مقدمه .1

های علمی وصنعتی ایران)به اختصار سازمان( به عنوان یکی از مراجع استعالم، سازمان پژوهش

های ارسالی از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور)به اختصار سازمان ثبت( را از طریق سامانه اظهارنامه

کند تا در صورت تأئید نتیجه آن را به سازمان ثبت و متقاضی منعکس میاختصاصی خود ارزیابی و 

سازمان ثبت، اظهارنامه فوق به عنوان اختراع به ثبت برسد. ضمنا اختراعات ثبت شده با شرکت در 

توانند از شوند که با توجه به میزان امتیاز دریافتی میفرآیندی جداگانه در سازمان، حائز امتیازی می

 ها و بنیادهای مرتبط برخوردار شوند.ازمانحمایت س

 هدف .2

خدمت ارائه شده توسط  تیفیاست که به منظور ارائه با ک نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیهدف از ا

ی هایاختراعات و نوآور یابیارزتحویل خدمت  تیفیک ،های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش

 .ردیمورد توافق قرار گ ارسالی متقاضیان

 تیمسئول .3

ها/اختراعات و سازمان محرمانه ماندن اطالعات متقاضیان حقیقی و حقوقی و نیز اطالعات اظهارنامه

شود و دسترسی به اطالعات فوق تنها برای کارشناسان و داوران های بارگزاری شده را متعهد میفایل

 جهت فرآیند ارزیابی، برقرار خواهد بود.

 ییستگاه اجراو د رندهیتعهدات متقابل خدمت گ .4

 .دیدستگاه ارائه نما نیسامانه به ا قیخدمت مکلف است مدارک خود را تنها از طر نیا افتیدر یمتقاض

، نواقص مدارک و اطالعات مورد نیاز ادامه ارزیابی را که از خدمت مکلف است نیا افتیدر یمتقاض

ترین زمان ممکن در اختیار کوتاهرسد، در طریق کارتابل اختصاصی و نیز پیامک به اطالع ایشان می

 تیم ارزیابی قرار دهد.

رسانی مراحل ارزیابی را به متقاضی از طریق کارتابل اختصاصی و پیامک اطالع شودیمتعهد م سازمان

 نماید.

 هاها و پرداختهزینه .5

ان و یک هزار توم 800ارزیابی هر اظهارنامه/اختراع بسته به ماهیت متقاضی )حقیقی یا حقوقی(، هزینه 

 میلیون و ششصد هزار تومان است.



 دوره عملکرد .6

زمان اتمام فرآیند ارزیابی)برای اختراعات( و ارسال نامه جوابیه برای  توافقنامه سطح خدمت تا نیا

 ها( و تحت امضای ریاست سازمان، اعتبار دارد.سازمان ثبت و متقاضی)برای اظهارنامه

 خاتمه توافقنامه .7

اتمام فرآیند ارزیابی)برای اختراعات( و ارسال نامه جوابیه برای سازمان ثبت و خدمت با  نیا افتیدر

در کارتابل سامانه،  انیمتقاض اختراعات ها/وضعیت اظهارنامه ها( و بروزرسانیمتقاضی)برای اظهارنامه

 .ابدییخاتمه م


