
 بسمھ تعالی

 بوشھر تسھیالت حمایتی از فناوران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانیآئین نامھ 

 :مقدمھ
عنوان  ژوھشي، تولید علم و فّناوري است كھ بھ یكي از كاركردھاي مھم مؤسسات علمي و پ

درآمد نماید. تبیین و ایجاد   تواند ارزش مادي نیز داشتھ دارایي فكري عالوه بر ارزش معنوي مي

مشي و ضوابط مالكیت فكري در مؤسسات علمي و پژوھشي، از جملھ الزامات موفقیت در   خط

 سازي نتایج تحقیقات است.  تجاري

نمودن زمینھ حمایت از حقوق مالكیت فكري" و   مشي و ضوابط، در راستاي "فراھم این خط

توسعھ اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري قانون برنامھ چھارم  ۴۵ھمچنین بند (الف) ماده 

بیني ساختارھاي اجرایي الزم براي طراحي و استقرار كامل نظام  بر پیش  اسالمي ایران مبني

المللي تدوین گردیده است و   حقوق مالكیت فكري در سطح ملي و ھمسویي آن با نظامھاي بین

ھاي فكري را با ایجاد انگیزه  ز دارایيسازي نتایج حاصل ا  بكارگیري آن، زمینة توسعھ و تجاري

 سازد. آورنده و نیز حفظ منافع مؤسسات علمي و پژوھشي فراھم مي براي پدید

 )  تعاریف۱ماده 
ھاي علمي و پژوھشي  عبارتست از دانشگاه علوم پزشکی بوشھر كھ دستاورد فعالیت دانشگاه :

ن و یا آثار ادبي و ھنري عرضھ صورت محصول، فرآیندھاي نوی آن بھ عنوان دارایي فكري بھ

  .گردد مي

ھاي حاصل از خالقیتھاي فكري انسان  بھ دارایي: (Intellectual Property)دارایي فکري

گردد كھ عمدتاً در دو زمینھ كلّي صنعتي (نظیر اختراعات، طرحھاي صنعتي، عالئم و  اطالق مي

اي، موسیقي، شعر،   افزارھاي رایانھ  نامھاي تجاري) و ادبي و ھنري (نظیر آثار مكتوب، نرم

 باشند. سازي) مي  فیلم و مجسمھ

گردد كھ یكي از مصادیق دارایي فكري را (در  بھ فرد یا افراد حقیقي اطالق مي  پدیدآورنده:

 زمان ھمكاري با دانشگاه و با استفاده از تسھیالت آن) ایجاد كرده باشند.
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PCT   

یک پیمان بین المللی   Patent Cooperation Treaty یا  PCT معاھده ھمکاری ثبت اختراع

است کھ بر اساس آن امکان حمایت از اختراع ثبت شده در این معاھده، در کلیھ کشور ھای 

عضو تنھا با ارائھ یک اظھارنامھ وجود دارد. بھ زبان ساده، مخترعی کھ در این معاھده 

رھای عضو، ثبت اختراع ملی را بر اساس اظھارنامھ خود را ثبت کند، می تواند در کلیھ کشو

برای اولین بار در  PCT معاھده .ھمین اظھارنامھ و با توجھ بھ حق تقدم اولین افشاء آن انجام دھد

 ۱۸میالدی اعضای آن بھ  ۱۹۷۸میالدی در واشنگتن بھ امضاء رسید و در سال  ۱۹۷۰سال 

ھستند و   و این معاھدهکشور عض ۱۵۲) ۱۳۹۵کشور افزایش یافت. در حال حاضر (سال 

را برای اعضای خود فراھم می کنند. این کشور ھا  شرایط استفاده از مزایای ثبت بین المللی

کلیھ کشورھای توسعھ یافتھ و تعداد زیادی از کشورھای در حال توسعھ می باشند. کشور   شامل

 .ایران نیز عضو این معاھده می باشد

راه نویني را جھت انجام كاري و یا راه حل فني جدیدي را محصول یا فرآیندي است كھ  اختراع:

نماید. اختراعي قابل ثبت است كھ جدید، حاوي گام ابتكاري و عمالً  براي حل مشكلي ارائھ مي

نظیر تئوریھا، روشھای ریاضی، ( قابل استفاده بوده و از موارد غیرقابل ثبت مندرج در قانون

  نباشد. )ھای انجام تجارت و کشف مواد طبیعیروشھای معالجھ انسان یا حیوان، روش

ھاي نو كھ بھ صورت محصول و  عبارت است از بكارگیري موفق ایده :)Innovation(نوآوري

 گیرد. برداري قرار مي یا خدمات جدید یا بھبودیافتھ، عمالً مورد بھره

كھ در قبال است از سندي متضمن گواھي حقي انحصاري  عبارت: )Patent(گواھینامھ اختراع 

سالھ) بھ  ۲۰افشاي جزئیات فني یك اختراع براي عموم، براي یك دوره زماني محدود (معموالً 

گردد و البتھ در كشور یا كشورھایي معتبر است كھ این اختراع در آنھا بھ  مالك اختراع اعطا مي

 ثبت رسیده باشد.

یع، استفاده و یا واگذاري نتیجھ دارندۀ گواھینامھ اختراع، داراي حقي انحصاري جھت تولید، توز

توانند از  ، عموم میزمان اعتبار گواھینامھ اختراعباشد. پس از انقضای مدت  اختراع خود مي

 استفاده نمایند.  رایگاننتایج آن بصورت 
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است بین مالك دارایي   داديقرار: )Licensing(برداري از دارایي فكري واگذاري امتیاز بھره

موجب آن قرارداد، متقاضي در قبال پرداخت   برداري از آن دارایي كھ بھ بھرهمتقاضي  فكري و

) و یا مبلغي Royalty( صورت درصدي از درآمد خالص حاصل از فروش محصول  (بھ مبلغي

 آورد. برداري از دارایي فكري را بدست مي ثابت)، مجوز بھره

ا غیر دولتي) ھستند كھ در كنار افرادي حقیقي یا حقوقي (اعم از دولتي ی :)Sponsor( حامي

 باشند. دانشگاه و پدیدآورنده در ایجاد دارایي فكري (معموالً از طریق حمایت مالي) سھیم مي

 )  اھداف۲ماده 
ھاي توسعھ علم و فّناوري از طریق ایجاد محیطي مناسب براي  سازي زمینھ  فراھم -۱

 پژوھش و فّناوري در كشور ھا و اشاعھ و بكارگیري دستاوردھاي جدید شكوفایي خالقیت

سازي حقوق مالكیت فكري و تقویت انگیزه مادي و معنوي در افراد و مؤسسات   نھادینھ -۲

پژوھش و توسعھ فّناوري و بالطبع افزایش امكان   جھت فعالیت ھرچھ بیشتر در عرصھ

 . سازي دستاوردھا در راستاي منافع عمومي تجاري

تعھدات دانشگاه ، پدیدآورنده و حامیان در ارتباط ارائھ چارچوبي شفاف و تبیین حقوق و  -۳

ھاي فكري ایجاد شده و در نتیجھ، كاھش اختالفات در زمینھ حقوق مالکیت  با دارایي

 فكري در این مؤسسات.

نمایند  ساختن افرادي كھ از اعتبارات، تسھیالت و یا امكانات دانشگاه استفاده مي  آگاه -۴

ھا و تقسیم منافع مادي و  دادن ھزینھ  ویژه نحوه پوشش  نسبت بھ حقوق مالكیت فكري و بھ

 معنوي حاصلھ.

 )  اصول كلي۳ماده 
مشي و ضوابط بر تمام افراد شاغل در دانشگاه (اعم از اعضاي ھیأت علمي،   این خط

ھا و دانشجویان) و بطور كلي ھر فردي کھ از تسھیالت، اعتبارات و  كارشناسان، تكنسین

(در راستاي انجام یك فعالیت تحقیقاتي در طي زمان معیني كھ با دانشگاه امكانات این دانشگاه 

باشد و الزم است ھمگي در بدو استخدام و یا در  ھمكاري دارد) استفاده نماید، حاكم مي

  اي مبني بر قبول و رعایت مفاد این خط ھاي تحقیقاتي، تعھدنامھ چارچوب قراردادھاي پروژه

 ند.مشي و ضوابط را امضاء نمای
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مراكز رشد و پاركھاي علم و فّناوري در ارتباط با افراد، واحدھاي فّناور و یا مراكزي كھ  )۱

آمدھاي  توانند طي قراردادي جداگانھ از در باشند نقش حامي را داشتھ و مي در آنھا مستقر مي

 ھاي فكري ایجادشده توسط آنھا برخوردار گردند. حاصل از دارایي

حاصل از ھرگونھ دارایي فكري كھ بر اثر فعالیت فردي یا گروھي با دانشگاه در نتایج مادي  )۲

 بود. استفاده از امكانات، تجھیزات و یا اعتبارات دانشگاه انجام شود، داراي حق خواھد

منابع و امكانات دانشگاه  رایي فكري، بدون استفاده مؤثر ازآورنده ادعا نماید كھ دا چنانچھ پدید )۳

بررسي مدارك و پذیرش ادعاي مذكور در كمیتھ است، در صورت  حاصل شده

بر مالكیت آن   نماید كھ ادعایي را مبني فكري، دانشگاه بصورت مكتوب اعالم مي  مالكیت

 دارایي فكري ندارد.

میزان سھم دانشگاه ، پدیدآورنده و حامي و نیز امكان استفادة رایگان و نامحدود آنھا از  )۴

 گردد. كاري منعقده تعیین ميدارایي فكري حاصلھ، در قرارداد ھم

وضعیت نھایي مالكیت تجھیزات خریداري شده و یا ایجاد شده در طي ھر پروژه در قرارداد  )۵

 گردد. مربوطھ مشخص مي

اگر دانشگاه بر اساس قراردادي تمام یا بخشي از حقوق مالكیت فكري حاصلھ را بھ دیگري  )۶

حامي نیز در قرارداد مذكور  اعطا نماید، حقوق پدیدآورنده دارایي فكري مربوطھ و

 شد. خواھد لحاظ 

در كارھاي گروھي، درصد سھم كلیھ افرادي كھ در ایجاد یک دارایي فكري مشارکت  )۷

گردد. در   اند قبل از ارائة درخواست تقاضاي ثبت، بصورت مكتوب مشخص مي داشتھ

صورت  بھكھ درصد سھم ھر یك از افراد مزبور مشخص نشده باشد، منافع حاصلھ  مواردي

 .مساوي بین آنھا تقسیم خواھد شد

ھاي فكري را بدون دلیل موجھ بھ تأخیر نخواھد  برداري از دارایي دانشگاه ، ثبت و بھره )۸

 انداخت.

ھاي پرسنل  دانشگاه تمام تالش خود را براي انتشار رایگان آثار مكتوب حاصل از فعالیت )۹

رشده و نیز تشویق مادي براي پدید گیرد. بدیھي است حقوق معنوي آثار منتش خود بكار مي

 باشد. آورنده محفوظ مي
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برداري تجاري از دارایي  نامھ در جھت كسب مجوز و یا بھره ھرگونھ قرارداد و موافقت )۱۰

پذیرد و اطالعات مربوط بھ   فكري، با نظارت واحد مسئول مالكیت فكري مؤسسھ صورت مي

 گردد. آن در دانشگاه ثبت و نگھداري مي

دانشگاه ،  انات، تجھیزات و یا با كمك بودجھفعالیت آنھا با استفاده از امك افرادي كھ )۱۱

منجر بھ نوعي از دارایي فكري گردد موظفند در اسرع وقت و قبل از ھرگونھ افشاء 

فكري  اطالعات مربوط براي سایرین و یا اقدام بھ ثبت و نشر آنھا، واحد مسئول مالكیت

اطالعات مربوط را براي آن واحد افشاء نموده و  دانشگاه را در جریان قرار داده و

ھاي الزم را با آن بعمل آورند. رعایت این امر در قراردادھاي ھمكاري و یا  ھماھنگي

برداري از دارایي فكري مورد تأكید قرار  قراردادھاي مربوط بھ واگذاري امتیاز بھره

 گیرد. مي

باید بصورت شرحي ، اي دانشگاهھا بر تراعات و نوآوريافشاء اطالعات مربوط بھ اخ )۱۲

شده، دستیابي بھ نتایج  كھ بر اساس اطالعات ارائھ مكتوب، دقیق، كامل و جامع باشد بطوري

آورنده، توضیح،  حاصلھ قابل تكرار باشد. این افشاء باید حاوي مواردي نظیر عنوان، نام پدید

و طراحي و تاریخ  نام و مشخصات حامي خارج از دانشگاه ، تاریخ پایان مرحلھ پژوھش

 بكارگیري نیز باشد.

عنوان  ھاي پژوھشي كھ قابلیت ثبت بھ افشاء اطالعات و انتشار دستاوردھاي فعالیت )۱۳

اختراع را دارند باید بعد از اقدام جھت ثبت اختراع در مراجع قانوني توسط دانشگاه یا اعالم 

 كتبي دانشگاه مبني بر عدم تمایل بھ ثبت اختراع صورت گیرد.

رساني و انتشار دستاوردھا (اعم از مكتوب، شفاھي و یا الكترونیكي)   گونھ اطالعھر )۱۴

گیرد. براي  و ھمراه با ذكر نام دانشگاه صورت سط پدیدآورنده، باید با ھماھنگي تو

 شد. ھاي تنبیھي متناسبي در نظر گرفتھ خواھد آورندگان ناقض این امر، مكانیزم پدید

برداري از  اه بھ ھنگام افشاء اطالعات براي عموم و یا بھرهاستفاده از نام و آرم دانشگ )۱۵

 نتایج تحقیقاتي حاصلھ، منوط بھ كسب اجازه از دانشگاه خواھدبود.

چنانچھ دانشگاه و یا پدیدآورنده دارایي فكري نتواند و یا تمایلي براي مشاركت در ثبت،  )۱۶

تواند حقوق خود  ھ باشد ميبرداري از دارایي فكري را نداشت كسب مجوزھاي الزم و یا بھره

اي بھ طرف مقابل واگذار نماید كھ جزئیات آن در مذاكرات بین دانشگاه و  نامھ را طي موافقت

 شد.   پدیدآورنده تعیین خواھد
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) چنانچھ دانشگاه بھ ھر دلیلي، حقوق مربوط بھ اختراع را بھ مخترع واگذار نماید، ۱تبصره 

از آن اختراع براي مقاصد تحقیقاتي و آموزشي بود تا  دانشگاه ھمچنان مجاز خواھد

صورت غیر انحصاري، غیرقابل انتقال، غیرقابل ابطال و بدون نیاز بھ پرداخت   بھ

 نماید. حق امتیاز استفاده 

 بود. فكري دانشگاه خواھد  مشي و ضوابط مالكیت كلّیھ قراردادھا، منطبق با خط )۱۷

مللي كشور سازگار بوده و در صورت تغییر ال مشی با قوانین ملّی و تعھدات بین این خط )۱۸

 .گرفت  در آنھا، مورد بازنگری قرار خواھد

برداري از دارایي فكري بھ سایر كشورھا، با در نظر گرفتن   واگذاري امتیاز بھره )۱۹

ات آنھا صورت خواھدگرفت. مصالح ملّي، منافع دانشگاه و ھمچنین توجھ بھ قوانین و مقرر

شود. این كمیتھ متشكل از تعدادي از مسئوالن  نوآوری ھا " انجام مي، اختراعات و ابداعات

 نظران مربوطھ خواھدبود. اجرایي و صاحب

 باشد: وظایف اصلي كمیتھ مالكیت فكري  بھ شرح زیر مي

 ھاي فكري  ریزي در زمینھ واگذاري یا دریافت امتیاز دارایي  سیاستگذاري و برنامھ 

 در قالب ثبت قانوني و یا  ھاي فكري دانشگاه دارایيگیري درمورد حفاظت از   تصمیم)

 اسرار تجاري) و یا انتشار رایگان دستاوردھا براي عموم

 ھاي فكري ارزشگذاري دارایي 

 از حقوق مادي حاصل از آورنده و دانشگاه نفعان (پدیدتعیین درصد سھم ھریك از ذی (

 ھاي فكري دارایي

 فكري  سائل مربوط بھ حقوق مالكیترسیدگي بھ اختالفات احتمالي در زمینة م 

فکری دانشگاه ، تحت نظر مستقیم   مالكیتواحد مسئول مدیریت و ارائھ خدمات در زمینھ  )۲۰

 نمود. معاون پژوھش و فّناوري فعالیت خواھد تر توسعھ فناوری سالمت دانشگاه ومدیر دف

 باشد: ھاي این واحد شامل موارد زیر مي فعالیت

  فكري دانشگاه و ارائھ پیشنھادات اجرایي بھ آن مالكیتپیگیري تصمیمات كمیتھ 

 ھاي فكري بھ افراد و واحدھاي مختلف  امور مربوط بھ دارایي  ارائھ مشاوره در زمینھ

 مؤسسھ

 ھاي فكري مؤسسھ انجام اقدامات مناسب جھت حفاظت از دارایي 
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 ز مصادیق بررسي دستاوردھاي تحقیقاتي دانشگاه از لحاظ قابلیت ثبت در قالب یكي ا

 دارائي فكري 

 ھاي فكري و ارزشگذاري آنھا سازي دارایي ارزیابي قابلیت تجاري 

 ھاي فكري نظیر یافتن شركاي  سازي دارایي انجام امور مربوط بھ بازاریابي و تجاري

 سازي  مناسب جھت تجاري

 ھاي فكري مذاكره و مدیریت قراردادھاي مربوط بھ دارایي 

 ھاي فكري و  دارایيھاي الزم جھت ثبت و نگھداري  انجام امور مربوط بھ پرداخت ھزینھ

 ھاي فكري دریافت و تقسیم درآمدھاي ناشي از دارایيیا 

  اظھار نظر و ارائھ مشاوره در خصوص فعالیتھاي تحقیقاتي جدید دانشگاه ، پیش از

 شروع آنھا 

 ه و نیز ھمكاري با متخصصان و یا ارائھ خدمات جستجوي اطالعات اختراعات ثبت شد

 ھاي فكري وكالي مربوطھ جھت ثبت دارایي

 ھاي فكري در  فكري در خصوص ثبت دارایي  ارائھ پیشنھادات الزم بھ كمیتھ مالكیت

 سایر كشورھا و پیگیري امور اجرایي مربوطھ

 لمللي ا فكري دانشگاه در مراجع ملي و بین  پیگیري حقوقي موارد مربوط بھ حقوق مالكیت

المللي پیشنھاد راھكارھایي جھت تشویق و  از طریق وكالي متخصص داخلي و یا بین

 فكري ھاي فكري بھ كمیتھ مالكیت حمایت از پدیدآورندگان دارایي

 فكري در دانشگاه  سازي در ارتباط با حقوق مالكیت رساني، آموزش و فرھنگ  اطالع 

 ي و خارجي در راستاي انجام وظایف ھاي داخل ارتباط و ھمكاري با نھادھا و سازمان

 محولھ

فكري یك حوزة كامال تخصصي است، از اینرو  از آنجا كھ ارائھ خدمات در زمینة مالكیت

فكري ایجاد گردد و ارائة خدمات در این   تخصص مربوطھ باید بھ تدریج در واحد مسئول مالكیت

صورت كامال تخصصي صورت   بھحوزه (از جملھ تھیھ متن ثبت اختراع و ارائھ مشاوره) باید 

 گیرد.
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 ھاي فكري برداري از دارایي ) ثبت و بھره۵ماده 
برداري تجاري، كسب مجوز و پروانھ تولید و یا  دستاوردھاي پژوھشي و فّناوري كھ زمینة بھره

در  فكري  سازي یا مالكیت واحد مسئول تجاريثبت حقوقي آنھا وجود دارد، بصورت كتبي بھ 

شود تا ارزیابي اولیھ (از جھت ضرورت و قابلیت ثبت، امكان و نحوه  دانشگاه گزارش مي

تواند  برداري و نیز ارزشگذاري دارایي فكري) انجام گیرد. این ارزیابي مي سازي و بھره تجاري

از طریق بررسي داخلي و یا ارجاع بھ سایر مؤسسات (نظیر مراجع مالكیت فكري مورد تأیید 

علوم، تحقیقات و فّناوري) صورت پذیرد. پس از این مرحلھ، دانشگاه اقدامات الزم جھت  وزارت

 عمل خواھد آورد. برداري از دارایي فكري را بھ  ثبت و بھره

 ) مالكیت اسمي دارایي فكري۶ماده 
عنوان مالك  در آثار حاصل از فعالیت فكري (از جملھ گواھینامھ اختراع)، باید نام دانشگاه بھ

نامھ مكتوب،   آورندگان ذكرگردد، مگر اینكھ طبق یك توافق سمي دارایي فكري و ھمچنین نام پدیدا

باشد. در مورد حامي   نحو دیگري تعیین شده  این حق بین پدیدآورنده دارایي فكري و دانشگاه بھ

 نیز طبق قرارداد عمل خواھد شد.

 )  ساختار اجرایي۴ماده 
فكري در دانشگاه توسط   حقوق مالكیتگیري در مورد   تصمیمریزي و  سیاستگذاري، برنامھ )۱

شود. این كمیتھ متشكل از  ابداعات ، اختراعات و نوآوری ھا " انجام مياي بنام "كمیتھ  كمیتھ

 بود. نظران مربوطھ خواھد تعدادي از مسئوالن اجرایي و صاحب

 باشد: ميشرح زیر وظایف اصلي كمیتھ مالكیت فكري  بھ

 ھاي فكري  ریزي در زمینھ واگذاري یا دریافت امتیاز دارایي  و برنامھ سیاستگذاري 

 در قالب ثبت قانوني و یا  ھاي فكري دانشگاه گیري درمورد حفاظت از دارایي  تصمیم)

 اسرار تجاري) و یا انتشار رایگان دستاوردھا براي عموم

 ھاي فكري ارزشگذاري دارایي 

 از حقوق مادي حاصل از آورنده و دانشگاه (پدید نفعانتعیین درصد سھم ھریك از ذی (

 ھاي فكري دارایي

 فكري  رسیدگي بھ اختالفات احتمالي در زمینة مسائل مربوط بھ حقوق مالكیت 
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فکری دانشگاه ، تحت نظر مستقیم   مالكیتواحد مسئول مدیریت و ارائھ خدمات در زمینھ  )۲

 نمود. پژوھش و فّناوري فعالیت خواھدمدیر دفتر توسعھ فناوری سالمت دانشگاه و  معاون 

 باشد: ھاي این واحد شامل موارد زیر مي فعالیت

 فكري دانشگاه و ارائھ پیشنھادات اجرایي بھ آن  پیگیري تصمیمات كمیتھ مالكیت 

 ھاي فكري بھ افراد و واحدھاي مختلف  امور مربوط بھ دارایي  ارائھ مشاوره در زمینھ

 مؤسسھ

  ھاي فكري مؤسسھ جھت حفاظت از دارایيانجام اقدامات مناسب 

  بررسي دستاوردھاي تحقیقاتي دانشگاه از لحاظ قابلیت ثبت در قالب یكي از مصادیق

 دارائي فكري 

 ھاي فكري و ارزشگذاري آنھا سازي دارایي ارزیابي قابلیت تجاري 

 ي ھاي فكري نظیر یافتن شركا سازي دارایي انجام امور مربوط بھ بازاریابي و تجاري

 سازي  مناسب جھت تجاري

 ھاي فكري مذاكره و مدیریت قراردادھاي مربوط بھ دارایي 

 ھاي فكري و  دارایيھاي الزم جھت ثبت و نگھداري  انجام امور مربوط بھ پرداخت ھزینھ

 ھاي فكري دریافت و تقسیم درآمدھاي ناشي از دارایيیا 

 جدید دانشگاه ، پیش از  اظھار نظر و ارائھ مشاوره در خصوص فعالیتھاي تحقیقاتي

 شروع آنھا 

  ارائھ خدمات جستجوي اطالعات اختراعات ثبت شده و نیز ھمكاري با متخصصان و یا

 ھاي فكري وكالي مربوطھ جھت ثبت دارایي

 ھاي فكري در  فكري در خصوص ثبت دارایي  ارائھ پیشنھادات الزم بھ كمیتھ مالكیت

 مربوطھسایر كشورھا و پیگیري امور اجرایي 

 لمللي ا فكري دانشگاه در مراجع ملي و بین  پیگیري حقوقي موارد مربوط بھ حقوق مالكیت

پیشنھاد راھكارھایي جھت تشویق و  المللي  و یا بین از طریق وكالي متخصص داخلي

 فكري  ھاي فكري بھ كمیتھ مالكیت آورندگان دارایي حمایت از پدید

 فكري در دانشگاه  در ارتباط با حقوق مالكیت سازي  رساني، آموزش و فرھنگ   اطالع 
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 ھاي داخلي و خارجي در راستاي انجام وظایف  ارتباط و ھمكاري با نھادھا و سازمان

 محولھ

فكري یك حوزة كامال تخصصي است، از اینرو   از آنجا كھ ارائھ خدمات در زمینة مالكیت

ایجاد گردد و ارائة خدمات در این فكري   تخصص مربوطھ باید بھ تدریج در واحد مسئول مالكیت

صورت كامال تخصصي صورت   حوزه (از جملھ تھیھ متن ثبت اختراع و ارائھ مشاوره) باید بھ

 گیرد.

 ھاي فكري برداري از دارایي ) ثبت و بھره۵ماده 
برداري تجاري، كسب مجوز و پروانھ تولید و یا   دستاوردھاي پژوھشي و فّناوري كھ زمینة بھره

در  فكري  سازي یا مالكیت  واحد مسئول تجاريوقي آنھا وجود دارد، بصورت كتبي بھ ثبت حق

شود تا ارزیابي اولیھ (از جھت ضرورت و قابلیت ثبت، امكان و نحوه  دانشگاه گزارش مي

تواند  برداري و نیز ارزشگذاري دارایي فكري) انجام گیرد. این ارزیابي مي سازي و بھره تجاري

مؤسسات (نظیر مراجع مالكیت فكري مورد تأیید  بررسي داخلي و یا ارجاع بھ سایر از طریق

وزارت علوم، تحقیقات و فّناوري) صورت پذیرد. پس از این مرحلھ، دانشگاه اقدامات الزم جھت 

 عمل خواھد آورد. برداري از دارایي فكري را بھ ثبت و بھره

 ) مالكیت اسمي دارایي فكري۶ماده 
عنوان مالك  صل از فعالیت فكري (از جملھ گواھینامھ اختراع)، باید نام دانشگاه بھدر آثار حا

نامھ   آورندگان ذكرگردد، مگر اینكھ طبق یك توافق  اسمي دارایي فكري و ھمچنین نام پدید

باشد. در مورد   نحو دیگري تعیین شده  مكتوب، این حق بین پدیدآورنده دارایي فكري و دانشگاه بھ

 یز طبق قرارداد عمل خواھد شد.حامي ن
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 : ھرگونھ پرداخت تشویقی و کوک ھزینھ منوط بھ ارائھ طرح در شورا مرکز رشد و تصویب آن می باشد.۱ نکتھ

 کمک ھزینھ و تشویقی شرح فعالیت ردیف

 (میلیون لایر) 

 مدیرهدانش بنیان ، بھ عنوان مدیر یا عضو ھیات دارای  محصول تاسیس شرکت  ۱

مستندات: مجوز معاونت علمی و فناوری / تائیدیھ پارک علم و فناوری استان/ 

 اساسنامھ شرکت

۲۰    

 محصول در حجم آزمایشگاھی و نمونھارائھ  ۲

 مستندات: تائیدیھ دفتر توسعھ فناوری سالمت دانشگاه / ارائھ نمونھ ساختھ شده

٥۰ 

 تجاری سازی محصول ۳

بوطھ از وزارت بھداشت/ گواھی مالکیت رمجوز م مستندات: قرارداد فروش /

 محصول

 ۳۰۰گرنت بھ میزان  + ۷۰

میلیون لایر بابت اجرای یک 

 طرح فناورانھ

 در حجم آزمایشگاھی یک محصول استراتژیک ارائھ 4

مستندات: تائیدیھ معاونت علمی و فناوری ریاست جمھوری/ تاییدیھ دفتر توسعھ 

 متبوعفناوری سالمت وزارت 

 ۳۰۰گرنت بھ میزان  + ۱٥۰

میلیون لایر بابت اجرای یک 

 طرح فناورانھ

( اشخاص دارای وابستگی سازمانی بھ دانشگاه علوم پزشکی داخلی ثبت اختراع  5

 بوشھر)

 مستندات : گواھی ثبت اختراع

+ پرداخت ھزینھ ھای ثبت  ۲۰

 اختراع و مشاوره

 بین المللی (پتنت)ثبت اختراع  6

 گواھی ثبت اختراع بین المللی ) وpctثبت ( گواھی مستندات:

 ٤% و تا ۲٥ -٥سھم دانشگاه بین 
برابر این سھم حمایت مالی انجام 

 می دھد.
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منوط بھ ثبت   pctپرداخت ھزینھ 
 پتنت و ارائھ گواھی می باشد

 کسب جایزه رتبھ اول ، دوم ، سوم از جشنواره خارجی 7

 جشنوارهمستندات: گواھی یا تقدیر نامھ از 

 نفر ۱نکتھ: ھزینھ برای 
 

، و ۷٥، رتبھ دوم ۱۰۰رتبھ اول 

ھزینھ شرکت در +  ٥۰رتبھ سوم 

جشنواره مطابق آئین نامھ شرکت 

 در کنگره ھای بین المللی

 کسب جایزه رتبھ اول ، دوم ، سوم از جشنواره داخلی 8

 مستندات: گواھی یا تقدیر نامھ از جشنواره

 نفر ۱نکتھ: ھزینھ برای 
 

، و ۳۰، رتبھ دوم ٥۰رتبھ اول 

ھزینھ شرکت  +  ۲۰رتبھ سوم 

در جشنواره مطابق آئین نامھ 

 شرکت در کنگره ھای بین المللی

 خارجی داخلی و شرکت و برپایی غرفھ در نمایشگاه ھا و فن بازار 9

 مستندات : گواھی شرکت یا تقدیر از نمایشگاه مربوطھ یا تاییدیھ دفتر توسعھ سالمت

 نفر ۱ھزینھ برای نکتھ: 
 

ھزینھ + ھزینھ اجاره غرفھ 

شرکت در نمایشگاه مطابق آئین 

 نامھ پژوھشی
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