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 علوم پزشکی بوشهر دانشگاهو معنوی مالکیت فکری حقوق آیین نامه 

 مقدمه

خالقیت و نوآوری در طول تاریخ توانسته است زندگی انسان را به عنوان یک گونه ی زیستی در این کره خاکی 

امروزی که مدرن ر نشینی و شکارگری به انسان اغقرار دهد که آن را از زندگی بدوی، به گونه ای تحت تاثیر 

. با شتاب نمایدهمه ی ابعاد زندگی روزمره و کاری اش با تکنولوژیهای گوناگون پیوستار پیدا نموده است بدل 

گیری پیشرفتهای بشری و تولیدات علمی، ادبی و خالقیتهای او لزوم برقرار سازی نظام قانونی برای رعایت 

این مهم به خصوص در عصر حاضر که حقوق مالکین آثار، ابداعات و اختراعات نقشی پر رنگتر یافته است. 

 دی پیدا کرده است بسیار حائز اهمیت است.دانش و تولیدات مبتنی بر دانش در به طور فزاینده ای نقش کلی

گیری حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از این دانش و تفکر،  شکل و پیدایش راستا این در

مؤید اهمیت آن در زندگی بشری است و نقش مهم و اساسی حقوق مالکیت فکری در ایجاد زمینه ابتکار و 

 گذاری و تجارت بین المللی بر کسی پوشیده نیست. نوآوری ، توسعه اقتصادی ، سرمایه

، ق مالکیت فکری پیچیدگیهای بسیاری در خود دارد و در برگیرنده ی عناصری از اقتصادحقو که آنجایی از

، روابط بین الملل، سیاست و اخالق است لذا ایجاد یک نظام مالکیت فکری پویا و کارآمد با ساز و کار حقوق

و بهره گیری از تسهیالت ثبت و حمایت بین المللی از دغدغه های کشورهای در حال اجرایی قوی و مؤثر 

توسعه است و به تعبیری عامل اصلی توسعه و رشد در کشورهای پیشرفته به شمار می رود، لذا مقوله مالکیت 

ن به عنوان فکری به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی توسعه فناوری در دنیا بسیار مورد توجه است و از آ

 یکی از ابزارهای برتری جویی کشورها یاد می شود.

بدیهی است عدم توجه به این حوزه، توسعه علمی وفناوری وبه تبع آن توسعه صنعتی واقتصادی کشورمان را 

با مشکل جدی مواجه می نماید، به خصوص اختراع هایی که در زمینه ی فناوریهای زیستی و دارویی انجام 

و اگر حمایتهای مناسبی از آنها  است فراوانی های هزینه صرف نیازمند  ا این نوع از اختراع هاگیرد، زیر می

تجاری نشوند، رقبا ممکن است بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای از دانش و اطالعات دیگران  و صورت نگیرد

و در نتیجه بدون هیچ گونه تحقیق و صرف هزینه ای به نتایجی که حاصل زحمات چندین  نمودهاستفاده 

  .یابند دست ،ساله سایر افراد می باشد

از دیگر سو تجاری سازی و عرضه محصوالت دانش بنیان به بازار، ویژگی بارز دانشگاههای نسل سوم است که 

مالکیت فکری در قالب قراردادهای واگذاری حق امتیاز در آن این دانشگاهها از طریق توسعه و واگذاری حق 

و ایجاد شرکتهای دانش بنیان، به توسعه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان ملی کمک شایان توجهی می 
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ارایی های فکری عالوه بر ارزش دد علم و فناوری در دانشگاههای نسل سوم با ایجاد کنند. چرخه ی تولی

مادی قابل توجهی نیز ایجاد نماید. لذا تببین خط مشی و ضوابط مالکیت فکری در  معنوی می تواند ارزش

موسسات علمی و پژوهشی، از جمله الزامات موفقیت در تجاری سازی دانش و نتایج پژوهش ها می باشد و 

 توجه به آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

 :مفاهیم واصطالحات 1ماده 

   :دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.منظور دانشگاه 

  :منظور شرکتی است که با به کارگیری دارایی های ناملموس فکری )مانند شرکت دانش بنیان

فناوری و دارایی های فکری( در قالب ارایه مستمر محصول یا خدمات، خلق ارزش می نماید. از حمله 

دانش محور و تجاری سازی نتایج  ماموریتهای این شرکتها هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد

 تحقیق و توسعه می باشد.

  :فرایند خلق محصول و خدمت بر مبنای یک دانش فنی نوین و عرضه پایدار آن در تجاری سازی

 جذب نموده و به جریان نیازهای مشتری متصل گردد.بازار است که بتواند برای خود مشتری 

 یفکر ییدارا ای یفکر تیمالک (Intellectual Property) : دارایی های حاصل از خالقیتهای

 فکری انسان که می تواند در زمینه های مختلف و دستاوردهای علمی و پژوهشی وی اطالق می گردد.

انون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی ق 8/2 ماده راستای در

  مرتبط با موارد زیر خواهد بود: شامل حقوق "مالکیت معنوی"مالکیت معنوی، 

o آثار ادبی، هنری و علمی 

o های رادیوئیهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامهنمایش 

o های فعالیت انسان اختراعات در کلیه زمینه 

o کشفیات علمی 

o های صنعتیطراحی 

o عالئم تجاری ، عالئم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین 

o  حمایت در برابر رقابت نامطلوب 

o باشد.و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می 

  :که یکی از مصادیق دارایی  شودمی  قبه فرد یا افراد حقیقی اطالپدید آورنده/ پدیدآورندگان

 فکری را در زمان همکاری با دانشگاه و با بهره گیری از تسهیالت آن ایجاد نموده باشند.
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 یفکر ییاز دارا یبهره بردار ازیامت یواگذار  (Licensing) : قراردادی است مابین مالک

دارایی فکری و متقاضی بهره برداری از آن که به موجب آن قرارداد، متقاضی در قبال پرداخت مبلغی 

و یا مبلغی ثابت، مجوز  (Royalty)به صورت درصدی از درآمد خالص حاصل از فروش محصول 

 بهره برداری از مالکیت فکری را بدست می آورد.

 : اهدافماده دو

ایجاد انگیزه برای پژوهشگران در راستای خلق ارزش و توسعه فناوریهای مبتنی بر دانش، تسهیل توسعه  -2-1

داراییهای فکری با ارزش برای دانشگاه و پژوهشگران، تشویق و ارتقاء خالقیت و نوآوری در دانشگاه به منظور 

 کسب مزایای اقتصادی

 انشگاه و کمک به تجاری سازی دستاوردهای مبتنی بر دانشایجاد درآمد پایدار مبتنی بر دانش برای د -2-2

نهادینه سازی حقوق مالکیت فکری و تقویت انگیزه های معنوی و مادی در افراد جهت فعالیت جدی  -2-3

در عرصه ی پژوهشهای منتج به فناوری و تقویت پتانسیل تجاری سازی این دستاوردها در راستای منافع 

 عمومی

و تبیین حقوق و تعهدات مابین پدیدآورنده/ پدیدآورندگان، حامیان و ارایه چارچوب شفاف و مدون  -2-4

 دانشگاه در ارتباط با دارایی فکری ایجاد شده و در نتیجه به حداقل رسانیدن اختالفات در زمینه مالکیت فکری

و امکانات دانشگاه در خصوص حقوق  آگاه سازی پژوهشگران و فناوران از اعتبارات، تسهیالت، خدمات -2-5

 مالکیت فکری به ویژه در خصوص نحوه پوشش دادن هزینه ها و تقسیم منافع مادی و معنوی حاصله

تحلیل اسناد مالکیت فکری برای هدایت و راهبری طرحهای استراتژیک بهره گیری از اطالعات حاصل از  -2-6

 پژوهشی و فناوری دانشگاه

 

 ماده سه: اصول کلی

ضوابط این آیین نامه برای تمامی افراد شاغل در دانشگاه )اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و  -3-1

فعالیت فناورانه/ تحقیقاتی درطی  کارکنان( و یا فردی که از تسهیالت، اعتبارات و امکانات دانشگاه برای انجام

 زمان معینی استفاده نماید حاکم می باشد.
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تسهیالت، اعتبارات و امکانات دانشگاه در راستای انجام یک فعالیت تحقیقاتی استفاده هر شخصی که از  -3-2

شود، از این جهت مشمول ت فکری ات او منجر به یکی از حقوق مالکیمی نماید، چنانچه نتیجه ی تحقیق

 خواهد بود.  آیین نامهر در این ضوابط مقر

هرگونه دارایی فکری که بر اثر فعالیت فردی یا گروهی با حاصل از و معنوی دانشگاه در نتایج مادی  -3-3

استفاده از امکانات، تجهیزات و یا اعتبارات دانشگاه انجام شود، دارای حق می باشد؛ مگر اینکه در قرارداد 

 شرایط دیگری بین طرفین ذکر شده باشد.

: چنانچه پدیدآورنده/پدیدآورندگان ادعا نماید/ نمایند که دارایی فکری، بدون استفاده موثر از منابع 1-تبصره

شورای مرکز و امکانات دانشگاه حاصل شده است؛ در صورت بررسی مدارک و پذیرش ادعای مذکور توسط 

 ن دارایی فکری ندارد. اعالم می نماید که ادعایی مبنی بر مالکیت آ رشد؛ دانشگاه بصورت مکتوب

قابل عرضه  یاثر علم کیبدست آمده به صورت  جیچنانچه نتا ،یفکر تیدر صورت ثبت نشدن مالک :2-تبصره

 .آن اثر باشد دآمدنیکامل نقش دانشگاه در پد نییبا تب دیآن همواره با یباشد، عرضه 

میزان سهم دانشگاه، پدید آورنده/ پدیدآورندگان و حامی و نیز امکان استفاده و بهره برداری آنها از  -3-4

 آمده است. 4دارایی فکری حاصله، در قرارداد همکاری منعقده تعیین می گردد و شرایط و ضوابط آن در ماده 

ک دارایی فکری مشارکت داشته اند باید : در کارهای گروهی، درصد سهم کلیه افرادی که در ایجاد ی1-تبصره

 پیش از ارایه درخواست تقاضای ثبت، بصورت مکتوب مشخص شده باشد.

سهم هر یک از افراد، منافع حاصله به صورت مساوی  رت عدم توافق و در مواردی که درصد: در صو2-تبصره

 بین آنها تقسیم خواهد شد.

از محل اعتبارات دانشگاه تهیه  غیر مصرفی ی، تجهیزاتت فکرر صورتی که برای پدیدآوردن مالکید -3-5

  اختصاصی دانشگاه خواهد بود.  داراییشده باشد، آن تجهیزات با رعایت مقرّرات مربوط، 

ت فکری، انجام آزمایش و سنجش اصالت مالکیجهت دانشگاه  ذیربطکارکنان و اعضای هیئت علمی  -3-6

ت فکری بوده و ملزم به رعایت جوانب امانت داری در داده های مالکیاسرار، توصیفات و  یموظف به عدم افشا

 ت فکری توسط طرف قرارداد هستند.عات ارائه شده و مربوط به مالکیمورد اطال

دانشگاه، طرف قرارداد حق دادخواهی  مرکز رشدآن در شورای  اثبات: در صورت تخلّف از این تعهد و  1تبصره 

 دار خواهند داشت.ای هیئت علمی متخلّف را در دادگاه صالحیتعلیه کارکنان دانشگاه و اعض
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ت فکری دسترسی به داده های مربوط به مالکی مرکز رشد: اعضا، کارشناسان و اشخاصی که در شورای  2تبصره 

می یابند، نیز مشمول حکم این ماده خواهند بود؛ در صورت ادعای تخلّف یکی از اعضاء، شورا بدون حضور و 

و ذینفع می تواند  عزلت در شورا تخلّف، از عضوی اثباتدر صورت  کرده ورأی آن عضو، به موضوع رسیدگی 

 علیه او در دادگاه صالحیتدار دادخواهی نماید.

دانشگاه، منجر به ایجاد نوعی مکانات، تجهیزات و یا با اعتبارات ادی که فعالیت آنها با بهبه گیری از اافر -3-7

اطالعات مربوطه برای سایرین و یا  یدارایی فکری گردد، موظف هستند در اسرع وقت و قبل از هرگونه افشا

ریان قرار داده و اطالعات مربوط را برای اقدام به ثبت و نشر آنها؛ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه را در ج

آن واحد افشاء نموده و هماهنگی های الزم را با آن معاونت بعمل آورند. رعایت این امر در قراردادهای همکاری 

 بین افراد و دانشگاه مورد تاکید قرار می گیرد.

 چهار: انواع دارایی های فکریماده 

 ذیل می باشد:دارایی فکری توسعه یافته از طرق -4-1

 و رساله های دانشجویی هدارایی فکری ناشی از طرحهای فناوری/ پژوهشی، پایان نام -4-1-1 

دارایی فکری ناشی از سرمایه گذاری و یا اختصاص بودجه از سوی دانشگاه در پروژه های  -4-1-2 

 هسته های فناور دانشجویی و غیر دانشجویی

 قرادادهای ارتباط با صنعتدارایی فکری ناشی از اجرای  -4-1-3 

 دارایی فکری ناشی از اعطای تسهیالت از سوی دانشگاه با بازپرداخت -4-1-4 
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در خصوص  در صورت وجود( حامی )پس از کسر سهمدرصد مالکیت دانشگاه، پدیدآورنده/ پدیدآورندگان  -4-2

 انواع دارایی فکری به شرح جدول ذیل می باشد:

ف
دی

ر
 

 نوع دارایی فکری
 درصد مالکیت

 پدیدآورنده/گان دانشگاه

 45 55 1-1-4بند  1

 55 45 2-1-4بند  2

 65 35 3-1-4بند  3

 90 10 4-1-4بند  4

 

 ضوابط اجرایی:  پنجماده 

که زمینه بهره برداری جاری، کسب مجوز و پروانه تولید و یا ثبت  تحقیقاتی /دستاوردهای فناوری -5-1

گان بصورت کتبی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پدیدآورندحقوقی آنها وجود دارد، توسط پدیدآورنده/

گزارش می شود تا ارزیابی اولیه از جهت ضرورت و قابلیت ثبت، امکان و نحوه تجاری سازی و بهره برداری و 

این ارزیابی می تواند از طریق بررسی داخلی و یا ارجاع به سایر  یز ارزشگذاری دارایی فکری انجام گیرد.ن

علوم،  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت موسسات )نظیر مراجع مالکیت فکری مورد تایید وزارت

هت ثبت و بهره برداری از دارایی تحقیقات و فناوری( صورت پذیرد. پس از این مرحله، دانشگاه اقدامات الزم ج

 فکری را به عمل خواهد آورد.

حقوق  د،یاعطا نما یگریحاصله را به د ییاز حقوق دارا یبخش ایتمام  یاگر دانشگاه بر اساس قرارداد -5-2

 در قرارداد لحاظ شود. زیآن ن یمربوط و حام یفکر ییآورنده/گان دارا دیپد

با  یفکر ییاز دارا یتجار یبردارو عقد قرارداد و موافقت نامه در جهت کسب مجوز بهره میهرگونه تنظ -5-3

ثبت و اطالعات مربوط به آن در دانشگاه  ردیپذیدانشگاه صورت م یو فناور تحقیقاتمعاونت  دینظارت و تائ

 .می گردد ینگهدارو 

 شرحی مکتوب،به صورت  دیبا دانشگاه یاها بر یاطالعات مربوط به اختراعات و نوآور یارائه و افشا -5-4

 تکرار تیقابل حاصله جیبه نتا یابیدست، که بر اساس اطالعات ارائه شده یکامل و جامع باشد. به طور دقیق،
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به  حی، توضدآورندگانیپد/دآورندهیدنام پ ،عنوانی نظیر موارد حاوی دیاطالعات با نیا نیداشته باشد و همچن

 .باشد زیآن ن یریبه کارگ تاریخ و و طراحی پژوهشمرحله  انیپا تاریخ خارج از دانشگاه، حامینام و مشخصات 

در پژوهشهایی که با تشخیص معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قابلیت ثبت بعنوان اختراع را دارند،  -5-5

قانونی توسط دانشگاه یا هشی، باید بعد از اقدام به ثبت در مراجع وافشای اطالعات و انتشار دستاوردهای پژ

 اعالم کتبی دانشگاه مبنی بر عدم تمایل به ثبت اختراع صورت گیرد.

باشد که توسط  یارتقاء محقق منوط به انتشار مقاله ا ایدانشجو و  لیکه فراغت از تحص یدر صورت: 1-تبصره

 گردد. یو اعالم م نییمربوطه تع ازاتیامت تهیمنع شده است، با اعالم نظر کم تهیکم نیا

 یشفاه ،مکتوب )قابل ثبت  ریغ ایقابل ثبت  اعم از یپژوهش یو انتشار دستاورد ها یهرگونه اطالع رسان -5-6

 .ردینام دانشگاه صورت گ ذکر با دی، بادآورندگانیپد /دآورندهیتوسط پد (یکیالکترون ایو 

به مشارکت در ثبت،  یلیتما اینتوانند و  یفکر ییدارا دآورندگانیپد /دآورندهیپد ایدانشگاه و  چنانچه -5-7

تواند حقوق خود را به موافقت نامه  یباشد، مفکری را نداشته  ییاز دارا یبهره بردار ایالزم و  یکسب مجوزها

 نییآورندگان تع دیپد/دآورندهیپد ودانشگاه  نیآن در مذاکرات ب اتیکه جزئ دیبه طرف مقابل واگذار نما یا

 .خواهد شد

کامل و  ،قیدق مکتوب، شرحیگزارش اختراع به صورت  افتیماه پس از در کیچنانچه دانشگاه تا : 1-تبصره

و  نیاورد، )سقف زمانیآن به عمل  یقانونثبت در جهت  یدانشگاه اقدام یو فناور تحقیقاتجامع در معاون 

خواسته شده توسط معاونت  کدارو ارائه م لیاز تکم ،ثبت اختراع یبررس یبه متقاض ییاعالم زمان پاسخ نها

معاونت  نامه از افتیپس از در مخترع (شودیممشخص کامل بودن آنها  دییدانشگاه و تا یو فناور تحقیقات

 نیتوجه داشت در ا دیبا .دیجهت ثبت اختراع به نام خود اقدام نماراساً  تواند  یدانشگاه م یو فناور تحقیقات

ثبت و مراحل نه  اتمام باشد و  ینظر م مد یو فناور قاتیدر معاونت تحق یبررس یها ندیشروع فرا تبصره

 .شده نییزمان تعسقف در  یگواه یاعطا

دانشگاه همچنان  نماید، واگذار مخترعحقوق مربوط به اختراع را به  یلیچنانچه دانشگاه به هر دل: 2-تبصره

قابل  ریغ ی،انحصار ریبه صورت غ یو آموزش یقاتیمقاصد تحق یاختراع پس از آن برا تا از آنمجاز خواهد بود 

 .دیاستفاده نما ازیامت حقبه  ازیقابل ابطال و بدون ن ،ریانتقال به غ

در آنها مورد  رییکشور سازگار بوده و در صورت تغ یالملل نیو ب یمل نیقوان رییبا تغ نامهنییآ نیا -5-8

 گرفت.قرار خواهد  یبازنگر



8 
 

 کسب درآمد: تجاری سازی و ششماده 

صورت می پذیرد.  دآورندگانیو پد یبا هماهنگ و دانشگاه قیاز طر یفکر یهاییدارا یسازیموضوع تجار -6-1

خصوص  نیهرگونه اقدام در ا ،کپارچهیو اقدام  شتریب یجهت هماهنگموظف هستند  پدیدآورندگان پدیدآورنده/

 .انجام دهند معاونت تحقیقات و فناوری یدانشگاه با هماهنگ قیرا از طر

 :می شود عملذیل  یمدل ها قیاز طر فکری یهاییاز دارا ییو درآمدزا یساز یجهت تجار -6-2

 طی مدل دانشگاه نیدر ا :یحق بهره بردار یواگذار قیمشارکت در درآمد از طر -6-2-1

از  و درصدی ثالث واگذار نمودهشرکت  کیبه  یرا به صورت انحصار یی فکریاز دارا یبهره بردار یقرارداد

 کسب می نماید.محصول را  نیفروش و درآمد از ا

یا  کیبه  از آن  یبهره بردار حق و یی فکریدارا سنسیمدل ال نیدر ا :سنسیفروش ال -6-2-2

 مشخص فروخته می شود. قراردادشرکت ثالث با  چند

ممکن است جهت تجاری سازی و کسب درآمد از یک دارایی  تاسیس شرکت دانش بنیان: -6-2-3

 49)تا سقف لذا دانشگاه تاسیس یک شرکت دانش بنیان نماید. دانشگاه تصمیم به  شورای مرکز رشدفکری، 

گان با نسبت درصد مالکیت خود در دارایی فکری، در شرکت جدیدالتاسیس پدیدآورندو پدیدآورنده/درصد( 

( نیز به صورت جداگانه در سهام در صورت نیاز به سرمایه گذاریم سرمایه گذار مالی )سهام دار می گردند. سه

 شرکت منظور می گردد.

از آن  یو حق بهره بردار یفکر ییمدل سهم دانشگاه از دارا نیسهم دانشگاه: در ا ی: واگذار4-2-6

 گردد. یثالث واگذار م یحقوق ای یقیشخص حق ایگان و /دآورندهیبطور کامل تحت قرارداد مشخص به خود پد

در هر مورد از دارایی های فکری، شرایط عقد قرارداد واگذاری حق امتیاز یا فروش و یا تاسیس شرکت  -6-3

پیشنهاد می شود.  شورای فناوری دانشگاهدانشگاه تدوین شده و به  شورای مرکز رشددانش بنیان، توسط 

 دانشگاه است.در شورای فناوری هرگونه اقدام در این خصوص منوط به تصویب 

گان و شرکت پدیدآورندمدلهای کسب درآمد از دارایی های فکری و درصد سهم دانشگاه و پدیدآورنده/ -6-4

 ثالث، در قراردادهای فی مابین تعیین و مشخص می گردد.

 



9 
 

 : ساختار اجراییهفتماده 

 :شورای مرکز رشد -7-1

 به شرح ذیل می باشد: در حوزه مالکیت فکری شورای مرکز رشدوظایف اصلی  -7-1-1 

 تصمیم گیری در مورد حفاظت از داراییهای فکری دانشگاه و نحوه آن -7-1-1-1  

 تایید اعتبار و ارزش گذاری دارایی های فکری -7-1-1-2  

پدیدآورنده/گان، دانشگاه و ن سهم مالکیت هر یک از ذینفعان )احراز و تعیی -7-1-1-3

 قوق مادی حاصل از دارایی های فکریحامیان( از ح

بررسی و تشخیص اختالفات و تخلفات احتمالی در زمینه مسائل مربوط به حقوق  -7-1-1-4

 مالکیت فکری و داوری

تحقیقاتی دانشگاه از لحاظ قابلیت ثبت در قالب فناورانه و بررسی دستاوردهای  -7-1-1-5

 یکی از مصادیق دارایی های فکری

در راستای تجاری سازی و خلق ثروت از دارایی های فکری توسعه یافته  مرکز رشدشورای  -7-1-2

 وظایف زیر را به عهده دارد:

 شناسایی و فراخوان فرصتها و ایده های مستعد توسعه فناوری در دانشگاه -7-1-2-1 

 ارزیابی طرحهای وصولی و قابلیت تجاری سازی آنها -7-1-2-2 

قراردادهای سرمایه گذاری در توسعه فناوری منعقده با توسعه  نظارت و ارزیابی -7-1-2-3 

 دهندگان

مذاکره و تنظیم و عقد قراردادهای واگذاری الیسنس و حق بهره برداری دارایی  -7-1-2-4

 های فکری

 کمک به سرمایه گذاری و تجاری سازی دارایی های فکری و تعامالت با صنعت -7-1-2-5
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 ریسک پذیر: سرمایه گذاری هشتماده 

دانشگاه می تواند از محل منابع داخلی و یا با مشارکت با پیشنهاد شورای مرکز رشد به شورای فناوری،  -8-1

 روی تولید یا توسعه دارایی های فکری سرمایه گزاری ریسک پذیر نماید.  بربا کارگزاران مالی، 

در قرارداد فی مابین ایشان با دانشگاه منظور  شرایط و توافقات دانشگاه با تیم توسعه دهنده دارایی فکری -8-2

 می گردد.

 : حل و فصل اختالفاتنهماده 

در متن قراردادهای داخلی، قوانین ملی و نیز حکمیت دادگاه های ایران و در قراردادهای خارجی،  -9-1

 می گردند. حکمیت و دادگاه های مورد توافق طرفین به عنوان قوانین و مراجع رسیدگی به اختالفات مشخص

وظیفه حل و فصل اختالفاتی که ممکن است بین دانشگاه، پدیدآورنده/گان دارایی  شورای مرکز رشد -9-2

فکری و یا حامی پیش آید را با حضور طرفین و یا نمایندگان بعهده دارد. در صورت عدم حصول توافق، موضوع 

مراجع ذیصالح ارجاع شورای فناوری دانشگاه و در صورت عدم حصول توافق به  کمیته تصمیم گیری در به

 داده می شود.

 -2دانشگاه.  رشی، مورد پذپدیدآورنده/پدیدآورندگاناز طرف  دو نفر -1شامل: یریگ میتصم تهیکم: 1-تبصره

که  یدر صورتارجاع داده شود.  نیالطرف ینفر مرض کی -3محقق،  رشیاز طرف دانشگاه، مورد پذ دو نفر

 یریگ یپ یتواند مراتب را از مراجع قانون ینرسد، محقق م یقطع میسال به تصم کی یحداکثر ط تهیکم

 .دینما

در مورد  جهیدر عدم حصول نت شورای مرکز رشدمشروط به اعالم  ،یدعوا در دادگستر یقامه : ا2-تبصره

 باشد. یاختالف م
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 .باشد یتبصره م  11ماده و  9 ینامه دارا نییآ نیا

می توانند نظرات پیشنهادی خود را  ذینفع شخص هر و  بود خواهد بازنگری  قابل بار یک سالی نامه آیین این

 .به واحد مالکیت فکری ارائه نمایند

 خواهد بود. شورای مرکز رشد دییو تأ یو فناور قاتیمعاون تحق شنهادینامه به پ نییآ نیا یبازنگر


