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 :تعاریف  1ماده 

 :واژگان ، عبارات و اصطالحات استفاده شده در این آئین نامه در معانی مشروحه ذیل به کار رفته است

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران: پژوهشگاه :  1 – 1

مصیادی   به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اطالق میی گیردد کیه یایی ا      : پدید آورندگان/ پدید آورنده:  2- 1

 .دارایی های فاری را با استفاده ا  تسهیالت یا اماانات پژوهشگاه ایجاد کرده است

منظور ا  حقوق مالایت فایری در ایین آئیین نامیه اعیح ا  حقیوق مالاییت صینعتی         : حقوق مالایت فاری :  3 – 1

 Utility :، مید  هیای کیاربردی   (Industrial Designs)، طیر  هیای صینعتی   (Patent)اختیرا  ببیت شیده    }

Models)عالئیح  (یا مد  هایی که واجد شرایط ببت اخترا  نیستند ولی دارای استفاده تجاری و صنعتی می باشند ،

، مد  های یاپارچه نرم افزار (Trade Secrets)، اسرار تجاری(Trade and Service Marks)تجاری و خدماتی

آبیار عممیی و ادبیی ماتیو  و     } ((Copyrightو حقیوق مالاییت ادبیی و هنیری      {رایانه ای، ارقیام جدیید گییاهی   

ی و حقیوق معنیو  { (ش کننیده پخحقوق مجریان و تولید کنندگان و سا مان های ) غیرماتو ، و حقوق مرتبط با آن

 .مرتبط با آن می باشد

کیه بیا همایاری بیا     ( یح ا  دولتیی، تعیاونی ییا خصوصی    عی ا) اشخاص حقیقی یا حقوقی( : Sponsor)حامی :  4- 1

 .آورندگان در ایجاد حقوق مالایت فاری سهیح هستند/ پژوهشگاه و پدید آورنده

میالاین  / قیراردادی اسیت بیین مالی      (: Licensing)واگذاری امتیا  بهره برداری ا  حقوق مالاییت فایری  :  5 – 1

بیه صیورت   ) در قبا  پرداخیت مبمییی    متقاضیکه به موجب آن قرارداد،  آنبهره برداری ا   متقاضیدارایی فاری و 

مجیو  بهیره بیرداری ا  داراییی      ،و یا مبمییی مقطیو    (  Royalty)ا  درآمد خالص حاصل ا  فروش محصو  یدرصد

 .فاری را بدست می آورد

فرایندی است که منجر به عرضه پایدار محصوالت یا خدمات دانش بنیان به با ار شده و ار ش : تجاری سا ی :  6- 1

 .ده اقتصادی ایجاد می نمایدافزو

محصو  یا خدمتی است که در تولید آن ا  سایر حقوق مالایت فاری دانیش  : محصو  یا خدمت دانش بنیان :  7- 1

 .محور استفاده شده است

میدیر ارتبیاب بیا صینعت، میدیر مرکیز       ... ا  معیاون کارگروهی است متشال : کارگروه فناوری و مالایت فاری:  8- 1

، کیه وییفیه برنامیه رییزی و     ...نفر ا  اعضای هیأت عممی به انتخا  آنان ، ی  نفیر کارشیناح حقیوقی و     دو... رشد،

 تصمیح گیری در خصوص حقوق مالایت فاری را بر اساح مفاد این آئین نامه بر عهده دارد
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 : اهداف   2ماده 

فیراهح نمیودن  مینیه     >>وری مبنیی بیر   این آئین نامه در راستای تحق  یای ا  ویایف و ارت عموم، تحقیقات و فنا

و هح چنین در جهت تسهیل روند تجیاری سیا ی محصیوالت و خیدمات دانیش       <<حمایت ا  حقوق مالایت فاری

مادی و معنوی در پدید آورندگان جهت فعالیت هرچیه بیشیتر   بنیان ، توسعه اقتصاد دانش بنیان ممی ، تقویت انگیزه 

رائه ضیوابط شیفاف در خصیوص حقیوق وتعهیدات متقابیل پژوهشیگاه ، پدیید         در عرصه پژوهش و توسعه فناوری و ا

 .با حقوق مالایت فاری، به تصویب رسیده است ارتبابآورندگان و حامیان ، در 

 : ضوابط کمی   3ماده 

کیه ا  تسیهیالت ،    یاین آئین نامه و ضوابط آن بر تمام اشخاص شاغل در پژوهشگاه و سایر اشخاصی :  1- 3

اعیح ا   ) فعالیت های پژوهشی یا آمو شی استفاده می نمایند اماانات پژوهشگاه در راستای انجام اعتبارات و 

. حاکح می باشید   ( اعضای هیات عممی ، دانشجویان، کارشناسان و اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد 

 .ء و ارائه نمایندهمه اشخاص فوق مویفند تعهدنامه ای مبنی بر قبو  و رعایت مفاد این آئین نامه امضا

فعالیت های فردی یا گروهیی کیه بیا اسیتفاده ا      پژوهشگاه در حقوق مالایت فاری ناشی ا  هرگونه :  2- 3

 .، سهیح می باشد اماانات ، تجهیزات ویا اعتبارات پژوهشگاه انجام می شود

میزان سهح پژوهشگاه ، پدیدآورنده و حامی ا  حقوق مالایت فایری فیوق الیذکر براسیاح شیرایط      : 3 – 3

توافی   به گونیه ای دیگیر    قرارداد ها یا توافقات جداگانه، تعیین خواهد شد مگر ایناه در 4مشروحه در ماده 

ی  شخص بوده و سهح هر ی  ا حقیوق میذکور   در صورتی که پدیدآورندگان یا حامیان بیش ا  . شده باشد

مشخص نشده باشد ، سهح مربوب به گروه پدید آورندگان یا گروه حامیان به نحو مساوی بین آنیان تقسییح   

 .خواهد شد 

چنانچه پدیدآورنده یا حامی ادعا نماید حقوق مالایت فاری بدون اسیتفاده ا  منیابو و ییا اماانیات     : 4 – 3

کمتیر ا  مقیدار    ت و یا سهح پژوهشگاه بیر اسیاح قیوانین و مقیررات ال م االجیرا،     پژوهشگاه حاصل شده اس

است می تواند مدارک و مستندات خود را جهت رسیدگی و اتخیاذ تصیمیح در خصیوص      4مشرو  در ماده 

کمیته مذکور موییف اسیت در اسیر      . میزان سهح پژوهشگاه به کمیته فناوری و مالایت فاری ارائه نماید

  .اقدام نماید  ،تصمیحت به رسیدگی به موضو  و ابالغ کتبی سبنوقت 

پدیدآورندگانی که با استفاده ا  اماانات ، تجهیزات و یا منابو پژوهشگاه موف  بیه ایجیاد هریی  ا     :  5 – 3

حقوق مالایت فاری شده اند مویفند در اسر  وقت موضو  را به کارگروه فناوری و حقوق مالاییت فایری   

و نشیر آن بایید بیا اجیا ه     ببیت  هرگونه اقدامی در خصوص افشاء اطالعات مربوب به آن و ییا  . اطال  دهند 

پدیدآورندگان ح  ندارند بدون کسیب موافقیت و اجیا ه ماتیو  پژوهشیگاه      .ماتو  پژوهشگاه انجام پذیرد
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با اشخاص بالی  نماینید کیه    ( معوض یا غیر معوض) ا  کتبی یا شفاهی اعح اقدام به انعقاد هر نو  قراردادی

 .ری یاد شده است مستقیماً و یا غیر مستقیح مرتبط با حقوق مالایت فا

 :حقوق مالایت فاری موضو  این آئین نامه ا  طری  ذیل تحصیل می گردد:  6- 3

  .حقوق مالایت فاری ناشی ا  سرمایه گذاری و یا اختصاص بودجه ا  سوی پژوهشگاه: 1 -6 -3

 .پژوهشگاه ا  سوی ( با با  پرداخت ) ضحقوق مالایت فاری ناشی ا  اعطای تسهیالت معو:  2 -6 -3

 .حقوق مالایت فاری ناشی ا  اجرای قرارداد های ارتباب با صنعت :  6-3- 3

 .حقوق مالایت فاری ناشی ا  انجام پایان نامه و رساله دانشجویی:  4 -6 – 3

حقوق مالایت فاری ناشی ا  حمایت و اختصاص اعتبار خارج ا  پژوهشگاه ا  جممه سا مان هیا و  :  5 -6 -3

 .دولتی دستگاه های 

 .نحوه مشارکت در حقوق مالایت فاری:  4ماده 

طب  جدو  ذییل  ( 6-3موضو  بند ) حقوق مالایت فاری موضو  این آئین نامه با توجه به نحوه حصو  آن

 .بین پژوهشگاه، پدید آورنده و حامی تقسیح می گردد

 

در صورتی که ی  یا چند حامی بخشی ا  منابو مورد نیا  جهت توسیعه حقیوق مالاییت فایری را تیأمین      :  1تبصره 

 .حقوق حامی پرداخت خواهد شدپژوهشگاه به  مالایت نمایند، به نسبت درصد تأمین منابو ا  سهح

ایجاد شیده متعمی  بیه    مفاد قرارداد ارتباب با صنعت ، قسمتی ا  حقوق مالایت فاری در صورتی که طب  :  2تبصره 

کارفرمای آن قرارداد باشد، سهح پدیده آورنده و پژوهشگاه ا  سهح باقیمانده به نسیبت تعییین شیده ، مشیخص میی      

 .گردد

 درصد مالایت نحوه حصو  حقوق مالایت فاری ردیف

 حامیان/حامی آورندگان/پدیدآورنده پژوهشگاه

 1 رجو  شود به تبصره 55 55 1-6-3موضو  بند 1

 ---------- 85 25 2-6-3موضو  بند  2

 2رجو  شود به تبصره  75 35 3-6-3موضو  بند 3

 3رجو  شود به تبصره  75 35 4-6-3موضو  بند 4

 4رجو  شود به تبصره  65 45 5-6-3موضو  بند 5
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در صورتی که ح  مالایت فاری ا  طری  اجرای پروژه های دانشیجویی مشیترک بیا سیایر دانشیگاه هیا،       :  3 تبصره

حقیقاتی تحصیل شده باشد سهح پدیدآورنیدگان پژوهشیگاه و ایین مراکیز بیه      پژوهشگاه ها و یا سایر مراکز عممی و ت

تقسیح خواهد شد و سهح پژوهشگاه نیز در صورتی که در اجیرای پیروژه ا  منیابو     صورت مشترک و مساوی بین آنان

 .مالی و یا اماانات این مراکز استفاده شده باشد به صورت مشترک و مساوی با این مراکز تقسیح خواهد شد

در صورتی که برای حامی قرارداد یا تواف  نامه موضو  حمایت یا اعطای اعتبار سیهمی ا  حقیوق مالاییت    :  4تبصره 

 .بر اساح باقیمانده سهح محاسبه می گردد فاری در نظر گرفته شده باشد، سهح پژوهشگاه و پدیده آورنده

 ضوابط اجرایی:  5ماده 

رت درخواسیت کیارگروه فنیاوری و حقیوق مالاییت فایری در خصیوص        پدیده آورنده مویف اسیت در صیو  :    1- 5

دستاورد های پژوهشی و فناوری و حقوق مالایت فاری مربوطه کیه  مینیه بهیره بیرداری تجیاری ، کسیب درآمید،       

کسب مجو  و پروانه تولید و یا ببت حقوقی آنها وجود دارد کمیه اطالعات مربیوب بیه آن را بیه صیورت      

و جامو به کارگروه ارائه نماید به صورتی که دستیابی به نتیای  حاصیمه قابمییت تایرار داشیته       ماتو  ، دقی  ، کامل

در این صورت پژوهشگاه مویف است اطالعات یاد شده را محرمانه تمقی کرده و تمامی مساعی خیود را نسیبت   . باشد

 .به حفظ حقوق پدیده آورنده اعما  نماید

ا بخشی ا  حقوق مالایت فایری حاصیمه را طبی  قیرارداد هیای جداگانیه بیه        در صورتی که پژوهشگاه تمام ی: 2 – 5

 .دیگری انتقا  نماید مویف است حقوق پدیده آورنده و حامی مربوطه را در قراردادهای مذکور لحاظ نماید

پژوهشگاه، پدیده آورنده و حامی مویفند همااری های ال م جهت ببت حقوق مالاییت فایری قابیل ببیت را     :  3- 5

 .انجام داده و در راستای حفظ حقوق یادیگر تمامی مساعی خود را باار گیرند

 تجاری سا ی حقوق مالایت فاری:  6ماده 

تجاری سا ی حقوق مالایت فاری موضو  این آئین نامه و یا انعقاد قراردادهای مربیوب بیه آن صیرفاً توسیط     :  1- 6

 .حامی صورت می پذیردپژوهشگاه و با هماهنگی و اخذ نظر پدیدآورنده و یا 

 .تجاری سا ی و یا درآمد ایی ا  حقوق مالایت فاری،بر اساح روش های ذیل انجام می گردد:  2- 6

قیراردادی حی  بهیره    در این روش پژوهشگاه، طی : مشارکت در درآمد ا  طری  واگذاری ح  بهره برداری:  1 -2- 6

صاری و یا غیر انحصیاری بیه شیخص بالی  واگیذار نمیوده و       برداری ا  هر ی  ا  حقوق مالایت فاریرا به صورت انح

این مبمغ بین پژوهشگاه ، پدییده آورنیده و ییا حیامی بیه      . درصدی ا  درآمد حاصل ا  بهره برداری را کسب می نماید

 .تقسیح می شود (این آئین نامه 4طب  ماده )نسبت درصد مالایت هر ی  در حقوق مربوب به آن 

در این روش مجیو  بهیره بیرداری ا  هریی  ا  حقیوق      : ا  بهره برداری به صورت مبمغ مقطو واگذاری امتی:  2-2 -6

مشیخص  مبمیغ   بیا مالایت فاری به صورت انحصاری یا غیر انحصاری، برای مدت محدود یا نامحدود، به شخص بال  
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، ییا حیامی تقسییح میی     وهشگاه، پدیده آورنیده ژبین پ 4واگذار می شود این مبمغ به نسبت های تعیین شده در ماده 

 .شود

در صورت تصویب کارگروه فناوری و حقوق مالاییت فایری، پژوهشیگاه میی     : تأسیس شرکت دانش بنیان:  3 -2- 6

موضو  این آئین نامه ، با مشیارکت پدییده آورنیده،    و کسب درآمد ا  حقوق مالایت فاری ی تواتد جهت تجاری سا 

انش بنیان نموده و هر ی  به نسبت حقوق متعم  به خود و سیرمایه  حامی و اشخاص بال  اقدام به تأسیس شرکت د

گذاری انجام شده سهامدار شرکت مذکور گردند اساسنامه شرکت بویژه نحوه انتخا  هییأت میدیره و چگیونگی اداره    

 .شرکت توسط کارگروه تهیه و به امضای تمامی اشخاص مشارکت کننده خواهد رسید

استفاده ا  سایر روش های تجیاری سیا ی و    ،مالایت فاری می تواند در صورت ضرورتکارگروه فناوری و :  4 -2- 6

مشروب بر آناه حقوق پژوهشیگاه و پدییده آورنیده بیر      دیا درآمد ایی ا  حقوق مالایت فاری را مورد تصویب قرارده

 .اساح مفاد این آئین نامه رعایت گردد

در صورتی که در هر ی  ا  روش های فوق الذکر ، ال م باشید پدییده آورنیده ییا اشیخاص بالی  در میدت        :  1تبصره

در ا ای خدمات یاد  ندرائه نمایند، پژوهشگاه می توااقرارداد خدماتی را به طور مستمر یا غیر مستمر به طرف قرارداد 

اید مشیروب بیر آن کیه اوالً کیارگروه فنیاوری و مالاییت       شده، درصدی ا  حقوق متعم  به خود را به وی پرداخت نم

بانییاً ایین   . ضرورت موضو  و هح چنین میزان ار ش اقتصادی و حقوق متنایر با آن را تعیین و تصویب نمایدفاری ، 

بالثًا پدیده آورنده ییا اشیخاص بالی  در قیرارداد و هیح چنیین در صیورت        . امر در قراردادهای یاد شده، تصریح گردد

 .ورت، به طور جداگانه، انجام خدمات یاد شده را تعهد نمایندضر

 کارگروه فناوری و حقوق مالایت فاری:  7ماده 

 :عالوه بر مواردی که در این آئین نامه بدان تصریح شده است ویایف اصمی کارگروه عبارتند ا :  1- 7

 .ایجاد شدهی تصمیح گیری در مورد نحوه حفظ و حمایت ا  حقوق مالایت فار:  1-1- 7

 .ار ش گذاری حقوق مالایت فاری صدور گواهینامه وتأیید اعتبار و:  1-2- 7

ا  حقیوق میادی   ( پدید آورندگان، پژوهشیگاه و حامییان  )احرا  و تعیین سهح مالایت هر ی  ا  ذی نفعان:  1-3 – 7

 .حاصل ا  دارایی های فاری

 .الی در  مینه مسائل مربوب به حقوق مالایت فاریاختالفات و تخمفات احتم رسیدگی بهبررسی و:  4 -1- 7

 .بررسی دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه ا  لحاظ قابمیت ببت در قالب یای ا  مصادی  دارائی فاری:  5 -1- 7

فناوری و مالایت فاری در راستای تجاری سا ی و خم  بروت ا  دارایی های فاری توسعه یافتیه   کارگروه:  6- 1- 7

 :ویایف  یر را به عهده دارد
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 .شناسایی و فراخوان فرصت ها و ایده های مستعد توسعه فناوری در پژوهشگاه: 1 -6- 1- 7

 .ار یابی طر  های وصولی و قابمیت تجاری سا ی آن ها:  2 – 6- 1 – 7

 .نظارت و ار یابی قراردادهای سرمایه گذاری در توسعه فناوری منعقده با توسعه دهندگان:  3 – 6- 1 – 7

تنظیح صیورت   ،کارگروه در اولین جمسات خود، دستور العمل نحوه تشایل جمسات ، چگونگی اخذ تصمیمات :  2- 7

 .کردسایر موارد مقتضی را تصویب خواهد  و ءجمسات و نحوه دعوت ا  اعضا

کارگروه می تواند در هر حو ه تخصصی با توجه به دستور کار جمسات خود، ا  مشاوران و کارشناسیان خبیره   :  3 – 7

 آن حو ه بدون ح  رأی استفاده نماید

 


