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 زنجانفکری دانشگاه  هایسازی داراییتجارینامه ایجاد، مدیریت و آیین         

 مقدمه

مختلف علمی در  هایهای فکری از جمله دستاوردهای ارزشمند دانشگاه، در کنار تولید علم و تربیت نیروهای متخصص در حوزهدارایی

-های فکری در کنار آثار معنوی آنها، از جمله ایجاد شهرت و اعتبار برای دانشگاه و انگیزهدانشگاه است. توجه به ارزش مادی و تجاری دارایی

-ش از داراییو خلق ارز فناوری و تکمیل چرخه علمتولید علم و بنیان جهت سازی در این محیط علمی، از مقوالتی است که در اقتصاد دانش

های اصلی دانشگاه های نسل سوم مطرح است. تبیین خط مشی در هر نهاد علمی و پژوهشی برای ایجاد و موریتأهای فکری به عنوان یکی از م

 طلبد.هایی است که توجه جدی اولیای امور را میهای فکری از جمله ضرورتگیری از داراییبهره

های مختلف مرتبط با صنعت و تربیت نیروی انسانی خالق، مبدع، مبتکر در رشته و پژوهشی نیم قرن سابقه آموزشی حدود با زنجاندانشگاه 

کوشد تا در بستر قوانین جاری کشور، ضمن می "های فکریسازی داراییآیین نامه ایجاد، مدیریت و تجاری"و مخترع، با تدوین و تصویب 

و نیز خط  1وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکریهای موریتأپاسخگویی به تحقق م

بینی ساختارهای اجرایی الزم برای طراحی و استقرار کامل نظام حقوق مالکیت فکری های تعیین شده در اسناد باالدستی کشور مبنی بر پیشمشی

های فکری دانشگاه را تدوین سازی داراییالمللی، چارچوب الزم جهت ایجاد، مدیریت و تجارینهای بیآن با نظام ییدر سطح ملی و همسو

 .نموده و نیز حقوق و تکالیف کلیه اشخاص درگیر در این فرآیند را شفاف سازد

بتواند در آینده نزدیک به یک دانشگاه  زنجان های فکری، دانشگاهانتظار آن است که با امعان توجه شایسته به ارزش مادی و معنوی دارایی

 .نسل سوم تبدیل شود

 اهداف - 1ماده 

 :نامه به شرح زیر می باشداهداف این آیین

 زی حقوق مالکیت فکری در دانشگاهنهادینه سا 

 دستاوردهای جدید ها و به کارگیری فناوری از طریق ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی خالقیت های توسعهسازی زمینهفراهم

 نسل سوم پژوهش و فناوری در دانشگاه در جهت رسیدن به دانشگاه

 های فکری از طریق دانشگاهاراییسازی دتبیین ساختار و ضوابط اجرایی ایجاد، مدیریت و تجاری 

  آفرین در های ارزشایجاد انگیزه مادی و معنوی برای حرکت به سمت ارتقای خالقیت و نوآوری، خلق و توسعه فناوریتشویق و

 دانشگاه 

 تباط با ایجاد، مدیریت و تجاریرتبیین حقوق و تکالیف دانشگاه، پدیدآورنده، مجری، حامی و هر شخص حقیقی یا حقوقی در ا-

 هامات در زمینه حقوق مالکیت فکریسازی هر نوع دارایی فکری و کاهش اب
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 ها و امکانات دانشگاه نسبت به مالکیت فکری و به ویژه نحوه پوشش دادن هزینهکنندگان از اعتبارات، تسهیالت و آگاه سازی استفاده

 تقسیم منافع مادی و معنوی حاصل از آن

 های فکری دانشگاهلزوم ثبت و حفاظت از دارایی 

 سازی دستاوردهای فکری.بنیان برای دانشگاه از طریق کمک به تجاریایجاد درآمد پایدار دانش 
 
 

 تعاریف -2ماده 

 نزنجاعبارت است از دانشگاه  دانشگاه: -2-1

در دو  گردد که عمدتاًهای فکری انسان اطالق میهای حاصل از خالقیتبه دارایی :(Intellectual Property) دارایی فکری -2-2

 داناش فنای،   هاای صانعتی،  ، طرحهای فعالیت انساندر کلیه زمینه نظیر اختراعات)های صنعتی دارایی -دسته کلی قابل تقسیم اند: الف

کتاب و   نظیار ) ادبای و هناری  ،  هاای علمای  دارایای  -ب (،هاای کشااورزی  و طرح های تجاریم و نامئعالهای جغرافیایی کاال، نشانه

 ،ارقام گیاهی )نظیر ارقام گیااهی  هایدارایی -جو  های توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی و ...(، طرحمقاالت، نرم افزارهای رایانه ای

 نهال(.و کنترل و گواهی بذر 

اختاراع  امتیاز مادی تبصره: دارایی مادی بعدی از مالکیت فکری است که قابل ارزیابی مادی و قابل واگذری و فروش به دیگران است مانند 

(Assignee .)جنبه اعتباری و معنایی دارد و غیرقابل واگذاری و خرید و فروش  معنوی بعدی از مالکیت فکری است که صرفاً دارایی

 .(Inventorاست، مانند مخترع بودن )

کند و مشاکلی را در  ه میئای خاص را ارانتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده: (Invention) اختراع -2-3

 .2باشدمینماید و حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی آنها حل مییک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند 

، وزارت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور عبارت است از سندی که از اداره کل مالکیت صنعتی (:Patentگواهینامه اختراع ) -2-4

یاا مراجاع   کشااورزی   جهااد  وزارتو نهاال   فرهنگ و ارشاد اسالمی، شورای عالی انفورماتیک، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

صادر گردیده و متضمن گواهی حق انحصاری مالک اختراع جهت تولید، توزیع، استفاده و یا واگذاری نتیجه اختراع  معتبر بین المللی

 . ۳ساله است 2۰خود برای یک دوره زمانی معین 

هاا و  هرگونه ترکیب خطوط یاا رناگ    .شناسی کاال را نشان می دهدی یا زیبایینجنبه تزئی :(Industrial design) طرح صنعتی -2-6

ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یاا محصاولی از صانایع    ها و یا بدون آن، به گونههرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ

 .4دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است
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   1۳۸۶قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری  2و  1از مواد  برگرفته 

3
   1۳۸۶قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری  1۶و  5، ۳از مواد  برگرفته 

4
 1۳۸۶ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری 2۰از ماده  برگرفته 
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هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاالها یا خدمات اشاخاص حقیقای یاا حقاوقی را از هام متماایز        :(Trademark) عالمت تجاری -2-7

 .5سازد

 .۶کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشداسم یا عنوانی که معرف و مشخص :نام تجاری -2-8

جغرافیاایی ویاژه ای دارناد و دارای    ای است برای کاالهایی کاه مبادا   نشانه(: Geographical Indication) 7نشانه جغرافیایی -2-9

 .کیفیت یا اعتباری می باشند که ناشی از خاستگاه آنهاست

ها و نیز اطالعات مرباوط  ها و مستندات مربوط به آنها، دستورالعملای، رویههای رایانهعبارت است از مجموعه برنامهنرم افزار:  -2-10

 ای ضبط شده باشد.های رایانهمشخص بوده و بر روی یکی از حامل ای که دارای کاربریبه عملیات یک سیستم رایانه

ها ها، تکنیکو روش هاها، ابزارافزارها و برنامهها، الگوها، نرمشامل اطالعات، فرمول :(Technical Knowledge) دانش فنی -2-11 

طور مساتقل  ها و فراگردها، و امثال اینها است، که بهنقشههای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، لیفات منتشر نشده، روشأو فرایندها، ت

 های معقولی برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تالش

 آمیزموفقیت برداریبهره وریآنو دیگر . به عبارتاست تبدیل اختراع به محصول یا فرآیند بازار پسند: (Innovation) وآورین -2-12

 .باشدمیهای نو  ایده از

د، یا با دخالت عبارت است از هر نوع دارایی فکری که در نتیجه دخالت مستقیم دانشگاه در قالب قراردا دارایی فکری دانشگاه: -2-13

 شود.دانشگاه از طریق در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات، ایجاد میغیرمستقیم 

تواناد  دانشاگاه مای  شاود.  عبارت است از هر قراردادی که از اجرای آن یک یا چند نوع دارایای فکاری ایجااد مای    قرارداد پایه:  -2-14

 های خصوصی و یا دولتی منعقد نماید.قراردادهای پایه را با مجریان داخلی و یا با بخش

ارداد پایاه ایجااد شاوند، مانناد دارایای فکاری ناشای از فعالیات         های فکری بدون وجود قار در صورتی که یک یا چند نوع از داراییتبصره: 

هاای فکاری خاارج از قارارداد     ت علمی در دانشگاه و با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی آن، تحت عناوان دارایای  أشخصی عضو هی

 شود.یده مینام

هاای  حقیقی یا حقوقی که یکای از مصاادیق دارایای    یا اشخاصی عبارت است از هر شخص :یا پدیدآورندگان پدید آورنده -2-15

-د. پدید آورنده مینکنفکری را در زمان همکاری با دانشگاه، در هر قالبی و با استفاده از تسهیالت آن، از هر نوع که باشد، ایجاد می

نامه پدیدآورناده جهات   در این آیین تواند شخص مجری یا هر شخص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با مجری یا مستخدم وی باشد.

 .رودبکار مییا پدیدآورندگان  پدید آورندهعنوان اختصار به
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 1۳۸۶قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری  ۳۰از ماده  برگرفته 

6
 1۳۸۶قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری  ۳۰از ماده  برگرفته 

 1۳۸۶قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری   ۳2از ماده و  1۳۸۳ کاال های جغرافیایی قانون حمایت از نشانه 1۶ مادهاز  برگرفته 7
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عنوان پدیدآورنده منظور هبا نظر کمیته فناوری و مالکیت فکری ب در حین و پس از تحصیل،توانند می نیز دانشگاه زنجان دانشجویان تبصره:

 د.نگرد

منوط به درخواست ایشان در این صورت  ایجاد شده باشد ،با دانشگاه پدیدآورنده همکاریزمان خارج از  که دارایی فکریدرموادی تبصره:

 .خواهد کردگیری بررسی و تصمیمموضوع را کمیته فناوری و مالکیت فکری 

شاخص  حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با دانشگاه یا صنعت برای اجرای برنامه پژوهشی معین. عبارت است از هر شخص مجری:  -2-16

 تواند همزمان پدیدآورنده نیز باشد.مجری می

مانند صنعت یا شرکت که از طریق  (اعم از دولتی یا غیردولتی)عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی  :(Sponsor) حامی -2-17

 باشد.در ایجاد دارایی فکری سهیم می (ییا جزئ یکل) حمایت مالی

هاای جدیاد کاه شاامل تماامی      هاا یاا فنااوری   های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بار ایاده  فعالیت سازی:تجاری -2-18

های مورد نیاز مکمل وریگذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فنافرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش

هاا و  سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجاام آزماون  نمونه، االمتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع ( )و پرداخت حق

-شاامل فعالیات   سازیهای الزم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاریییدیهأدریافت ت

 شود.سنجی و خدمات آزمایشگاهی میسازی، اندازههای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استاندارد

هاای فکاری   سازی دارایای ه خدمات مالی مورد نیاز برای تجاریئلی معتبر و قانونی است که به اراهر گونه نهاد ما کارگزار مالی: -2-19

 پردازد.های معتبر میه ضمانتئپذیر، تسهیالت کم بهره و اراسکگذاری ریههایی مانند سرمایدر قالب

ی فکاری و متقاضای   قاراردادی اسات باین مالاک دارایا     (: Licensingبرداری از داراییی فکیری )   واگذاری امتیاز بهره -2-20

به موجب آن، متقاضی در قبال پرداخت مبلغی )به صورت درصدی از درآمد خالص حاصل از فروش محصاول  که ن برداری از آ بهره

 آورد. دست میهبرداری از دارایی فکری را ب (، مجوز بهرهRoyalty)یا مبلغی ثابت 

و ثاروت، توساعه اقتصااد    افزایی علام  منظور همکه به شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونیعبارت است از  شرکت دانش بنیان: -2-21

شامل )سازی نتایج تحقیق و توسعه و تجاری (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی دانش

-افزارهای مربوط تشکیل مای های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرمدر حوزه فناوری (طراحی و تولید کاال و خدمات

 .۸شود
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-ناماه مای  تبصره: شرکتهای دانش بنیان تاسیس شده توسط اعضای هیئت علمی و یا با مشارکت دانشگاه/مراکز پژوهشی مشامول ایان آیاین   

 .۹دنباش

مدیر ، متشکل از بعنوان رئیس کمیته پژوهش و فناوری دانشگاه ای است زیر نظر معاونکمیته کمیته فناوری و مالکیت فکری: -2-22

پاژوهش   معاون)به پیشنهاد  ت علمی دانشگاهأدو نفر از اعضای هی و ارتباط با صنعت، مدیر مرکز رشدمدیر ، ن دبیر کمیتهابعنو فناوری

ریازی و  دار برناماه این کمیتاه عهاده   رئیس دانشگاه صادر خواهد شد. سویاز  ی آنهاتمام احکام که (و تأیید رئیس دانشگاه و فناوری

بیاان   12های فکری در دانشگاه است. وظایف ایان کمیتاه در مااده    داراییانتخاب فناوری، انتقال فناوری و گیری در خصوص تصمیم

 شده است.

مورد دو نفار متخصاص در موضاوع     حسببراساس نظر کمیته وعالوه بر اعضای حقیقی و حقوقی کمیته فناوری و مالکیت فکری،  تبصره:

 .داشته باشندحضور در کمیته توانند میصورت مشورتی و بدون حق رای هب

مدیریت فناوری فعالیات   زیر نظر که ،خانه کمیته فناوری و مالکیت فکریعبارت است از دبیر اداره فناوری و مالکیت فکری: -2-23

 بیان شده است. 1۳اداره در ماده این وظایف  .دکنمی

 ، مصانفان و لفاان ؤمقاانون حمایات از    :این آیین نامه تاابع قاوانین مالکیات فکاری اسات کاه عبارتناد از        قوانین مالکیت فکری: -2-24

 ، قاانون تجاارت الکترونیکای مصاوب    1۳7۹ای مصاوب  ، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه1۳4۸هنرمندان مصوب 

هاا و مؤسساات داناش بنیاان و     ، قانون حمایت از شرکت1۳۸۶های صنعتی و عالئم تجاری مصوب ، قانون ثبت اختراعات، طرح1۳۸2

هاای  و سایر اسناد باالدستی و قوانین مرتبط و آیاین ناماه   آن های بعدیو اصالحیه 1۳۸۹ها و اختراعات مصوب سازی نوآوریتجاری

هرگوناه تغییار   باا  کری که جمهوری اسالمی ایران به آنها پیوسته است. المللی در حوزه مالکیت فهای بیناجرایی آنها و نیز کنوانسیون

در مفاد قوانین مالکیت فکری یا ایجاد قوانین جدید، آن بخش از قوانین که با مفاد این آیین نامه در تعارض است، جایگزین آیین نامه 

 د.شخواهد 

 دایره شمول آیین نامه - 3ماده 

یا  یا پیمانی می یا موقتی، عضو رسمیئمفاد این آیین نامه بر تمامی اشخاص شاغل در دانشگاه یا همکار با آن، تمام وقت یا پاره وقت، دا 

ت علمی، دانشجویان، کارکنان، کارشناسان، مشاوران، و هر شخص حقیقی یا حقوقی که از تسهیالت، اعتبارات، منابع أمهمان، اعم از اعضای هی

در طی مدت زمان معینی که با دانشگاه همکاری دارد  یا فناوری در راستای انجام یک فعالیت پژوهشی (از هر نوع که باشد) انات دانشگاهامکیا 

 نماید، حاکم است.و در هر قالبی که استفاده می

 های فکریایجاد دارایی أمنش -4ماده 

 زیر ایجاد می شوند: هایبا شیوههای فکری مشمول این آیین نامه دارایی

                                                           
9
 21/۸/1۳۹1نامه اجرایی آن مصوب  مجلس شورای اسالمی و آیین 5/۸/1۳۸۹به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب  

قانون  4۳و  22، در راستای اجرایی کردن مواد 15/1۰/1۳۸۹قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  17ماده  4هیئت وزیران و با عنایت به تبصره 

 1۳/12/1۳۹۳( مصوب 2ن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )الحاق برخی مواد به قانو
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 حقیقی یا حقوقی خارج از دانشگاه گذاری مستقیم دانشگاه بدون مشارکت هرگونه شخص های فکری ناشی از سرمایهدارایی -4-1

ثر از امکانات و تجهیزات فیزیکای و آزمایشاگاهی دانشاگاه بادون مشاارکت هرگوناه شاخص        ؤهای فکری ناشی از استفاده مدارایی -4-2

 حقوقی خارج از دانشگاهحقیقی یا 

هاای  هاا و دساتگاه  های فکری ناشی از اختصاص اعتبار از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از دانشگاه از جملاه ساازمان  دارایی -4-3

 سسات دولتی یا خصوصی:ؤها و مدولتی و حمایتی، شرکت

 با اختصاص بخشی از بودجه از طرف دانشگاه -4-3-1

 بدون اختصاص بخشی از بودجه از طرف دانشگاه -4-3-2

 از سوی دانشگاه با بازپرداخت آن در مدت معین بدون مشاارکت هرگوناه شاخص    مالی های فکری ناشی از اعطای تسهیالتدارایی -4-4

 حقیقی یا حقوقی خارج از دانشگاه

 های فکری ناشی از اجرای قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت:دارایی -4-5

 اص بخشی از بودجه از طرف دانشگاهبا اختص -4-5-1

 دون اختصاص بودجه از طرف دانشگاهب -4-5-2

 های دانشجوییها و رسالهنامهانهای فکری ناشی از پایدارایی -4-6

 فناوری علمی و هایهستههای برنامههای حاصل از دارایی -4-7

 های فکریانواع دارایی - 5ماده 

 گردد: بندی میشود در انواع زیر تقسیمایجاد می 4در ماده های مذکور که با استفاده از شیوه های فکریدارایی 

 و سایر تولیدات علمی قابل انتشار به صورت کاغذی یا الکترونیکی مقاالت، کتب، پایان نامه و رساله -5-1

 دانش فنی -5-2

 گواهینامه اختراع ) پتنت( -5-3

 اینرم افزار رایانه -5-4

 طرح صنعتی -5-5

 محصول  -5-6

 یندآفر -5-7

 های فکریثبت دارایی -6ماده 

های فکری دانشگاه پس از درخواست اشخاص )پدیدآورنده( بار  در خصوص ثبت یا عدم ثبت هر یک از انواع داراییگیری تصمیم -6-1

 عهده کمیته فناوری و مالکیت فکری است.
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، مانند ثبت اختاراع، ثبات طارح    4های مذکور در ماده أارایی فکری حاصل از هر یک از منشدر صورت تصمیم کمیته مبنی بر ثبت د -6-2

المللای و  ای یاا باین  کتبی کمیتاه، مانناد ثبات ملای، منطقاه      اعالمبه اقدام به ثبت در چارچوب  مکلفصنعتی، و ثبت نرم افزار، مجری 

 پیگیری آن تا حصول نتیجه قطعی است.

و در صاورت عادم وجاود     ورد در صورت وجود حامی توساط حاامی  پرداختی مستند در اجرای این تکلیف حسب مهای کلیه هزینه -6-3

 حامی از سوی دانشگاه پرداخت خواهد شد.

 های مرتبط منعکس خواهد شد.نامهمفاد این ماده در قراردادهای پایه و دیگر آیین -6-4

 های فکریدارایی ازم دانشگاه، پدیدآورنده، و حامی سه -7ماده  

آورنده است، متعلق به پدید 4های مذکور در ماده أکه ناشی از منش 5های فکری مذکور در ماده کلیه حقوق معنوی هر یک از دارایی -7-1

 است. 

، بار  4همااد های ماذکور در  أفکری ناشی از منشا های میزان مالکیت دانشگاه، پدیدآورنده، و حامی در حقوق مادى هر یک از دارایی -7-2

 :، به شرح جدول زیر است۶حسب نوع دارایی فکری مذکور در ماده 

 (4درصد مالکیت مادی براساس منشأ مالکیت فکری )ماده  -1جدول 

ف
دی

ر
 

 نوع دارایی فکری مالکیت فکریمنشأ 
درصد مالکیت 

 دانشگاه

درصد مالکیت 

 پدیدآورنده

درصد مالکیت 

 حامی

1 

 بودجه از سوی دانشگاهگذاری و یا اختصاص . سرمایه1

. استفاده مؤثر از امکانات و تجهیزات فیزیکی و آزمایشگاهی 2

 (1) *دانشگاه 

گذاری از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از . سرمایه۳

 دانشگاه

 (۳) * . اجرای قراردادهای دانشگاه با صنعت4

. مقاله، کتب و 1

مستندات علمی قابل 

 انتشار

 . دانش فنی2

 . گواهینامه اختراع ۳

 . نرم افزار4

 . طرح صنعتی5

 . محصول۶

 یندآ. فر7

عالوه % به 1۰

- نسبت سرمایه

گذاری از سهام 

 باقیمانده

 %  2۰حداقل 

عالوه نسبت به

گذاری از  سرمایه

 (2) *سهام باقیمانده 

 به نسبت

گذاری از  سرمایه

 سهام باقیمانده

 15 های دانشجوییها و رسالهنامهپایان ۳

۸5 

* (4 ) 
استاد یا 

اساتید 

 راهنما

دانشجو یا 

 دانشجویان

۶5 2۰ 

های مصوب  در صورت استفاده مؤثر از امکانات و تجهیزات فیزیکی و آزمایشگاهی دانشگاه، مبلغ هزینه استفاده از آنها طبق تعرفه( 1) *

 شود. آورده دانشگاه محسوب میسرمایه عنوان  دانشگاه، به

مورد نیاز،   گذاری(، بسته به مورد و وزن دانش فنی نسبت به مبلغ سرمایه واسطه سرمایه غیر از سهم ایشان به ( درصد مالکیت پدیدآورنده )به2) *

 گذار تعیین خواهد شد. در جلسه کمیته فناوری و مالکیت فکری با پدیدآورنده و سرمایه



 فکری دانشگاه زنجان هایسازی داراییتجارینامه ایجاد، مدیریت و آیین 

 
 

 

 

گیرد،  هزینه مالی ایجاد دانش فنی را به عهده می این حالت، با توجه به اینکه صنعت طی قرارداد با دانشگاه تأمین کل )یا بخشی از( در( ۳) *

% بوده و بسته به مورد، در جلسه کمیته فناوری و مالکیت فکری سهم 1۰تا  گذاری( واسطه سرمایه ز سهم آن بهغیر ا درصد مالکیت دانشگاه )به

 ورنده و حامی تعیین خواهد شد.پدیدآ

نامه منعقد شده )مورد تأیید کمیته فناوری و مالکیت فکری( از سهم گذار )در صورت وجود( مطابق با قرارداد و یا توافق ( سهم سرمایه4) *

 ماند.درصد باقی می 15گیرد و سهم دانشگاه همچنان پدیدآورندگان به او تعلق می

هاای دولتای و   هاا و دساتگاه  از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از دانشگاه از جمله ساازمان  در صورت حمایت مالی بالعوض -7-3

، موضوع در کمیته فناوری و مالکیت فکری بررسی و سهم پدیدآورنده و دانشاگاه  سسات دولتی یا خصوصیؤها و محمایتی، شرکت

 د.شمشخص خواهد ت( )بسته به میزان نقش هر یک در جلب حمای

باا   ماالی  تساهیالت  هاا و نیازهاای جامعاه باشاد،    که جزء اولویات  برای فناوری خاصیو کمیته فناوری و مالکیت فکری اگر دانشگاه  -7-4

در زمان مقارر  عنوان آورده مالی پدیدآورنده و سود تسهیالت هب مالی تسهیالت مبلغناشی از  مادیهای دارایی ،اعطا نماید بازپرداخت

 مشخص خواهد شد. 1جدول  1و سهم طرفین براساس ردیف  تلقیدارایی دانشگاه عنوان بهشده برای بازپرداخت 

عناوان آورده دانشاگاه   باه  حمایات مبلاغ  های علمی و فناوری مصوب دانشاگاه،  تهسهای هدر ارتباط با حمایت مالی دانشگاه از برنامه -7-5

 مشخص خواهد شد. 1جدول  1ردیف  منظور و سهم طرفین براساس

های دانشجویی مربوط به مقاطع تحصیلی دانشگاهی اختراعی حاصل شود پاس از  ها یا رسالهنامهدر صورتی که در جریان انجام پایان -7-6

زی( درصاد  ساا های مربوط به ثبت و نگهاداری اختاراع، کساب مجوزهاا، بازاریاابی و تجااری      های انجام شده )مانند هزینهکسر هزینه

 باشد.می 1مالکیت فکری پدیدآورندگان و دانشگاه طبق جدول 

طور کلی سهم پدیدآورنده از درآمادها بیشاتر از ساهمی اسات کاه در ارتبااط باا        افزارها، بهدر بعضی موارد به ویژه آثار هنری و نرم -7-7

های کالن کمیتاه فنااوری و مالکیات فکاری و باا      به سیاستشود. در این گونه موارد با توجه ها در نظر گرفته میاختراعات و نوآوری

 گیری خواهد نمود.توجه به نقش دانشگاه و پدیدآورنده در ایجاد دارایی فکری، کمیته مالکیت فکری در مورد سهم آنها تصمیم

نفاره اساتفاده    تحقیقاتی چناد در صورتی که مجری به نوبه خود از شخصی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب تشکیل یک گروه  -7-8

فکری احتمالی به طور  دارایی ازنها را آتی، حق مادی و معنوی هر کدام از کند، مکلف است در قرارداد خود با اعضای تیم تحقیقامی

 د.کنتسلیم  دقیق معین نموده و در زمان امضای قرارداد پایه با دانشگاه، یک نسخه معتبر از آن را به دانشگاه

دیگری منتقل شود و یا همکاری وی با دانشگاه به هر دلیل خاتمه یابد، سهم متعلق  دستگاه یا سازمانمخترع به  پدیدآورنده یا چناچه -7-9

 نحو دیگری در قرارداد همکاری مشخص شده باشد.مگر این که به  شودبه وی همچنان پرداخت می

نفعاان  نفاع یاا ذی  را باه ذی  7ی فکری به شرح جادول مااده   یمادی خود در دارا تواند حقوقهر یک از ذی نفعان دارایی فکری می -7-10

-نفعان اولیه دارایی فکری منوط به تحصایل رضاایت کتبای کلیاه ذی    نفع یا ذیلکن انتقال به اشخاص خارج از ذی .دیگر منتقل نماید
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االمتیاز یاا ماا باه ازای    تواند بدون پرداخت هیچ گونه حقباشد، همچنان می دهنده حق مادیانتقال دانشگاه در صورتی که نفعان است.

 شد.خواهد مند مالی، از دارایی فکری برای مقاصد تحقیقاتی و آموزشی به صورت غیر انحصاری و غیرقابل انتقال بهره

باشد، در ابتدا طرفین باه صاورت    1دانشگاه، مجری و حامی غیر از یکی از حاالت مندرج در جدول  یدر صورتی که قالب همکار -7-11

توافق ظرف مدت ده روز، کمیته مالکیت فکاری   حصول مسالمت آمیز نسبت به تعیین سهم خود توافق خواهند نمود. در صورت عدم

ابل نفعان با در نظر گرفتن نزدیکترین حالت قو فناوری به حل اختالف و تعیین سهم خواهد پرداخت و برای این منظور میزان سهام ذی

 انطباق در جدول فوق تعیین خواهد شد.

 های فکریتوسعه و بهبودسازی دارایی - 8ماده 

، مستلزم موافقت کتبی و صریح بین دانشگاه و 4های مذکور در ماده آهای فکری ناشی از منشااع داراییهرگونه توسعه و بهبود سازی در انو 

یات مورد نظر جهت توسعه ئنفع منعقد شده و جزتوافق، قرارداد جدیدی بین طرفین ذیباشد. در صورت می (در صورت وجود)مجری، و حامی 

 سازی بیان خواهد گردید.  و بهبود

 های فکریسازی( داراییهای بهره برداری مادی )تجاریقالب -9ماده 

 خواهد بود:آنها و نه محدود به و  های زیردر قالب ی موضوع این آیین نامه، از جملههای فکربرداری مادی از داراییبهره -9-1

قراردادی است بین مالک یا مالکان دارایی فکری و متقاضی بهره برداری از آن دارایای کاه   : برداری  ذاری امتیاز بهرهواگ -9-1-1

به موجب آن، متقاضی در قبال پرداخت مبلغی به صورت درصدی از درآمد خالص حاصل از فروش محصول یا مبلغای ثابات و   

باارداری از دارایاای فکااری را، حسااب توافااق، بااه صااورت انحصاااری یااا ، مجااوز بهااره(Royalty) آن یترکیباای از هاار دو یااا

 آورد.غیرانحصاری، به دست می

به معنی انتقال بخشی از حق مادی دارایی فکری از سوی مالک یا مالکان دارایی فکری به متقاضی جهت ایجاد مالکیت مشاع: -9-1-2

ساهم هار یاک از طارفین از عایادات ماادی        اسات.  قبال اخذ مبلغ معینی پول یا هر نوع ما به ازای دارای ارزشسازی در تجاری

سازی دارایی فکری، برابر با میزان مالکیت مشاع هر طرف در دارایی فکری است مگر اینکه به نحو دیگری بین حاصل از تجاری

 طرفین توافق شده باشد.

انتقال تمام حق مادی دارایی فکاری از ساوی مالاک یاا مالکاان دارایای       واگذاری و به معنی  فکری: انتقال )فروش( دارایی -9-1-3

( . در صاورت انتقاال )فاروش   اسات  ارزش ماادی فکری به متقاضی در قبال اخذ مبلغ مشخصی پول یا هر نوع ماا باه ازای دارای   

 دارایی فکری، طرف فروشنده هیچ حق مادی در دارایی فکری نخواهد داشت.

نفعان دارایی فکری یا بین متقاضی یاا متقاضایان و   سیس یک شرکت مشترک بین ذیأبه معنی ت سیس شرکت دانش بنیان:أت -9-1-4

. تماامی  اسات  سازی دارایی فکاری ح در قانون تجارت جهت تجاریهای مصرَّنفعان دارایی فکری، در قالب یکی از شرکتذی

سیس به نسابت درصاد مالکیات خاود ساهامدار خواهناد باود. ساهم         أالتدر شرکت جدید 7نفعان دارایی فکری به شرح ماده ذی

 .گذار مالی جدید، در صورت نیاز، مورد توافق واقع خواهد شدسرمایه
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یک دارایی فکری به متقاضی در قبال اخاذ مبلاغ مشخصای    شدن یمعنی فروش محصول حاصل از عملیات بهفروش محصول:  -9-1-5

 .است مادی به ازای دارای ارزشیا هر نوع ما پول 

 های دیگری توافق نمایند.توانند به استفاده از قالبنفع در دارایی فکری میذی هایطرف -9-2

نفاع آن دارایای   ذی هاای بارداری باین طرف  برداری از یک نوع دارایی فکری خاص در کدام قالب باشد، در زمان بهرهاینکه نحوه بهره -9-3

واصله از ساوی   شود که با در نظر گرفتن عوامل متعددی از جمله مقضیات زمان، وضعیت بازار، پیشنهاداتواقع میفکری مورد توافق 

قارارداد نااظر بار قالاب      تعیین خواهد شد. مفاد ،گذاران، نوع دارایی، قابلیت، میزان نیازمندی به آن و قدرت رقابتی آن در بازارسرمایه

 خواهد شد.تنظیم و نهایی  توافقی متعاقباً

دانشگاه تدوین شده و به کمیته فناوری و مالکیات   ریمدیریت فناوهای فکری توسط سازی هر یک از داراییقالب و شرایط تجاری -9-4

 است. شود. هرگونه اقدام در این خصوص منوط به تصمیم کمیته فناوری و مالکیت فکری دانشگاهفکری پیشنهاد می

آفارین دانشاگاه در   هاای همکاار در شابکه همکااران ارزش    ، شرکت1۰ا رعایت حق تقدم مقرر در ماده سیاست کلی این است که ب -9-5 

در ایان خصاوص باا کمیتاه فنااوری و       نهاایی های فکری دانشگاه قرار گیرند. لکن تصامیم  سازی داراییاولویت واگذاری امر تجاری

 کند.حق مکتسبه ای برای آنها ایجاد نمیمالکیت فکری دانشگاه است و اولویت مقرر در این بند هیچ گونه 

 های فکریسازی( داراییبرداری مادی )تجاریحق تقدم در بهره - 10ماده  

 :وجود حامی و قرارداد پایه حق تقدم در صورت -10-1

در صاورت وجاود    ،4های ماذکور در مااده   أهای فکری ناشی از منشواع داراییبرداری مادی از اندر هرگونه استفاده و بهره -10-1-1

های برداری از داراییحامی، حامی دارای حق تقدم بوده و پیش از دانشگاه و مجری و هر شخص ثالث دیگری در اولویت بهره

ه مساتندات و  ئا دارد. بارای ایان منظاور، پاس از ارا    یا هر قالب توافقی دیگر قارار   ۹های مذکور در ماده فکری در یکی از قالب

های فکری ناشی از قرارداد پایه مد نظر دانشاگاه یاا مجاری    ان قرارداد پایه، هر زمان که استفاده از داراییگزارشات نهایی در پای

باشد، دانشگاه یا مجری موظف است موضوع را به حامی به صورت کتبی اعالم نماید. حامی مکلف است ظرف مدت یک مااه  

 ماده اظهار نظر کتبی و صریح کند. نسبت به استفاده یا عدم استفاده از حق تقدم مندرج در این

فکری حاصل از قرارداد پایاه،   هایبرداری مادی از داراییدر صورت اعالم کتبی و صریح حامی دال بر قصد استفاده و بهره -10-1-2

ه قالب قراردادی منتخب و شروط مندرج در آن با مذاکره بین طرفین )دانشگاه، حامی، مجاری( تادوین خواهاد شاد. لکان کلیا      

این آیین نامه تقسیم خواهد شاد، مگار اینکاه شارایط      7های فکری، مطابق با ماده برداری از داراییعایدات مادی حاصل از بهره

 جدیدی بین طرفین )دانشگاه، حامی، مجری( مورد مذاکره و توافق واقع شود.

د بحث اعالم کتبی و صریح کند، در خصوص بقیه های فکری موردر صورتی که حامی، تنها به استفاده از بخشی از دارایی -10-1-3

 رفتار کند. 4-۹تواند طبق بند های فکری، دانشگاه میدارایی
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سا برای استفاده أتواند راز سوی حامی، دانشگاه می 1-۹در صورت عدم وصول هیچ گونه اظهارنظر صریح و کتبی پیرو بند  -10-1-4

های فکری برداری از داراییکند. در این صورت کلیه عایدات مادی حاصل از بهرههای فکری به هر نحو مقتضی اقدام از دارایی

این آیین نامه تقسیم خواهد شد، مگر اینکه توافق جدیدی بین طرفین )دانشگاه، حامی، مجری( ماورد ماذاکره و    7مطابق با ماده 

 توافق واقع شود.

های فکری را داشته باشد، الزم است موضوع را به دانشاگاه  برداری از داراییسا قصد استفاده و بهرهأدر صورتی که حامی ر -10-1-5

 توافق خواهد شد. 2-۹و مجری به صورت کتبی اطالع دهد. در این خصوص طبق بند 

 :عدم وجود حامی و وجود قرارداد پایه -10-2

، در صاورت عادم وجاود حاامی،     4های ماذکور در مااده   أهای فکاری ناشای از منشا   واع داراییبرداری مادی از انهرگونه استفاده و بهره در

برداری و چهارچوب آن بر عهده کمیته فناوری و مالکیت دانشگاه دارای حق تقدم خواهد بود. تصمیم نهایی در خصوص کیفیت بهره

 فکری دانشگاه خواهد بود.

 دارایی فکری حاصله بدون قرارداد پایه -10-3

هاای فکاری   ه مساتندات کامال دارایای   ئا قرارداد، مجری متعهاد باه ارا  های فکری خارج از از داراییبرداری مادی در خصوص هرگونه بهره

ی و مالکیات فکاری   برداری و چهارچوب آن بر عهاده کمیتاه فنااور   حاصله به دانشگاه بوده و تصمیم نهایی در خصوص کیفیت بهره

 .بوددانشگاه خواهد 

 فکری یدارای فرایند مدیریتساختار  - 11ماده 

 دارایی فکری به ترتیب به شرح زیر است: فرایند مدیریت

و به هر موجبی که حاصل  نوع که باشد )پژوهشی یا فناوری( دستاورد فکری از هر گزارش دستاورد فکری به اداره فناوری: -11-1

شده باشد )در نتیجه قرارداد یا غیرمستقیم با استفاده از امکانات و تسهیالت دانشگاه(، الزم است توسط مجری به اداره فناوری گزارش 

 گذاری آن صورت گیرد.و ارزش سازی و شیوه مناسبتجاری سنجیشود تا ارزیابی اولیه در خصوص ضرورت و قابلیت ثبت، امکان

معتبر خارج دانشگاه صورت گیرد. گزارش دستاورد فکری بایاد  سسات ؤمتواند از طریق بررسی داخلی و یا ارجاع به سایر ارزیابی می

به صورت شرحی مکتوب، دقیق و کامل و جامع به همراه تمامی مستندات باشد به نحوی که بر اساس اطالعات ارایه شده، دستیابی باه  

آورنادگان، ناام و مشخصاات حاامی خاارج از      / تکرار داشته باشد. در گزارش تسالیمی عناوان، ناام پدیدآورناده    نتایج حاصله قابلیت 

 گردد.دانشگاه در صورت وجود، تاریخ شروع و پایان مراحل پژوهش و طراحی و حصول نتایج درج می

مل و انجام اقدامات مندرج در بند پس از اخذ گزارش و مستندات کا تصمیم در خصوص ثبت یا عدم ثبت دارایی فکری: -11-2

-به مجری اباال  مای   گیری کرده و نتیجه را کتباًفوق، کمیته ظرف مدت یک ماه در خصوص ثبت یا عدم ثبت دارایی فکری تصمیم

بعاد از   ای، افشای اطالعات مربوط به دارایای فکاری  کند. در صورت تصمیم به ثبت دارایی فکری مانند ثبت اختراع یا نرم افزار رایانه

گیرد. در صورت عدم تصمیم به ثبت دارایی فکری، کمیته در نظر اعالمی در خصوص افشاای اطالعاات دارایای    ثبت آن صورت می
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باا اعاالم    تواناد راسااً  فکری یا عدم آن نیز اعالم نظر خواهد کرد. در صورت عدم اعالم نتیجه ظرف مدت یک ماهه مقرر، مجری می

اجازه کتبی از معاونت پژوهش و فناوری برای ثبت دارایی فکری اقدام کناد. در هار حاال، در هرگوناه      کتبی موضوع به کمیته و اخذ

 انتشار یا افشای اطالعات مربوط به دارایی فکری، اعم از قابل ثبت یا غیرقابل ثبت، الزم است نام دانشگاه ذکر گردد.

یاا هار قالاب     ۹هاای منادرج در مااده    سازی در یکی از قالاب ریدر صورت وجود زمینه و شرایط تجا سازی:تصمیم به تجاری -11-3

نفع در دارایای  ، کمیته فناوری و مالکیت فکری دانشگاه با رعایت حقوق کلیه اشخاص ذی1۰دیگر، با رعایت حق تقدم مقرر در ماده 

 اتخاذ می کند.تصمیم مقتضی را  ،فکری مورد بحث

یید معاونت پژوهش أسازی دارایی فکری، با نظارت و تو انعقاد هرگونه قرارداد جهت تجاریانجام هرگونه اقدام انعقاد قرارداد:  -11-4

گیرد و اطالعات مربوط به آن از جملاه رونوشات معتبار کلیاه اساناد مارتبط باا آن در دانشاگاه ثبات و          و فناوری دانشگاه صورت می

 گردد.نگهداری می

 وظایف کمیته فناوری و مالکیت فکری -12ماده 

 وظایف کمیته فناوری و مالکیت فکری به شرح زیر است: -12-1

ل ئسازی بهتر در خصوص کلیه مساریزی و تصمیمگیری از مشاوران و متخصصان هر حوزه تخصصی در راستای برنامهبهره -12-1-1

 های فکریمربوط به دارایی

ی های الزم برای عملیاتوین خط مشیفکری در دانشگاه و تدهای های ایجاد بستر خلق داراییتصمیم در خصوص نیازمندی -12-1-2

 آنهانمودن 

 های فکری در دانشگاهسازی داراییهای ایجاد، مدیریت و تجاریتصمیم در خصوص شیوه -12-1-3

ها و برنامهارزیابی  ،اعالم فراخوان جهت شناسایی استعدادهای موجود در دانشگاه برای خلق دارایی فکری و توسعه فناوری -12-1-4

سازی و اعالم نظر به صاحبان برناماه و  سنجی و درجه احتمال تجاریهای فکری از نظر امکانهای پژوهشی مرتبط با داراییطرح

 .های فکری دانشگاهمستندسازی دارایی طرح

 .های فکری دانشگاهبررسی و اعالم نظر در خصوص ثبت یا عدم ثبت دارایی -12-1-5

 .های فکریگذاری داراییارزش -12-1-6

 حاضر نامهنفعان مطابق آیینهای فکری و سهم هر یک از ذیتصمیم در خصوص قالب بهره برداری از دارایی -12-1-7

 های فکریهای اتخاذ شده برای بهره برداری از دارایینظارت و اعالم نظر در خصوص هر یک از قالب -12-1-8

ساازی  گاذاری و تجااری  نامه کماک باه سارمایه   آیین 1۶های فکری به موجب ماده به دارایی رسیدگی به اختالفات مربوط -12-1-9

 های فکری و ایجاد تعامالت سازنده با صنعتدارایی
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 کارهای الزم را اتخاذ نماید. و تواند در راستای انجام هر یک از وظایف فوق، سازکمیته فناوری و مالکیت فکری می -12-2

  اداره فناوری و مالکیت فکریوظایف  - 13ماده  

 وظایف اداره فناوری و مالکیت فکری به عنوان دبیرخانه کمیته فناوری و مالکیت فکری به شرح زیر است: 

 ه پیشنهادات اجرایی به آنئوری و مالکیت فکری دانشگاه و اراپیگیری مصوبات کمیته فنا -13-1

 ا اشخاص و واحدهای مختلف دانشگاهل مربوط به دارایی فکری بئو مشاوره کارشناسی در زمینه مسا ارایه خدمات -13-2

 های فکری و یا دریافت و تقسایم درآمادهای ناشای از   های الزم جهت ثبت و نگهداری داراییانجام امور مربوط به پرداخت هزینه -13-3

 های فکریدارایی

المللی از طریق وکالی متخصص داخلای و  های فکری دانشگاه در مراجع ملی و بینحقوق مالکیت پیگیری حقوقی موارد مربوط به -13-4

 المللیبین

 های فکریحفظ محرمانگی دارایی - 14ماده 

مجریان،  کلیه اشخاص مرتبط با موضوع این آیین نامه از جمله و نه محدود به، رئیس، معاونین، نمایندگان و تصمیم سازان دانشگاه، -14-1

هاای فکاری   در دارایای یار  ت علمی دانشگاه و کارکنان و کارشناسان و مشااوران فنای و غیرفنای درگ   أحامیان، دانشجویان، اعضای هی

پردازی و طرح برنامه پژوهشی تا های فکری دانشگاه از مرحله ایدهدانشگاه، متعهد به حفظ محرمانگی کلیه اطالعات مربوط به دارایی

های فکری، هیچ گونه اطالعااتی را باه هایچ دلیلای و     همچنین متعهدند در خصوص هر یک از دارایی و باشندزی میسامرحله تجاری

 .ذی نفع تحت هیچ عنوانی به هیچ شخص ثالث غیر مرتبط افشا نکنند، مگر با تحصیل رضایت کتبی کلیه طرفین

صاورت   نشگاه، به این تکلیف تصریح شده و ضامانت اجرایای مناسابی در   های دانامهالزم است در هر قرارداد پایه و نیز دیگر آیین -14-2

 بینی گردد.نقض این تعهد پیش

 قانون حاکم- 15ماده 

نامه از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران اسات و هار گوناه کنتارل، اجارا، تفسایر و آثاار نقاض آن و نیاز کلیاه           این آیین -15-1

 نامه طبق قوانین جاری جمهوری اسالمی ایران حل و فصل خواهد شد.مفاد این آیین اختالفات ناشی از آن با رعایت

در سطح ملی هر گونه اختالف بین دانشگاه و مجری و یا دانشگاه و حامی و نیز هر اختالفی که مربوط به هر یاک از اناواع دارایای     -15-2

باشد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران حال و فصال خواهاد    ، میجزئاًیا  فکری متعلق به دانشگاه یا مورد ادعا از سوی دانشگاه، کالً

 شد.

در سطح فراملی، قانون حاکم بر قراردادهای خارجی، در صورت وجود توافق صریح یا ضمنی بین طرفین قرارداد بر قاانون حااکم،    -15-3

نین تعیاین و سا س هرگوناه اخاتالف ناشای از      مطابق آن، و در صورت فقدان چنین توافقی، قانون حاکم طبق قواعد حل تعاارض قاوا  

 قرارداد مطابق آن حل و فصل خواهد شد.
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 نامه نظارت بر حسن اجرای آیین - 16ماده 

سازی و پس از آن بر عهده کمیته پردازی تا تجاریهای فکری از مرحله ایدهدر ارتباط با کلیه دارایینامه نظارت بر حسن اجرای آیین

های مرتبط، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال هر مورد، نامهتواند در هر قرارداد پایه و دیگر آیینفکری است. این کمیته میفناوری و مالکیت 

 کار خاصی را برای انجام وظیفه نظارتی خود اتخاذ نماید. و ساز

 شیوه حل و فصل اختالف - 17ماده 

مجری، و یا دانشگاه و حامی و هر اختالفی که مربوط باه هار یاک از اناواع دارایای      در سطح ملی، هر گونه اختالف بین دانشگاه و  -17-1

داوری ساه نفار معرفای شاده از ساوی کمیتاه فنااوری و مالکیات فکاری           هیاتباشد، توسط ، مییا جزئاً فکری متعلق به دانشگاه، کالً

 داوری پس از ابال  کتبی به طرفین قطعی و الزم االجراست. هیاتی أدانشگاه، حل و فصل خواهد شد. ر

شاود. در  در سطح فراملی، شیوه حل و فصل اختالف داوری یا هر روش توافقی دیگری است که در قرارداد مورد تصریح واقع می -17-2 

 رسیدگی خواهند بود. آن صالح صالح بهصورت عدم توافق، مراجع قضایی ذی

ی هانامههای فکری و سایر آییننامه با قراردادهای منقعده در ارتباط با داراییاین آیینارتباط  - 18ماده  

 دانشگاه

-های فکری منعقاد مای  هر قراردادی که بین دانشگاه و مجری و یا بین دانشگاه و حامی در راستای ایجاد یک یا چند نوع از دارایی -18-1

 مگر در مواردی که امکان توافق بر خالف آن، در مفاد این آیین نامه تجویز شده است. نامه تنظیم شودشود باید مطابق با این آیین

هاای فکاری مارتبط    ساازی دارایای  های دانشگاه که به هر نحو و به هر اندازه، با محورهای ایجاد، مادیریت و تجااری  نامهکلیه آیین -18-2

های دانشگاه، مفااد ایان   نامهنامه و سایر آیینصورت تعارض بین مفاد این آییننامه تنظیم شوند؛ در هستند، باید مطابق با مفاد این آیین

 نامه الزم االجر است.آیین

 نامهاالجرا شدن آیینتاریخ الزم - 19ماده 

رئیسه به تصویب هیأت  ۰4/۰۹/1۳۹۶ تاریخو در به تصویب شورای پژوهش و فناوری  1۰/۰5/1۳۹۶ تاریخماده در  1۹نامه در  ین آیینا 

 االجرا است. الزمسال  به مدت یک 1۳۹۶رسیده و از ابتدای سال  زنجان دانشگاه


