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پیشگفتار:
امروزه رشد تولید مقاالت ،دستاوردهای پژوهشی و داراییهای فکری و در نهایت تجاریسازی آنها به عاملی حیاتی در توسعه
اقتصادی کشورهای پیشرو در جهان تبدیل شده است .بر این اساس مؤسسات زیادی در حال تأسیس میباشد تا دستاوردهای
پژوهشی و فناوری را از دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه به بنگاههای تجاری انتقال دهد .این مؤسسات خدمات متنوعی را نظیر
ارزیابی نتایج پژوهش که پتانسیل تجاریشدن را دارند ،ارائه میدهند که به مشاوره در زمینه حفاظت از داراییهای فکری،
پیگیری درخواستهای ثبت اختراع ،کمک برای یافتن سرمایهگذار ،انجام مطالعات امکانسنجی و  ...تقسیم میشود تا در نهایت
دستاوردهای علمی و فنی که در مراکز دانشگاهی و پژوهشی ایجاد میشوند به محصوالت و خدمات قابل عرضه در بازار تبدیل
شوند .در دهههای اخیر ،دانشگاهها سهم بسزائی در رشد و تأثیرگذاری اقتصادی داشتهاند ،زیرا دارای نقش مهمی در سرمایهگذاری
منابع انسانی هستند که با فراهم کردن و ارتقاء دانش ،نگرشها و مهارتهای مورد نیاز در زمینههای مختلف ،به توسعه اقتصادی
کمک میکنند.
دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با رویکرد حمایت از داراییهای فکری ،تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و
انتقال فناوری در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایجاد شده است تا با حمایت از داراییهای فکری و انتقال فناوری توسعه
داده شده توسط پژوهشگران دانشگاهی به بخش خصوصی و صنعت از طریق قراردادهای امتیاز فناوری کمک نموده و بدین
ترتیب پژوهشگر ،دانشگاه و صنعت از منافع حاصل از این تعامل منتفع میشوند.
در این راستا آیین نامهای در بستر قوانین جاری کشور ،به منظور تحقق مأموریتها ی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ازجمله
فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری ،1و نیز خطمشیهای تعیینشده در اسناد باالدستی کشور ازجمله بند (الف)
ماده  4۵قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر پیشبینی ساختارهای اجرایی
الزم برای طراحی و استقرار کامل نظام حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و همسویی آن با نظامهای بینالمللی ،به منظور تبیین
ضوابط و چارچوب های الزم جهت ایجاد ،مدیریت و تجاریسازی داراییهای فکری دانشگاه تدوین شده است تا حقوق و تکالیف
کلیه اشخاص درگیر در این فرآیند را شفاف سازد.

 1قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳
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ماده  -1چشمانداز آیین نامه
نظاممندکردن فرآیند ایجاد ،مدیریت و تجاریسازی داراییهای فکری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،با توجه به
تحوالت داراییهای فکری در سطح دنیا و در راستای سیاستهای علمی ،فناورانه و صنعت کشور و مطابق با
برنامه راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه.

ماده  -2اهداف آیین نامه
اهداف این آییننامه به شرح زیر است:
•

نهادینهسازی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه؛

•

تبیین ساختار و ضوابط اجرایی ایجاد ،مدیریت و تجاریسازی داراییهای فکری در دانشگاه؛

•

ایجاد انگیزه مادی و معنوی برای ارتقای خالقیت و نوآوری ،خلق و توسعه فناوریهای ارزشآفرین در

دانشگاه؛
•

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

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

ایجاد درآمد پایدار دانشبنیان برای دانشگاه از طریق تجاریسازی دستاوردهای فکری.

•

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

فارغالتحصیالن؛
•

ایجاد بستر الزم در جهت فروش و یا واگذاری امتیاز بهرهبرداری داراییهای فکری موجود؛

ماده  -3واژگان و تعاریف
 دانشگاه :دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 پژوهشکده :پژوهشکدههای تابعه دانشگاه
 مدیریت ارتباط با صنعت :این مدیریت زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میباشد که فعالیتهای
آن شامل انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی ،انعقاد تفاهمنامه با سازمانهای مختلف ،ثبت اختراع و
توسعه و انتقال فناوری ،حمایت از پروژههای تحقیقاتی کسب و کار کوچک و مدیریت پروژههای کالن ملی،
پروژههای دفاعی ،ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.
 دفتر :دفتر مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
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 انتقال فناوری :انتقال فناوری عبارت است از حرکت نوآوریها از مبدا اصلی (با مکان دیگر) به جایی که
مورد استفاده عملیاتی قرار میگیرد ،این نوآوریها شامل دانش علمی و فنی ،دیدهها ،خدمات ،سیستمها،
ابداعات و محصوالت میباشند .انتقال فناوری ،فرآیندی است که جریان فناوری را از یک منبع به یک
گیرنده امکانپذیر میسازد .در این تعبیر ،منبع مالک یا دارنده دانش است و دریافتکننده ذینفع چنین
دانشی است .منبع میتواند یک فرد ،یک شرکت یا یک کشور باشد.
 دارایی فکری :به داراییهای حاصل از خالقیتهای فکری انسان اطالق میشود که عمدتاً در دودسته
کلی قابلتقسیماند :الف) داراییهای صنعتی (نظیر اختراعات ،طرحهای صنعتی ،عالئم و نشانهای
تجاری) و ب) ادبی و هنری (نظیر آثار مکتوب ازجمله در قالب کتب و مقاالت ،نرمافزارهای رایانهای)
 اختراع :نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه میکند و مشکلی
را در یک حرفه ،فن ،فناوری ،صنعت و مانند آنها حل مینماید و حاوی ابتکار جدید ،نوآوری و دارای
2

کاربرد صنعتی باشد.

 گواهینامه اختراع (پتنت) :عبارت است از سندی که از اداره کل مالکیت صنعتی صادر گردیده و
متضمن گواهی حق انحصاری مالک اختراع جهت تولید ،توزیع ،استفاده و یا واگذاری نتیجه اختراع خود
برای یک دوره زمانی معین  20ساله است.
 طرح صنعتی :هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سهبعدی با خطوط ،رنگها و یا بدون
آن ،بهگونهای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایعدستی را تغییر دهد ،طرح
3

صنعتی است.

 عالمت تجاری :یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از
4

هم متمایز سازد.


۵

نام تجاری :یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخصکننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

 برند :حق غیرمالی دارای آثار مالی است که با فعالیت مستمر و موفقیتآمیز بر روی یک لوگو یا نام ایجاد
میشود.

 2مستنبط از مواد  ۱و  ۲قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ۱۳۸۶
 3مستنبط از ماده  ۲۰قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ۱۳۸۶
 4مستنبط از ماده  ۳۰قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ۱۳۸۶
 5مستنبط از ماده  ۳۰قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری ۱۳۸۶
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 نرمافزار :عبارت است از مجموعه برنامههای رایانهای ،رویهها ،دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها
و نیز اطالعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانهای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از
حاملهای رایانهای ضبطشده باشد.
 دانش فنی :شامل اطالعات ،فرمولها ،الگوها ،نرمافزارها و برنامهها ،ابزار و روشها ،تکنیکها و فرایندها،
تألیفات منتشرنشده ،روشهای انجام تجارت و دادوستد ،فنون ،نقشهها و فراگردها ،و امثال اینها است،
که بهطور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالشهای معقوالنهای برای
حفظ و حراست از آنها انجامشده است.
 دارایی فکری دانشگاه :عبارت است از هر نوع دارایی فکری که درنتیجه دخالت مستقیم دانشگاه در
قالب قرارداد ،یا با دخالت غیرمستقیم و مؤثر دانشگاه از طریق در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات،
ایجاد میشود.
 قرارداد پایه :عبارت است از هر قراردادی که از اجرای آن یک یا چند نوع دارایی فکری ایجاد میشود.
در راستای اهداف این آییننامه ،قراردادهای پایه حسب مورد بین دانشگاه و مجری ،بین دانشگاه و حامی،
یا بین دانشگاه و شریک تجاری منعقد میشوند.
درصورتیکه یک یا چند نوع از داراییهای فکری بدون وجود قرارداد پایه ایجاد شوند ،مانند دارایی فکری
ناشی از پایاننامهها ،پروژههای دانشجویی و فعالیت پژوهشی عضو هیئت علمی در دانشگاه ،از آنها تحت
عنوان داراییهای فکری خارج از قرارداد نام برده میشود.
 پدیدآورنده :عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از مصادیق داراییهای فکری را در
زمان همکاری با دانشگاه ،در هر قالبی ،با استفاده از تسهیالت دانشگاه ،از هر نوع که باشد ،ایجاد میکند.
پدیدآورنده میتواند شخص مجری یا هر شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با مجری یا مستخدم
وی باشد.
 مجری :شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با دانشگاه یا صنعت برای اجرای برنامه پژوهشی معین.
مجری میتواند همزمان پدیدآورنده نیز باشد.


شریک تجاری :عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی ،اعم از دولتی یا غیردولتی ،که از طریق
حمایت مالی یا در اختیار قرادادن تسهیالت ،تجهیزات و امکانات،کالً یا جزئاً ،در مالکیت مادی دارایی
فکری سهیم و در عواید حاصل از تجاریسازی آن ذینفع است .مساعدتهای صرفاً حمایتی یا تشویقی
یا خیرخواهانه خارج از محدوده تعریف شریک تجاری میباشد.
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 حامی :عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی ،اعم از دولتی یا غیردولتی ،که صرفاً به منظور
حمایت ،تشویق یا خیرخواهی و بدون قصد انتفاع مادی ،از طریق مساعدت مالی یا در اختیار قرادادن
تسهیالت ،تجهیزات و امکانات،کالً یا جزئاً ،از ایجاد دارایی فکری حمایت میکند و درخواست و ادعایی
در مورد مالکیت مادی دارایی فکری و عواید حاصل از تجاریسازی آن ندارد.
 تجاریسازی :فعالیتهای مرتبط با عرضهی محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایدهها یا فناوریهای
جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط ازجمله ثبت اختراع ،ارزشگذاری فناوری ،اعطای امتیاز ،انتقال
و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حقاالمتیازهای مرتبط ،جذب سرمایه و
منابع (نمونهسازی ،طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید ،انجام آزمونها و دریافت تأییدیههای الزم،
تولید آزمایشی ،بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاریسازی (شامل
فعالیتهای مشاوره ،مدیریت فناوری ،طراحی محصول و فرایند ،خدمات استانداردسازی ،اندازهسنجی و
خدمات آزمایشگاهی) میشود.
 قوانین مالکیت فکری :این آییننامه تابع قوانین مالکیت فکری است ،که عبارتاند از قانون حمایت از
مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان مصوب  ،134۸قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب
 ،1379قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ،13۸2قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری
مصوب  ،13۸6قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
مصوب  ،13۸9و سایر اسناد باالدستی و قوانین مرتبط و آییننامههای اجرایی آنها و نیز کنوانسیونهای
بینالمللی در حوزه مالکیت فکری که جمهوری اسالمی ایران به آنها پیوسته است .هرگونه تغییر در
مفاد قوانین مالکیت فکری یا ایجاد قوانین جدید ،آن بخش از قوانین که با مفاد این آییننامه در تعارض
است ،جایگزین آییننامه خواهد بود.
 حق مادی دارایی فکری :حق مادی دارایی فکری ،حق مالکیت دارایی فکری از منظر بهره برداری مالی
و اقتصادی از آن از طریق تجاریسازی میباشد .حق مادی جزئا یا کال قابل انتقال است.
 حق معنوی دارایی فکری :حق معنوی دارایی فکری ،حق مالکیت دارایی فکری از منظر بهرهبرداری
معنوی (نظیر درج در رزومه ،اظهار در نشستها و کنفرانسها ،نمایش در وب سایتها) از آن است .حق
معنوی متعلق به فرد/افرادی است که دارایی فکری را خلق کرده است و الی االبد غیرقابل انتقال است.
 نوآوری 6:بهرهبرداری موفقیت آمیز از ایدههای نو که منجر به کسب و کار شود.

6Innovation
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 عواید دارایی فکری حاصل از فروش اختراع  :عواید ناشی از واگذاری کامل امتیاز پتنت برای مدت
نامحدود.
 عواید دارایی فکری حاصل از فروش الیسنس (اعطای امتیاز بهرهبرداری) :عواید ناشی از واگذاری
کلی یا جزئی ،انحصاری یا غیر انحصاری امتیاز بهرهبرداری در طول مدت مشخص است.
 عواید دارایی فکری حاصل از فروش محصول  :عواید ناشی از فرو
ش

* محصول تجاریسازی شده است

که به صورت ساالنه (در انتهای سال مالی) محاسبه میشود.
 ثبت اختراع 7:یک مدرک قانونی دولتی است که به موجب آن مخترع میتواند در دوره زمانی مشخص
( 20ساله) دیگران را از بکارگیری بدون مجوز اختراع خود ،در محدوده مکانی مشخص منع نماید.
 حق امتیاز /حق تالیف /حق اختراع 8:درصدی از درآمد حاصل از فروش محصوالت بوجود آمده یا
توسعهیافته منتج از بکارگیری یک ایده ،اختراع ،نوآوری یا خالقیت که به ایجادکننده آن ایده ،اختراع و
غیره تعلق میگیرد.

ماده  -4دایره شمول آییننامه
مفاد این آییننامه بر تمامی اشخاص شاغل یا مشغول به تحصیل در دانشگاه ،بصورت تماموقت یا پارهوقت،
دائمی یا موقتی ،رسمی یا پیمانی ،اعم از اعضای هیئت علمی ،دانشجویان ،کارکنان ،کارشناسان ،مشاوران ،و
هر شخص حقیقی یا حقوقی که از تسهیالت ،اعتبارات ،منابع یا امکانات دانشگاه ،از هر نوع و در هر قالبی ،در
راستای انجام یک فعالیت پژوهشی در طی مدت زمان معینی که با دانشگاه همکاری دارد ،استفاده مینماید،
حاکم است.

ماده  -5منشأ ایجاد داراییهای فکری
داراییهای فکری مشمول این آییننامه از طرق زیر ایجاد میشوند:

 داراییهای فکری ناشی از اجرای قرارداد پایه بین دانشگاه و شریک تجاری شامل شرکتها و مؤسسات
دولتی یا خصوصی؛
 داراییهای فکری ناشی از اجرای قرارداد پایه بین دانشگاه و حامی ،یا بین دانشگاه و مجری؛

*

منظور از عواید حاصل از فروش ،درآمد حاصل از کل فروش محصول است و نه سود حاصل از فروش.
7Patent
8Royalty
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 داراییهای فکری خارج از قرارداد نظیر داراییهای فکری ناشی از انجام پایاننامهها و رسالههای
دانشجویی ،پژوهشهای اعضای هیات علمی و هرگونه فعالیت پژوهشی که با استفاده از امکانات و
تجهیزات دانشگاه ایجاد میشود؛

 داراییهای فکری ناشی از استفاده از حمایتهای دانشگاه از برنامههای دانشجویی مانند شتابدهنده،
نظیر ارایه تسهیالت فضا ،آموزش ،مشاوره ،منتورشیپ ،شبکهسازی و بذرمایه.
نقش مجری/پدیدآورنده و دانشگاه در ایجاد دارایی فکری ،حالتهای مختلف ذیل را شامل میشود:
الف) با مشارکت مالی دانشگاه
ب) بدون مشارکت مالی دانشگاه
ج) صرفاً توسط اشخاص حقیقی به عنوان مجری/پدیدآورنده
د) با مشارکت اشخاص حقوقی به عنوان مجری/پدیدآورنده

ماده  -6نوع داراییهای فکری
انواع داراییهای فکری حاصل از هر یک از منشأهای مذکور در ماده  ۵یک یا چند مورد از موارد زیر است:
 دانش فنی

 گواهینامه اختراع (پتنت)
 نرمافزار رایانهای
 طرح صنعتی
 محصول

ماده  -7کمیته مالکیت فکری
 1-7مجموعهای متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی که برنامهریزی و تصمیمگیری در خصوص داراییهای
فکری دانشگاه را مطابق با سیاستهای تعیین شده از سوی شورای راهبری مالکیت فکری دانشگاه را
بر عهده داشته و زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت میکند .اعضای آن مدیر دفتر مالکیت
فکری (دبیر کمیته) ،مدیرارتباط با صنعت ،مدیر مرکز رشد ،و سه تا هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه
یا صاحبنظران مرتبط به انتخاب معاون پژوهش و فناوری میباشد.
 2-7وظایف کمیته مالکیت فکری به شرح زیر است:
• تصمیمگیری در خصوص نیازمندیهای ایجاد بستر خلق داراییهای فکری در دانشگاه و تدوین
خطمشیهای الزم برای عملیاتی سازی آنها؛
• تصمیم گیری در خصوص شیوههای ایجاد ،مدیریت و تجاریسازی داراییهای فکری در دانشگاه؛
• اعالم فراخوان جهت شناسایی استعدادهای موجود در دانشگاه برای خلق دارایی فکری و توسعه فناوری؛
• ارزیابی برنامهها و طرحهای پژوهشی مرتبط با داراییهای فکری ازنظر امکانسنجی و درجه احتمال
تجاریسازی و اعالم نظر به صاحبان برنامه و طرح؛
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• مستندسازی داراییهای فکری دانشگاه؛
• بررسی و اعالم نظر در خصوص ثبت یا عدم ثبت داراییهای فکری دانشگاه؛
• ارزشگذاری داراییهای فکری دانشگاه؛
• تصمیمگیری در خصوص قالب بهرهبرداری از داراییهای فکری و سهم هر یک از ذینفعان مطابق این
آییننامه؛
• نظارت و اعالم نظر در خصوص هر یک از قالبهای اتخاذشده برای بهرهبرداری از داراییهای فکری؛
• رسیدگی به اختالفات مربوط به داراییهای فکری طبق مواد  1۵و  16آییننامه؛
• کمک به سرمایهگذاری و تجاریسازی داراییهای فکری و ایجاد تعامالت سازنده با صنعت؛
• بهرهگیری از مشاوران و متخصصان هر حوزه تخصصی در راستای برنامهریزی و تصمیمسازی بهتر در
خصوص کلیه مسائل مربوط به داراییهای فکری.
• بازنگری و ویرایش آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه
 3-7کمیته مالکیت فکری به درخواست معاونت پژوهشی بصورت دورهای گزارشی از فعالیتهای خود را در
شورای راهبری مالکیت فکری دانشگاه ارائه خواهد کرد.
 4-7کمیته مالکیت فکری میتواند در راستای انجام هر یک از وظایف فوق ،سازوکارهای الزم را اتخاذ نماید.

ماده  - 8دفتر مالکیت فکری
 1-۸دفتر مالکیت فکری دانشگاه بهعنوان دبیرخانه و بازوی اجرایی کمیته مالکیت فکری و تحت نظر مدیر
ارتباط با صنعت دانشگاه فعالیت میکند.
 ۸-2وظایف دفتر مالکیت فکری به شرح زیر است:
• پیگیری مصوبات کمیته مالکیت فکری دانشگاه و ارائه پیشنهادات اجرایی به آن؛
• ارزیابی و تدوین گزارشهای کارشناسی در خصوص ضرورت و قابلیت ثبت ،امکانسنجی و شیوه
مناسب تجاریسازی و ارزشگذاری دارایی های فکری؛
• برگزاری برنامههای اطالعرسانی ،آموزشی و فرهنگسازی در زمینه مالکیت فکری در دانشگاه؛
• ارائه خدمات ارزیابی و مشاوره در زمینهی مسائل مربوط به ثبت دارایی فکری به اشخاص و واحدهای
مختلف دانشگاه؛
• ارایه خدمات پشتیبانی فنی و پیگیری اجرایی فرآیند ثبت دارایی فکری؛
• پیگیری امور اجرایی پرداخت هزینههای ثبت و نگهداری داراییهای فکری؛
• پیگیری امور اجرایی دریافت و تقسیم عواید حاصل از تجاریسازی داراییهای فکری؛
• پیگیری حقوقی موارد مربوط به حقوق مالکیتهای فکری دانشگاه در مراجع ملی و بینالمللی از طریق
وکالی متخصص داخلی و بینالمللی.
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ماده  - 9ثبت داراییهای فکری
 1-9پرداخت هزینه های ثبت اختراعات داخلی :بر عهده مخترعین و پرداخت هزینههای نگهداری از آن در
رویه ثبت اختراع داخلی و خارجی دانشگاه به شماره  AUT-PR-230۵دانشگاه آمده است.
 2-9پرداخت هزینههای ثبت اختراعات خارجی :پس از تایید کانون پتنت ایران مبنی بر قابلیت پتنت شدن،
هزینه ثبت توسط کانون پتنت (میزان مشارکت کانون پتنت در پرداخت هزینه طی مذاکرات مخترعین با کانون
پتنت تعیین خواهد شد) و دانشگاه (حداکثر  )%10و الباقی هزینه توسط مخترعین پرداخت خواهد شد.
 3-9پرداخت هزینه نگهداری از اختراعات خارجی (پتنت) :در این خصوص پس از ارائه مستندات ،کمیته
مالکیت فکری در خصوص میزان مشارکت دانشگاه در پرداخت هزینه تصمیمگیری خواهد نمود .در این راستا
با توجه به وضعیت تجاریسازی اختراع ،دانشگاه میتواند این میزان را در سالهای آینده ادامه و یا قطع نماید.

ماده  -10سهم دانشگاه ،پدیدآورنده و شریک تجاری در داراییهای فکری
 10-1کلیه حقوق معنوی هر یک از داراییهای فکری مذکور در ماده  6که ناشی از منشأهای مذکور در ماده
 ۵است ،متعلق به پدیدآورنده است .لکن ،در ذکر حق معنوی داراییهای فکری موردبحث ،تشریح آن یا
بهرهبرداری معنوی از آن ،مانند تکثیر ،توزیع ،درج آن در رزومه ،شرح آن در نشستهای علمی کالسی یا
کنفرانسی و هر نشست علمی دیگر ،اظهار آن در محیط دانشگاه و یا خارج آن ،نمایش در وبسایتها و وبالگها
و شبکههای اجتماعی الزم است به وابستگی خود به دانشگاه اشاره نماید.
 2-10مالکیت در حقوق مادی دارایی فکری تماماً متعلق به دانشگاه ،شریک تجاری (در صورت وجود) ،و
مجری/پدیدآورنده با شخصیت حقوقی (در صورت وجود) است که میزان آن بر اساس مفاد جدول  1معین
میشود و این حقوق در زمان ثبت رسمی دارایی فکری عیناً اعمال میشود .مجری/پدیدآورنده بدون شخصیت
حقوقی هیچگونه حق مالکیت در بعد مادی دارایی فکری ندارد ،لکن در عواید حاصل از تجاریسازی هر یک
از داراییهای فکری ناشی از منشأهای مذکور در ماده ،۵برحسب نوع دارایی فکری مذکور در ماده  ،6به شرح
جدول  1ذیل سهیم است:
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جدول  – 1سهم دانشگاه ،مجری/پدیدآورنده و شریک تجاری در مالکیت مادی و عواید حاصل از تجاریسازی داراییهای فکری

( قرارداد صنعتی )

مانند  :حمایتهای
معاونت علمی و
فناوری ریاست
جمهوری و ...
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تبصره  :1در جدول فوق ،ستون مربوط به سهم دانشگاه در مالکیت مادی اختراع بیانگر میزان سهم دانشگاه
در گواهی ثبت اختراع بعنوان مالک اختراع است که همزمان با انجام مراحل ثبت اختراع ،طی قرارداد داخلی
مربوطه (پیوست  )1دانشگاه میزان سهم خود را در عواید حاصل از تجاریسازی اختراع و مطابق با جدول فوق
تغییر خواهد داد .همچنین در عواید حاصل از فروش محصول ،زمان شروع پرداخت سهم دانشگاه از درصد
فروش و میزان دقیق آن متناسب با حجم فروش در کمیته مالکیت فکری مشخص خواهد شد.
تبصره  : 2الزم بذکر است عقد قرارداد پیوست  ، 1پیش از ثبت نهایی اختراع الزامی است و اجرای آن منوط
به ثبت نهایی اختراع خواهد بود.
 10-3در صورتی که مجری جهت اجرای قراداد پایه از شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب یک گروه
تحقیقاتی استفاده میکند ،مکلف است سهم هر یک از اعضای گروه را در مالکیت مادی دارایی فکری ناشی از
قرارداد و عواید حاصل از تجاریسازی آن ،بهطور دقیق معین نموده و آن را به صورت کتبی ،که حاوی امضای
همه اعضای گروه باشد ،به دفتر مالکیت فکری دانشگاه اعالم نماید .در صورت عدم رعایت مفاد این بند ،همه
اعضای گروه به عنوان پدیدآورندگان مالکیت فکری محسوب شده و دارای سهم مساوی خواهند بود.
تبصره  -در مورد دارایی های فکری خارج از قرارداد نیز مفاد همین بند جاری است.
 4-10درصورتیکه قالب همکاری دانشگاه ،شریک تجاری ،و مجری /پدیدآورنده غیر از یکی از حاالت مندرج
در جدول  1باشد ،در ابتدا طرفین بهصورت مسالمتآمیز نسبت به تعیین سهم خود از حقوق مادی دارایی
فکری و عواید حاصل از تجاریسازی آن توافق خواهند نمود .در صورت عدم توافق ظرف مدت دو هفته ،کمیته
مالکیت فکری به حل اختالف و تعیین سهم خواهد پرداخت و برای این منظور میزان سهام ذینفعان با در نظر
گرفتن نزدیکترین حالت قابل انطباق در جدول  1تعیین خواهد شد.
 ۵-10در خصوص مقاالت ،اعم از مقاالت مستخرج از پایاننامه یا خروجی پژوهش یا هر کار تحقیقاتی دیگر،
نویسنده یا نویسندگان مقاله مکلفاند وابستگی خود به دانشگاه را در مقاله درج کنند.
 6-10در مواردی که در جدول  1دامنهای برای میزان سهم هر یک از اشخاص مقررشده است ،تصمیمگیری
در مورد عدد نهایی در بین دامنه مزبور بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه میباشد.

ماده  -11توسعه و ارتقاء کمی و کیفی داراییهای فکری
هرگونه توسعه و ارتقاء کمی و کیفی در انواع داراییهای فکری ناشی از منشأهای مذکور در ماده  ،۵مستلزم
توافق کتبی و صریح بین دانشگاه ،مجری/پدیدآورنده و شریک تجاری (در صورت وجود در چارچوب قرارداد
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پایه) است .در صورت توافق ،قرارداد جدیدی بین طرفین ذینفع در این مورد منعقدشده و جزییات موردنظر
جهت توسعه و ارتقاء بیان خواهد شد.

ماده  -12قالبهای بهرهبرداری مادی (تجاریسازی) داراییهای فکری
 1-12بهرهبرداری مادی از داراییهای فکری موضوع این آییننامه ،ازجمله ،و نه محدود به ،قالبهای زیر خواهد
بود:
 1-1-12انتقال (فروش) دارایی فکری ( :)B1به معنی انتقال تمام حق مادی دارایی فکری به متقاضی در قبال
اخذ مبلغ مشخصی پول یا هر نوع مابهازای دارای ارزش مادی .در صورت انتقال (فروش) دارایی فکری،
طرف فروشنده هیچ حق مادی در دارایی فکری نخواهد داشت.
 2-1-12واگذاری امتیاز بهرهبرداری ( :)B2مجوز بهرهبرداری از حق مادی دارایی فکری را ،به صورت انحصاری
یا غیرانحصاری در قبال پرداخت مبلغ مشخصی پول یا هر نوع مابهازای دارای ارزش واگذار میکند.
 3-1-12فروش محصول( :)B3به معنی فروش محصول حاصل از یک دارایی فکری به متقاضی در قبال اخذ
مبلغی مشخصی یا هر نوع مابهازای دارای ارزش.
 2-12طرفین ذینفع در دارایی فکری میتوانند در مورد استفاده از قالبهای دیگری توافق نمایند.
 3-12اینکه نحوه بهرهبرداری از یک نوع دارایی فکری خاص در کدام قالب باشد ،در زمان تجاریسازی
بین ذینفعان دارایی فکری (بر اساس جدول  )1موردتوافق واقع میشود که با در نظر گرفتن عوامل
متعددی ازجمله مقتضیات زمان ،وضعیت بازار ،پیشنهادات واصله از سوی سرمایهگذاران ،نوع دارایی،
قابلیت ،میزان نیازمندی به آن و قدرت رقابتی آن در بازار تعیین خواهد شد .مفاد قرارداد ناظر بر قالب
توافقی متعاقباً تنظیم و نهایی خواهد شد.
 4-12قالب و شرایط تجاریسازی هر یک از داراییهای فکری توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه تدوینشده
و به کمیته مالکیت فکری پیشنهاد میشود .هرگونه اقدام در این خصوص منوط به تصمیم کمیته
مالکیت فکری دانشگاه است.

ماده  -13حق تقدم در بهرهبرداری مادی (تجاریسازی) داراییهای فکری
 13-1برخورداری هر یک از دانشگاه/شریک تجاری/مجری از حق تقدم در استفاده و بهرهبرداری مادی
(تجاریسازی) دارایی های فکری ،مطابق مفاد قرارداد پایه (در صورت وجود) است .در صورتی که این
موضوع صراحتا در قرارداد پایه ذکر نشده باشد ،تعیین حق تقدم به شرح ذیل انجام میگیرد:
 2-13وجود شریک تجاری و قرارداد پایه؛
 1-2-13در هرگونه استفاده و بهرهبرداری مادی از انواع داراییهای فکری ناشی از منشأهای مذکور در ماده
 ،۵در صورت وجود شریک تجاری ،شریک تجاری دارای حق تقدم بوده و پیش از دانشگاه و مجری و هر
شخص ثالث دیگری در اولویت بهرهبرداری از داراییهای فکری در یکی از قالبهای مذکور در ماده  12یا
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هر قالب توافقی دیگر قرار دارد .برای این منظور ،پس از ارائه مستندات و گزارشات نهایی در پایان قرارداد
پایه ،هر زمان که استفاده از داراییهای فکری ناشی از قرارداد پایه مدنظر دانشگاه یا مجری باشد ،دانشگاه
یا مجری موظف است موضوع را به شریک تجاری به صورت کتبی اعالم نماید .شریک تجاری مکلف است
ظرف مدت یک ماه نسبت به استفاده یا عدم استفاده از حق تقدم مندرج در این ماده اظهارنظر کتبی و
صریح کند.
 2-2-13در صورت اعالم کتبی و صریح شریک تجاری دال بر قصد استفاده و بهرهبرداری مادی از داراییهای
فکری حاصل از قرارداد پایه ،قالب قراردادی منتخب و شروط مندرج در آن با مذاکره بین طرفین (دانشگاه،
شریک تجاری ،مجری) تدوین خواهد شد .لکن کلیه عایدات مادی حاصل از بهرهبرداری از داراییهای
فکری ،مطابق با ماده  10این آییننامه تقسیم خواهد شد ،مگر اینکه شرایط جدیدی بین طرفین (دانشگاه،
شریک تجاری ،مجری) مورد مذاکره و توافق واقع شود.
 13-2-3درصورتیکه شریک تجاری ،تنها به استفاده از بخشی از داراییهای فکری موردبحث اعالم کتبی
و صریح کند ،در خصوص بقیه داراییهای فکری ،دانشگاه میتواند طبق بند  12.4رفتار کند.
 13-2-4در صورت عدم وصول هیچگونه اظهارنظر صریح و کتبی پیرو بند  13.2.1از سوی شریک تجاری،
و یا عدم حصول توافق با شریک تجاری بر روی قرارداد تجاریسازی ،دانشگاه میتواند رأساً برای استفاده
از داراییهای فکری به هر نحو مقتضی اقدام کند .در این صورت کلیه عایدات مادی حاصل از بهرهبرداری
از داراییهای فکری مطابق با ماده  10این آییننامه تقسیم خواهد شد ،مگر اینکه توافق جدیدی بین
طرفین (دانشگاه ،شریک تجاری ،مجری) مورد مذاکره و توافق واقع شود.
 13-2-۵در صورتی که شریک تجاری رأساً قصد استفاده و بهرهبرداری از داراییهای فکری را داشته باشد،
الزم است موضوع را به دانشگاه و مجری بهصورت کتبی اطالع دهد .در این خصوص طبق بند  12.2توافق
خواهد شد.
 13-3عدم وجود شریک تجاری و وجود قرارداد پایه؛
در هرگونه استفاده و بهرهبرداری مادی از انواع داراییهای فکری ناشی از منشأهای مذکور در ماده  ،4در
صورت عدم وجود شریک تجاری ،دانشگاه دارای حق تقدم خواهد بود .تصمیم نهایی در خصوص کیفیت
بهرهبرداری و چارچوب آن بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه خواهد بود.
 13-4دارایی فکری خارج از قرارداد؛
در خصوص هرگونه بهرهبرداری مادی از داراییهای فکری خارج از قرارداد ،مجری/پدیدآورنده متعهد به
ارائه مستندات کامل داراییهای فکری حاصله به دانشگاه بوده و تصمیم نهایی در خصوص کیفیت
بهرهبرداری و چارچوب آن بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه خواهد بود.
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ماده  -14حفظ محرمانگی داراییهای فکری
 14-1کلیه اشخاص مرتبط با موضوع این آییننامه ازجمله ،و نه محدود به ،رئیس ،معاونین ،نمایندگان و
تصمیمسازان دانشگاه ،مجریان ،شرکای تجاری ،دانشجویان ،اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارکنان و
کارشناسان و مشاوران فنی و غیرفنی درگیر در داراییهای فکری دانشگاه ،متعهد به حفظ محرمانگی کلیه
اطالعات مربوط به داراییهای فکری دانشگاه از مرحله ایدهپردازی و طرح برنامه پژوهشی تا مرحله تجاریسازی
میباشند (پیوست )2؛ همچنین متعهدند در خصوص هر یک از داراییهای فکری ،هیچگونه اطالعاتی را به
هیچ دلیلی و تحت هیچ عنوانی به هیچ شخص ثالث غیر مرتبط افشا نکنند ،مگر با تحصیل رضایت کتبی کلیه
طرفین ذینفع.
 2-14الزم است در هر قرارداد پایه و نیز دیگر آییننامههای دانشگاه ،به این تکلیف تصریح شده و ضمانت
اجرایی مناسبی در صورت نقض این تعهد پیشبینی شود.

ماده  -15شیوه حلوفصل اختالف
 1۵-1در سطح ملی ،هرگونه اختالف بین دانشگاه و مجری/پدیدآورنده ،و یا دانشگاه و شریک تجاری و هر
اختالفی که مربوط به هر یک از انواع دارایی فکری متعلق به دانشگاه ،کالً یا جزئاً ،میباشد ،ابتدا با مذاکره بین
طرفین حلوفصل خواهد شد .در صورت عدم حصول توافق در حل اختالف ظرف مدت دو ماه ،طبق قرارداد
پایه (در صورت وجود) یا نظر مراجع قضایی داخلی عمل خواهد شد.
 2-1۵در سطح فراملی ،شیوه حلوفصل اختالف داوری یا هر روش توافقی دیگری است که در قرارداد مورد
تصریح واقع میشود.

ماده  -16قانون حاکم
 1-16هرگونه تفسیر مفاد این آیین نامه بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه خواهد بود.
 2-16این آییننامه از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است و هرگونه کنترل ،اجرا ،تفسیر و آثار
نقض آن و نیز کلیه اختالفات ناشی از آن با رعایت مفاد این آییننامه طبق قوانین جاری جمهوری اسالمی
ایران حلوفصل خواهد شد.
 2-16در سطح ملی هرگونه اختالف بین دانشگاه و مجری/پدیدآورنده ،و یا دانشگاه و شریک تجاری و نیز هر
اختالفی که مربوط به هر یک از انواع دارایی فکری متعلق به دانشگاه یا مورد ادعا از سوی دانشگاه ،کالً یا جزئاً،
میباشد ،طبق قرارداد پایه (در صورت وجود) یا قوانین جمهوری اسالمی ایران حلوفصل خواهد شد.
 3-16در سطح فراملی ،قانون حاکم بر قراردادهای خارجی ،در صورت وجود توافق صریح یا ضمنی بین طرفین
قرارداد بر قانون حاکم ،مطابق آن ،و در صورت فقدان چنین توافقی ،قانون حاکم طبق قواعد حل تعارض قوانین
تعیین و سپس هرگونه اختالف ناشی از قرارداد مطابق آن حلوفصل خواهد شد.
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ماده  -17نظارت بر حسن اجرای آییننامه
نظارت بر حسن اجرای این آییننامه در ارتباط با کلیه داراییهای فکری از مرحله ایدهپردازی تا تجاریسازی
و پسازآن بر عهده کمیته مالکیت فکری است .این کمیته میتواند در هر قرارداد پایه و دیگر آییننامههای
مرتبط ،با در نظر گرفتن اوضاعواحوال هر مورد ،سازوکار خاصی را برای انجام وظیفه نظارتی خود اتخاذ نماید.

ماده  -18ارتباط این آییننامه با قراردادهای منعقده در ارتباط با داراییهای فکری
 1۸-1هر قراردادی که بین دانشگاه و مجری/پدیدآورنده ،و یا بین دانشگاه و شریک تجاری در راستای ایجاد
یک یا چند نوع از داراییهای فکری منعقد میشود باید مطابق با این آییننامه تنظیم شود ،مگر در مواردی که
امکان توافق بر خالف آن ،در مفاد این آییننامه تجویز شده است و یا مجوز خاص از کمیته مالکیت فکری
کسب شود.
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پیوست :1
قرارداد تعیین وضعیت عواید ناشی از تجاریسازی دارایی فکری
(ذیل ماده  10قانون مدنی ایران)

مقدمه
• این قرارداد برای تعیین وضعیت حقوق مادی و معنوی و عواید ناشی از تجاریسازی دارایی فکری از
نوع  ..................................................بین طرفین مذکور در ماده  1منعقد میشود .بنای طرفین حسن نیت
در کلیه تعامالت ازجمله اجرای قرارداد حاضر و کلیه مسائل مربوط به آن است.
ماده  - 1طرفین قرارداد
 .1معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،با کد اقتصادی  4113416۵476۵به
نمایندگی آقای دکتر  ،......................................که از این به بعد تحت عنوان «دانشگاه» نامیده میشود ،و
 .2الف ) شرکت  ...دارای شناسه ملی  ...و کد اقتصادی  ...به شماره ثبت  ...به نمایندگی  ...به
عنوان مدیرعامل و آقای  ...به عنوان عضو هیئت مدیره که از این به بعد «شریک دوم» نامیده میشود،
و ب) آقای ...که از این به بعد «مخترعین» نامیده میشوند.
• سند مصدق اختیارات قانونی متعاملین در پیوست  1آمده است.
ماده  - 2نشانی طرفین
• نشانی دانشگاه عبارت است از تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دفتر معاونت پژوهش و فناوری ،به
شماره تلفن 669۵9149
• نشانی مخترعین عبارت است  ،...................................................به شماره تلفن ....................................
• انجام کلیه مکاتبات و ارسال هرگونه اظهارنامه ،اخطاریه ،احضاریه به نشانیهای فوق بهمنزله ابالغ
قانونی به طرف قرارداد است .درصورتیکه هر یک از طرفین ،نشانی خود را تغییر دهد موظف است
حداقل پنج روز کاری قبل از تغییر قطعی نشانی خود ،نشانی جدید را به طرف دیگر بهصورت کتبی
اعالم دارد .پس از انقضای مدت مذکور ،نشانی جدید بهعنوان اقامتگاه طرف مقابل اعمال خواهد شد.
هرگونه عواقب ناشی از عمل مخالف این ماده بر عهده طرف متخلف خواهد بود.
• تغییر صوری نشانی فاقد اعتبار است.
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• انجام کلیه مکاتبات و ارسال هرگونه اظهارنامه ،اخطاریه ،احضاریه به نشانیهای فوق بهمنزله ابالغ
قانونی به طرف قرارداد است .درصورتیکه هر یک از طرفین ،نشانی خود را تغییر دهد موظف است
حداقل پنج روز کاری قبل از تغییر قطعی نشانی خود ،نشانی جدید را به طرف دیگر بهصورت کتبی
اعالم دارد .پس از انقضای مدت مذکور ،نشانی جدید بهعنوان اقامتگاه طرف مقابل اعمال خواهد شد.
هرگونه عواقب ناشی از عمل مخالف این ماده بر عهده طرف متخلف خواهد بود.
• تغییر صوری نشانی فاقد اعتبار است.

ماده  - 3موضوع قرارداد
• موضوع قرارداد عبارت است از تعیین وضعیت حقوق مادی و معنوی و عواید ناشی از
تجاریسازی دارایی فکری موضوع قرارداد از نوع  .....................................با عنوان
 ......................................................با شماره اظهارنامه ............................و شماره ثبت .................................
مورخ  ...............................در اداره ثبت اختراع آمریکا بهموجب مقررات آتی.
• مشخصات دارایی فکری موضوع قرارداد و اسناد نشانگر دارندگان حق مادی و معنوی در آن
به پیوست ضمیمه شده است.

ماده  - 4مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ امضای آن برای مدت نامحدود منعقد میشود ،مگر اینکه بهموجب یکی از
اسباب قانونی یا قراردادی فسخ شود.

ماده  - 5حقوق مادی و معنوی دارایی فکری
• حق معنوی دارایی فکری تماماً متعلق به مخترعین است و الیاالبد غیرقابلانتقال است و در
کلیه اظهارنامههای داخلی و خارجی ثبت آن ،فقط نام ایشان بهعنوان مالک حق معنوی درج میشود.
• پیرو این قرارداد حق مادی دارایی فکری ماده  3به میزان ......................به دانشگاه صنعتی
امیرکبیر (شریک اول) و میزان  .....................به شریک دوم منتقل می شود.
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• مخترعین هیچگونه حق مالکیت مادی در دارایی فکری موضوع ماده  3ازجمله برای انتقال،
بهرهبرداری ،واگذاری ،فروش یا تجاریسازی آن ندارد .لکن ،مطابق ماده  6این قرارداد از عواید حاصل
از تجاریسازی دارایی فکری موضوع این قرارداد که به شریک اول تعلق میگیرد ،سهم خواهند داشت.

ماده  - 6تقسیم عایدات مادی حاصل از تجاریسازی و فروش
• اگرچه بهموجب ماده  ۵این قرارداد  ......................... ،حق مادی دارایی فکری موضوع قرارداد
متعلق به دانشگاه میباشد و مخترعین سهمی در حق مادی دارایی فکری ندارند ،لکن بهموجب این
قرارداد عواید مادی حاصل از فروش و یا اعطای مجوز بهرهبرداری دارایی فکری از سهم دانشگاه به
شرح ذیل به طرفین تعلق میگیرد:
الف ................ -درصد دانشگاه
ب ............ -درصد مخترعین که به شرح ذیل به آنها تعلق خواهد گرفت:
 -1مخترع اول  ..............درصد
 - 2مخترع دوم .............درصد
ج-در صورت فروش یا اعطای مجوز بهرهبرداری دارایی فکری موضوع این قرارداد توسط دانشگاه،
به سهم  ..............درصد مذکور به میزان  ۵درصد افزوده میشود.
• عواید مادی حاصل از فروش محصول مستخرج از دارایی فکری به میزان  ................درصد به
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (شریک اول) و  .....................درصد به مخترع اول و  ......................درصد به
مخترع دوم تعلق خواهد گرفت.

ماده  - 7حقوق و تعهدات دانشگاه
• دانشگاه متعهد است تالش متعارف خود را در جهت تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده
 3به کار گیرد و از ارتباطات موجود خود در این زمینه استفاده نماید.
• تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده  3بهموجب این قرارداد حق غیر انحصاری قابل انتقال
برای دانشگاه ایجاد میکند .لذا دانشگاه میتواند تجاریسازی محصول موضوع این قرارداد را به ثالث
منتقل نماید.
• دانشگاه میتواند هرگونه اقدام عملیاتی و اجرایی الزم برای تجاریسازی دارایی فکری موضوع
ماده  3را در داخل یا خارج از کشور یا همزمان در داخل و خارج از کشور به عمل آورد.
• دانشگاه میتواند از هر طریقی مانند درج در وبسایت رسمی دانشگاه ،ارتباطات غیرحضوری
و حضوری برای اطالعرسانی تجاریسازی دارایی فکری موضوع ماده  3اقدام نماید.
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• تجاریسازی دارایی فکری میتواند در قالبهای واگذاری امتیاز بهرهبرداری (لیسانس) به
شخص ثالث ،ایجاد مالکیت مشاع با شخص ثالث ،انتقال (فروش) به شخص ثالث ،تأسیس شرکت
مشترک با شخص ثالث ،و یا هر قالب دیگری که با مدل تجاری مطلوب برای تجاریسازی دارایی
فکری موضوع قرارداد متناسب باشد انجام شود .انتخاب مدل تجاری مطلوب برای تجاریسازی دارایی
فکری موضوع ماده  3با تصمیم دانشگاه است.
• در صورت عدم موفقیت دانشگاه در امر تجاریسازی در مدت این قرارداد ،هیچگونه تعهدی بر
عهده دانشگاه نخواهد بود .لکن در صورت موفقیت ،دانشگاه موظف است در پایان هر سال مالی ،سهم
مخترعین از محل تجاریسازی را به حساب بانکی که توسط مخترعین معرفی خواهد شد واریز نماید.

ماده  -8حقوق و تعهدات مخترعین
• مخترعین متعهد است در صورت اقدام دانشگاه به تجاریسازی موضوع این قرارداد ،همکاری
حداکثری خود را برای نیل به هدف این قرارداد با دانشگاه به عمل آورد.
• مخترعین متعهد است کلیه اسناد و مدارک مرتبط با دارایی فکری موضوع ماده  3را در اختیار
دانشگاه قرار دهد.
• مخترعین متعهد است پیرو درخواست دانشگاه و مطابق با آن محتوای مورد نیاز برای
اطالعرسانی و نیز دورههای آموزشی مرتبط با دارایی فکری موضوع ماده  3را برای دانشگاه یا هر
شخص ثالث دیگر به رایگان ارائه نماید.
• مخترعین متعهد است در صورت ساخت نمونه آزمایشگاهی مرتبط با دارایی فکری موضوع ،3
در صورت درخواست دانشگاه ،عنداللزوم جهت ارائه و مقاصد تجاریسازی ،آن را بهصورت امانی در
اختیار دانشگاه یا هر شخص ثالثی معرفیشده از سوی دانشگاه قرار دهد.

ماده  - 9تغییرات در قرارداد
• هیچ گفتوگو ،سند و نوشته یا رفتار مؤخر بر این قرارداد ،نمیتواند مفاد این قرارداد را
جزئی یا کلی تغییر دهد ،مگر اینکه شکل یک الحاقیه کتبی و تاریخدار امضاشده از سوی هر دو
طرف قرارداد را به خود بگیرد .در این صورت ،در موارد تعارض این قرارداد با مفاد الحاقیه ،مالک
عمل مفاد الحاقیه خواهد بود.
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ماده  - 10تفسیر قرارداد
• در تفسیر این قرارداد ،معانی عرفی الفاظ قرارداد در زبان فارسی ،عرف موجود ،نظر
کارشناسانه ،حسن نیت ،تالش به کشف اراده مشترک طرفین و تالش به حفظ قرارداد مالک عمل
خواهد بود.

ماده  - 11زمان و مکان انعقاد قرارداد
• طرفین اذعان میدارند کلیه مفاد این قرارداد و سایر اسناد قراردادی مندرج در ماده  3در
تاریخ  ....................در شهر تهران به آگاهی کامل آنان رسید و تفهیم گردید ،و در همان زمان و
مکان ،در کمال صحت و سالمتی روانی و بهصورت قطعی و منجز از سوی آنان امضا شد.
• تاریخ آغاز و الزماالجرا شدن قرارداد  .................میباشد.

ماده  -12زبان قرارداد
• زبان این قرارداد فارسی است .در صورت ترجمه قرارداد به هر زبان خارجی و تعارض بین
مفاد این قرارداد و نسخههای ترجمهشده ،مفاد این قرارداد مالک عمل خواهد بود.
• در صورت ترجمه این قرارداد به زبانهای دیگر ،طرف اقدام کننده به ترجمه متعهد است
مخاطب نسخه ترجمه شده را از مفاد این بند آگاه کند و در هر قرارداد منعقده بین آن دو مفاد بند
فوق گنجانده شود .هرگونه مسئولیت ناشی از تخلف از این بند بر عهده طرف ترجمه کننده خواهد
بود.

ماده  - 13نقض ،جبران ،فسخ و خاتمه قرارداد
• قرارداد حاضر یک قرارداد الزم است و هیچیک از طرفین یا قائممقام قانونی آنها نمیتواند
بهصورت یکجانبه آن را فسخ نماید مگر بهموجب قانون یا شرایط مقرر در این قرارداد.
• اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد در مدت مقرر از سوی طرفین موجب خاتمه قرارداد
میشود.
• درصورتیکه هر یک از طرفین قرارداد از انجام هر یک از تعهدات مربوط به خود که در این
قرارداد مقرر شده است ،خودداری کند ،طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و طرف ناقض
مکلف به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بهطرف مقابل خواهد بود ،جز در مواردی که
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در این قرارداد ضمانت اجرای مشخصی در قبال نقض تعیین شده باشد .برآورد میزان خسارات مادی
و معنوی وارده با داور مرضیالطرفین است که از طریق ارجاع امر به کارشناس ارزیابی میشود.
• در صورت ادعای نقض از سوی هر یک از طرفین ،مدعی نقض مکلف است موضوع را بهصورت
کتبی به طرف مقابل اعالم نماید .طرف مقابل متعهد است ظرف مدت  3روز کاری از زمان دریافت
اعالم نقض ،موضوع را به داور مرضیالطرفین اعالم نماید .در صورت تأیید نقض از سوی داور
مرضیالطرفین ،مطابق با بند باال اقدام خواهد شد .در صورت عدم ارجاع امر به داوری یا عدم تحصیل
رضایت مدعی نقض ،ادعای نقض صحیح تلقی شده و کلیه جبرانهای پیشبینیشده در دسترس
خواهد بود.

ماده  - 14شیوه حلوفصل اختالف
• طرفین متعهد میشوند هرگونه اختالف ناشی از این قرارداد را بهصورت مسالمتآمیز ظرف
مدت دو هفته از تاریخ ظهور اختالف ،با اعالم کتبی آن بهطرف مقابل و ناظر قرارداد ،حلوفصل
نمایند .در صورت عدم توفیق در حل اختالف ،موضوع به داور مرضیالطرفین ارجاع داده میشود.
رأی داور ،پس از ابالغ کتبی به طرفین قطعی و الزم االتباع است.

ماده  - 15قانون حاکم
• این قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران است و هرگونه کنترل ،اجرا،
تفسیر و آثار نقض آن و نیز کلیه اختالفات ناشی از آن با رعایت مفاد این قرارداد طبق قوانین جاری
جمهوری اسالمی ایران حلوفصل خواهد شد.

ماده  -16قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه
• در صورت بروز هرگونه حادثه طبیعی پیشبینینشده ،و خارج از کنترل طرفین و غیرقابل
پیشگیری و اجتناب ،مانند سیل و زلزله ،که مانع از انجام تعهدات قراردادی برای هر یک از طرفین
یا هر دو آنها میشود ،هیچیک از طرفین در مقابل طرف دیگر در خصوص اجرا با تأخیر یا عدم
اجرا هر یک از تعهدات قرارداد حاضر مسئول نخواهد بود و تمامی تعهدات قراردادی در مدت جریان
قوه قاهره معلق خواهد بود ،به شرطی که تحقق قوه قاهره مانع از انجام تعهدات قراردادی شود.
• تأیید ظهور قوه قاهره از سوی ناظر قرارداد الزامی است و اال توسل به آن معتبر نخواهد بود.
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• اگر قوه قاهره بیش از دو ماه به طول انجامد هر یک از طرفین میتوانند تقاضای فسخ قرارداد
را از طرف مقابل نمایند.
• حوادث غیرمترقبه مانند آتشسوزی محل فعالیت ،جنگ ،اعتصاب کارکنان ،وضع قوانین
محدودکننده که پیشبینینشده ،و خارج از کنترل طرفین و غیرقابل پیشگیری و اجتناب هستند
و مانع از انجام تعهدات قراردادی میشوند ،در حکم قوه قاهره بوده و مقررات فوق در مورد آنها نیز
اعمال خواهد شد.

ماده  - 17سایر موارد
• طرفین کلیه خیارات قانونی به استثنای خیار تدلیس را از خود ساقط نمودند.

• اگر بهوسیله مرجع ذیصالح بندهایی از این قرارداد غیرقابل اجرا و بیاعتبار تشخیص داده
شود بهطورکلی این عدم قابلیت اجرا و بیاعتباری ،کل این قرارداد را بیاعتبار و غیرقابل اجرا نخواهد
کرد و در این حالت بندهای مذکور با نزدیکترین قانون قابل انطباق با اهداف این بندها تغییر کرده
و تفسیر میشوند.
• این قرارداد در دو نسخه متحد المتن و  17ماده تنظیم و امضاء میشود و هردو نسخه حکم
واحد دارد و پس از انعقاد قرارداد هر تکثیر معتبری از این توافقنامه حکم نسخه اصلی را دارد.

امضای دانشگاه

امضای مخترع سوم

امضای مخترع اول

امضای مخترع دوم

امضای مخترع چهارم

امضای مخترع پنج
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پیوست  : 2تعهدنامه حفظ اطالعات و حقوق مالکیت دارایی های فکری
این تعهدنامه توسط آقا  /خانم  ...........در موضوع حفظ اطالعات دانشگاهی و رعایت حقوق مالکیت داراییهای
فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر "دانشگاه" تنظیم و امضا میشود.

اینجانب

(دانشجو  /عضو هیات علمی  /کارشناس  /کارمند دانشگاه) به

شماره ملی  ..........................میپذیرم و متعهد میشوم:
 -1مفاد آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه در اختیار من قرار گرفته و نسبت به آن آگاه شده و کلیه شرایط
آن را میپذیرم.
 -2بر اساس شرایط آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه ،میزان تقسیم مالکیت مادی داراییهای فکری
حاصل از فعالیتهای اینجانب در دانشگاه ،از مرحله ایدهپردازی و طرح برنامه پژوهشی تا مرحله
تجاریسازی را مطابق با قرارداد تعیین وضعیت عواید ناشی از تجاریسازی داراییهای فکری دانشگاه
بپذیرم.
 -3کلیه اطالعات پژوهشهای دانشگاه (اعم از محرمانه یا غیر محرمانه) را که دریافت میکنم ،نزد خود نگه
دارم و به غیر واگذار ننمایم.
 -4درصورت نیاز ،اطالعات کاملی درمورد هر گونه دارایی فکری ،اعم از هر گونه اختراع ،بهبود ،اکتشاف
یا نرمافزاری که ممکن است با همکاری اینجانب ساخته ،طراحی شده ،توسعه یافته ،و یا به نمایش
گذاشته شود را به دفتر مالکیت فکری دانشگاه ارائه نمایم.
 -۵در صورت نقض هر یک از تعهدات باال ،آثار حقوقی ناشی از آن را بر عهده میگیرم.
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محل امضا و اثر انگشت

