بسمه تعالي

تح
وزارت علوم ،قیقات و فناوری

ن
دا ش گاه بناب

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

دستورالعمل تشويق ثبت اختراع و چاپ كتاب در
انتشارات بين المللي
اعضای هيأت علمي
دانشگاه بناب
مصوب سال 9317
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

مقدمه
در راستای افزايش كيفيت فعاليتهای علمي ،پژوهشي و ارتقاء سهم دانشگاه در توليد و انتشار دانش و همچنين
به منظور تشويق و ترغيب اعضای هيات علمي دانشگاه به چاپ كتاب در انتشارات معتبر بين المللي و ثبت اختراع
دستورالعمل حاضر در دو ماده تنظيم گرديده است و پس از تصويب در شورای پژوهشي دانشگاه الزم االجراء
خواهد بود.
ماده  :9ثبت اختراع
ماده  -1-1برای هر ثبت اختراع كه دارای تاييديه از مراجع ذيصالح و مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوری
يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي شامل سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ايران ،دانشگاه تهران،
دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشگاه شيراز ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه تبريز و ساير مراجع منطقه ای مالکيت
فکری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری باشد ،مبلغ پانزده ميليون ريال پاداش تعلق ميگيرد.
 --2-1برای هر ثبت اختراع كه دارای گواهي و تاييديه از مراجع معتبر خارج از كشور باشد ،بر اساس مصوبه
شورای پژوهشي دانشگاه از بيست تا چهل ميليون ريال پاداش تعلق مي گيرد.
تبصره  :1برای ثبت اختراعات ملي يا بين المللي كه با همکاری دانشجويان دانشگاه بناب ،پژوهشگران پسا دكتری
دانشگاه و اعضای هيات علمي دانشگاه بناب انجام ميگيرد ،در محاسبه پاداش برای اعضای هيات علمي دانشگاه،
اسم يا اسامي دانشجويان و پژوهشگران پسا دكتری دانشگاه در محاسبه پاداش منظورخواهد شد.
ماده  :2انتشار :Book Chapter
ماده  -1-2همکاران محترم عضو هيات علمي كه نسبت به انتشار  Book Chapterتوسط ناشرهای معتبر بين
المللي ماده  2-2موفق ميشوند با تاييد و تصويب شورای پژوهشي دانشگاه مبلغ  11ميليون ريال پاداش برای هر
 Book Chapterبا رعايت نسبت سهم نويسندگان تعلق ميگيرد .تاييد ناشرهای معتبر بين المللي با تاييد شورای
پژوهشي دانشگاه صورت خواهد گرفت.
ماده  -2-2فهرستي از ناشرهای معتبر بين المللي :انتشارات جان وايلي امريکا ،آكسفورد انگلستان ،الزوير هلند،
مک گرو هيل امريکايي ،سي آر پرس ،اشپرينگر آلمان ،پيرسون النگمن انگلستان ،بريل ،تامسون رويترز ،تيلور اند
فرانسيس انگلستان
اين دستورالعمل در تاريخ  17/92/11در شورای پژوهش به تصويب رسيد و در جلسه /212د 22/هيات رئيسه
بصورت نهايي تاييد شد.

