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  مقدمه

تواند معنوي مي عنوان دارايي فكري عالوه بـر ارزش ، توليد علم و فنّاوري است كه بههاها و پژوهشگاهدانشگاهيكي از كاركردهاي مهم 
المللي كشور است، تعهدات بين و ضوابط مالكيت فكري كه مطابق با قوانين ملي و مشي ارزش مادي نيز داشته و ايجاد درآمد نمايد. تبيين خط

دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته و پژوهشگاه علوم و  در سازي نتايج تحقيقاتتجاري جزيي از الزامات موفقيت در
  .است تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

بيني ساختارهاي اجرايي الزم براي طراحي پيشو  "حقوق مالكيت فكري نمودن زمينه حمايـت از فراهم"در راستاي مشي و ضوابط اين خط
مينة المللي تدوين گرديده است و بكارگيري آن، زهاي بينسطح ملي و همسويي آن با نظام و استقرار كامـل نظـام حقـوق مالكيـت فكـري در

 فـراهم هشگاهدانشگاه و پژوهاي فكري را با ايجاد انگيزه براي پديدآورنـده و نيـز حفـظ منـافع يحاصل از داراي سـازي نتـايجتوسعه و تجاري
  .سازدمي

  : تعاريف1ماده 

 »لوم محيطيپژوهشگاه علوم و تكنولوژي پيشرفته و ع«و » دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته«مجموعه منظور  :موسسه
  .باشددار ميرا عهده داراي مجوز هايدر زمينه كاربرديهاي است كه رسالت انجام پژوهش وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

هاي راحيختراعات، طا نظير(در دو زمينه كلّي صنعتي  گردد كه عمدتاًهاي فكري اطالق ميهاي حاصل از خالقيت: به داراييدارايي فكري
  .باشندمي و ... ايافزارهاي رايانهنرم ،و آثار مكتوب )و ...  صنعتي

ه يكي از گردد كاطالق مي) دانشجويان و اعضاي هيأت علمي، كارشناسان(شامل به فرد يا افراد حقيقي  :پديدآورنده/پديدآورندگان
 ،آورنده آنكرده باشند. در خصوص اختراع، به پديده و با استفاده از تسهيالت آن ايجاد موسسهدارايي فكري را در زمان همكاري با  مصاديق

  .شودمخترع گفته مي

: آزمايشگاه، مركز تحقيقاتي و گروه آموزشي/پژوهشي به عنوان محلي كه پروژه منجر به مالكيت فكري در آنجا اجرا و يا واحد تحقيقاتي
 .مديريت شده است

تراعي نمايد. اخمي نجام كاري و يا راه حل فني جديدي را براي حل مشكلي ارائـهمحصول يا فرآيندي است كه راه نويني را جهت ا: اختراع
هاي ها، روشنظير تئوري(در قانون  قابل ثبت است كه جديد، حاوي گام ابتكاري و عمالً قابل استفاده بوده و از موارد غيرقابل ثبت منـدرج

   .نباشد) تجارت و كشف مـواد طبيعـيهاي انجام هاي معالجه انسان يا حيوان، روشرياضي، روش
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ت، سبب توسعه بازار بندي محصوالگرافيك و بسته فرآيندهايي كه با تأثير در كيفيت، عملكرد، ارگونومي، شكل ظاهري، :طراحي صنعتي
  .شودمي الملليآنها خصوصاً در بازارهاي بين

برداري بهبوديافته، عمالً مورد بهره محـصول و يـا خـدمات جديـد يـاهاي نو كه به صـورت عبارت است از بكارگيري موفق ايده :نوآوري
  .گيردقرار مي

وم، براي يك اختراع براي عم است از سندي متضمن گواهي حقي انحصاري كه در قبال افـشاي جزئيـات فنـي عبارت: گواهينامه اختراع
كشورهايي معتبر است كه اين اختراع در آنها به  گردد و البته در كشور يـابه مالك اختراع اعطا مي )ساله20معموالً (يك دوره زماني محدود 

شـد. بادارندة گواهينامه اختراع، داراي حقي انحصاري جهت توليد، توزيع، استفاده و يا واگذاري نتيجه اختراع خود مي .ثبت رسيده باشد
  .صورت رايگان استفاده نماينده از نتايج آن ب تواننداز انقضاي مدت زمان اعتبار گواهينامه اختراع، عموم مي پـس

 برداري از آن دارايي كه بهبهره است بين مالك دارايـي فكـري و متقاضـي قراردادي: برداري از دارايي فكريواگذاري امتياز بهره
و يا ) Royalty(محصولحاصل از فروش  صـورت درصـدي از درآمـد خـالص بـه( موجب آن قرارداد، متقاضي در قبال پرداخت مبلغي

  .آورددست ميه برداري از دارايي فكري را ب، مجوز بهره)مبلغي ثابت

معموالً از (ايجاد دارايي فكري  هستند كـه در كنـار مؤسـسه و پديدآورنـده در )اعم از دولتي يا غير دولتي(افرادي حقيقي يا حقوقي : حامي
  .باشندسهيم مي )طريق حمايت مالي

زاري جلسات استماع نقطه و برگبوده هاي مرتبط با مالكيت فكري موسسه گذاريسياستاي است كه مسئول كميته مالكيت فكري:كميته 
صويب در اين كميته پس از تتصميمات اتخاذ شده سازي اثر يا محصول را برعهده دارد. نظرات صاحبان دستاورد و ارزيابي پتانسيل تجاري

  االجرا خواهد بود.در شوراي پژوهشي الزم 

هاي فكري است. اي است كه مسئول بررسي شكايات و اختالفات احتمالي به وجود آمده ميان ذينفعان داراييكميته كميته حل اختالف:
  راي داوري صادر شده توسط اين كميته پس از ابالغ كتبي به طرفين قطعي و الزم االتباع است. 

  اهداف: 2ماده  

 آفرينهاي ارزشمجريان پژوهشي در راستاي خلق و توسعه فناوريايجاد انگيزه براي  .2-1

 پژوهشيهاي فكري با ارزش براي موسسه و مجري تسهيل توسعه دارايي .2-2

 بنيانسازي دستاوردهاي محصوالت دانشبنيان براي موسسه و كمك به تجاريايجاد درآمد پايدار دانش .2-3

رصه پژوهش ع ادي و معنوي در افراد و مؤسسات جهت فعاليت هرچه بيشتر درسازي حقوق مالكيت فكري و تقويت انگيزه منهادينه .2-4
  .سازي دستاوردها در راستاي منافع عموميو توسعه فنّاوري و بالطبع افزايش امكان تجاري

ده و در ش هـاي فكـري ايجـادارائه چارچوبي شفاف و تبيين حقوق و تعهدات مؤسسه، پديدآورنده و حاميان در ارتباط با دارايـي .2-5
   ه.نتيجه، كاهش اختالفات در زمينه حقوق مالكيت فكري در مؤسس
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ويژه به و نمايند نسبت به حقوق مالكيت فكريساختن افرادي كه از اعتبارات، تسهيالت و يا امكانات مؤسسات استفاده مي آگاه .2-6
 ها و تقسيم منافع مادي و معنوي حاصلهدادن هزينهنحوه پوشش

  اصول كلي: 3ماده 

ردي و بطور كلي هر ف )كارشناساندانشجويان و اعم از اعضاي هيأت علمي، ه (و ضوابط بر تمام افراد شاغل در مؤسس نامهآييناين  .3-1
اري تحقيقاتي در طي زمان معيني كه با مؤسسه همك در راستاي انجام يك فعاليت( هكه از تسهيالت، اعتبارات و امكانات اين مؤسس

ا فرم و ي هاي تحقيقاتياستخدام و يا در چارچوب قراردادهاي پروژه باشد و الزم است همگي در بدوكم مياستفاده نمايد، حا )دارد
 ضوابط را امضاء نمايند. و نامهآييناي مبني بر قبول و رعايت مفاد اين ، تعهدنامهنامهثبت شده در ابتداي پايان

اثر فعاليت فردي يا گروهي با استفاده از امكانات، تجهيزات و يا موسسه در نتايج مادي حاصل از هرگونه دارايي فكري كه بر  .3-2
 انجام شود، داراي حق خواهد بود، مگر اينكه در قرارداد شرايط ديگري ذكر شده باشد. موسسهاعتبارات 

 كه دارايي فكري، بدون استفاده مؤثر از منابع و امكانات مؤسسه حاصل شده /نمايندادعا نمايد /پديدآورندگانچنانچه پديدآورنده .3-3
 د كهنمايفكري، مؤسسه بصورت مكتوب اعالم مي صورت بررسي مدارك و پذيرش ادعاي مذكور در كميته مالكيت است، در

 ندارد. را ادعايي مبني بر مالكيت آن دارايي فكري

رارداد ق آنها از دارايي فكري حاصله، در برداريبهرهه و و حامي و نيز امكان استفاد /پديدآورندگانميزان سهم مؤسسه، پديدآورنده .3-4
در كارهاي گروهي درصد مشاركت پديدآورندگان بايد به صورت مكتوب مشخص  گردد.تعيين مي) 4(مطابق ماده همكاري منعقده 

 شود. 

اي با در جلسهسه موس فكري كميته مالكيتدر صورت عدم توافق بين پديدآورندگان براي تعيين ميزان مشاركت در منافع حاصله،  .3-5
 .كندها، ميزان درصد سهم هريك از افراد را مشخص مياسناد و مدارك آن و مشاهده توضيحاتدعوت از پديدآورندگان و استماع 

هاي داخلي االبد غيرقابل انتقال است و در كليه اظهارنامهل متعلق به پديدآورندگان است و اليحق معنوي اموال فكري به طور كام .3-6
 شود.و خارجي ثبت آن، فقط نام ايشان به عنوان مالك حق معنوي درج مي

 گردد.مي وضعيت نهايي مالكيت تجهيزات خريداري شده و يا ايجاد شده در طي هر پروژه در قرارداد مربوطه مشخص .3-7

  هاهاي فكري و سهم مالكيت آنانواع دارايي: 4ماده 

  با استفاده از امكانات، تجهيزات و يا اعتبارات موسسه به شرح زير است:هاي فكري توسعه يافته دارايي -4-1

هاي پژوهشي داخلي و مشاركتي (شامل طرح موسسهگذاري و يا اختصاص بودجه از سوي هاي فكري ناشي از سرمايهدارايي .4-1-1
 ها نباشد.)منحصر به آنتواند شود، ولي ميمي

هاي فكري حاصل از مراكز رشد از سوي موسسه با بازپرداخت (شامل داراييهاي فكري ناشي از اعطاي تسهيالت دارايي .4-1-2
 ها نيست.).سازي است، ولي منحصر به آندانشگاهي و يا مركز تجاري

 اط با صنعتهاي كاربردي ارتبهاي فكري ناشي از قرارداددارايي .4-1-3

 هاي دانشجوييها و رسالهنامههاي فكري ناشي از اجراي پاياندارايي .4-1-4

و يا موسسات  هاي دولتي و عموميها و دستگاههاي فكري ناشي از حمايت و اختصاص اعتبار از سوي سازماندارايي .4-1-5
  )3-1-4هاي بند (غير از قرارداد جمهوري، وزارت عتف و غيرهخصوصي، معاونت علمي رياست
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 .وسسهم، بدون استفاده از بودجه ژوهشي عضو هيئت علمي و دانشجويانهاي آموزشي و پهاي فكري ناشي از فعاليتدارايي .4-1-6

  است. 1به شرح جدول  1-4هاي فكري بند درصد مالكيت موسسه، پديدآورنده/پديدآورندگان و حامي از هر يك از انواع دارايي -4-2

  پديدآورنده/پديدآورندگان و حامي : سهم درصد مالكيت موسسه،1جدول 
نوع دارايي
 فكري

 درصد مالكيت
 حامي پديدآورنده/پديدآورندگان موسسه

  60  40 1-1-4بند 
نامه در صورت وجود حامي مالي، سهم حامي مطابق قرارداد يا توافق

گيرد و سهم موسسه و پديدآورندگان روي منعقده به او تعلق مي
  شود.ميباقيمانده سهم محاسبه 

  --- 70  30 2-1-4بند

  70  30 3-1-4بند 

در صورتي كه در قرارداد ارتباط با صنعت، قسمتي از مالكيت 
هاي فكري متعلق به كارفرما باشد، سهم موسسه و دارايي

ن شده مانده به نسبت تعييپديدآورنده/پديدآورندگان از ميزان سهم باقي
 گيرد.تعلق مي

  60  40 4-1-4بند 

 مانده متعلق به تيمدرصد از كل، متعلق به دانشجو و باقي 10حداقل   %35راهنما: حدود استاد 
و رعايت حداقل سهم مشاركت  راهنمايي (با نظر استاد راهنماي اول

  ) است. هريك از اعضاي تيم راهنمايي
نامه در صورت وجود حامي مالي، سهم حامي مطابق قرارداد يا توافق

گيرد و سهم موسسه و پديدآورندگان روي منعقده به او تعلق مي
  شود.باقيمانده سهم محاسبه مي

  %10حداقل راهنما دوم: 
استاد/اساتيد مشاور:

 %5حداقل
  %10دانشجو: حداقل 

  60  40 5-1-4بند 
نامه ، سهم حامي مطابق قرارداد يا توافقمالي در صورت وجود حامي

سهم موسسه و پديدآورنده/پديدآورندگان گيرد و منعقده به او تعلق مي
  شود.روي باقيمانده سهم محاسبه مي

  --- 80  20 6-1-4بند
  

درصد سهم دانشكده يا  40موسسه و به صورت  و فناوري يزير نظر معاونت پژوهشحق امتياز موسسه درآمدهاي حاصل از  :1تبصره 
  شود.درصد سهم موسسه هزينه مي 40تحقيقاتي مرتبط با دارايي فكري و درصد سهم واحد  20پژوهشكده مرتبط با دارايي فكري، 

و ...)   زارهاافم نر و مكتوب آثار سايرمتقاضي مشمول هيچ يك از بندهاي جدول فوق نباشد (مانند  دارايي فكريدر صورتي كه  :2تبصره 
 گيري تصميمدرصد)  25تا  10موسسه (بين  سهم مورد در فكري، دارايي ايجاد در پديدآورنده و مؤسسه نقش به توجه با فكري مالكيت كميته
   .نمود خواهد

مان يا نهاد سازتوسط المللي در مراجع بينهاي پژوهشي دانشجو و عضو هيئت علمي موسسه خروجي حاصل از فعاليتثبت چنانچه  :3تبصره 
   د.اي بين ذينفعان تعيين خواهد شنامهشود، سهم مالكيت فكري موسسه، مخترع و آن سازمان در قالب تفاهم حمايت يا پيگيريثالثي 
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   ساختار اجرايي: 5ماده 

  كميته مالكيت فكري 5-1

عاون فناوري (دبير كميته)، م، معاون آموزشي، مدير ارتباط با صنعت (رئيس كميته) فناوريو  يمتشكل از معاون پژوهشاين كميته   -5-1-1
 فناوريو  يهاي فكري با حكم معاون پژوهشاييعضو حقيقي از ميان اعضاي هيئت علمي مسلط به ارزيابي دارو سه نفر پارك علم و فناوري 

 است.

توان از تعدادي متخصص (بدون حق راي) توسط دبير كميته بسته به موضوع در صورت لزوم براي استفاده از نظرات كارشناسي مي :4تبصره 
  جلسه دعوت كرد.

  وظايف كميته مالكيت فكري عبارت است از: -5-1-2

 هاي فكري موسسهانجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از دارايي -

 مورد حقوق مالكيت فكريريزي و سياستگذاري در برنامه -

 هاي فكريگذاري دارييتاييد اعتبار و ارزش -

 موسسه، پديدآورنده و حامي (در صورت وجود)احراز و تعيين سهم مالكيت مادي  -

 بررسي و تشخيص تخلفات احتمالي در زمينه حقوق مالكيت فكري -

افزارهاي رم(آثار مكتوب، ن ديق دارايي فكريپژوهشي موسسه از لحاظ قابليت ثبت در قالب يكي از مصا هايدرخواستبررسي  -
 و تعيين سهم مالكيت موسسه اي و ...)رايانه

 هاي پيشنهاديسازي طرحارزيابي قابليت تجاري -

 گذاري در توسعه فناوريگذاران حامي جهت سرمايهنظارت و ارزيابي قراردادهاي سرمايه -

 هاي فكرياز داراييبرداري مذاكره و تنظيم قراردادهاي واگذاري حق بهره -

 حوزه حقوقي موسسه.المللي از طريق پيگيري موارد مربوط به حقوق مالكيت فكري موسسه در مراجع ملي و بين -

ري كه در مراحل ارزيابي و داوري مالكيت فك و كارشناسان دعوت شده در جلسات كميته تمامي افراد عضو كميته مالكيت فكري -5-1-3
  .) را امضا نمايندNDAمرتبط هستند، بايد قرارداد حفظ و عدم افشاي اطالعات محرمانه (

  دبيرخانه كميته مالكيت فكري -5-2

و ارائه ه مالكيت فكري كند و مسئوليت پيگيري مصوبات كميتبه عنوان دبيرخانه كميته مالكيت فكري فعاليت مي موسسهدفتر ارتباط با صنعت 
هاي فكري موسسه، ارائه خدمات كارشناسي انجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از دارايي را برعهده دارد.پيشنهادات اجرايي به آن كميته 

هاي فكري از ديگر هاي الزم جهت ثبت داراييو انجام امور مربوط به پرداخت سهم موسسه از هزينه هاي فكريمورد نياز در حوزه دارايي
   رود.وظايف اين دبيرخانه به شمار مي
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  نامه اجرايي: شيوه6ماده 

اه انشگد"گردد. در اظهارنامه، نام و آدرس به مراجع ذيربط ارائه و پيگيري ميپديدآورندگان اظهارنامه ثبت اختراع توسط  .6-1
 و نام پديدآورنده/ پديدآورندگان پس از نام موسسه به عنوان "مالك"به عنوان  "شرفتهيپ يو فناور يصنعت يليتكم التيتحص

 وجود حامي، طبق قرارداد عمل خواهد شد. تدر صور نيشود. همچنذكر مي "مخترع"

باشد. هاي ثبت اختراع داخلي در صورت ارائه اسناد مثبته به كميته مالكيت فكري و تاييد حوزه پژوهشي قابل پرداخت ميهزينه :5تبصره 
مركز درآمدهاي ت شود و به حساب منجر به پاسخ مثبتاوليه و تاييديه علمي است كه  ي داوريها تنها شامل هزينهاست، اين هزينه الزم به ذكر

  واريز شده باشد.هاي فكري كز مورد تاييد سازمان ثبت مالكيتاختصاصي مرا

اي، پس از تاييد كميته مالكيت فكري و تعيين درصد سهم مالكيت موسسه، تنظيم قرارداد افزارهاي رايانهدر مورد آثار مكتوب و نرم .6-2
 پذيرد. انجام ميسهم مالكيت موسسه و با رعايت  موسسهنشر  شورايآورندگان و حامي از طريق آورنده/پديدبين موسسه، پديد

ناد مثبته به ارائه اسپس از انتشار و  موسسهو تصويب هيئت رئيسه  اعتبارانتشارات در صورت تامين هاي هزينهپرداخت بخشي از  :6تبصره 
  باشد.كميته مالكيت فكري و تاييد حوزه پژوهشي قابل پرداخت مي

برداري از دارايي فكري نتواند و يا تمايلي براي مشاركت در ثبت، كسب مجوزهاي الزم و يا بهرهپديدآورنده چنانچه مؤسسه و يا  .6-3
 اي به طرف مقابل واگذار نمايد كه جزئياتنامهاز حقوق خود را طي موافقت يبخش ايتواند تمام دارايي فكري را نداشته باشد، مي

حل  تهيورنده تعيين خواهد شد. در صورت عدم توافق، مراتب به كممؤسسه و پديدآ يفكر تيمالك تهيآن در مذاكرات بين كم
 اختالف ارجاع خواهد شد.

 ت.اس دآورندهيپد يحق معنو تيبه موسسه، موسسه ملتزم به رعا يفكر ييدارا دآورندهيپد يحقوق ماد يدر صورت واگذار :7 تبصره

واگذار نمايد، مؤسسه همچنان مجاز خواهدبود تا از آن اختراع چنانچه مؤسسه به هر دليلي، حقوق مربوط به اختراع را به مخترع  .6-4
ياز صورت غيرانحصاري، غيرقابل انتقال، غيرقابل ابطال و بدون نتحقيقاتي و آموزشي) به يهاتي(مانند فعال يرتجاريبراي مقاصد غ

 نمايد. ستفادهبه پرداخت حق امتياز ا

 ديبا د،ياواگذار نم يحقوق اي يقيحاصله را به اشخاص حق يفكر تيحق مالك از يبخش ايتمام  يموسسه بر اساس قرارداد چنانچه .6-5
 .دينما تيدر قرارداد مذكور رعا زيرا ن يو حام گريحقوق طرف د

برداري از دارايي فكري به ساير كشورها، با در نظر گرفتن مصالح ملّي، منافع پديدآورندگان و همچنين توجه امتياز بهره واگذاري .6-6
 به قوانين و مقررات صورت خواهدگرفت.

 يااهي و مكتوب، شف(به صورت توسط پديدآورنده  قابل ثبت يا غيرقابل ثبت رساني و انتشار دستاوردها اعم ازهرگونه اطالع .6-7
غير اين صورت حق پيگيري موضوع از مراجع قانوني  گيرد. درصورت  موسسه دهيو آدرس با ذكر نام الزم است ،)الكترونيكي

  .خواهد بود محفوظ موسسهبراي 
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يقاتي حاصله، برداري از نتايج تحقو يا بهره (به استثناء انتشار مقاالت) استفاده از نام و آرم مؤسسه به هنگام افشاء اطالعات براي عموم .6-8
 .بالمانع استاز مؤسسه كتبي كسب اجازه  پس از

پذير است. در صورت عدم توافق، مراتب به كميته حل اختالف ارجاع توسعه، اصالح و يا بهبود اموال فكري با توافق طرفين امكان .6-9
  گردد.مي

قابل ثبت يا غيرقابل ثبت تنها پس از عقد قرارداد با موسسه و رعايت سهم موسسه  اعم از موسسهسازي دستاوردهاي پژوهشي تجاري .6-10
 فگرفتن سهم مالكيت موسسه، اين تخلنسازي محصول بدون عقد قرارداد و درنظر پذير است. بديهي است در صورت تجاريامكان

 ود.موسسه قابل پيگيري خواهد بحقوقي  همچنين دفترو  از طريق كميته تخلفات پژوهشيتوسط كميته مالكيت فكري 

درخواست شامل  اين. دينما ميتقددبيرخانه كميته مالكيت فكري را به خود  درخواستتواند دارايي فكري مي سازيمتقاضي تجاري .6-11
بررسي دستاورد پژوهشي به منظور احراز  يكه برا تمامي مواردي استاسناد و مدارك و  مات،يترس فات،يها، توصداده يتمام

 مورد نياز است. سازيقابليت تجاري

به  مربوطي هاداده حيو توض نييجهت تب پديدآورنده/پديدآورندگانحضور چنانچه  ،كميته مالكيت فكري صيتشخدر صورت  .6-12
 .شده حاضر شوند نييدر محل و زمان تع دي، باباشد يضرور يفكر تيمالك

سازي يتجار فكري (نتيجه پژوهش در موسسه) منوط به احراز قابليتدارايي سازي در تجاري موسسهمشاركت الزم جهت اقدامات  .6-13
آورنده به پديد ري برداري از دارايي فكامتياز بهرهو واگذاري مبني بر صرفاً ثبت اختراع كميته مالكيت فكري يا تصميم و تصويب 

 .باشدمييا شخص ثالث 

   : كميته حل اختالف7ماده 

  شود. اعضاي اين كميته عبارتند از:موضوع به كميته حل اختالف ارجاع ميدر صورت بروز اختالف بين شركا، 

 و فناوري ييك نفر به نمايندگي از معاون پژوهش -1

 پديدآورنده يا يك نفر به نمايندگي از پديدآورندگان  -2

 يك عضو هيئت علمي با تخصص حقوق آشنا به مباحث مالكيت فكري -3

گردد و راي داوري پس از ابالغ كتبي به طرفين قطعي و الزم و فناوري برگزار مي يپژوهش جلسات اين كميته به رياست نماينده معاونت
  االتباع است. 

  

  

رئيسه دانشگاه به تصويب هيئت 9/4/1399و در تاريخ  به تصويب شوراي پژوهشي 7/4/1399تبصره در تاريخ  7و  ماده 7نامه در اين آيين
  رسيد.


