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 مقدمه

 دانش و همچنين انتشار و توليد در دانشگاه سهم ارتقاء و، پژوهشي علمي هایفعاليت كيفيت افزايش در راستای

 ختراعو ثبت اضای هيات علمي دانشگاه به چاپ كتاب در انتشارات معتبر بين المللي و ترغيب اع منظور تشويق به

تنظيم گرديده است و پس از تصويب در شورای پژوهشي دانشگاه الزم االجراء در دو ماده دستورالعمل حاضر 

 خواهد بود. 

 : ثبت اختراع 9ماده 

 تحقيقات و فناوری و ع ذيصالح و مورد تاييد وزارت علومبرای هر ثبت اختراع كه دارای تاييديه از مراج -1-1ماده 

گاه تهران، يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شامل سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ايران، دانش

دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه شيراز، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه تبريز و ساير مراجع منطقه ای مالکيت 

 گيرد.                     وزارت علوم، تحقيقات و فناوری باشد، مبلغ پانزده ميليون ريال پاداش تعلق ميفکری 

تبر خارج از كشور باشد، بر اساس مصوبه معبرای هر ثبت اختراع كه دارای گواهي و تاييديه از مراجع  --1-2

 گيرد.                                                                       مي شورای پژوهشي دانشگاه از بيست تا چهل ميليون ريال پاداش تعلق

: برای ثبت اختراعات ملي يا بين المللي كه با همکاری دانشجويان دانشگاه بناب، پژوهشگران پسا دكتری 1تبصره 

ی اعضای هيات علمي دانشگاه، گيرد، در محاسبه پاداش برادانشگاه و اعضای هيات علمي دانشگاه بناب انجام مي

 شد.                              خواهداسم يا اسامي دانشجويان و پژوهشگران پسا دكتری دانشگاه در محاسبه پاداش منظور

 : Book Chapter انتشار: 2ماده 

توسط ناشرهای معتبر بين  Book Chapter انتشار بههمکاران محترم عضو هيات علمي كه نسبت  -1-2ماده 

ميليون ريال پاداش برای هر  11شوند با تاييد و تصويب شورای پژوهشي دانشگاه مبلغ موفق مي 2-2ماده المللي 

Book Chapter گيرد. تاييد ناشرهای معتبر بين المللي با تاييد شورای با رعايت نسبت سهم نويسندگان تعلق مي

 وهشي دانشگاه صورت خواهد گرفت.ژپ

 هلند، يرالزو انگلستان، آكسفورد امريکا، وايلي جان انتشاراتبين المللي:  معتبر ناشرهایفهرستي از  -2-2ماده 
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هيات رئيسه  22/د/212در جلسه و  يدرس يبپژوهش به تصو یدر شورا 11/92/17 يخدستورالعمل در تار ينا

 بصورت نهايي تاييد شد.  

 


