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 :پیشگفتار

اتی در توسعه سازی آنها به عاملی حیتجاریدر نهایت های فکری و دستاوردهای پژوهشی و دارایی، رشد تولید مقاالتامروزه 

باشد تا دستاوردهای این اساس مؤسسات زیادی در حال تأسیس می اقتصادی کشورهای پیشرو در جهان تبدیل شده است. بر

خدمات متنوعی را نظیر  های تجاری انتقال دهد. این مؤسساتتوسعه به بنگاه و ها و مراکز تحقیقفناوری را از دانشگاهپژوهشی و 

های فکری، مینه حفاظت از داراییزدر دهند که به مشاوره می شدن را دارند، ارائهارزیابی نتایج پژوهش که پتانسیل تجاری

تا در نهایت  شودو ... تقسیم میسنجی انجام مطالعات امکان ،گذارمک برای یافتن سرمایههای ثبت اختراع، کپیگیری درخواست

ازار تبدیل ه در بضشوند به محصوالت و خدمات قابل عرایجاد می یدستاوردهای علمی و فنی که در مراکز دانشگاهی و پژوهش

گذاری همی در سرمایهماند، زیرا دارای نقش ی اقتصادی داشتهها سهم بسزائی در رشد و تأثیرگذارههای اخیر، دانشگادر دههشوند. 

های مختلف، به توسعه اقتصادی های مورد نیاز در زمینهها و مهارتدانش، نگرش ءکه با فراهم کردن و ارتقا هستندع انسانی بمنا

 . دکننکمک می

 پژوهشی وسازی دستاوردهای ، تجاریهای فکریییحمایت از دارادانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با رویکرد  مالکیت فکریدفتر 

قال فناوری توسعه های فکری و انتحمایت از داراییاست تا با ده شدر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایجاد انتقال فناوری 

بدین  داده شده توسط پژوهشگران دانشگاهی به بخش خصوصی و صنعت از طریق قراردادهای امتیاز فناوری کمک نموده و

  شوند.میع فمنتترتیب پژوهشگر، دانشگاه و صنعت از منافع حاصل از این تعامل 
ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازجمله هاتدر بستر قوانین جاری کشور، به منظور تحقق مأموری ایآیین نامه در این راستا

 در اسناد باالدستی کشور ازجمله بند )الف( شدهنییی تعهامشی، و نیز خط1فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری
ی ساختارهای اجرایی نیبشبر پیقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی  4۵ماده 

ی، به منظور تبیین مللالنهای بیالزم برای طراحی و استقرار کامل نظام حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و همسویی آن با نظام

ی فکری دانشگاه تدوین شده است تا حقوق و تکالیف های داراییسازضوابط و چارچوب های الزم جهت ایجاد، مدیریت و تجاری

 کلیه اشخاص درگیر در این فرآیند را شفاف سازد.
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 نامه آیین اندازچشم  -1 ماده

های فکری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با توجه به ی داراییسازیو تجار تیریمد جاد،یامندکردن فرآیند نظام

صنعت کشور و مطابق با  وفناورانه علمی، های دنیا و در راستای سیاستدر سطح های فکری تحوالت دارایی

 فناوری دانشگاه. و پژوهش برنامه راهبردی

 نامه آیین اهداف -2 ماده

 :است زیر شرح به نامهنییآ این اهداف

 دانشگاه؛ در فکری مالکیت حقوق یسازنهینهاد •

 ؛دانشگاه در فکری یهاییدارا یسازیتجار و مدیریت ایجاد، اجرایی ضوابط و ساختار تبیین •

 در نیآفرارزش یهایفناور توسعه و خلق ،نوآوری و خالقیت ارتقای برای معنوی و مادی انگیزه ایجاد •

 دانشگاه؛

 یا حقیقی شخص هر و تجاری شریک و مجری پدیدآورنده، دانشگاه، عواید و تکالیف ،حقوق تبیین •

 ؛فکری دارایی نوع هر یسازیتجار و مدیریت ایجاد، با ارتباط در حقوقی

 .فکری دستاوردهای یسازیتجار طریق از دانشگاه برای انیبندانش پایدار درآمد جادای •

 و دانشگاهی متخصصین از استفاده با کارآفرینی و سازیتجاری نوآوری، فرهنگ تقویت و ترویج •

 التحصیالن؛فارغ

  موجود؛ فکری هایدارایی برداریبهره ازامتی واگذاری یا و فروش جهت در الزم بستر ایجاد •

 

 تعاریف و ژگانوا -3 ماده

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(دانشگاه : 

 های تابعه دانشگاه: پژوهشکدهپژوهشکده 

 های فعالیتباشد که میزیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  مدیریتاین  :ارتباط با صنعت مدیریت

بت اختراع و های مختلف، ثنامه با سازماناد تفاهمانعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعق آن شامل

های کالن ملی، های تحقیقاتی کسب و کار کوچک و مدیریت پروژه، حمایت از پروژهتوسعه و انتقال فناوری

 است. های دفاعی، ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوریپروژه

 مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دفتر: دفتر 
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 ها از مبدا اصلی )با مکان دیگر( به جایی که انتقال فناوری عبارت است از حرکت نوآوری :نتقال فناوریا

ها، ها، خدمات، سیستمیدهها شامل دانش علمی و فنی، دگیرد، این نوآوریمورد استفاده عملیاتی قرار می

فناوری را از یک منبع به یک ری، فرآیندی است که جریان باشند. انتقال فناوابداعات و محصوالت می

کننده ذینفع چنین سازد. در این تعبیر، منبع مالک یا دارنده دانش است و دریافتپذیر میگیرنده امکان

 ک کشور باشد.یتواند یک فرد، یک شرکت یا دانشی است. منبع می

 ر دودسته ددتاً که عمد شومیی فکری انسان اطالق هاتی حاصل از خالقیهابه دارایی :دارایی فکری

 هاینشانهای صنعتی، عالئم و )نظیر اختراعات، طرح ی صنعتیها: الف( داراییاندمتقسیکلی قابل

 ای(افزارهای رایانه)نظیر آثار مکتوب ازجمله در قالب کتب و مقاالت، نرم تجاری( و ب( ادبی و هنری

 :و مشکلی  کندای خاص را ارائه مییند یا فرآوردهنتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآ اختراع

و دارای  ، نوآوریو حاوی ابتکار جدید دینماها حل میرا در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن

 2کاربرد صنعتی باشد.

 و  دهیادر گردص یصنعت تیکه از اداره کل مالک یاست از سندعبارت  اختراع )پتنت(: نامهیگواه

تراع خود نتیجه اخ یمالک اختراع جهت تولید، توزیع، استفاده و یا واگذار یحق انحصار یمتضمن گواه

 ساله است.  20 نیمع ییک دوره زمان یبرا

 ها و یا بدون بعدی با خطوط، رنگها و هرگونه شکل سههرگونه ترکیب خطوط یا رنگ :طرح صنعتی

ی را تغییر دهد، طرح دستعحصولی از صنایای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا مگونهآن، به

 3صنعتی است.

 ی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از ترؤی یعنی هر نشان قابل :عالمت تجاری

 4.هم متمایز سازد

  ۵.کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشدیعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص :نام تجاری 

 وگو یا نام ایجاد لبر روی یک  زیآمتای آثار مالی است که با فعالیت مستمر و موفقیحق غیرمالی دار :برند

 .شودمی
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 ها ها و مستندات مربوط به آن، دستورالعملهاهی، رویاانههای رایعبارت است از مجموعه برنامه :افزارنرم

بوده و بر روی یکی از  ای که دارای کاربری مشخصو نیز اطالعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه

 شده باشد.ای ضبطهای رایانهحامل

 ندهاو فرای هاکها، تکنیها، ابزار و روشافزارها و برنامهها، الگوها، نرمفرمولشامل اطالعات،  :دانش فنی ،

است،  هانها و فراگردها، و امثال ایهای انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشهمنتشرنشده، روش فاتتألی

ای برای های معقوالنهاقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشطور مستقل دارای ارزش که به

 شده است.ها انجاماز آنحفظ و حراست 

 :گاه در دخالت مستقیم دانش جهعبارت است از هر نوع دارایی فکری که درنتی دارایی فکری دانشگاه

ات و تجهیزات، و مؤثر دانشگاه از طریق در اختیار گذاشتن امکان قالب قرارداد، یا با دخالت غیرمستقیم

 .شودایجاد می

 شودیجاد میایا چند نوع دارایی فکری  کی عبارت است از هر قراردادی که از اجرای آن :قرارداد پایه .

و حامی،  ین دانشگاه، قراردادهای پایه حسب مورد بین دانشگاه و مجری، بنامهندر راستای اهداف این آیی

 .شوندیا بین دانشگاه و شریک تجاری منعقد می

 یفکر یید داراشوند، مانن جادیا هیبدون وجود قرارداد پا یفکر یهاییچند نوع از دارا ای کی کهیدرصورت

ها تحت ، از آندر دانشگاه یعلم ئتیعضو ه یپژوهش تیو فعال ییدانشجو یهاها، پروژهنامهانیاز پا یناش

 .شودیخارج از قرارداد نام برده م یفکر یهاییاعنوان دار

 ی فکری را در هاعبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از مصادیق دارایی :دآورندهپدی

 .کنداشد، ایجاد میبزمان همکاری با دانشگاه، در هر قالبی، با استفاده از تسهیالت دانشگاه، از هر نوع که 

دم مجری یا هر شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با مجری یا مستخ شخص تواندمی دآورندهپدی

 وی باشد.

 :عین. مشخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با دانشگاه یا صنعت برای اجرای برنامه پژوهشی  مجری

 زمان پدیدآورنده نیز باشد.هم تواندمجری می

  :ریق طدولتی یا غیردولتی، که از عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از  شریک تجاری

یت مادی دارایی یا جزئاً، در مالک کالًحمایت مالی یا در اختیار قرادادن تسهیالت، تجهیزات و امکانات،

های صرفاً حمایتی یا تشویقی است. مساعدت نفعی آن ذیسازفکری سهیم و در عواید حاصل از تجاری

 .باشدجاری مییا خیرخواهانه خارج از محدوده تعریف شریک ت
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 نظور عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از دولتی یا غیردولتی، که صرفاً به م :حامی

قرادادن  حمایت، تشویق یا خیرخواهی و بدون قصد انتفاع مادی، از طریق مساعدت مالی یا در اختیار

کند و درخواست و ادعایی یت مییا جزئاً، از ایجاد دارایی فکری حما کالًتسهیالت، تجهیزات و امکانات،

 ی آن ندارد.سازدر مورد مالکیت مادی دارایی فکری و عواید حاصل از تجاری

 ی هایا فناوری هادهی محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایی مرتبط با عرضههاتفعالی :یسازتجاری

ز، انتقال اعطای امتیا ری،گذاری فناوجدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط ازجمله ثبت اختراع، ارزش

االمتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و )مکمل( و پرداخت حق ی مورد نیازهاو انتشار و کسب سایر فناوری

ی الزم، هاهیدییها و دریافت تأسازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونمنابع )نمونه

ی )شامل سازین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاریو همچن تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال(

سنجی و دازهی مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، انهاتفعالی

 .شودمی خدمات آزمایشگاهی(

 اند از قانون حمایت از تابع قوانین مالکیت فکری است، که عبارت نامهناین آیی :قوانین مالکیت فکری

ی مصوب اانهافزارهای رای، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم134۸ان، مصنفان و هنرمندان مصوب مؤلف

های صنعتی و عالئم تجاری ، قانون ثبت اختراعات، طرح13۸2، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1379

اختراعات و  های نوآوریسازو تجاری انبنیها و مؤسسات دانش، قانون حمایت از شرکت13۸6مصوب 

ی هاونها و نیز کنوانسیی اجرایی آنهانامهن، و سایر اسناد باالدستی و قوانین مرتبط و آیی13۸9مصوب 

ها پیوسته است. هرگونه تغییر در ی در حوزه مالکیت فکری که جمهوری اسالمی ایران به آنالمللنبی

در تعارض  نامهننین که با مفاد این آییمفاد قوانین مالکیت فکری یا ایجاد قوانین جدید، آن بخش از قوا

 خواهد بود. نامهناست، جایگزین آیی

 حق مادی دارایی فکری، حق مالکیت دارایی فکری از منظر بهره برداری مالی  :حق مادی دارایی فکری

 باشد. حق مادی جزئا یا کال قابل انتقال است.میسازی تجاریو اقتصادی از آن از طریق 

 برداری بهرهحق معنوی دارایی فکری، حق مالکیت دارایی فکری از منظر  ی فکری:حق معنوی دارای

ها( از آن است. حق ها، نمایش در وب سایتها و کنفرانسمعنوی )نظیر درج در رزومه، اظهار در نشست

 نتقال است.ا رقابلمعنوی متعلق به فرد/افرادی است که دارایی فکری را خلق کرده است و الی االبد غی

 های نو که منجر به کسب و کار شودبرداری موفقیت آمیز از ایدهبهره :6نوآوری.  

                                                 
6 Innovation 
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  ی مدت کامل امتیاز پتنت براعواید ناشی از واگذاری :  اختراععواید دارایی فکری حاصل از فروش

 نامحدود.

 ذاریواگعواید ناشی از  :(برداریبهره امتیاز)اعطای  عواید دارایی فکری حاصل از فروش الیسنس 

  است.مدت مشخص در طول  برداریبهره امتیاز کلی یا جزئی، انحصاری یا غیر انحصاری

  سازی شده است محصول تجاری *عواید ناشی از فروش :عواید دارایی فکری حاصل از فروش محصول

 شود.محاسبه می)در انتهای سال مالی( که به صورت ساالنه 

 تواند در دوره زمانی مشخص ت که به موجب آن مخترع مییک مدرک قانونی دولتی اس :7ثبت اختراع

 ساله( دیگران را از بکارگیری بدون مجوز اختراع خود، در محدوده مکانی مشخص منع نماید. 20)

 جود آمده یا درصدی از درآمد حاصل از فروش محصوالت بو: 8حق امتیاز/ حق تالیف/ حق اختراع

کننده آن ایده، اختراع و اختراع، نوآوری یا خالقیت که به ایجاد یافته منتج از بکارگیری یک ایده،توسعه

 گیرد. غیره تعلق می

 

 نامهنییآ شمول رهیدا -4 ماده

وقت، پاره ایوقت در دانشگاه، بصورت تمام لیمشغول به تحص ایاشخاص شاغل  یبر تمام نامهنییآ نیمفاد ا

ن، مشاوران، و کارکنان، کارشناسا ان،یدانشجو ،یعلم ئتیه یاعم از اعضا ،یمانیپ ای یرسم ،یموقت ای یدائم

در  ،یدر هر قالب دانشگاه، از هر نوع و اتامکان ایاعتبارات، منابع  الت،یکه از تسه یحقوق ای یقیهر شخص حق

 ،دینمایه مدارد، استفاد یکه با دانشگاه همکار ینیمدت زمان مع یدر ط یپژوهش تیفعال کیانجام  یراستا

 ت.حاکم اس

 فکری یهاییدارا ایجاد منشأ -5 ماده

 :شوندیم جادیا ریاز طرق ز نامهنییآ نیمشمول ا یفکر یهاییدارا

 ها و مؤسسات شامل شرکت یتجار کیدانشگاه و شر نیب هیقرارداد پا یاز اجرا یناش یفکر یهاییدارا

 ؛یخصوص ای یدولت

 ؛یجردانشگاه و م نیب ای ،یشگاه و حامدان نیب هیقرارداد پا یاز اجرا یناش یفکر یهاییدارا 

                                                 

 و نه سود حاصل از فروش. استحاصل از فروش، درآمد حاصل از کل فروش محصول  منظور از عواید* 
 

7 Patent 
8 Royalty 
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 یهاها و رسالهنامهانیاز انجام پا یناش یفکر یهاییدارا ریخارج از قرارداد نظ یفکر یهاییدارا 

که با استفاده از امکانات و  یپژوهش تیو هرگونه فعال یعلم اتیه یاعضا یهاپژوهش ،ییدانشجو

 ؛شودیم جادیدانشگاه ا زاتیتجه

  دهنده، شتاب مانند ییدانشجو یهادانشگاه از برنامه یهاتیاز استفاده از حما یناش یفکر یهاییدارا

 .هیو بذرما یسازشبکه پ،یفضا، آموزش، مشاوره، منتورش التیتسه هیارا رینظ

 :شودیمرا شامل  لیمختلف ذ یهاحالت ،یفکر ییدارا جادیو دانشگاه در ا دآورندهیپد/یمجر نقش

 دانشگاه یمال( با مشارکت الف

 دانشگاه ی( بدون مشارکت مالب

 دآورندهیپد/یبه عنوان مجر یقی( صرفاً توسط اشخاص حقج

 دآورندهیپد/یبه عنوان مجر ی( با مشارکت اشخاص حقوقد

 فکری یهاییدارا نوع  -6 ماده

 است: رید زرچند مورد از موا اییک  ۵ماده مذکور در  یاز منشأها کیحاصل از هر  یفکر یهاییانواع دارا

 یدانش فن 

 اختراع )پتنت( نامهیگواه 

 یاانهیافزار رانرم 

 یطرح صنعت 

 محصول 

 فکری مالکیت کمیته -7 ماده

 یهاییدر خصوص دارا یریگمیو تصم یزیربرنامهمتشکل از اعضای حقوقی و حقیقی که ای مجموعه 7-1

ا ر دانشگاه هبری مالکیت فکریهای تعیین شده از سوی شورای راسیاستمطابق با را  دانشگاه یفکر

مالکیت ر دفت ریمد . اعضای آنکندیم تیدانشگاه فعال ینظر معاونت پژوهش و فناور ریزداشته و بر عهده 

 گاهدانش یلمع ئتیه یاعضا از سه تا هفت نفرو  ،مدیر مرکز رشدبا صنعت،  رارتباطی(، مدتهیکم ری)دب فکری

  باشد.یم یژوهش و فناورصاحبنظران مرتبط به انتخاب معاون پ ای

 است: ریبه شرح ز یفکر تیمالک تهیکم فیوظا  7-2

 نیدر دانشگاه و تدو یفکر یهاییبستر خلق دارا جادیا یهایازمندیدر خصوص ن یریگمیتصم •

 ؛هاآن یساز یاتیعمل یالزم برا یهایمشخط

 ؛گاهدر دانش یفکر یهاییدارا یسازیو تجار تیریمد جاد،یا یهاوهیدر خصوص ش یریگ میتصم •

 ؛یعه فناورو توس یفکر ییخلق دارا یموجود در دانشگاه برا یاستعدادها ییاعالم فراخوان جهت شناسا •

و درجه احتمال  یسنجمکانازنظر ا یفکر یهاییمرتبط با دارا یپژوهش یهاها و طرحبرنامه یابیارز •

 ؛و اعالم نظر به صاحبان برنامه و طرح یسازیتجار
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 ؛دانشگاه یفکر یهاییدارا یمستندساز •

 ؛دانشگاه یفکر یهاییعدم ثبت دارا ایو اعالم نظر در خصوص ثبت  یبررس •

 ؛دانشگاه یفکر یهاییدارا یگذارارزش •

 نیمطابق ا ننفعایاز ذ کیو سهم هر  یفکر یهاییاز دارا یبرداردر خصوص قالب بهره یریگمیتصم •

 ؛نامهنییآ

 ؛یفکر یهاییاز دارا یبرداربهره یاتخاذشده برا یهااز قالب کیالم نظر در خصوص هر نظارت و اع •

 ؛نامهنییآ 16و  1۵طبق مواد  یفکر یهاییبه اختالفات مربوط به دارا یدگیرس •

 ؛نعتصتعامالت سازنده با  جادیو ا یفکر یهاییدارا یسازیو تجار یگذارهیکمک به سرما •

بهتر در  یسازمیو تصم یزیربرنامه یدر راستا یران و متخصصان هر حوزه تخصصاز مشاو یریگبهره •

 .یفکر یهاییمسائل مربوط به دارا هیکلخصوص 

 بازنگری و ویرایش آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه  •

های خود را در ای گزارشی از فعالیتدورهبصورت به درخواست معاونت پژوهشی  یفکر تیمالک تهیکم 7-3

 ورای راهبری مالکیت فکری دانشگاه ارائه خواهد کرد.ش

 .دیالزم را اتخاذ نما یسازوکارها فوق، فیاز وظا کیانجام هر  یدر راستا تواندیم یفکر تیمالک تهیکم 7-4

 یفکر تیمالک دفتر - 8 ماده

 ریمدتحت نظر  و یفکر تیالکم تهیکم ییاجرا یو بازو رخانهیعنوان دبدانشگاه به یفکر تیمالک دفتر ۸-1

 کند.یم تیفعال دانشگاه ارتباط با صنعت

 است: ریبه شرح ز یفکر تیدفتر مالک فیوظا ۸-2

 به آن؛ ییاجرا شنهاداتیدانشگاه و ارائه پ یفکر تیمالک تهیمصوبات کم یریگیپ •

 وهیو ش یسنجثبت، امکان تیدر خصوص ضرورت و قابل یکارشناس یهاگزارش نیو تدو یابیارز •

 ؛یفکر یها ییدارا یگذارو ارزش یسازیب تجارمناس

 شگاه؛در دان یفکر تیمالک نهیدر زم یسازو فرهنگ یآموزش ،یرساناطالع یهابرنامه یبرگزار •

 یواحدها وبه اشخاص  یفکر ییمسائل مربوط به ثبت دارا ینهیو مشاوره در زم یابیارائه خدمات ارز •

 مختلف دانشگاه؛

  ؛یفکر ییثبت دارا ندیفرآ ییاجرا یریگیو پ یفن یانبیخدمات پشت هیارا •

  ؛یفکر یهاییدارا یثبت و نگهدار یهانهیپرداخت هز ییامور اجرا یریگیپ •

 ؛یفکر یهاییدارا یسازیحاصل از تجار دیعوا میو تقس افتیدر ییامور اجرا یریگیپ •

 قیاز طر یالمللنیو ب یدر مراجع ملدانشگاه  یفکر یهاتیموارد مربوط به حقوق مالک یحقوق یریگیپ •

 .یالمللنیو ب یمتخصص داخل یوکال
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 یفکر یهاییدارا ثبت - 9 ماده

 در آن نگهداری ازهای هزینهپرداخت پرداخت هزینه های ثبت اختراعات داخلی: بر عهده مخترعین و  9-1

  مده است.آ دانشگاه AUT-PR-230۵رویه ثبت اختراع داخلی و خارجی دانشگاه به شماره 

 

 ،قابلیت پتنت شدن ایران مبنی بر های ثبت اختراعات خارجی: پس از تایید کانون پتنتهزینهپرداخت  9-2

ن با کانون در پرداخت هزینه طی مذاکرات مخترعیمیزان مشارکت کانون پتنت ) کانون پتنتتوسط هزینه ثبت 

 د.زینه توسط مخترعین پرداخت خواهد شه الباقیو  ( %10)حداکثر دانشگاه و  (پتنت تعیین خواهد شد
 

 کمیته ستندات،م ارائه از پس صخصو این در :اختراعات خارجی )پتنت( از پرداخت هزینه نگهداری 9-3

 استار این در نمود. خواهد گیریتصمیم هزینه پرداخت رد دانشگاه مشارکت یزانم خصوص در فکری کیتلما

 .نماید قطع یا و ادامه آینده ایساله در ار میزان این تواندمی انشگاهد اختراع، سازیتجاری وضعیت به توجه با

 فکری یهاییدارا در تجاری شریک و پدیدآورنده دانشگاه، سهم -10 ماده

ماده  مذکور در یشأهااز من یکه ناش 6ماده مذکور در  یفکر یهاییاز دارا کیهر  یحقوق معنو هیکل 10-1

 این آ حیموردبحث، تشر یفکر یهاییدارا یت. لکن، در ذکر حق معنواس دآورندهیاست، متعلق به پد ۵

 ای یکالس یعلم یهاشستدرج آن در رزومه، شرح آن در ن ع،یتوز ر،یاز آن، مانند تکث یمعنو یبرداربهره

 هاو وبالگ هاتیسادر وب شیخارج آن، نما ایدانشگاه و  طیاظهار آن در مح گر،ید یو هر نشست علم یکنفرانس

  .دیخود به دانشگاه اشاره نما یالزم است به وابستگ یاجتماع یهاو شبکه
 

ورت وجود(، و ص)در  یتجار کیتماماً متعلق به دانشگاه، شر یفکر ییدارا یدر حقوق ماد تیمالک 10-2

 نیمع 1آن بر اساس مفاد جدول  زانی)در صورت وجود( است که م یحقوق تیبا شخص دآورندهیپد/یمجر

 تیون شخصبد دآورندهیپد/ی. مجردشویماعمال  ناًیع یفکر ییدارا یحقوق در زمان ثبت رسم نیا و شودیم

 کیهر  یسازیرحاصل از تجا دیندارد، لکن در عوا یفکر ییدارا یدر بعد ماد تیحق مالک گونهچیه یحقوق

، به شرح 6ه مادور در مذک یفکر یی، برحسب نوع دارا۵مادهمذکور در  یاز منشأها یناش یفکر یهاییاز دارا

 است: میسه ذیل 1جدول 
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 فکری هایدارایی سازیتجاری از حاصل عواید و مادی مالکیت رد تجاری ریکش و جری/پدیدآورندهم دانشگاه، سهم – 1 جدول
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رت  * رصو ر کهید زیتجا دانشگاه سا د،  انجامی توسط  ده  ۵شو افزو رصد به سهم فوق   . دشویمد
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هم دانشگاه بیانگر میزان س اختراعدر جدول فوق، ستون مربوط به سهم دانشگاه در مالکیت مادی  :1 تبصره

رارداد داخلی همزمان با انجام مراحل ثبت اختراع، طی ق که استثبت اختراع بعنوان مالک اختراع در گواهی 

ا جدول فوق بسازی اختراع و مطابق تجاری( دانشگاه میزان سهم خود را در عواید حاصل از 1 مربوطه )پیوست

درصد  سهم دانشگاه اززمان شروع پرداخت  ،محصول همچنین در عواید حاصل از فروش خواهد داد. تغییر

  خواهد شد.مشخص  در کمیته مالکیت فکریو میزان دقیق آن متناسب با حجم فروش  فروش

 

 منوط آن ایاجر و ستا الزامی اختراع نهایی ثبت از پیش ، 1 یوستپ قرارداد عقد ستا بذکر الزم : 2تبصره 

 بود. خواهد تراعاخ نهایی ثبت به

 

یک گروه  قالب در حقوقی یا قیقیح اشخاص یا خصش از پایه قراداد ایاجر جهت مجری که صورتی در 3-10

ی ناشی از کرمکلف است سهم هر یک از اعضای گروه را در مالکیت مادی دارایی ف، کندیمتحقیقاتی استفاده 

که حاوی امضای  ی،دقیق معین نموده و آن را به صورت کتب طوربهی آن، سازیتجارقرارداد و عواید حاصل از 

این بند، همه  اعالم نماید. در صورت عدم رعایت مفادمالکیت فکری دانشگاه  دفترهمه اعضای گروه باشد، به 

 دارای سهم مساوی خواهند بود. شده و اعضای گروه به عنوان پدیدآورندگان مالکیت فکری محسوب

 ر مورد دارایی های فکری خارج از قرارداد نیز مفاد همین بند جاری است.د -تبصره 

 

از حاالت مندرج  یکیاز  ریغ دآورندهیپد /یو مجر ،یتجار کیشر دانشگاه، یقالب همکار کهیدرصورت 10-4

 ییدارا یود از حقوق مادخسهم  نیینسبت به تع زیآمصورت مسالمتبه نیباشد، در ابتدا طرف 1در جدول 

 تهیته، کممدت دو هف رفآن توافق خواهند نمود. در صورت عدم توافق ظ یسازیحاصل از تجار دیو عوا یفکر

با در نظر  نفعانیسهام ذ زانیمنظور م نیا یسهم خواهد پرداخت و برا نییبه حل اختالف و تع یفکر تیمالک

 خواهد شد. نییتع 1حالت قابل انطباق در جدول  نیترکیگرفتن نزد

 گر،ید یقاتیهر کار تحق ایپژوهش  یخروج ای نامهانیدر خصوص مقاالت، اعم از مقاالت مستخرج از پا 10-۵

 کنند. خود به دانشگاه را در مقاله درج یاند وابستگمقاله مکلف سندگانینو ای سندهینو

ی ریگمه است، تصمیی برای میزان سهم هر یک از اشخاص مقررشدادامنه 1در مواردی که در جدول  10-6

 .باشددر مورد عدد نهایی در بین دامنه مزبور بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه می

 فکری یهاییدارا کیفی و کمی ارتقاء و توسعه -11 ماده

مستلزم  ،۵ماده ی مذکور در أهامنشی فکری ناشی از هاییداراهرگونه توسعه و ارتقاء کمی و کیفی در انواع 

در چارچوب قرارداد  و شریک تجاری )در صورت وجود توافق کتبی و صریح بین دانشگاه، مجری/پدیدآورنده
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 موردنظرو جزییات منعقدشده در این مورد  نفعیذ. در صورت توافق، قرارداد جدیدی بین طرفین است( پایه

 .دشجهت توسعه و ارتقاء بیان خواهد 

 فکری یهاییدارا (یسازی)تجار مادی یبرداربهره یهاقالب -21 ماده

های زیر خواهد ، و نه محدود به، قالب، ازجملهنامهنیموضوع این آیی فکری هابرداری مادی از داراییبهره 12-1

 بود:

در قبال ام حق مادی دارایی فکری به متقاضی : به معنی انتقال تم(B1) فروش( دارایی فکریانتقال ) 12-1-1

ازای دارای ارزش مادی. در صورت انتقال )فروش( دارایی فکری، اخذ مبلغ مشخصی پول یا هر نوع مابه

 طرف فروشنده هیچ حق مادی در دارایی فکری نخواهد داشت.

برداری از حق مادی دارایی فکری را، به صورت انحصاری مجوز بهره: (B2برداری )واگذاری امتیاز بهره 12-1-2

 .کندواگذار می ازای دارای ارزشمبلغ مشخصی پول یا هر نوع مابهدر قبال پرداخت  رانحصارییا غی

کری به متقاضی در قبال اخذ ف: به معنی فروش محصول حاصل از یک دارایی (B3)فروش محصول 12-1-3

 ازای دارای ارزش.مشخصی یا هر نوع مابه یمبلغ

 های دیگری توافق نمایند.از قالب در مورد استفاده ندتواندر دارایی فکری می نفعطرفین ذی 12-2

سازی تجاریبرداری از یک نوع دارایی فکری خاص در کدام قالب باشد، در زمان اینکه نحوه بهره 12-3

ن عوامل که با در نظر گرفت شود( موردتوافق واقع می1بین ذینفعان دارایی فکری )بر اساس جدول 

، نوع دارایی، گذارانهن، وضعیت بازار، پیشنهادات واصله از سوی سرمایمتعددی ازجمله مقتضیات زما

داد ناظر بر قالب قابلیت، میزان نیازمندی به آن و قدرت رقابتی آن در بازار تعیین خواهد شد. مفاد قرار

 توافقی متعاقباً تنظیم و نهایی خواهد شد.

 شدهنانشگاه تدویدتوسط دفتر مالکیت فکری  ی فکریهای هر یک از داراییسازقالب و شرایط تجاری 12-4

یته . هرگونه اقدام در این خصوص منوط به تصمیم کمشودو به کمیته مالکیت فکری پیشنهاد می

 مالکیت فکری دانشگاه است.

 فکری یهاییدارا (یسازی)تجار مادی یبرداربهره در تقدم حق -13 ماده

برداری مادی بهرهری/مجری از حق تقدم در استفاده و تجا برخورداری هر یک از دانشگاه/شریک 1-13

ه این ک. در صورتی استسازی( دارایی های فکری، مطابق مفاد قرارداد پایه )در صورت وجود( تجاری)

 :گیردمیموضوع صراحتا در قرارداد پایه ذکر نشده باشد، تعیین حق تقدم به شرح ذیل انجام 

 ؛یهوجود شریک تجاری و قرارداد پا 13-2

ی مذکور در ماده منشأهای فکری ناشی از هاییدارای مادی از انواع برداربهرهدر هرگونه استفاده و  13-2-1

، در صورت وجود شریک تجاری، شریک تجاری دارای حق تقدم بوده و پیش از دانشگاه و مجری و هر ۵

یا  12ه ی مذکور در مادهاقالبی فکری در یکی از هاییدارای از برداربهرهشخص ثالث دیگری در اولویت 
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مستندات و گزارشات نهایی در پایان قرارداد  ارائههر قالب توافقی دیگر قرار دارد. برای این منظور، پس از 

دانشگاه یا مجری باشد، دانشگاه  مدنظری فکری ناشی از قرارداد پایه هاییداراپایه، هر زمان که استفاده از 

به شریک تجاری به صورت کتبی اعالم نماید. شریک تجاری مکلف است یا مجری موظف است موضوع را 

کتبی و  اظهارنظرظرف مدت یک ماه نسبت به استفاده یا عدم استفاده از حق تقدم مندرج در این ماده 

 صریح کند.

 یهاییدارای مادی از برداربهرهاستفاده و  در صورت اعالم کتبی و صریح شریک تجاری دال بر قصد 13-2-2

رفین )دانشگاه، فکری حاصل از قرارداد پایه، قالب قراردادی منتخب و شروط مندرج در آن با مذاکره بین ط

ی هاییدارای از برداربهره، مجری( تدوین خواهد شد. لکن کلیه عایدات مادی حاصل از شریک تجاری

طرفین )دانشگاه،  دیدی بینتقسیم خواهد شد، مگر اینکه شرایط ج نامهنییآاین  10فکری، مطابق با ماده 

 مذاکره و توافق واقع شود. شریک تجاری، مجری( مورد

اعالم کتبی  موردبحثی فکری هاییداراز بخشی ا، تنها به استفاده از شریک تجاری کهیدرصورت 13-2-3

 .رفتار کند 12.4طبق بند  تواندیمی فکری، دانشگاه هاییداراو صریح کند، در خصوص بقیه 

، شریک تجاری از سوی 13.2.1پیرو بند تبی اظهارنظر صریح و ک گونهچیهر صورت عدم وصول د 13-2-4

برای استفاده  رأساً تواندیمسازی، دانشگاه تجاریو یا عدم حصول توافق با شریک تجاری بر روی قرارداد 

ی برداربهره ل ازی فکری به هر نحو مقتضی اقدام کند. در این صورت کلیه عایدات مادی حاصهاییدارااز 

وافق جدیدی بین تقسیم خواهد شد، مگر اینکه ت نامهنییآاین  10ی فکری مطابق با ماده هاییدارااز 

 ، مجری( مورد مذاکره و توافق واقع شود.شریک تجاریطرفین )دانشگاه، 

داشته باشد،  ی فکری راهاییدارای از برداربهرهقصد استفاده و  رأساً در صورتی که شریک تجاری 13-2-۵

توافق  12.2د خصوص طبق بنکتبی اطالع دهد. در این  صورتبهالزم است موضوع را به دانشگاه و مجری 

 خواهد شد.

 ؛و وجود قرارداد پایه شریک تجاریعدم وجود  3-13

ر ، د4ی مذکور در ماده امنشأهی فکری ناشی از هاییدارای مادی از انواع برداربهرهدر هرگونه استفاده و    

فیت ، دانشگاه دارای حق تقدم خواهد بود. تصمیم نهایی در خصوص کیشریک تجاریصورت عدم وجود 

 ی و چارچوب آن بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه خواهد بود.برداربهره

  ؛دارایی فکری خارج از قرارداد 4-13

دآورنده متعهد به د، مجری/پدیی فکری خارج از قرارداهاییدارای مادی از برداربهرهدر خصوص هرگونه   

فیت ی فکری حاصله به دانشگاه بوده و تصمیم نهایی در خصوص کیهاییدارامستندات کامل  ارائه

 ی و چارچوب آن بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه خواهد بود.برداربهره
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 یفکر یهاییدارا یمحرمانگ حفظ -14 ماده

 و ندگانینما ن،یمعاون س،یازجمله، و نه محدود به، رئ نامهنییآ نیاشخاص مرتبط با موضوع ا هیکل  14-1

دانشگاه و کارکنان و  یعلم ئتیه یاعضا ان،یدانشجو ،یتجار یشرکا ان،یدانشگاه، مجر سازانمیتصم

 هیکل یدانشگاه، متعهد به حفظ محرمانگ یفکر یهاییدر دارا ریدرگ یرفنیو غ یکارشناسان و مشاوران فن

 یسازیتا مرحله تجار یو طرح برنامه پژوهش یپردازدهیادانشگاه از مرحله  یفکر یهاییط به دارااطالعات مربو

 را به یاطالعات گونهچیه ،یفکر یهاییاز دارا کیمتعهدند در خصوص هر  نیهمچن ؛(2)پیوست  باشندیم

 هیکل یکتب تیرضا لیتحصافشا نکنند، مگر با  رتبطم ریشخص ثالث غ چیبه ه یعنوان چیو تحت ه یلیدل چیه

 .نفعیذ نیطرف

شده و ضمانت  حیتصر فیتکل نیدانشگاه، به ا یهانامهنییآ گرید زیو ن هیالزم است در هر قرارداد پا 14-2

 .دشو ینیبشیتعهد پ نیدر صورت نقض ا یمناسب ییاجرا

 

 اختالف وفصلحل وهیش -15 ماده

و هر  یتجار کیشر ودانشگاه  ایو  دآورنده،یپد/یو مجردانشگاه  نیهرگونه اختالف ب ،یدر سطح مل 1۵-1

 نیابتدا با مذاکره ب باشد،یجزئاً، م ایمتعلق به دانشگاه، کالً  یفکر ییاز انواع دارا کیکه مربوط به هر  یاختالف

ظرف مدت دو ماه، طبق قرارداد  ختالفل توافق در حل اوفصل خواهد شد. در صورت عدم حصوحل نیطرف

 عمل خواهد شد. یداخل یینظر مراجع قضا ایصورت وجود( )در  هیپا

است که در قرارداد مورد  یگرید یفقهر روش توا ای یوفصل اختالف داورحل وهیش ،یدر سطح فرامل 1۵-2

 .شودیواقع م حیتصر

 حاکم قانون -16 ماده

 د بود.یته مالکیت فکری دانشگاه خواهکمهرگونه تفسیر مفاد این آیین نامه بر عهده  16-1

نه کنترل، اجرا، تفسیر و آثار است و هرگو رانیا یاسالم یجمهور نیتابع قوان ثیاز هر ح نامهنییآ نیا 16-2

 یاسالم یجمهور یطبق قوانین جار نامهنییآ نیمفاد ا تیاز آن با رعا یاختالفات ناش هیکل زینقض آن و ن

 وفصل خواهد شد.ایران حل

هر  زیو ن یتجار کیشر دانشگاه و ایو  دآورنده،یپد/یدانشگاه و مجر نیب هرگونه اختالف یدر سطح مل 16-2

جزئاً،  ایانشگاه، کالً د یمورد ادعا از سو ایمتعلق به دانشگاه  یفکر ییاز انواع دارا کیکه مربوط به هر  یاختالف

 اهد شد.وفصل خوحل رانیا یاسالم یمهورج نیقوان ای)در صورت وجود(  هیطبق قرارداد پا باشد،یم

 نیطرف نیب یضمن ای حیدر صورت وجود توافق صر ،یخارج یقانون حاکم بر قراردادها ،یدر سطح فرامل 16-3

 نیل تعارض قوانقانون حاکم طبق قواعد ح ،یتوافق نیقرارداد بر قانون حاکم، مطابق آن، و در صورت فقدان چن

 شد. دفصل خواهواز قرارداد مطابق آن حل یو سپس هرگونه اختالف ناش نییتع
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 نامهنییآ یاجرا حسن بر نظارت -17 ماده

 یسازیتا تجار یپردازدهیااز مرحله  یفکر یهاییدارا هیدر ارتباط با کل نامهنییآ نیا یبر حسن اجرا نظارت

 یهانامهنییآ گریو د هیداد پادر هر قرار تواندیم تهیکم نیاست. ا یفکر تیمالک تهیازآن بر عهده کمو پس

 .دیخود اتخاذ نما ینظارت فهیانجام وظ یبرا را یاصواحوال هر مورد، سازوکار ختبط، با در نظر گرفتن اوضاعمر

  یفکر یهاییدارا با ارتباط در منعقده یقراردادها با نامهنییآ نیا ارتباط -18 ماده

 جادیا یدر راستا یجارت کیدانشگاه و شر نیب ایو  دآورنده،یپد/یدانشگاه و مجر نیکه ب یهر قرارداد 1۸-1

که  یشود، مگر در موارد میتنظ نامهنییآ نیمطابق با ا دیبا شودیمنعقد م یفکر یهاییچند نوع از دارا ای کی

 یفکر تیمالک هتیکم زمجوز خاص ا ایو  ستشده ا زیتجو نامهنییآ نیامکان توافق بر خالف آن، در مفاد ا

 .دشوکسب 
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 :1 پیوست

 سازی دارایی فکریقرارداد تعیین وضعیت عواید ناشی از تجاری

 (قانون مدنی ایران 10ذیل ماده )

 

 مقدمه

 از فکری دارایی سازیتجاری از ناشی عواید و معنوی و مادی حقوق وضعیت تعیین برای قرارداد این •

 نیت سنح رفینط بنای .شودمی منعقد 1 ادهم در رمذکو طرفین ینب .................................................. نوع

 .است آن به ربوطم مسائل کلیه و اضرح قرارداد جرایا ازجمله عامالتت کلیه در

 طرفین قرارداد - 1ماده 

 به   4113416۵476۵ قتصادیا کد با امیرکبیر، نعتیص دانشگاه فناوری و پژوهشی معاونت .1

  و شود،می نامیده «دانشگاه» عنوان تحت عدب به این زا که ،...................................... دکتر آقای نمایندگی

 به ... نمایندگی هب ... ثبت شماره به ... اقتصادی دک و ... ملی شناسه دارای ... شرکت ( الف .2

 شود،می نامیده «دوم شریک» بعد به این زا که مدیره هیئت عضو نوانع به ... آقای و مدیرعامل عنوان

 شوند.می نامیده  «مخترعین» بعد به این از که... آقای (ب و

 .است آمده 1 پیوست در متعاملین قانونی اختیارات مصدق سند •

 نشانی طرفین - 2ماده 

 به فناوری، و پژوهش معاونت دفتر امیرکبیر، صنعتی دانشگاه تهران، از است عبارت دانشگاه نشانی •

 669۵9149 تلفن شماره

 .................................... تلفن شماره به ،................................................... است عبارت مخترعین نشانی •

 ابالغ منزلهبه فوق هاینشانی به احضاریه اخطاریه، اظهارنامه، هرگونه ارسال و مکاتبات کلیه انجام •

 است موظف هدد تغییر را ودخ نشانی رفین،ط زا کی ره کهرصورتید .است قرارداد طرف به قانونی

 کتبی صورتبه دیگر طرف به را جدید نشانی ود،خ نشانی قطعی غییرت از بلق کاری روز پنج حداقل

 .شد خواهد اعمال مقابل رفط اقامتگاه عنوانبه جدید شانین مذکور، مدت نقضایا از پس .دارد اعالم

 .بود خواهد لفمتخ طرف عهده رب ماده این مخالف ملع از ناشی عواقب هرگونه

 .است اعتبار فاقد نشانی صوری تغییر •
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 ابالغ منزلهبه فوق هاینشانی به احضاریه اخطاریه، اظهارنامه، هرگونه ارسال و مکاتبات کلیه نجاما •

 است موظف دهد تغییر ار خود نشانی رفین،ط از کی هر کهرصورتید .است قرارداد طرف به قانونی

 کتبی صورتبه دیگر طرف به را جدید نشانی ود،خ نشانی قطعی غییرت از بلق کاری روز پنج اقلحد

 .شد خواهد اعمال مقابل رفط اقامتگاه عنوانبه جدید شانین مذکور، مدت نقضایا از پس .دارد اعالم

 .بود خواهد متخلف رفط عهده بر ماده ینا مخالف ملع از اشین عواقب هرگونه

  .است اعتبار فاقد نشانی صوری تغییر •

 

 موضوع قرارداد - 3ماده 

 از ناشی عواید و معنوی و مادی حقوق وضعیت تعیین از است عبارت قرارداد موضوع •

 نوانع با ..................................... نوع از قرارداد وضوعم فکری دارایی سازیتجاری

    ................................. بتث شماره و............................ اظهارنامه شماره با ......................................................

 .آتی مقررات موجببه آمریکا اختراع بتث اداره در   ............................... مورخ

 آن در معنوی و یماد حق دارندگان نشانگر اسناد و قرارداد موضوع فکری دارایی مشخصات •

 .است شده ضمیمه پیوست به

 

 مدت قرارداد - 4ماده 

 از یکی موجببه اینکه گرم شود،می منعقد نامحدود دتم برای آن مضایا تاریخ زا قرارداد این

 .شود فسخ راردادیق یا قانونی اسباب

 

 حقوق مادی و معنوی دارایی فکری - 5ماده 

 در و است انتقالرقابلغی االبدالی و است مخترعین هب متعلق تماماً فکری دارایی معنوی حق •

 .شودمی درج معنوی حق مالک عنوانهب ایشان نام فقط ن،آ ثبت خارجی و داخلی هایظهارنامها کلیه

 صنعتی دانشگاه به میزان...................... به 3 ماده فکری دارایی مادی حق قرارداد این پیرو •

 شود. می منتقل دوم شریک هب ..................... زانمی و اول( )شریک امیرکبیر
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 انتقال، برای ازجمله 3 ماده موضوع فکری دارایی در مادی مالکیت حق گونههیچ مخترعین •

 حاصل عواید از قرارداد این 6 ماده طابقم لکن، .ندارد آن سازیجاریت یا فروش اگذاری،و برداری،بهره

 .داشت خواهند سهم ،گیردمی تعلق اول ریکش به که راردادق این وعموض فکری اییدار سازیتجاری از

 

 سازی و فروشتقسیم عایدات مادی حاصل از تجاری - 6ماده 

 قرارداد موضوع فکری دارایی مادی حق ......................... ، قرارداد این ۵ ماده موجببه اگرچه •

 این موجببه کنل دارند،ن فکری دارایی مادی حق در سهمی مخترعین و باشدمی انشگاهد به متعلق

 به دانشگاه سهم از فکری دارایی برداریبهره مجوز اعطای ای و روشف از اصلح ادیم وایدع قرارداد

 گیرد:می تعلق رفینط به ذیل شرح

 دانشگاه درصد ................ -الف

 گرفت: اهدخو تعلق هانآ به ذیل شرح به هک مخترعین درصد ............ -ب

 درصد .............. اول مخترع -1

 درصد............. دوم مخترع -   2              

 دانشگاه، توسط قرارداد این موضوع کریف دارایی برداریهرهب مجوز عطایا یا روشف ورتص در-ج

 شود.می افزوده رصدد ۵ میزان هب مذکور درصد .............. سهم به

 به درصد ................ میزان به فکری دارایی از مستخرج محصول فروش از حاصل مادی عواید •

 هب درصد ...................... و اول خترعم به درصد ..................... و اول( شریک) امیرکبیر صنعتی دانشگاه

  رفت.گ خواهد تعلق دوم مخترع

 

 حقوق و تعهدات دانشگاه - 7ماده 

 ماده موضوع فکری دارایی سازیتجاری جهت در را خود متعارف تالش است متعهد دانشگاه •

 .نماید استفاده مینهز این در خود وجودم ارتباطات از و گیرد ارک به 3

 انتقال قابل انحصاری غیر حق قرارداد این موجببه 3 ماده موضوع فکری دارایی سازیتجاری •

 ثالث به را راردادق این موضوع حصولم سازیجاریت ندتوامی اهدانشگ لذا .کندمی ایجاد دانشگاه برای

 .نماید منتقل

 موضوع فکری دارایی سازیتجاری برای الزم اجرایی و عملیاتی اقدام هرگونه تواندمی دانشگاه •

 .آورد عمل به کشور از خارج و داخل در زمانهم ای کشور از ارجخ یا اخلد در را 3 ماده

 غیرحضوری ارتباطات دانشگاه، رسمی سایتوب در درج مانند یطریق هر از تواندمی دانشگاه •

 .نماید اقدام 3 ماده موضوع کریف دارایی سازیتجاری رسانیاطالع برای حضوری و
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 به (لیسانس) برداریبهره امتیاز واگذاری هایقالب در تواندمی فکری دارایی سازیتجاری •

 رکتش تأسیس الث،ث خصش به (فروش) قالانت ثالث، شخص اب مشاع مالکیت یجادا ثالث، شخص

 ارایید سازیتجاری برای مطلوب تجاری مدل اب که دیگری البق هر یا و ثالث، خصش با مشترک

 دارایی سازیتجاری برای طلوبم تجاری دلم انتخاب .شود انجام باشد متناسب ردادقرا موضوع فکری

 .است دانشگاه تصمیم با 3 ماده موضوع فکری

 بر تعهدی گونههیچ قرارداد، این مدت در سازیتجاری امر در دانشگاه موفقیت معد صورت در •

 سهم مالی، سال ره پایان در ستا موظف انشگاهد وفقیت،م ورتص رد لکن .بود نخواهد دانشگاه عهده

 نماید. واریز شد خواهد معرفی خترعینم توسط که بانکی سابح به ار سازیتجاری محل زا مخترعین

 

 حقوق و تعهدات مخترعین -8ماده 

 همکاری قرارداد، این موضوع سازیتجاری به دانشگاه اقدام صورت در است متعهد مخترعین •

 .آورد عمل به انشگاهد با قرارداد این دفه به یلن برای ار خود حداکثری

 اختیار در را 3 ماده موضوع فکری دارایی با مرتبط مدارک و اسناد کلیه است متعهد مخترعین •

 .دهد قرار شگاهدان

 برای نیاز مورد محتوای آن با مطابق و دانشگاه درخواست پیرو است متعهد مخترعین •

 هر یا دانشگاه برای را 3 ماده موضوع کریف دارایی اب رتبطم موزشیآ هایدوره نیز و رسانیاطالع

 .نماید ارائه رایگان هب دیگر ثالث شخص

 ،3 موضوع فکری دارایی با مرتبط مایشگاهیآز نمونه ساخت صورت در است متعهد مخترعین •

 در امانی صورتهب را آن سازی،تجاری مقاصد و ارائه هتج عنداللزوم انشگاه،د رخواستد ورتص در

 .دهد قرار دانشگاه سوی زا شدهمعرفی ثالثی شخص ره یا دانشگاه اختیار

 

 تغییرات در قرارداد - 9ماده 

 را قرارداد این مفاد تواندنمی قرارداد، این بر مؤخر رفتار یا نوشته و سند وگو،گفت هیچ •

 دو هر سوی زا امضاشده دارتاریخ و کتبی الحاقیه یک کلش اینکه مگر دهد، تغییر کلی یا جزئی

 مالک الحاقیه، مفاد با راردادق این تعارض واردم در ورت،ص ینا در .بگیرد ودخ به را قرارداد طرف

 .ودب خواهد الحاقیه مفاد عمل
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 تفسیر قرارداد - 10ماده 

 نظر موجود، عرف فارسی، زبان در قرارداد الفاظ عرفی معانی قرارداد، این تفسیر در •

 عمل مالک قرارداد حفظ به الشت و طرفین مشترک رادها کشف هب تالش یت،ن سنح کارشناسانه،

 .بود خواهد

 

 زمان و مکان انعقاد قرارداد - 11ماده 

 در 3 ماده در مندرج قراردادی اسناد سایر و قرارداد این مفاد لیهک دارندمی اذعان طرفین •

 و زمان مانه در و گردید، تفهیم و رسید آنان املک آگاهی هب هرانت هرش در .................... تاریخ

 .شد امضا آنان سوی از نجزم و قطعی صورتهب و روانی سالمتی و حتص کمال در مکان،

 .باشدمی ................. قرارداد شدن رااالجالزم و آغاز تاریخ •

 

 زبان قرارداد -12ماده 

 بین تعارض و خارجی زبان هر به قرارداد ترجمه صورت در .است فارسی قرارداد این زبان •

 .بود خواهد ملع مالک قرارداد ینا مفاد شده،ترجمه هاینسخه و قرارداد این مفاد

 است متعهد ترجمه به کننده اقدام طرف دیگر، هایزبان به قرارداد این ترجمه صورت در •

 بند فادم دو آن بین منعقده قرارداد هر در و کند آگاه ندب این ادمف زا ار شده ترجمه نسخه مخاطب

 خواهد کننده ترجمه طرف عهده رب بند این زا تخلف از ناشی سئولیتم هرگونه .شود گنجانده فوق

 .بود

 

 مه قراردادنقض، جبران، فسخ و خات - 13ماده 

 تواندنمی هاآن قانونی مقامقائم یا طرفین از یکهیچ و است الزم قرارداد یک حاضر قرارداد •

 .قرارداد این در قررم شرایط یا انونق موجببه مگر نماید سخف را آن جانبهیک صورتبه

 قرارداد خاتمه موجب طرفین سوی از مقرر مدت در قرارداد این از ناشی تعهدات اجرای •

 .شودمی

 این در که خود به مربوط تعهدات از یک هر انجام از قرارداد طرفین از یک هر کهدرصورتی •

 ناقض طرف و داشت خواهد را قرارداد فسخ حق مقابل طرف کند، خودداری است، شده مقرر قرارداد

 که یموارد در جز بود، خواهد مقابل طرفبه وارده معنوی و مادی خسارات کلیه جبران به مکلف
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 مادی خسارات میزان برآورد .باشد شده تعیین نقض قبال در مشخصی اجرای ضمانت قرارداد این در

 .شودمی ارزیابی کارشناس به امر ارجاع طریق از که است الطرفینمرضی داور با وارده معنوی و

 صورتبه را موضوع است مکلف نقض مدعی طرفین، از یک هر سوی از نقض ادعای صورت در •

 دریافت زمان از کاری وزر 3 مدت رفظ است تعهدم قابلم طرف .نماید اعالم قابلم طرف به بیکت

 داور سوی از نقض أییدت صورت در .مایدن اعالم الطرفینمرضی داور به ار موضوع نقض، اعالم

 یلتحص عدم یا اورید به امر ارجاع دمع صورت در .شد خواهد قداما باال بند اب مطابق الطرفین،مرضی

 دسترس در شدهبینیپیش هایجبران کلیه و شده تلقی صحیح قضن ادعای قض،ن مدعی رضایت

 .بود خواهد

 

 وفصل اختالفشیوه حل - 14ماده 

 ظرف آمیزمسالمت صورتبه را قرارداد این از ناشی اختالف هرگونه شوندمی متعهد طرفین •

 وفصلحل قرارداد، اظرن و مقابل طرفهب آن کتبی اعالم اب اختالف، ظهور اریخت از فتهه دو مدت

 .شودمی داده ارجاع الطرفینمرضی داور هب موضوع اختالف، لح در وفیقت عدم ورتص در .نمایند

 .است االتباع الزم و قطعی رفینط به کتبی بالغا از سپ داور، رأی

 

 قانون حاکم - 15ماده 

 اجرا، کنترل، هرگونه و است نایرا اسالمی جمهوری قوانین تابع حیث هر از قرارداد این •

 جاری قوانین طبق قرارداد این مفاد رعایت اب آن از ناشی ختالفاتا کلیه یزن و نآ قضن آثار و تفسیر

 .شد خواهد وفصلحل ایران اسالمی جمهوری

 

 قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه -16ماده 

 غیرقابل و طرفین رلکنت از خارج و نشده،بینیپیش طبیعی حادثه هرگونه بروز صورت در •

 طرفین از یک هر برای قراردادی عهداتت انجام از انعم که زلزله، و سیل انندم اجتناب، و پیشگیری

 عدم یا تأخیر اب اجرا خصوص در یگرد طرف قابلم رد رفینط زا یکهیچ شود،می هاآن دو هر یا

 جریان مدت رد قراردادی هداتتع تمامی و بود نخواهد مسئول رحاض قرارداد عهداتت از کی هر اجرا

 .شود قراردادی تعهدات انجام از مانع اهرهق قوه تحقق که رطیش به ود،ب خواهد لقمع اهرهق قوه

 .بود نخواهد معتبر آن به توسل اال و است الزامی قرارداد ناظر سوی از قاهره قوه ظهور تأیید •
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 قرارداد فسخ تقاضای توانندمی نطرفی از یک هر انجامد طول به ماه دو از بیش قاهره قوه اگر •

 .دنماین مقابل طرف از را

 قوانین وضع کارکنان، اعتصاب جنگ، فعالیت، محل سوزیآتش مانند غیرمترقبه حوادث •

 هستند جتنابا و پیشگیری غیرقابل و طرفین نترلک زا خارج و نشده،بینیپیش که محدودکننده

 نیز هاآن مورد در فوق مقررات و بوده اهرهق قوه کمح رد شوند،می قراردادی تعهدات نجاما از مانع و

  .شد خواهد اعمال

 

 سایر موارد - 17ماده 

 .نمودند ساقط خود از را تدلیس خیار استثنای به قانونی خیارات کلیه طرفین •

 داده تشخیص اعتباربی و اجرا غیرقابل قرارداد این از بندهایی ذیصالح مرجع وسیلهبه اگر •

 خواهدن اجرا غیرقابل و اعتباربی را قرارداد ینا کل اعتباری،بی و اجرا ابلیتق عدم این یطورکلبه شود

 کرده تغییر ندهاب این اهداف با نطباقا قابل انونق تریننزدیک با ذکورم بندهای حالت این در و کرد

 .شوندمی تفسیر و

 حکم نسخه هردو و شودیم امضاء و تنظیم ماده 17  و المتن متحد نسخه دو در قرارداد این •

 .دارد را اصلی نسخه حکم توافقنامه ینا از معتبری تکثیر ره قرارداد نعقادا از پس و اردد واحد

 

 

      دوم مخترع مضایا                      اول مخترع امضای                            دانشگاه امضای     

 

 پنج مخترع مضایا                     چهارم خترعم مضایا                   سوم مخترع امضای    

 



 میرکبیردانشگاه صنعتی ا یفکر یهاییدارا نامهنییآ

 AUT-PR-2304 شماره:

 04/11/1399                   تاریخ:           1 نسخه:

 26از:                2۵صفحه:  

 

 

 

 حقوق مالکیت دارایی های فکریاطالعات و حفظ  تعهدنامه : 2پیوست 

 

 یهاییداراالکیت متوسط آقا / خانم ........... در موضوع حفظ اطالعات دانشگاهی و رعایت حقوق  تعهدنامهاین 

 شود.تنظیم و امضا می "دانشگاه"صنعتی امیرکبیر  دانشگاه یفکر

 

مند دانشگاه( به اینجانب                                   )دانشجو / عضو هیات علمی / کارشناس / کار   

 شوم:پذیرم و متعهد می.... می...................شماره ملی ...

و کلیه شرایط  آگاه شدهفکری دانشگاه در اختیار من قرار گرفته و نسبت به آن  تیمالکمفاد آیین نامه  -1

 پذیرم.میرا آن 

های فکری میزان تقسیم مالکیت مادی دارایی، بر اساس شرایط آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه -2

مرحله  تا یو طرح برنامه پژوهش یپردازدهیاز مرحله احاصل از فعالیتهای اینجانب در دانشگاه، 

های فکری دانشگاه سازی داراییاید ناشی از تجاریی را مطابق با قرارداد تعیین وضعیت عوسازیتجار

 بپذیرم. 

نگه نزد خود  ،کنممی افتیرا که درپژوهشهای دانشگاه )اعم از محرمانه یا غیر محرمانه( اطالعات  هیکل -3

 . و به غیر واگذار ننمایم دارم

ف اشاکتبود، اع، بهاعم از هر گونه اختر فکری،درمورد هر گونه دارایی  اطالعات کاملیدرصورت نیاز،  -4

ه نمایش ب او ی، یافته ، توسعهطراحی شده ،هساختبا همکاری اینجانب افزاری که ممکن است یا نرم

 گذاشته شود را به دفتر مالکیت فکری دانشگاه ارائه نمایم. 

 گیرم.در صورت نقض هر یک از تعهدات باال، آثار حقوقی ناشی از آن را بر عهده می -۵

 



 میرکبیردانشگاه صنعتی ا یفکر یهاییدارا نامهنییآ

 AUT-PR-2304 شماره:

 04/11/1399                   تاریخ:           1 نسخه:

 26از:                26صفحه:  

 

 حل امضا و اثر انگشت م                                                                                                              




