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 مقدمه  -1ماده
 مسير در همواره سويي، از. رودتجاري سازي دانش به عنوان يكي از ملزومات حركت دانشگاه به سمت يك دانشگاه كارآفرين به شمار مي -1-1

 و دانش سازيتجاري توسعه به هاآن رفع و شناسايي كه دارد وجود ها موانعي دانشگاه در شده توليد فكري هايدارايي از صحيح برداريبهره
ري اليسنس و نيز ايجاد شركت اتواند از طريق واگذاري حق مالكيت فكري در قالب قرارداد واگذدانشگاه مي.  انجامدمي دانشگاهي كارآفريني

هدف توليد علم و فناوري است كه به . هاي دانش بنيان، گام بلندي در جهت ارتقاي تجاري سازي دانش و نيز اقتصاد دانش بنيان داشته باشد
   آيين نامه مالكيت فكري از اين رو تدوين . تواند ارزش مادي نيز داشته و ايجاد درآمد نمايدعنوان دارايي فكري عالوه بر ارزش معنوي مي

 .سازي دانش باشددانشگاه در زمينه تجاريتواند بستري مناسب جهت دستيابي به اهداف مي

 

 تعاريف -2ماده
 .منظور دانشگاه خليج فارس است: دانشگاه -2-1

 تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم افزايي هم منظور به كه است تعاوني يا خصوصي مؤسسه يا شركت: شركت دانش بنيان -2-2
 و طراحي شامل توسعه و تحقيق نتايج سازيتجاري طور و همين هستند نوآوري و اختراع كاربرد و گسترش شامل كه اقتصادي و علمي اهداف
  .شود مي تشكيل مربوط افزارهاي نرم توليد در ويژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر هايفناوري حوزه در خدمات و كاال توليد

يند خلق محصول و خدمت، برمبناي يك دانش فني نوين و عرضه پايدار آن در بازار است كه بتواند براي خود، مشتري افر: تجاري سازي -2-3
 .جذب نموده و به جريان نيازهاي مشتري متصل گردد

نظير (هاي مختلف اند در زمينهوتفكري انسان كه ميهاي هاي حاصل از خالقيتدارايي): Intellectual Property(دارايي فكري  -2-4
هاي فني، به صورت خاص در زمينه. و دستاوردهاي علمي و پژوهشي وي اطالق گردد) ايهاي صنعتي، نرم افزارهاي رايانهاختراعات، طرح

قابليت خلق ارزش از طريق ارائه محصول يا  ، دانش فني يا توانايي فني از نوع دارايي غيرفيزيكي و ناملموس است كهمنظور از دارايي فكري 
مده و از آاين دارايي از طريق ثبت اختراع داخلي يا بين المللي  يا گواهي اسرار تجاري، در انحصار دارنده آن در . خدمت مرتبط به بازار را دارد

 .شودان فراهم ميهاي دانش بنين براي شركتآبرداري از طريق قراردادهاي واگذاري حق امتياز، امكان بهره

در زمان همكاري با دانشگاه و با (گردد كه يكي از مصاديق دارايي فكري را به فرد يا افراد حقيقي اطالق مي: پديدآورندگان/ورندهآپديد -2-5
 .ايجاد كرده باشند) استفاده از تسهيالت آن

پديدآورندگان در /پديدآورندههستند كه در كنار دانشگاه و ) عم از دولتي يا غير دولتيا(افراد حقيقي يا حقوقي ): Sponsor(حامي  -2-6
 .باشندسهيم مي) از طريق حمايت مالي معموالً(د دارايي فكري ايجا

 

 اهداف -3ماده 
با ارزش براي دانشگاه و  هاي فكريهاي دانش بنيان ارزش آفرين از طريق تسهيل توسعه داراييتشويق پژوهشگران به ايجاد فناوري -3-1

 .پژوهشگر

  .سازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاهبسترسازي جهت تجاري قويت اقتصاد دانش بنيان دانشگاهي وت -3-2



 .گرددتبيين نحوه تقسيم منافع مادي و معنوي حاصله از پروژهايي كه با استفاده از اعتبارات، تسهيالت و امكانات دانشگاه ايجاد مي -3-3

سازي دانش و هاي بيشتر در زمينه تجاريهاي فكري دانشگاه و ايجاد انگيزه مادي و معنوي در افراد جهت فعاليتحفاظت از دارايي  -3-4
 .دستاوردهاي پژوهشي از طريق حفظ حقوق مالكيت فكري ايشان

هاي فكري ايجاد شده و در ان در ارتباط با داراييپديدآورندگان و حامي/ارائه چارچوبي شفاف وتبين حقوق و تعهدات دانشگاه، پديدآورنده -3-5
 .نتيجه، كاهش اختالفات در زمينه حقوق مالكيت فكري

 

 اصول كلي -4ماده 
و هر فردي كه از تسهيالت، ) ت علمي، دانشجويان و كارشناسانأاعم از اعضاي هي(تمام افراد شاغل در دانشگاه  نامه براياين آيين -4-1

آيين اين  كند، حاكم است و افراد در بدو استخدام يا بستن قرارداددانشگاه در راستاي يك فعاليت تحقيقاتي استفاده مياعتبارات و امكانات 
 .پذيرندامه را مين

اعتبارات ، تجهيزات و يا دانشگاه در نتايج مادي حاصل از هرگونه دارايي فكري كه بر اثر فعاليت فردي يا گروهي با استفاده از امكانات -4-2
 .شرايط ديگري ذكر شده باشد ي جداگانهانجام شود، داراي حق خواهد بود، مگر اينكه در قرارداد دانشگاه

مرجع رسيدگي كننده به ادعاي  كه در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فعاليت مي كند كميته مالكيت فكري دانشگاه  -4-3
 .ثر از منابع و امكانات دانشگاه در پديد آمدن مالكيت فكري هستندؤتفاده مپديدآورندگاني است كه مدعي عدم اس/پديدآورنده

 .شودميتعيين نامه اين آيين 6و 5مطابق ماده نفعان دارايي فكري سهم هر كدام از ذي -4-4

ظفند ؤدارايي فكري گردد، افراد مدر صورتي كه فعاليت افراد با استفاده از امكانات، تجهيزات و يا با كمك بودجه دانشگاه منجر به ايجاد  -4-5
 . در اسرع وقت و قبل از افشاي اطالعات مربوطه و ثبت و نشر آن، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه را مطلع گردانند

 .خواهد گرفتها، مورد بازنگري قرار اين آيين نامه با تغيير قوانين ملي و تعدات بين المللي كشور سازگار بوده و در صورت تغيير آن -4-6

 

 انواع دارايي فكري -5ماده 
 :دارايي فكري توسعه يافته از طرق زير مي باشند -5-1

 گذاري و يا اختصاص بودجه از سوي دانشگاه؛دارايي فكري ناشي از سرمايه -5-1-1

 دارايي فكري ناشي از اعطاي تسهيالت از سوي دانشگاه با بازپرداخت؛ -5-1-2

 از اجراي قراردادهاي ارتباط با صنعت؛ دارايي فكري ناشي -5-1-3

 دارايي فكري ناشي از پايان نامه و رساله هاي دانشجويي؛ -5-1-4

ها و هاي دولتي و حمايتي و يا شركتدارايي فكري ناشي از حمايت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه از جمله سازمان ها  دستگاه -5-1-6
 سسات خصوصي؛ؤم

 :پديدآورندگان و حامي در خصوص انواع دارايي فكري به شرح جدول زير مي باشد/شگاه، پديدآورندهدرصد مالكيت دان -5-2



 نوع دارايي فكري رديف
 درصد مالكيت

 حامي گان/پديدآورنده دانشگاه
 0F1- 40 60 1-1-5بند  1
 - 85 15 2-1-5بند  2
 1F2- 70 30 3-1-5بند  3
 - 75 25 4-1-5بند  4
 2F3- 50 50 5-1-5بند  5

 

 ضوابط اجرايي -6ماده 
 .باشددفتر انتقال فناوري دانشگاه مرجع اصلي رسيدگي به درخواست هاي ثبت دارايي فكري و انجام اقدامات الزم در زمينه ثبت آن مي -6-1

كتبي به دفتر انتقال فناوري برداري قرار گيرد به صورت تواند به عنوان دارايي فكري ثبت و مورد بهرهدستاوردهاي پژوهش و فناوري كه مي
اين ارزيابي از طريق . گذاري آن انجام گيردبرداري و ارزششود تا ضرورت و امكان سنجي ثبت و نحوه تجاري سازي و بهرهدانشگاه گزارش مي

 دفتر انتقال فناوري دانشگاهن گيرد و پس از آييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام ميأسسات مورد تؤبررسي داخلي يا از طريق ارجاع به م
 .نمايدبت آن ميثاقدام به 

 /دارايي فكري حاصله را به ديگري اعطا نمايد، بايد حقوق پديدآورنده قوقاگر دانشگاه بر اساس قراردادي تمام يا بخشي از ح -6-2
 .پديدآورندگان دارايي فكري مربوطه و حامي نيز در قرارداد مذكور لحاظ شود

دارايي فكري، اطالعات مربوطه بايد به صورت مكتوب، دقيق و كامل و جامع ارائه گردد به صورتي كه نتايج حاصله قابليت  جهت ثبت -6-3
در كارهاي گروهي، سهم هر كدام از پديدآورندگان كه در ايجاد دارايي فكري سهيم هستند بايد در گزارش قيد گردد در غير . تكرار داشته باشد

 .شودبه صورت مساوي تعيين مي هااين صورت سهم آن

افشاي . پديدآورندگان، بايد با ذكر نام دانشگاه صورت گيرد/هر گونه اطالع رساني و انتشار دستاوردهاي پژوهشي توسط پديدآورنده -6-4
بعد از اقدام به ثبت در اطالعات و انتشار دستاوردهاي پژوهشي كه به تشخيص دفتر انتقال فناوري قابليت ثبت اختراع را داشته باشند بايد 

 .مراجع قانوني انجام گيرد مگر با اعالم كتبي دانشگاه مبني بر عدم تمايل به ثبت آن

توانند نفعان دارايي فكري تمايلي به مشاركت در ثبت و بهره برداري از دارايي فكري را نداشته باشند ميدر صورتي كه هر كدام از ذي  -6-5
 .نامه اي به طرف مقابل واگذار نمايندحقوق خود را طي موافقت 

حقوق مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نمايد، دانشگاه همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع پس از در صورتي كه دانشگاه، ) 1تبصره 
نياز به پرداخت حق امتياز استفاده  ثبت براي مقاصد تحقيقاتي و آموزشي به صورت غير انحصاري، غيرقابل انتقال، غير قابل ابطال و بدون

 .نمايد

                                                           
فكري را تامين نمايد، به نسبت درصد تامين منابع از سهم دانشگاه به مالكيت حامي  داراييدر صورتي كه يك حامي بخشي از منابع مورد نياز جهت توسعه  ۱

 .در خواهد آمد
ديدآورنده و ده متعلق به كارفرما باشد، سهم پايجاد شرتي كه در قرارداد با كارفرماي قرارداد با ارتباط با صنعت، قسمتي از مالكيت دارايي فكري ودر ص  ۲

 .دانشگاه از سهم باقيمانده به نسبت تعيين شده تعلق مي گيرد
باقيمانده سهم محاسبه مي  ازسهم حامي در صورت وجود مطابق با قرارداد و با توافقنامه منعقد شده به او تعلق مي گيرد و سهم دانشگاه و پديدآورنده   ۳

 .گردد



 تجاري سازي و كسب درآمد -7ماده 
 . دانشگاه و با هماهنگي و نظر پديدآورندگان صورت مي پذيرددفتر انتقال فناوري از طريق تنها تجاري سازي دارايي فكري،  -7-1

 :نمايدتواند از طرق زير اقدام به تجاري سازي و درآمدزايي دانشگاه مي -7-2

برداري از يك دارايي فكري را به صورت انحصاري و يا در اين مدل، دانشگاه طي قراردادي حق بهره: برداريواگذاري حق بهره -7-2-1
 .غيرانحصاري به يك شركت ثالث واگذار نموده و درصدي از فروش و درآمد محصول را كسب مي نمايد

طور كامل به يك شركت ثالث با مبلغ مشخص ه ن بآايي فكري و حق بهره برداري از در اين مدل، اليسنس دار: فروش اليسنس -7-2-2
 .شودفروخته مي

ممكن است جهت تجاري سازي و كسب درآمد از يك دارايي فكري، كميته فناوري و مالكيت فكري : سيس شركت دانش بنيانأت -7-2-3
شگاه و پديدآورندگان با نسبت درصد مالكيت خود در دارايي فكري، در شركت لذا دان. سيس يك شركت دانش بنيان نمايدأدانشگاه تصميم به ت

نيز به صورت جداگانه در سهام شركت منظور ) در صورت نياز به سرمايه گذاري(گذاري مالي سهم سرمايه. گردندسيس سهام دار ميأجديدالت
 .شودمي

انتقال سيس شركت دانش بنيان، توسط دفتر أذاري حق امتياز يا فروش و يا تهاي فكري، شرايط عقد قرارداد واگدر هر مورد از دارايي -7-3
هرگونه اقدام در اين خصوص، منوط به تصويب كميته . شوددانشگاه تدوين شده و به كميته فناوري و مالكيت فكري پيشنهاد مي فناوري

 .فناوري و مالكيت فكري دانشگاه مي باشد

دارايي هاي فكري و درصد سهم دانشگاه و پديدآورندگان و شركت ثالث، در قراردادهاي في مابين تعيين و مدل هاي كاري كسب درآمد  -7-5
 .شودمشخص مي

 

 ساختار اجرايي -8ماده 
 كميته فناوري و مالكيت فكري -8-1

زير نظر  »فناوري و مالكيت فكريكميته «برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد حقوق مالكيت فكري در دانشگاه در كميته اي به نام  -8-1-1
معاونت پژوهش و فناوري، مدير ارتباط با صنعت، مدير مركز شتابدهي نوآوري ، مدير دفتر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و متشكل از 

 .ت علمي به انتخاب معاونت پژوهش و فناوري صورت خواهد گرفتأو دو نفر از اعضاي هي انتقال فناوري

ظف است در هر حوزه تخصصي با توجه به دستور كار كميته از مشاوران و كارشناسان آن حوزه بهره ؤفناوري و مالكيت فكري مكميته  -تبصره
 .گيرد

 :باشدوظايف اصلي كميته مالكيت فكري به شرح زير مي -8-1-2

 هاي فكري دانشگاه و نحوه آنگيري در مورد حفاظت از داراييتصميم -8-1-2-1

 هاي فكريد اعتبار و ارزش گذاري داراييييأت -8-1-2-2

 هاي فكرياز حقوق مادي حاصل از دارايي) پديدآورندگان، دانشگاه و حاميان( نفعاناحراز و تعيين سهم مالكيت هر يك از ذي -8-1-2-3

 داوريبررسي و تشخيص اختالفات و تخلفات احتمالي در زمينه مسائل مربوط به حقوق مالكيت فكري و  -8-1-2-4



 بررسي دستاوردهاي تحقيقاتي دانشگاه از لحاظ قابليت ثبت در قابل يكي از ماديق دارايي فكري -8-1-2-5

 :زير را بر عهده دارد فهاي توسعه يافته وظايهمچنين كميته فناوري و مالكيت فكري در راستاي تجاري سازي و خلق ثروت از دارايي -8-1-3

 هاي مستعد توسعه فناوري در دانشگاهها و ايدهفرصتشناسايي و فراخوان  -8-1-3-1

 هاتجاري سازي آنارزيابي طرح هاي وصولي و قابليت -8-1-3-2

 نظارت و ارزيابي قراردادهاي سرمايه گذاري در توسعه فناوري منعقده با توسعه دهندگان -8-1-3-3

 هاي فكريبرداري داراييبهرهمذاكره و تنظيم و عقد قراردادهاي واگذاري اليسنس و حق  -8-1-3-4

 هاي فكري و تعامالت با صنعتگذاري و تجاري سازي داراييكمك به سرمايه -8-1-3-5

 :دفتر انتقال فناوري -8-2

دانشگاه به عنوان دبيرخانه كميته فناوري و مالكيت فكري وظايف ذيل را  معاونت پژوهش و فناوريدانشگاه ذيل   دفتر انتقال فناوري -8-2-1
 :بر عهده خواهد داشت

 پيگيري مصوبات كميته فناوري و مالكيت فكري دانشگاه و ارائه پيشنهادات اجرايي به آن -8-2-1-1

ف دانشگاه و اطالع رساني، آموزش و فرهنگ سازي در ارائه مشاوره در زمينه امور مربوط به دارايي فكري به افراد و واحدهاي مختل -8-2-1-2
 ارتباط با حقوق مالكيت فكري در دانشگاه

 هاي فكري دانشگاهانجام اقدامات مناسب جهت حفاظت از دارايي -8-2-1-3

درآمدهاي ناشي از هاي الزم جهت ثبت و نگهداري دارايي هاي فكري و يا دريافت و تقسيم انجام امور مربوط به پرداخت هزينه -8-2-1-4
 هاي فكريدارايي

 هاي فكري دانشگاهارائه كليه خدمات كارشناسي مورد نياز در حوزه دارايي -8-2-1-5

پيگيري حقوقي موارد مربوط به حقوق مالكيت فكري دانشگاه در مراجع ملي و بين المللي از طريق وكالي متخصص داخلي يا  -8-2-1-6
 .الملليبين

 

 اختالفات حل و فصل -9ماده 
هاي مورد توافق يت و دادگاهكمهاي ايران و در قراردادهاي خارجي، حدر متن قراردادهاي داخلي، قوانين ملي و نيز حكميت و دادگاه -9-1

 .گردندطرفين به عنوان قوانين و مراجع رسيدگي به اختالفات مشخص مي

پديدآورندگان دارايي فكري و يا /ورندهآكه ممكن است بين دانشگاه، پديده حل و فصل اختالفاتي فكميته فناوري و مالكيت فكري وظي -9-2
 .شودصالح ارجاع داده مييذدر صورت عدم توافق، موضوع به مراجع . ده داردهها به عيد را با حضور طرفين و يا نمايندگان آنآحامي پيش 
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