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 مقدمه -1مادة 

از ا هآنکه در  های نسل سوم استارز و ویژگی دانشگاهبنیان به بازار، نکته بمحصوالت دانش سازی و عرضةریاتج -1-1

بنیان، شهای داناد شرکتری در قالب قراردادهای واگذاری حق امتیاز و یا ایجحق مالکیت فکطریق توسعه و واگذاری 

نوان عت که بهفناوری اس تولید علم و نامهاز تدوین این آیین . هدفشودمیبنیان ملی کمک به توسعة اقتصاد دانش

ابط ضو و مشیتبیین خط د درآمد نماید.تواند ارزش مادی نیز داشته و ایجادارایی فکری عالوه بر ارزش معنوی می

 است. ج تحقیقاتسازی نتایآمیز در تجاریالزامات موفقیت ازجملهعلمی و پژوهشی،  مؤسساتمالکیت فکری در 

حمایت از  زمینة مودنن فراهم"علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر یکی از وظایف وزارت  ، در راستای تحققنامهاین آیین -1-2

ن، چگونگی دآورندگاپدی /دهپدیدآورن های فکری، ایجاد انگیزه برای، نحوة حمایت از ایجاد دارایی"یت فکریحقوق مالک

بعاد مختلف این اخته و المی پردسازی در قالب قراردادهای واگذاری حق امتیاز و تأثیر آن در ارتقای اعضاء هیأت عتجاری

 نماید.موضوع را تشریح می

 

 تعاریف -2مادة 

 منظور دانشگاه خوارزمی است. انشگاه:د -2-1

تواند است که ب ن و عرضة پایدار آن در بازارفرآیند خلق محصول و خدمت، بر مبنای یک دانش فنی نوی سازی:تجاری -2-2

 برای خود، مشتری جذب نموده و به جریان نیازهای مشتری متصل گردد.

یی مانند هار قالبسازی را دردنیاز، جهت تجاریات مالی نوین مونهاد مالی است که وظیفة ارائة خدم کارگزار مالی: -2-3

 های موردنیاز بر عهده دارد.بهره و ارائة ضمانتپذیر، تسهیالت کمگذاری ریسکسرمایه

-های مختلف )نظیر اختراعات، طرحتواند در زمینههای فکری انسان که میهایی حاصل از خالقیتدارایی : 1دارایی فکری -4-2

-صورت خاص در زمینهگردد. بهآوردهای علمی و پژوهشی وی اطالق میای( و دستافزارهای رایانهی صنعتی، نرمها

های فنی، منظور از دارایی فکری، دانش فنی یا توانایی فنی از نوع دارایی غیر فیزیکی و ناملموس است که قابلیت حق 

المللی یا ا دارد. این دارایی از طریق ثبت اختراع داخلی یا بینارزش از طریق ارائة محصول یا خدمت مرتبط به بازار ر

برداری از آن گواهی اسرار تجاری، در انحصار دارندة آن درآمده و از طریق قراردادهای واگذاری حق امتیاز، امکان بهره

 شود.بنیان فراهم میهای دانشبرای شرکت

ر زمان همکاری کری را )دد که یکی از مصادیق دارایی فگرداد حقیقی اطالق میبه فرد یا افرپدیدآورنده یا پدیدآورندگان:  -2-5

 باشند.با دانشگاه و با استفاده از تسهیالت آن( ایجاد کرده 

برداری از آن دارایی قراردادی است بین مالک دارایی فکری و متقاضی بهره : 2برداری از دارایی فکریواگذاری امتیاز بهره -6-2

 3صورت درصدی از درآمد خالص حاصل از فروش محصولجب آن قرارداد، متقاضی در قالب پرداخت مبلغی )بهمو که به

 آورد.دست می برداری از دارایی فکری را بهو یا مبلغی ثابت(، مجوز بهره

نده یا پدیدآورندگان در افراد حقیقی یا حقوقی )اعم از دولتی یا غیردولتی( هستند که در کنار دانشگاه و پدیدآور : 4حامی -7-2

 باشند.ایجاد دارایی فکری )معموالً از طریق حمایت مالی( سهیم می
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 اهداف -3مادة 

ی فکری هادارایی آفرین، تسهیل توسعةای ارزشهایجاد انگیزه برای مجریان پژوهشی در راستای خلق و توسعة فناوری -3-1

 ادیزیت اقتصمکسب  منظوربه دانشگاهقای خالقیت و نوآوری در برای دانشگاه و مجری پژوهشی، تشویق و ارت باارزش

 نیانبسازی دستاوردهای محصوالت دانشبنیان برای دانشگاه و کمک به تجارییجاد درآمد پایدار دانشا -3-2

و  اشاعه وها ز طریق ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی خالقیتهای توسعة علم و فناوری اسازی زمینهفراهم -3-3

 کشور دستاوردهای جدید پژوهشی و فناوری در کارگیریبه

ژوهش و ر عرصة پد بیشتر هرچهقویت انگیزة مادی و معنوی در افراد جهت فعالیت سازی حقوق مالکیت فکری و تنهادینه -3-4

های راییز داظت ات و حفاسازی دستاوردها در راستای منافع عمومی، ثبطبع افزایش امکان تجاریالتوسعة فناوری و ب

 فکری دانشگاه

های ا داراییبر ارتباط دبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات دانشگاه، پدیدآورنده یا پدیدآورندگان و حامیان ارائة چارچو -3-5

 ، کاهش اختالفات در زمینة حقوق مالکیت فکریدرنتیجهو  ایجادشدهفکری 

-یت فکری و بهحقوق مالک نمایند نسبت بهه استفاده میا امکانات دانشگاافرادی که از اعتبارات، تسهیالت و ی ساختن آگاه -3-6

 ها و تقسیم منابع مادی و معنوی حاصلههزینه دادن پوششویژه نحوة 

 ها و دیگر اسناد مالکیت فکریپتنتقوقی و تجاری ح -درک، تفسیر و تحلیل اطالعات فنی توسعة مهارت محقق برای -3-7

 حقیقاتیت راهبُردیهای ت حاصل از تحلیل اسناد مالکیت فکری برای هدایت و راهبری طرحستفاده از اطالعاا -3-8

 

 اصول کلی -4مادة 

کانات این ارات و امهر فردی که از تسهیالت، اعتب طورکلیبهو  نامه و ضوابط بر اعضای هیأت علمی، دانشجویاناین آیین -4-1

حاکم مایند، ستفاده نا د(نارددر طی زمان معین که با دانشگاه همکاری  دانشگاه )در راستای انجام یک فعالیت تحقیقاتی

نی بر بمای تعهدنامه قیقاتی،های تحالزم است همه افراد فوق در بدو استخدام و در چارچوب قراردادهای پروژه باشد.می

 نامه و ضوابط را امضا نمایند.قبول و رعایت مفاد این آیین

انات، تجهیزات و ده از امکروهی با استفافعالیت فردی یا گ اثر بردی حاصل از هرگونه دارایی فکری که دانشگاه در نتایج ما -4-2

 د.باش کرشدهذیگری مگر اینکه در قرارداد شرایط د یا اعتبارات دانشگاه انجام شود، دارای حقوق خواهد بود،

 و امکانات دانشگاه رای فکری، بدون استفاده مؤثر از منابعان ادعا نماید/ نمایند که داچنانچه پدیدآورنده یا پدیدآورندگ -4-3

نشگاه، یت فکری دااست، در صورت بررسی مدارک و پذیرش ادعای مذکور توسط کمیتة فناوری و مالک شدهحاصل

 دارد.را مبنی بر مالکیت آن دارایی فکری ننماید که ادعایی صورت مکتوب اعالم میدانشگاه به

از دارایی فکری حاصله،  هانآبرداری گاه، پدیدآورنده یا پدیدآورندگان و حامی و نیز امکان استفاده و بهرهانشدمیزان سهم  -4-4

ست. در کارهای گروهی، اآمده  4و  3های گردد و شرایط و ضوابط آن در مادهدر قرارداد همکاری منعقده تعیین می

-ثبت، به یست تقاضاة درخوااید قبل از ارائاند بکت داشتهدرصد سهم کلیة افرادی که در ایجاد یک دارایی فکری مشار

نشده  ور مشخصدرصد سهم هریک از افراد مزبورت مکتوب مشخص گردد. در صورت عدم توافق و در مواردی که ص

 تقسیم خواهد شد. هاآنصورت مساوی بین باشد، منافع حاصله به

تجهیزات و یا با کمک بودجة دانشگاه، منجر به ایجاد نوعی از دارایی فکری  با استفاده از امکانات، هاآنافرادی که فعالیت  -4-5

، معاونت هاآندر اسرع وقت و قبل از هرگونه افشای اطالعات مربوط با سایرین و یا اقدام به ثبت و نشر  اندموظفگردد 
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های الزم را افشا نموده و هماهنگی پژوهش و فناوری دانشگاه را در جریان قرار داده و اطالعات مربوط را برای آن واحد

 گیرد.. رعایت این امر در قراردادهای همکاری بین افراد و دانشگاه مورد تأکید قرار میآورندعمل بهبا آن 

 

 انواع دارایی فکری -5مادة 

 باشند:یافته از طریق ذیل میدارایی فکری توسعه -5-1

 اختصاص بودجه از سوی دانشگاه؛ گذاری و یاناشی از سرمایه دارایی فکری -5-1-1

 ناشی از اعطای تسهیالت از سوی دانشگاه با بازپرداخت؛ دارایی فکری -5-1-2

 طرح های تحقیقاتی ارتباط با جامعه و صنعت؛ارایی فکری ناشی از اجرای قراردادهای د -5-1-3

 های دانشجویی؛سالهنامه و ردارایی فکری ناشی از پایان -5-1-4

و  های دولتیهها و دستگاسازمان ازجملهناشی از حمایت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه ی یی فکردارا -5-1-5

 خصوصی؛ مؤسساتها و حمایتی و یا شرکت

 باشد:یدول ذیل مجارایی فکری به شرح خصوص انواع د درصد مالکیت دانشگاه، پدیدآورنده یا پدیدآورندگان و حامی در -5-2

 ردیف
 نوع 

 فکریدارایی 

 درصد مالکیت

 حامی پدیدآورنده/ گان دانشگاه

 5- 40 60 1-1-5بند  1

 - 75 25 2-1-5بند  2

 6- 70 30 3-1-5بند  3

 - 70 30 4-1-5بند  4

 7- 50 50 5-1-5بند  5

 درصد کاهش یابد. 25نباید از  2-5تبصره: در هر حال، درصد مالکیت دانشگاه در بند 

 ضوابط اجرایی -6مادة 

وجود  هاآنقوقی حوانة تولید و یا ثبت روز و پبرداری تجاری، کسب مجدستاوردهای پژوهشی و فناوری که زمینة بهره -6-1

اولیه )از جهت  ا ارزیابیشود تیمصورت کتبی به اداره فناوری دانشگاه گزارش دارد، توسط پدیدآورنده یا پدیدآورندگان به

این  ام گیرد.فکری( انج گذاری داراییبرداری و نیز ارزشسازی و بهرهتجاریضرورت و قابلیت ثبت، امکان و نحوة 

وزارت علوم،  رد تأییدفکری مو )نظیر مراجع مالکیت مؤسساتتواند از طریق بررسی داخلی و یا ارجاع به سایر ارزیابی می

 بهکری را دارایی ف برداری ازهرهبو مرحله، دانشگاه اقدامات الزم جهت ثبت  ازاینپستحقیقات و فناوری( صورت پذیرد. 

 خواهد آورد. عمل

حقوق  اید، بایدحاصله را به دیگری اعطا نم اگر دانشگاه بر اساس قراردادی تمام یا بخشی از حقوق دارایی فکری -6-2

 د.پدیدآورنده یا پدیدآورندگان دارایی فکری مربوطه و حامی نیز در قرارداد مذکور لحاظ شو

                                                           
جهت توسعة مالکیت فکری را تأمین نماید، به نسبت درصد تأمین منابع از سهم دانشگاه به مالکیت حامی درخواهد  موردنیازز منابع یک حامی بخشی ا کهدرصورتی 5

 آمد.

مانده شگاه از سهم باقیمتعلق به کارفرما باشد، سهم پدیدآورنده و دان ایجادشدهدر قرارداد با کارفرمای قرارداد ارتباط با صنعت، قسمتی از مالکیت فکری  کهدرصورتی 6

 گیرد.تعلق می شدهتعیینبه نسبت 

 گردد.ماندة سهم محاسبه میگیرد و سهم دانشگاه و پدیدآورنده روی باقیبه او تعلق می منعقدشدهنامة سهم حامی در صورت وجود مطابق با قرارداد و یا توافق 7
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و  ا نظارتایی فکری، ببرداری تجاری از دارنامه در جهت کسب مجوز و یا بهرهد و موافقتظیم و عقد قرارداهرگونه تن -6-3

 گردد.می نگهداری ه ثبت وپذیرد و اطالعات مربوط به آن در دانشگاتأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صورت می

جامع  ودقیق، کامل  شرحی مکتوب، صورتبهها برای دانشگاه، باید نوآوری ارائه و افشای اطالعات مربوط به اختراعات و -6-4

ین اطالعات ا. همچنین ت تکرار داشته باشدشده، دستیابی به نتایج حاصله قابلیبر اساس اطالعات ارائه کهطوریبهباشد. 

نشگاه، تاریخ رج از داامی خاحم پدیدآورنده یا پدیدآورندگان، توضیح، نام و مشخصات باید حاوی مواردی نظیر عنوان، نا

 نیز باشد. کارگیریبهپایان مرحله پژوهش و طراحی و تاریخ 

اطالعات  ا دارند، افشایاختراع ر عنوانبهت ثبت هایی که به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قابلیدر پژوهش -6-5

الم کتبی دانشگاه اه یا اعدانشگ تاوردهای پژوهشی، باید بعد از اقدام جهت ثبت اختراع در مراجع قانونی توسطو انتشار دس

 مبنی بر عدم تمایل به ثبت اختراع صورت گیرد.

و یا  کتوب، شفاهیثبت ) اعم از م غیرقابلاعم از قابل ثبت یا سانی و انتشار دستاوردهای پژوهشی رهرگونه اطالع -6-6

 ترونیکی( توسط پدیدآورنده یا پدیدآورندگان، باید با ذکر نام دانشگاه صورت گیرد.الک

ت، کسب مجوزهای ند و یا تمایلی به مشارکت در ثبورنده یا پدیدآورندگان دارایی فکری نتوانچنانچه دانشگاه و یا پدیدآ -6-7

مقابل واگذار  طرفبهی انامهتخود را طی موافق توان حقوقبرداری از دارایی فکری را نداشته باشد، میالزم و یا بهره

 د شد.نماید که جزییات آن در مذاکرات بین دانشگاه و پدیدآورنده یا پدیدآورندگان تعیین خواه

 و جامع در ، دقیق، کاملشرحی مکتوب صورتبه( چنانچه دانشگاه تا یک ماه پس از دریافت گزارش اختراع 1تبصره 

ان اعالم زم وزمانی  سقفنیاورد، ) عمل بهدانشگاه، اقدامی در جهت ثبت قانونی آن معاونت پژوهش و فناوری 

عاونت ده توسط مشاستهپاسخ نهایی به متقاضی بررسی ثبت اختراع، پس از تکمیل و ارائة مدارک و مستندات خو

عاونت ز مامه امخترع پس از دریافت ن (شودآن مشخص می بودن کاملپژوهش و فناوری دانشگاه و تأیید 

ه در این کوجه داشت اید تب تواند رأساً جهت ثبت اختراع به نام خود اقدام نماید.پژوهش و فناوری دانشگاه می

عطای احل ثبت و ام مراباشد و نه اتمتبصره، شروع فرآیندهای بررسی در معاونت پژوهش و فناوری مدّ نظر می

 شده.گواهی در سقف زمانی تعیین

مجاز خواهد  اه همچنان، دانشگنشگاه به هر دلیلی، حقوق مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نماید( چنانچه دا2تبصره

، انتقالابلغیرقغیر انحصاری،  صورتبهبود تا از آن اختراع پس از ثبت برای مقاصد تحقیقاتی و آموزشی 

 و بدون نیاز به پرداخت حق امتیاز استفاده نماید. ابطالغیرقابل

قرار  بازنگری مورد، هاآن زگار بوده و در صورت تغییر درالمللی کشور سانامه با تغییر قوانین ملی و تعهدات بینن آیینای -6-8

 خواهد گرفت.

 

 سازی و کسب درآمدتجاری -7مادة 

د. ذیرپی و نظر پدیدآورندگان صورت میهای فکری، از طریق دانشگاه و با هماهنگداراییسازی موضوع تجاری -7-1

گاه و با ریق دانشصوص را از طجهت هماهنگی بیشتر و اقدام یکپارچه، هرگونه اقدام در این خ اندموظفپدیدآورندگان 

 انجام دهند. مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعههماهنگی 

 گردد:های ذیل عمل میهای فکری، از طریق مدلی از داراییسازی و درآمدزایجهت تجاری -7-2

ری از بردابهره در این مدل، دانشگاه طی قراردادی حق برداری:ق بهرهارکت در درآمد از طریق واگذاری حمش -7-2-1

 واز فروش  درصدی صورت انحصاری و یا غیر انحصاری به یک شرکت ثالث واگذار نموده ویک دارایی فکری به

 نماید.درآمد محصول را کسب می
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با  کامل به یک شرکت ثالث طوربهبرداری از آن ایی فکری و حق بهرهس داردر این مدل الیسن :فروش الیسنس -7-2-2

 شود.مبلغ مشخص فروخته می

یان، توسط بنت دانش، شرایط عقد قرارداد و واگذاری حق امتیاز یا فروش و یا تأسیس شرکز دارایی فکریادر هر مورد  -7-3

د. هرگونه اقدام شواد میی پیشنهبه کمیتة فناوری و مالکیت فکر شده ودانشگاه تدوین مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 باشد.در این خصوص، منوط به تصویب کمیتة فناوری و مالکیت فکری دانشگاه می

دانشگاه در  ار داشته وحق امتیاز قرگاه در اولویت واگذاری قرارداد آفرین دانشهای همکار در شبکه همکاران ارزششرکت -7-4

 ند.کسازی دارایی فکری حمایت میو شرایط زمان، در قالب کارگزار مالی از تجاری حد امکانات

های ر قرارداددهم دانشگاه و پدیدآورندگان و شرکت ثالث، سهای فکری و درصد از دارایی های کاری کسب درآمدمدل -7-5

 گردد.مابین تعیین و مشخص میفی

 

 ساختار اجرایی -8مادة 

 و مالکیت فکری:کمیتة فناوری  -8-1

 کمیتة فناوری و"ای به نام کمیتهدر گیری در مورد حقوق مالکیت فکری در دانشگاه ریزی و تصمیممهبرنا -8-1-1

ز او متشکل  اربردیبا دبیری رییس گروه تحقیقات کزیر نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  "مالکیت فکری

تخاب لمی به انضای هیأت عنفر از اع چندرشد، مدیر امور پژوهشی و ، مدیر مرکز ارتباط جامعه و کارآفرینی مدیر 

 معاونت پژوهش و فناوری صورت خواهد گرفت.

اوران یته از مشار کمتبصره: کمیتة فناوری و مالکیت فکری موظف است در هر حوزة تخصصی با توجه به دستور ک

 و کارشناسان آن حوزه بهره گیرد.

 باشد:کری به شرح زیر میفوری و مالکیت وظایف اصلی کمیتة فنا -8-1-2

 های فکری دانشگاه و نحوة آنگیری در مورد حفاظت از داراییتصمیم -8-1-2-1

 های فکریگذاری داراییر و ارزشتأیید اعتبا -8-1-2-2

 یز حقوق مادنفعان )پدیدآورندگان، دانشگاه و حامیان( احراز و تعیین سهم مالکیت هریک از ذیا -8-1-2-3

 های فکریحاصل از دارایی

فکری و  اختالفات و تخلفات احتمالی در زمینة مسائل مربوط به حقوق مالکیتص خیبررسی و تش -8-1-2-4

 داوری

 در قالب یک از مصادیق دارایی فکری قابلیت ثبت ازلحاظبررسی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه  -8-1-2-5

فته یاتوسعه های فکریو خلق ثروت از دارایی سازیی در راستای تجاریهمچنین کمیتة فناوری و مالکیت فکر -8-1-3

 وظایف ذیل را بر عهده دارد:

 مستعد توسعة فناوری در دانشگاه هایایدهها و راخوان فرصتشناسایی و ف -8-1-3-1

 هاآنسازی اریهای وصولی و قابلیت تجارزیابی طرح -8-1-3-2

 گاندهندگذاری در توسعة فناوری منعقده با توسعهدهای سرمایهیابی قراردانظارت و ارز -8-1-3-3

 ریهای فکبرداری داراییذاکره و تنظیم و عقد قراردادهای واگذاری الیسنس و حق بهرهم -8-1-3-4

 عامالت با صنعتهای فکری و تسازی داراییگذاری و تجاریکمک به سرمایه -8-1-3-5
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 :یسازو تجاری مالکیت فکری بخش-8-2

 عنوانبهشگاه دان گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری نظر زیراه دانشگ سازیمالکیت فکری و تجاریبخش  -8-2-1

 دبیرخانة کمیتة فناوری و مالکیت فناوری وظایف ذیل را به عهده خواهد داشت:

 اجرایی به آن یهاپیشنهادات کمیتة فناوری و مالکیت فکری دانشگاه و ارائة پیگیری مصوب -8-2-1-1

-ه و اطالعهای فکری به افراد و واحدهای مختلف دانشگاه در زمینة امور مربوط به داراییارائة مشاور -8-2-1-2

 در ارتباط با حقوق مالکیت فکری در دانشگاه سازیفرهنگرسانی، آموزش و 

 های فکری دانشگاهنجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از داراییا -8-2-1-3

و  یا دریافت های فکری وهای الزم جهت ثبت و نگهداری دارایینجام امور مربوط به پرداخت هزینها -8-2-1-4

 های فکریتقسیم درآمدهای ناشی از دارایی

 های فکری دانشگاهدر حوزة دارایی موردنیازدمات کارشناسی خارائة کلیة  -8-2-1-5

یق المللی از طرفکری دانشگاه در مراجع ملی و بین ی موارد مربوط به حقوق مالکیتپیگیری حقوق -8-2-1-6

 المللیوکالی متخصص داخلی و یا بین

 

 پذیرگذاری ریسکسرمایه -9مادة 

های فکری ییوسعة دارال منابع داخلی و یا با مشارکت با کارگزاران مالی، بر روی تولید یا تتواند از محدانشگاه می -9-1

ی راردادهاقحاصل از  شده، درآمدگذاری انجامبازگشت سرمایه در این صورت محل پذیر نماید.گذاری ریسکسرمایه

 واگذاری امتیاز خواهد بود.

 گردد.ظور میا دانشگاه منبمابین بین ایشان دهندة دارایی فکری در قرارداد فیتوسعه گروهفقات دانشگاه با شرایط و توا -9-2

 

 اختالفات وفصلحل -10مادة 

های ادگاهد، حکمیت و های ایران و در قراردادهای خارجیهای داخلی، قوانین ملی و نیز حکمیت و دادگاهقراردادمتن  در -10-1

 گردند.قوانین و مراجع رسیدگی به اختالفات مشخص می عنوانبهطرفین  موردتوافق

دآورندگان آورنده یا پدیاه، پدیداختالفاتی که ممکن است بین دانشگ وفصلحلی و مالکیت فناوری وظیفة کمیتة فناور -10-2

افق، موضوع حصول تو رت عدمدارایی فکری و یا حامی پیش آید را با حضور طرفین و یا نمایندگان به عهده دارد. در صو

 شود.صالح ارجاع داده میبه مراجع ذی


