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 علوم پزشکی ایراندانشگاه مالکیت فکری و ثبت اختراع آیین نامه 
 

 

 مقدمه
 معنوي ارزش بر عالوه فکري دارایی عنوانبه كه است فنّاوري و علم توليد ژوهشی،پ و علمی مؤسسات مهم كاركردهاي از یکی

اساسی توسعه فناوري در قرن ساختهاي  مالکيت فکري بعنوان یکی از زیر .نماید درآمد ایجاد و داشته نيز مادي ارزش تواندمی

اي را برعهده هاي جدید و حمایت و تشویق مبدعين نقش عمدهحمایت از حقوق مالکيت فکري در خلق نوآوريو  حاضر بوده

افشا شدن فناوري در  المللی خسارات زیادي را از جمله قوانين مالکيت فکري در بازارهاي داخلی و بينعدم آشنایی با  .دارد

به دستيابی  ،حقيقیهاي فکري مبدعين خالقيت دانش و در قبالاي گونه هزینهبدون پرداخت هيچاستفاده رقبا  بازار هدف،

 در فکري مالکيت ضوابط و مشی خط تبيين بنابراین. داشتاهد خو را در پیزحمات چندین ساله افراد دیگر از حاصل  نتایج

 . است تحقيقات نتایج سازيتجاري در موفقيت الزامات جمله از پژوهشی، و علمی مؤسسات

 را خود كار رسمی طور علوم پزشکی ایران به دانشگاه (اختراعات ثبتتوسعه، نوآوري و مالکيت فکري )  دفتر راستا در همين

فکري اساتيد، دانشجویان مالکيت يانت از حقوق صبا هدف حفظ و  1391از سال دانشگاه  تحقيقات و فناوريزیر نظر معاونت 

 .آغاز نموده استامور مرتبط با حوزه مالکيت فکري، نوآوري و بویژه ثبت اختراع در حوزه علوم پزشکی و نوآوران دانشگاه و 

هاي فکري اعضاي محترم هيئت علمی و حقوق مالکيت فکري و نحوه حمایت از داراییآئين نامه ذیل در راستاي حمایت از 

 دانششجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهيه شده است.
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 فیتعار -1ماده 
 

 منظور دانشگاه علوم پزشکی ایران است.  دانشگاه: -1-1

 

كه بتواند  ار آن در بازار استفرایند خلق محصول و خدمت، بر مبناي یک دانش فنی نوین و عرضه پاید تجاری سازی: -1-2

 شود.براي خود، مشتري جذب نموده و به جریان نياز هاي مشتري متصل 

 

 زمان ثبت اسناد و امالکزیرمجموعه ساركز مالکيت معنوي، م توسط كه است فرایندي: مالکیت فکری حقوقی ثبت -1-3

 .كند می ثبت وي نام به را شخص نوآوري و شود می انجام كشور

 

ان و آموزش پزشکی و وزارت بهداشت، درم سازمان المللی، بين مراكز توسط كه است فرایندي :علمی داوری -1-4

 باشد.کري میرعایت شرایط قانونی نوآوري براي ثبت مالکيت ف تائيد آن از هدف و شود می انجام دانشگاههاي مرتبط

 

 اختراعات، نظير) صنعتی كلی زمينه دو در عمدتاً كه انسان فکري هايخالقيت از حاصل هايدارایی به :فکری دارایی -1-5

 و فيلم شعر، موسيقی، اي، رایانه هايافزارنرم مکتوب، آثار نظير) هنري و ادبی و( تجاري هاينام و عالئم صنعتی، هايطرح

 1می شود. اطالق باشدمی( سازيمجسمه

 دارایی فکري به دست آمده از طریق ذیل می باشد:

 ناشی از سرمایه گذاري و یا اختصاص بودجه از سوي دانشگاه دارایی فکري -1-5-1

 کري ناشی از اعطاي تسهيالت از سوي دانشگاه با بازپرداختف دارایی -1-5-2

 دانشجوییاز پایان نامه و ررساله هاي  ناشی فکري دارایی -1-5-3

حمایتی و  وه سازمانها و دستگاههاي دولتی از حمایت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه از جمل ناشی فکري دارایی -1-5-4

 شركت ها و موسسات خصوصی نظير مراكز رشد و ...

 دارد. واردي كه در بندهاي فوق وجود ناز توليد اثر ادبی، هنري و نرم افزار ها و سایر م ناشی فکري دارایی -1-5-5

 

 يا فرآورده یا فرآیند بار اولين براي كه است افراد یا فرد فکر نتيجه اختراع اختراعات، ثبت قانون 1 ماده طبق :اختراع -1-6

 كه است ثبت ابلق اختراعی. نماید می حل آن مانند و صنعت فناوري، فن، حرفه، یک در را مشکلی و كند می ارائه را خاص

 .باشد صنعتی وكاربردگام ابتکاري  داراي بوده، جدید

 

 و ابداع ایجاد در سهمی اصيل و مستقل طور به كه گرددمی اطالق شخصی به نامهآیين این در مبدع (:مخترع) مبدع -1-7

 . باشد داشته ابداع ادعاهاي از یکی حداقل یا

 

 ودش می ارائه اختراعات ثبت اداره هب ثبت جهت اختراع اظهارنامه اسامی آنها در كهیا اشخاصی  شخصمالک اختراع:  -1-8

 یک تواند می الکم و مخترع اختراع اظهارنامه در .باشد حقوقی یا حقيقی شخص تواند می كه شود می ناميده اختراع مالک

 باشد. نفر

 

                                                           
1 Wipo Patent Drafting Manual, P 6 
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 یا جدید خدمات یا و محصول صورت به كه نو هايایده موفق بکارگيري از است عبارت (:Innovation)نوآوری -1-9

 .گيردمی قرار برداريبهره مورد عمالً بهبودیافته،

 

 جزئيات افشاي قبال در كه انحصاري حقی گواهی متضمن كه است سندي از عبارت :(patent) اختراع گواهینامه -1-10

 البته) گرددمی اعطاء اختراعیا مالکین  مالک به( ساله 20 معموالً) محدود زمانی دوره یک براي عموم، براي اختراع یک فنی

 جهت انحصاري حق اختراع، گواهينامه دارنده( باشد رسيده ثبت به آنها در اختراع این كه است معتبر هاییكشور یا كشور در

 عموم اختراع، گواهينامه اعتبار زمان مدت انقضاي از پس. داردرا  خود اختراع نتيجه واگذاري یا و استفاده توزیع، توليد،

 .نمایند استفاده رایگان صورت به آن نتایج از توانندمی

 

 حضور با حاضر حال در دانشگاه اختراعات داوري و ارزیابی تخصصی كارگروه: اختراعات ارزیابی تخصصی كارگروه -1-11

و بين المللی  داخلی اختراع هاي اظهارنامه داوري و ارزیابی امر به پزشکی مختلف هاي حوزه در علمی هيات اعضاي از جمعی

 اختراع، ثبت براي مخترعين ادعاهاي رد یا تأیيد در خود كارشناسی نظر اظهار منظور به اختراعات داوران هيات. پردازد می

 هاي جنبه از را آمده بدست محصول همچنين و روش اظهارنامه، در مخترعين ي شده مطرح ادعاهاي نظير كليدي موارد

 صنعتی كاربرد داشتن دنيا، سطح در شده مطرح موارد بودن نو و تازگی شامل ها جنبه این. دهد می قرار بررسی مورد مختلف

 .باشد می است، اختراع یک ثبت براي الزم شرایط از كه اختراع جزیيات كامل افشاي و ابتکاري گام داشتن همچنين و

 

ها و موارد ارجاع امور مربوط به پروندهدفتر مالکيت فکري، مسئول تصميم گيري و پيگيري دفتر مالکیت فکری:  -1-12

و راهنمایی مخترعين در مرحله اوليه ثبت اختراع می باشند. این گروه شامل افراد متخصص در زمينه امکان سنجی، شده 

حقوق مالکيت فکري و افراد متخصص فنی می باشد كه به پيشنهاد جستجو و تشکيل پرونده جهت ثبت اختراع، متخصص 

این دفتر هيچ مسئوليتی در زمينه نظرات  سرپرست دفتر مالکيت فکري و تایيد معاونت تحقيقات و فناوري تعيين می گردد.

  .طرف برعهده داردارائه شده داوران محترم ندارد و صرفا امر مشاوره و ارجاع به داوري را بصورت بی

و یا یک نماینده از معاونت تحقيقات و فناوري و  معاون تحقيقات و فناوري زیر نظركميته اي كمیته مالکیت فکری:  -1-13

انشگاه، سرپرست دفتر نفر از اعضاي هيات علمی ترجيحا از اعضاي دفتر مالکيت فکري، مدیر دفتر حقوقی د 2 متشکل از

 فناوري سالمت می باشد.  توسعه مدیربه عنوان دبير كميته و  مالکيت فکري

 

 دانشگاه امکانات از ولی نيستند ایران پزشکی علوم دانشگاه مستخدم كه افرادي :)محرمانگی( ابداع افشاء عدم فرم -1-14

 براي را دانشگاه اختراع افشاء عدم فرم باید كنندمی استفاده دانشگاه بودجه از یا و امتياز پاداش، كه كسانی و كنندمی استفاده

از افشاي هرگونه اطالعات تا قبل از مشخص شدن سهم مالکين و شود فرد متعهد می سند این براساس. نمایند پر خود ابداع

 پزشکی علوم دانشگاه تجهيزات از استفاده بدون كه را مواردي افشاء این اسامی مخترعين و صدور سند اختراع خودداري نماید.

 گردندمی متعهد نامهآیين این اساس بر الذكر فوق اشخاص كليه. گيردبرنمی در را گرددمی خلق مشاوره اساس بر تنها و ایران

 ناشی( االختراعحق) رویالتی از سهمی از افشاء این عوض در و سازنند مطلع خود ابداع از را ایران پزشکی علوم دانشگاه فوراً كه

 نام اختراع، اسناد در) .شود حفظ مبدعين فکري حقوق باید موارد كليه در است بدیهی. گردند مندبهره ابداع سازي تجاري از

 (.شد خواهد ذكر مبدعين

 متقاضی و فکري دارایی مالک بين قراردادي (Licensing): فکری دارایی از برداریبهره امتیاز واگذاری -1-15

 خالص درآمد از درصدي صورت به) مبلغی پرداخت قبال در متقاضی قرارداد، آن موجب به كه است دارایی آن از برداريبهره

 .آوردمی بدست را فکري دارایی از برداريبهره مجوز ،(ثابت مبلغی یا و( Royalty) محصول فروش از حاصل
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ر اساس سهم ب كه هاي فکريدارایی سازيتجاري طریق از حاصله درآمد از است عبارت (:Royalty) االمتیازحق -1-16

 از مالکين بر اساس قرارداد تسهيم می شود.مالکيت هریک 

 

 فرایندي توسعه یا و روش یک پيشبرد محصول، توليد به منجر كه را پژوهشی فعاليتهاي كلية: انحصاری امتیاز حق -1-17

 از مادي حقوق كسب به منجر كه توليدي فرایند توسعه یا و روش یک پيشبرد صورت درشامل می شود.  گردد،می توليدي

 (نشود قانونی مراجع نزد اختراع یا ابداع ثبت به منجر اگر حتی) شود درآمد كسب قرارداد انعقاد یا و توليد مجوز، پروانه قبيل

  .بود خواهد دستورالعمل این مشمول آن مادي حقوق نيز

 

 پدیدآورنده و مؤسسه كنار در كه هستند( دولتی غير یا دولتی از اعم) حقوقی یا حقيقی افرادي (:Sponsor) حامی -1-18

 .باشندمی سهيم( مالی حمایت طریق از معموالً) فکري دارایی ایجاد در
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 اهداف-2ماده 
 و اشاعه و هاخالقيت شکوفایی براي مناسب محيطی ایجاد طریق از فنّاوري و علم توسعه هايزمينه سازيفراهم -2-1

 كشور در فنّاوري و پژوهش جدید دستاوردهاي بکارگيري

 

 در بيشتر هرچه فعاليت جهت مؤسسات و افراد در معنوي و مادي انگيزه تقویت و فکري مالکيت حقوق سازينهادینه -2-2

 .عمومی منافع راستاي در دستاوردها سازيتجاري امکان افزایش بالطبع و فنّاوري توسعه و پژوهش عرصه

 

 شده ایجاد فکري هايدارایی با ارتباط در حاميان و پدیدآورنده ،دانشگاه تعهدات و حقوق تبيين و شفاف چارچوبی ارائه -2-3

 .دانشگاه این در فکري مالکيت حقوق زمينه در اختالفات كاهش نتيجه، در و

 

 و فکري مالکيت حقوق به نسبت نمایندمی استفاده دانشگاه امکانات یا و تسهيالت اعتبارات، از كه افرادي ساختنآگاه -2-4

 .حاصله معنوي و مادي منافع تقسيم و هاهزینه دادنپوشش نحوه ویژهبه

 

ایجاد انگيزه براي مجریان پژوهشی در راستاي خلق و توسعه فناوري هاي ارزش آفرین، تسهيل توسعه دارایی هاي  -2-5

زیت فکري با ارزش براي دانشگاه و مجري پژوهشی، تشویق و ارتقاي خالقيت و نوآوري در دانشگاه به منظور كسب م

 اقتصادي.

 

حقوقی و تجاري پتنت ها و دیگر اسناد مالکيت  -توسعه مهارت محققين براي درک، تفسير و تحليل اطالعات فنی -2-6

 فکري

  

 هاي استراتژیک تحقيقاتیيت فکري براي هدایت و راهبري طرح استفاده از اطالعات حاصل از تحليل اسناد مالک -2-7

 اجرایی دستگاههاي و صنایع با دانشگاه محققين ارتباط گسترش راستاي در كاربردي هايپژوهش توسعه -2-8

 ایجاد درامد پایدار دانش بنيان براي دانشگاه و كمک به تجاري سازي دستاوردهاي محصوالت دانش بنيان -2-9

 امتيازحق حصول به منجر اختراع یا ابداع كه زمانی طی دانشگاه و محقق سهم و هاهزینه تقسيم براي اصولی تعيين-2-10

 .گرددمی

 .دانشگاهی جامعه و دانشگاه از حمایت براي فکري مالکيت كردن اقتصادي در عمل آزادي و یکپارچگی و اتحاد تقویت-2-11
 

يين یک چهارچوب مشخص در توسعه روابط اقتصادي دو جانبه و حمایت و ایجاد انگيزه در جهت ابداعات و تع-2-12

 فعاليتهاي علمی.افزایش سوددهی 
 

برداري و جلوگيري از هرگونه تبعيض در بهره ثبت اختراعحققين براي استفاده از سيستم رسانی به ماطالع تشویق و -2-13

 .سازي فرایند ثبتو قانونمند ثبت اختراعاز این سيستم 
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 كلی اصول -3ماده 
 و هاتکنسين كارشناسان، علمی، هيأت اعضاي از اعم) دانشگاه در شاغل افراد تمام بر ضوابط و آئين نامه این  -3-1

 فعاليت یک انجام راستاي در) دانشگاه امکانات و اعتبارات تسهيالت، از كه فردي هر كلی بطور و( دانشجویان

 در همگی است الزم و باشدمی حاكم نماید،می  استفاده( دارد همکاري دانشگاه با كه معينی زمان طی در تحقيقاتی

 این مفاد رعایت و قبول بر مبنی ايتعهدنامه تحقيقاتی، هايپروژه قراردادهاي چارچوب در یا و استخدام بدو

 .نمایند امضاء ضوابط و مشیخط

 

 امکانات، از استفاده با گروهی یا فردي فعاليت اثر بر كه فکري دارایی هرگونه از حاصل مادي نتایج در دانشگاه -3-2

مگر اینکه در قرارداد با دانشگاه شرایط دیگري ذكر  .خواهد بود حق داراي شود، انجام دانشگاه اعتبارات یا و تجهيزات

 شده باشد.

 

 در است،شده  حاصل دانشگاه امکانات و منابع از مؤثر استفاده بدون فکري، دارایی كه نماید ادعا آورندهپدید چنانچه -3-3

 كه نمایدمی اعالم مکتوب بصورت دانشگاه فکري،مالکيت كميته در مذكور ادعاي پذیرش و مدارک بررسی صورت

 .ندارد فکري دارایی آن مالکيت بر مبنی را ادعایی

 

و بهره برداري آنها از دارایی فکري حاصله، در قرارداد  استفادة امکان نيز و حامی و گانپدیدآورند دانشگاه، سهم ميزان -3-4

همکاري منعقده تعيين می گردد. در كارهاي گروهی، درصد سهم كليه افرادي كه در ایجاد دارایی فکري مشاركت 

 داشته اند باید قبل از ارائه درخواست تقاضاي ثبت، به صورت مکتوب مشخص گردد. 

 

افرادي كه فعاليت آنها با استفاده از امکانات، تجهيزات و یا باكمک بودجه دانشگاه، منجر به ایجاد نوعی از دارایی فکري  -3-5

گردد موظفند در اسرع وقت و قبل از هر گونه افشاء اطالعات مربوط براي سایرین و یا اقدام به ثبت و نشر آنها، 

دانشگاه را در جریان قرار داده و اطالعات مربوط را براي آن واحد و فناوري  تحقيقات مسئول مربوطه در معاونت

افشاء نموده و هماهنگی هاي الزم را با آن بعمل آورند. رعایت این امر در قراردادهاي همکاري بين افراد و دانشگاه 

 مورد تاكيد قرار می گيرد.

يته مالکيت فکري موجب خسارات مادي یا چنانچه تخلف كاركنان و اعضاي هيات علمی منصوب، حسب تشخيص كم -3-6

 معنوي به دانشگاه شود دانشگاه می تواند موضوع را از طریق قانونی پيگيري نماید.

 

تحقيقات و فناوري حضور مدعی جهت تبيين و توضيح داده هاي مربوط به  تدر زمانی كه حسب تشخيص معاون -3-7

 مالکيت فکري ضروري است، باید در محل و زمان تعيين شده حاضر شود.
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 سیاست اجرایی:ساختار و  -4ماده 
 كمیته" بنام ايكميته توسط دانشگاه در فکريمالکيت حقوق مورد در گيريتصميم و ریزيبرنامه سياستگذاري، -4-1

 . شودمی انجام "فکری مالکیت

 

 :باشدمی زیر شرح به فکری مالکیت كمیته اصلی وظایف

 

  فکري هايدارایی امتياز دریافت یا واگذاري زمينه در ریزيبرنامه و سياستگذاري -4-2

 رایگان انتشار یا و( تجاري اسرار یا و قانونی ثبت قالب در)دانشگاه  فکري هايدارایی از حفاظت درمورد گيريتصميم -4-3

 عموم براي دستاوردها

 فکري هايدارایی ارزشگذاري -4-4

 فکري هايدارایی از حاصل مادي حقوق از( حامی و دانشگاهگان،  آورندهپدید) نفعانذي از هریک سهم درصد تعيين -4-5

 و داوري فکريمالکيت حقوق به مربوط مسائل زمينة در احتمالی اختالفات به رسيدگی -4-6

 بررسی دستاوردهاي تحقيقاتی دانشگاه از لحاظ قابليت ثبت در قالب یکی از مصادیق دارائی فکري -4-7

 

 و مالکیت فکری ) دفتر اختراعات(: نوآوریتوسعه،  دفتروظایف 

 

 آن به اجرایی پيشنهادات ارائه و دانشگاه فکريمالکيت كميته تصميمات پيگيري -4-8

 حاصله دستاوردهاي انتشار بر كنترل و نظارت -4-9

 دانشگاه مختلف واحدهاي و افراد به فکري هايدارایی به مربوط امور زمينه در مشاوره ارائه -4-10

 دانشگاه فکري هايدارایی از حفاظت جهت مناسب اقدامات انجام -4-11

  فکري دارائی مصادیق از یکی قالب در ثبت قابليت لحاظ از دانشگاه تحقيقاتی دستاوردهاي بررسی -4-12

 آنها ارزشگذاري و فکري هايدارایی سازيتجاري قابليت ارزیابی -4-13

 درآمدهاي تقسيم و دریافت یا و فکري هايدارایی نگهداري و ثبت جهت الزم هايهزینه پرداخت به مربوط امور انجام -4-14

 دانشگاه فکري هايدارایی از ناشی

 ثبت جهت مربوطه وكالي یا و متخصصان با همکاري نيز و شده ثبت اختراعات اطالعات جستجوي خدمات ارائه -4-15

 فکري هايدارایی

 امور پيگيري و كشورها سایر در فکري هايدارایی ثبت خصوص در فکريمالکيت كميته به الزم پيشنهادات ارائه -4-16

 مربوطه اجرایی

 متخصص وكالي طریق از المللیبين و ملی مراجع در دانشگاه فکري مالکيت حقوق به مربوط موارد حقوقی پيگيري -4-17

 المللیبين یا و داخلی

 فکريمالکيت كميته به فکري هايدارایی پدیدآورندگان از حمایت و تشویق جهت راهکارهایی پيشنهاد -4-18

 

 دانشگاه در فکريمالکيت حقوق با ارتباط در سازيفرهنگ و آموزش رسانی،اطالع -4-19

 

 محوله وظایف انجام راستاي در خارجی و داخلی هايسازمان و نهادها با همکاري و ارتباط

 

نحوه نگارش اظهار  -1نمره جهت هر یک از معيار ها شامل  0.25و تخصيص ارزیابی اختراعات منتج از پایان نامه  -4-20

 .درج آدرس دانشگاه در سند اختراع -4دارا بودن نمونه اوليه محصول،  -3هدف، مطابقت محل ثبت اختراع با بازار  -2نامه، 
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 ضوابط اجرایی -5ماده 

 
 وجود آنها حقوقی ثبت یا و توليد پروانه و مجوز كسب تجاري، برداريبهره زمينة كه فنّاوري و پژوهشی دستاوردهاي -5-1

دانشگاه به  در (اختراعات دفتر) فکري مالکيت و نوآوري توسعه، دفتر به كتبی بصورت قبل از مرحله ثبت اختراع دارد،

 .شودمی گزارشمنظور تعيين سهم دانشگاه در مالکيت اختراع 

 

هر گونه تنظيم قرارداد و موافقت نامه در جهت كسب مجوز و یا بهره برداري تجاري از دارایی فکري، با نظارت و تایيد  -5-2

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه صورت می پذیرد و اطالعات مربوط به آن در دانشگاه ثبت و نگهداري می گردد. 

 

 باشد جامع و كامل دقيق، مکتوب، شرحی بصورت باید دانشگاه، براي هانوآوري و اختراعات به مربوط اطالعات افشاء -5-3

 نام عنوان، نظير مواردي حاوي باید افشاء این. باشد تکرار قابل حاصله نتایج به دستيابی شده،ارائه اطالعات اساس بر كهبطوري

 .باشد نيز بکارگيري تاریخ و طراحی و پژوهش مرحله پایان تاریخ دانشگاه، از خارج حامی مشخصات و نام توضيح، پدیدآورنده،

 

 اقدام از بعد باید دارند را اختراع عنوانبه ثبت قابليت كه پژوهشی هايفعاليت دستاوردهاي انتشار و اطالعات افشاء -5-4

 .گيرد صورت اختراع ثبت به تمایل عدم بر مبنی دانشگاه كتبی اعالم یا دانشگاه توسط قانونی مراجع در اختراع ثبت جهت

 

 و هماهنگی با باید پدیدآورنده، توسط( الکترونيکی یا و شفاهی مکتوب، از اعم) دستاوردها انتشار و رسانیاطالع هرگونه -5-5

 .گيرد صورت دانشگاه نام ذكر با همراه

 

 یا و الزم مجوزهاي كسب ثبت، در مشاركت براي تمایلی یا و نتواند فکري دارایی پدیدآورنده یا و دانشگاه چنانچه -5-6

 جزئيات كه نماید واگذار مقابل طرف به اينامهموافقت طی را خود حقوق تواندمی باشد نداشته را فکري دارایی از برداريبهره

 .شدخواهد تعيين پدیدآورنده و دانشگاه بين مذاكرات در آن

 

 ثبت جهت در اقدامی فکري،مالکيت مسئول واحد در اختراع گزارش دریافت از پس ماه یک تا دانشگاه چنانچه -1تبصره

)سقف زمانی و اعالم زمان پاسخ نهایی به متقاضی بررسی ثبت اختراع، پس از تکميل و ارائه مدارک و  نياورد عملبه آن قانونی

پس از  مخترع ،مستندات خواسته شده توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و تایيد كامل بودن آنها مشخص می شود(

 كه داشت توجه باید. نماید اقدام خود نام به اختراع ثبتدریافت نامه از معاونت پزوهش و فناوري دانشگاه می تواند راساٌ جهت 

 گواهی اعطاي و ثبت مراحل اتمام نه و باشدمی نظر مد فکريمالکيت مسئول واحد در بررسی فرآیندهاي شروع تبصره، این در

 .شده تعيين زمانی سقف در

 بود خواهد مجاز همچناندانشگاه  نماید، واگذار مخترع به را اختراع به مربوط حقوق دليلی، هر به دانشگاه چنانچه -2 تبصره

 پرداخت به نياز بدون و ابطال غيرقابل انتقال، غيرقابل انحصاري، غير صورتبه آموزشی و تحقيقاتی مقاصد براي اختراع آن از تا

 .نماید استفاده امتياز حق

 .بود خواهد دانشگاه تحقيقات و فناوري معاونت ازكتبی  اجازه كسب به منوط دانشگاه آرم و نام از استفاده هرگونه-5-7

این آیين نامه با تغيير قوانين ملی و تعهدات بين المللی كشور سازگار بوده و در صورت تغيير در آنها، مورد بازنگري قرار  -5-8

 خواهد گرفت. 
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 مالکیت دارایی فکری -6ماده 

 مشمول یکی از موارد ذیل از لحاظ حقوق مادي و معنوي متعلق به دانشگاه و مخترع خواهد بود و و اختراعات ابداعات

 :استمقررات این آیين نامه بر آن حاكم 

 شده حاصل دانشگاه با دیگري قرارداد هر تعهدات اجراي طی در یا و مخترع استخدامی وظایف قلمروي در ابداع -6-1

 (.اندشده محسوب قرارداد موضوعات جزء آمده وجود به ابداعات استخدام، قرارداد در نمونه عنوان به) باشد

 

 . باشدمی دانشگاه تحقيقاتی و تجاري هايفعاليت به مرتبط ابداع وجود این با نبوده مبدع وظایف قالب در ابداع-6-2

 

 .باشد كرده استفاده دانشگاه منابع یا و كارفرما دانش از مبدع-6-3

 

 فکري دارایی اسمی مالک عنوان به دانشگاه نام باید ،(اختراع گواهينامه جمله از) فکري فعاليت از حاصل آثار در-6-4

 دیگري نحو به دانشگاه و فکري دارائی پدیدآورنده بين حق این مکتوب، نامهتوافق یک طبق اینکه مگر گردد، ذكر

 .شد خواهد عمل قرارداد طبق نيز حامی مورد در. باشد شده تعيين

 

 تغيير و نشستگی باز یا و استعفاء از پس سال یک باشند الذكر فوق خصوصيات داراي كه هاي فکريدارایی-6-5

 .باشندمی مشترک صورت به مبدع و كارفرما به متعلق همچنان كارمبدع،

 

 .بود خواهد موثر مبدع االختراعحق سهم تعيين در ابداع ایجاد در مبدع سهم و دانشگاه سهم نسبت-6-6

 

 

 ریال میلیون دویستتخصیص حداكثر  ازای به كه فکری مالکیت نوع اساس بر مالکیت درصد -1-6 جدول

 .از سوی دانشگاه تدوین شده است

 

 درصد مالکيت نوع دارایی فکري ردیف

 حامی پدیدآورنده/گان دانشگاه

  %97 %3 1-5-1بند 1

  %98 %2 2-5-1بند  2

             (1 تبصره) %97  %3 3-5-1بند  3

 * %99 %1 4-5-1بند  4

كميته مالکيت فکري با توجه به نقش دانشگاه پدید  5-5-1بند  5

آورندگان و حامی در مورد سهم آنها تصميم گيري 

 خواهد كرد. 

صنعت، قسمتی از مالکيت دارایی فکري ایجاد شده متعلق به  در صورتی كه در قرارداد با كارفرماي قرارداد ارتباط با*

 سهم پدید آورنده و دانشگاه از سهم باقی مانده به نسبت تعيين شده تعلق می گيرد.  كارفرما باشد،

 

یک اختراع می تواند توسط یک یا چند نفر ایجاد شود كه در صورت تيمی بودن آن، سهم هر یک از افراد  :3تبصره

ایان نامه ماخذ اختراع باشد استاد یا پمجموعه بایستی با توافق مجموعه مخترعين مشخص شود كه در این رابطه اگر 

و مشاورین( رسانده و جهت ادامه كار ثبت نوآوري اساتيد راهنما سهم را مشخص، و به تائيد اعضاء ذي نفع )دانشجو 



 

10 
 

ارائه می نماید. در صورتيکه طرح پژوهشی ماخذ اختراع باشد، مجري یا مجریان طرح پژوهشی سهم افراد ذي نفع 

 )همکاران طرح( در اختراع را مشخص و پس از تائيد و توافق مجموعه جهت ثبت آن اقدام می نمایند.

 

 افزایش می یابد.  %2مازاد بر اعتبار اوليه به ميزان ميليون ریال  دویستبه ازاي هر  دانشگاهدرصد مالکيت : 4تبصره

 

 %1داشتن وابستگی به دانشگاه، به دليل  اگر دانشجو یا هيات علمی، پروژه خود را بدون دریافت گرنت انجام دهد: 5تبصره

  حق مالکيت براي دانشگاه در نظر گرفته می شود. 

 

دانشگاه در صورتی كه طرح با سرمایه گذاري دانشگاه تهيه شده و به نتيجه برسد، حق علمی طرح و امتياز آن متعلق به -6-7

 منافع حاصل از آن مشاركت خواهد داشت. خواهد بود و مجري طرح در
 

اري مجدد باشد، حق در صورتی كه طرح با سرمایه فرد به نتيجه رسيده باشد و براي تکميل آن نيازي به سرمایه گذ-6-8

علمی طرح به طور مشترک به نام فرد و دانشگاه خواهد بود و منافع حاصل از توليد آن به ميزان مشاركت دانشگاه در تکميل 

 طرح و سرمایه گذاري آن بر اساس قرارداد تعيين خواهد شد.
 

یان نامه كارشناسی ارشد و یا پروژه در صورتی كه طرح حاصل یک كار تحقيقاتی مصوب یا نتيجه رساله دكترا یا پا-6-9

دانشجویی در دانشگاه باشد، دانشگاه نيز در طرح سهيم بوده و فرد نمی تواند نتایج آن را بدون كسب مجوزهاي الزم در جاي 

 دیگري )اعم از داخل یا خارج از كشور( ارایه كند.
 

متقاضی نمی تواند كاري را كه با سرمایه گذاري سازمان دیگري به نتيجه رسيده است، بدون كسب مجوز رسمی آن  .6تبصره 

سازمان، براي ثبت علمی یا به مرحله توليد رساندن آن به دانشگاه ارایه كند. متخلفين عالوه بر تعقيب حقوقی سازمان مذكور 

 یست كليه خسارات مالی و معنوي این اقدام را به دانشگاه بپردازد.از سوي دانشگاه نيز متخلف محسوب شده و می با

 

 كليه حمایت هاي مادي و معنوي از نوآوري مشروط به حفظ حقوق دانشگاه می باشد.مندي از بهره .7تبصره 

 

 و فيزیکی امکانات از استفاده با یا دانشگاه در فردي علمی فعاليت طی كه فرایندي یا و محصول توليد هرگونه-6-10

 داراي حق خواهد بود. آن از حاصل فکري و مادي نتایجدر دانشگاه رسد، انجام به دانشگاه بودجه كمک با یا و دستگاهی

 شود، اختراع یا و تجاري محصول به منجر دانشگاه از خارج گذارسرمایه حمایت با خاصی علمی فعاليت چنانچه-6-11

 .است سهيم مربوطه فکري مالکيت حقوق در نيز گذارسرمایه

تحقيقات و  معاونت نظارت با بایستی اختراع از برداريبهره و پروانه كسب جهت در نامهموافقت و قرارداد هرگونه-6-12

 .گردد ارسال دانشگاه براي آن به مربوط اطالعات و پذیرد صورت دفتر مالکيت فکري و فناوري

 5 در صرفا گرفته تعلق سهم ميزان برحسب را است سهيم ها آن در كه اختراعاتی ثبت ساالنه شارژ حق هزینه دانشگاه -6-13

 می كند. پرداخت ثبت اول سال

و در صورت عدم  به تصميم كميته مالکيت فکري بودهسال منوط  5پس از شارژ  ثبت و حق پرداخت حق - 8تبصره

واگذار گردیده و بدیهی است از تاریخ واگذاري  مخترعصالحدید دانشگاه در سهيم بودن اختراع، سهم به صورت رایگان به 

 روزنامه در آگهی انتشار اختراع، ارزیابی پرونده، تشکيل جمله از ها هزینه سایر. باشد می مخترع برعهده ساالنه شارژ هزینه

 .است مخترع برعهده غيره و پست رسمی،
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 حل و فصل اختالفات -7اده م
آورنده مالکيت ، پدیددانشگاهكار حل و فصل اختالفاتی كه ممکن است بين ومالکيت فکري، سازنوآوري و توسعه،  دفتر-7-1

 سازد. فکري و یا حامی پيش آید را فراهم می

 -1: شامل گيريتصميم كميتهبصورت ابالغ كتبی به  بایستی اختالف دانشگاه، و محقق بين نظر اختالف بروز صورت در-7-2

 ارجاع نماینده حقوقی دانشگاه -3. محقق پذیرش مورد دانشگاه، طرف ازنماینده  -2. دانشگاه پذیرش مورد محقق، نماینده

توسط دفتر توسعه، نوآوري و  ،به كميتهاختالف  از تاریخ كتبی ابالغ شده  دو ماهته حداكثر طی كمي صورتيکه در. شود داده

 پيگيري نماید.ذیصالح تواند مراتب را از مراجع قانونی قطعی نرسد، محقق میبه تصميم  مالکيت فکري 

 مورد علمی مطلب ارائه یا انتشار به اقدام ،فکري مالکيت و نوآوري توسعه، دفتر از كتبی اجازه بدون محقق كه صورتی در-7-3

 احتمالی تحميل شده به دانشگاه را باید جبران نماید. فکريهاي مادي و ، كليه ضرر و زیاننماید اختراع ثبت

اي باشد كه توسط این كميته منع شده در صورتيکه فراغت از تحصيل دانشجو و یا ارتقاء محقق منوط به انتشار مقاله-7-4

  گردد.می اعالم و تعيين  است، با اعالم نظر كميته امتيازات مربوطه

 

 مدت اجرای دستورالعمل -8ماده  
با اختراع حاصل از تحقيقات و سایر فعاليتهاي فکري تحت  دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارتباطاین دستورالعمل روند كار 

االجرا خواهد بود و كليه افرادي كه در مراحلی از كار تحقيقاتی خود الزماز زمان تصویب و ابالغ  شده ونظارت دانشگاه را شامل 

 شود.را شامل می اندنمودهه استفاده از منابع یا تسهيالت دانشگا

 مفاد آئين نامه در هر زمان می تواند با تصویب هيات رئيسه دانشگاه تغيير یابد. :9تبصره 

كه مانع واگذاري كليه )قرارداد با محل دیگري نيز باشد  طرف چنانچه فردي شامل حال این دستورالعمل باشد و :10 تبصره

 دفترا به اطالع معاونت پژوهشی و وظيفه دارد كه قبل از امضاء هر نوع تعهد یا قرارداد، موضوع ر، (شودحقوق به دانشگاه 

 .برساند تا با توافق دانشگاه و موسسه ذیربط، حقوق طرفين لحاظ گردد فکري مالکيت و نوآوري توسعه،

  می باشد. تبصره 10و  ماده 8ي نامه دارااین آیين

 

 


