
 

 

 فساعلوم پزشكي  هاي مالكيت فكري و نوآوري در دانشگاهخط مشي سياست

 مقدمه  -١

هاي اساسي توسعه فناوري در قرن حاضر به شمار مي رود به نحوي كه حمايت مالكيت فكري به عنوان يكي از زيرساخت

عدم  ،عهده دارد. از سوي ديگر حمايت و تشويق نوآوران نقش عمده اي را بر ،هاي جديدحقوق مالكيت فكري در خلق نوآوري از

از جمله افشا شدن فناوري در بازار هدف و امكان و بين المللي خسارات زيادي  آشنايي با قوانين مالكيت فكري در سطوح داخلي

به منافعي  سهل الوصول دستيابي فرايند مذكوريجه نت را به دنبال دارد.هاي فكري نوآوران حقيقي دانش و خالقيت استفاده رقبا از

   است. زحمات چندين ساله افراد ديگر حاصلاست كه 

در همين راستا كميته تخصصي مالكيت فكري، ثبت اختراع و نوآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين خط 

دانشجويان و نوآوران در حوزه سالمت و ايجاد  مشي و سياست را با هدف حفظ و صيانت از حقوق فكري اعضاي هيات علمي،

با حضور  نامهالزم به ذكر است كه اين آيينه تدوين نموه است. زمينه و زيرساخت الزم براي توسعه فناوري و نوآوري در اين حوز

 است.   شدههاي علوم پزشكي، در قالب جلسات كارشناسي متعدد، تهيه و نهايي نمايندگان دانشگاه

  اهداف -٢

   .هاي حوزه سالمتدهي اختراعات و نوآوريكمك به گسترش علم و جهت -1

  .هاي علمي و تحقيقاتي حوزه سالمتبرقراري ساختار حمايتي براي فعاليت -2

برداري انتفاعي محققين و موسسات علمي و پژوهشي از نتايج تحقيقات خود جهت بهره ي الزمهافراهم نمودن زيرساخت -3

  .)تبديل علم به ثروت(

ها و مراكز تحقيقاتي هاي خالقانه و حركت به سمت اهداف آموزشي، تحقيقاتي و فناوري دانشگاهترويج و تقويت فعاليت -4

  .در حوزه سالمت

هاي اجراي و كمك به توسعه هاي كاربردي در راستاي گسترش ارتباط محققين دانشگاه با صنايع و دستگاهتوسعه پژوهش -5

   .اقتصاد دانش بنيان

  .هاي علمي كه منجر به خلق مالكيت فكري گردداز تحقيقات و فعاليت حمايت -6



تعيين اصول و چارچوب كلي براي تقسيم منافع، تعهدات و سهم محقق و دانشگاه طي زماني كه مالكيت فكري منجر به  -7

 گردد. حصول حق  امتياز مي

هاي جامعه ها و فعاليتمنظور حمايت از تالشيكپارچگي و آزادي عمل در خلق ثروت از مالكيت فكري به  ،تقويت اتحاد -8

  .علمي

ها و افزايش سوددهي ارچوب مشخص در توسعه روابط اقتصادي دو جانبه و ايجاد انگيزه جهت توسعه نوآوريتعيين يك چ -9

  .هاي علميفعاليت

  .مديريت نوآوري و ايجاد ساختار سازماندهي شده براي حفظ و حمايت مالكيت فكري -10

  .هاي نوآورانههاي شغلي براي جامعه علمي از مسير حمايت از توسعه فعاليتامكانات توسعه فرصت فراهم نمودن -11

  .گذاري در بخش تحقيقات كاربردينمودن زيرساخت جهت امكان سرمايه فراهم -12

برداري و رساني به محققين براي استفاده از نظام مالكيت فكري و جلوگيري از هرگونه تبعيض در بهرهتشويق و اطالع -13

  .قانونمند سازي آن

  .سازي علم و فناوريعلوم پزشكي كشور در جهت تجاريهاي در دانشگاههاي دانشجويي نامهدهي پايانكمك به جهت -14

  .هاي موجود در داخل و خارج كشور براي توسعه فناوريشناسايي و معرفي ظرفيت -15

كمك به تبيين ساختار اجرايي، فرايندهاي كاري و تعريف جايگاهي نظام مند، پويا و كارآمد براي دفاتر مالكيت فكري و  -16

 نوآوري در حوزه سالمت 

 تعاريف   -٣

مالك اختراع، مطابق  دراين دستورالعمل كليه تعاريف مالكيت فكري، ثبت حقوقي مالكيت فكري، اختراع، گواهينامه اختراع و

   واسناد باالدستي كشور تعريف و ارائه شده اند.( WIPO: World Intellectual Property Organizationو )نين وايپقوا

صنعتي )نظير  االيبه دارايي هاي حاصل از خالقيتهاي فكري انسان اطالق مي گردد كه عمدتاً در دو زمينه ك دارايي فكري: .1

تجاري( و علمي، ادبي و هنري )نظير آثار مكتوب، نرم افزارهاي رايانه اي، هاي هاي صنعتي، عالئم و ناماختراعات، طرح

 سازي( مي باشند. موسيقي، شعر، فيلم و مجسمه

قراردادي بين مالك دارايي فكري و متقاضي بهره برداري از آن مالكيت  برداري از مالكيت فكري:واگذاري امتياز بهره .2

الص حاصل از درصدي از درآمد خ قطعي و يا قبال پرداخت مبلغي )به صورتاست كه به موجب آن قرارداد، متقاضي در 

 برداري از مالكيت فكري را بدست مي آورد. مجوز  بهره ((Royalty)ز فروش محصول حق امتيا

تسهيم ين موسسه و مبدع ب سازي آن، به طور منصفانه ماآمد حاصله از تجاريبرداري از ابداعات كه درمجوز بهره حق امتياز: .3

 شود. مي



منجر به توليد محصول، پيشبرد  هاي پژوهشيفعاليت هشامل كلي كه استبرداري انحصاري مجوز بهره حق امتياز انحصاري: .4

 مي باشد. روش و يا توسعه فرايند توليدي  يك

پيشبرد يك روش و يا توسعه فرايند توليدي  ي كهدر صورتاما ثبت اختراع نخستين گام در فرآيند تحقيقات جديد و نوآور است. 

اختراع نزد مراجع قانوني نشود( شود )حتي اگر منجر به ثبت مجوز توليد و يا انعقاد قرارداد كسب درآمد  يا پروانه اخذمنجر به 

 مشمول اين دستورالعمل خواهد بود.    نيز حقوق مادي آن

 فرايندي را عينيت بخشيده و به ثبت رسانده است.  كسي است كه اولين بار تجسم مادي محصول يا مخترع: .5

 نمايد. كسي است كه اولين بار اثر غيرمادي نظير اثر نوشتاري را بوجود آورده و اقدام به ثبت و انتشار آن  مي پديدآورنده: .6

 شد مانند: حق امتياز. تواند محدود به زمان يا مكان باباشد و ميحقي است كه داراي ارزش بوده و قابل انتقال مي حق مادي: .7

شود و غيرقابل انتقال است و محدود شامل حق انتساب اثر به خالق بوده و شامل حق اقتصادي يا حق تكثير نمي حق معنوي: .8

به زمان و مكان نيست مانند: مالك اسمي اختراع كه تنها شامل فرد يا افراد خالق اثر بصورت مشترك بوده و قابليت سهم 

 بندي ندارد. 

: افرادي حقيقي يا حقوقي )اعم از دولتي يا غير دولتي( هستند كه در كنار دانشگاه و پديد آورنده در ايجاد مالكيت يحام .9

 باشند.  فكري )معموال از طريق حمايت مالي( سهيم مي

 باشد. ميعلوم پزشكي فسا در اينجا منظور دانشگاه  دانشگاه: .10

 هاي علوم پزشكي كشورچارچوب اجرايي واحد مالكيت فكري دانشگاه-٤

 واحدهاي مالكيت فكري و نوآوري   -١-٤

هاي علوم پزشكي و موسسات تحقيقاتي و فناوري وابسته به آنها موظف به داشتن واحد مالكيت فكري و نوآوري كليه دانشگاه

 باشند. مي

مالكيت فكري داشته باشند و مورد تاييد كميته هاي اجرايي : مديران اين واحدها بايد آشنايي كامل با مباني، اصول و روش1تبصره

 باشند.  نيز مالكيت فكري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 : اين واحدها بايد حداقل يك كارشناس آموزش ديده در زمينه مالكيت فكري داشته باشند.  2تبصره 

 نجام خواهد شد.  : كليه امور مربوط به مالكيت توسط واحد مالكيت فكري دانشگاه ا3تبصره 

 كميته مالكيت فكري   -٤-٢



شود. توسط كميته مالكيت فكري دانشگاه انجام مي در مورد مالكيت فكري در دانشگاه سياستگذاري، برنامه ريزي و تصميم گيري

سال انتخاب مي گردند و اين مدت قابل  2اعضاي كميته با پيشنهاد معاون تحقيقات و فناوري و حكم رئيس دانشگاه براي مدت

 تمديد خواهد بود .  

 اعضاي كميته عبارتند از:  

 رياست دانشگاه: رئيس جلسه -1

  معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه -2

 معاون آموزشي دانشگاه  -3

 معاون پشتيباني دانشگاه  -4

 مدير توسعه فناوري دانشگاه    -5

 مسئول دفتر حقوقي دانشگاه يا يك نفر حقوقدان آشنا با مالكيت فكري  -6

 نفر اعضاي حقيقي خبره در زمينه مالكيت فكري در دانشگاه )در آموزش و پژوهش( دو  -7

 مدير ارتباط با صنعت -8

 مركز رشد مدير  -9

 مدير پژوهشي دانشگاه -10

  : دبير جلسهد مالكيت فكري و نوآوري دانشگاهمدير واح -11

 

 مقررات حمايت از مالكيت دارايي فكري   -٥  

 اصول كلي حمايت از مالكيت دارايي فكري   -١-٥  

 ابداعات و اختراعات متعلق به دانشگاه و مخترع     -١ -١-٥  

هرگونه توليد محصول و يا فرايندي كه طي فعاليت علمي فردي در دانشگاه يا با استفاده از امكانات فيزيكي و دستگاهي و يا با 

 كمك بودجه دانشگاه به انجام رسد، دانشگاه در نتايج مادي و فكري حاصل از آن داراي حق خواهد بود.  

متعلق به دانشگاه و مخترع خواهد بود  ( باشند،از لحاظ حقوق مادي و معنوي)مشمول يكي از موارد ذيل  ي كهابداعات و اختراعات

 و مقررات اين دستورالعمل بر آن حاكم است: 

ابداع در قلمروي وظايف استخدامي مخترع و يا در طي اجراي تعهدات هر قرارداد ديگري با دانشگاه حاصل شده باشد  -1

 ( اندموضوعات قرارداد محسوب شده وت به وجود آمده جز)به عنوان نمونه در قرارداد استخدام، ابداعا

هاي تجاري و تحقيقاتي دانشگاه گيرد با اين وجود ابداع مرتبط به فعاليتابداع درون قلمروي وظايف مخترع قرار نمي -2

 باشد. مي



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

: چنانچه دانشگاه به هر دليل حقوق مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نمايد، همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع 1تبصره

 براي مقاصد تحقيقاتي و آموزشي به صورت غير انحصاري، غيرقابل ابطال و بدون نياز به پرداخت حق امتياز استفاده نمايد. 

نمايد كه دارايي فكري، بدون استفاده موثر از منابع و امكانات دانشگاه حاصل شده است، درصورت  : چنانچه مخترع ادعا2تبصره

بررسي مدارك و پذيرش ادعاي مذكور دركميته مالكيت فكري، تاييد معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه و موافقت شوراي فناوري، 

 ر مالكيت آن داريي فكري ندارد.  نمايد كه ادعايي را مبني بدانشگاه بصورت مكتوب اعالم مي

 باشد.  هاي مادي و معنوي از نوآوري مشروط به حفظ حقوق دانشگاه مي: كليه حمايت3تبصره

 : استفاده از نام و آرم دانشگاه منوط به كسب اجازه از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه خواهد بود.  4تبصره

   

 همكاري تيمي در ايجاد اختراع    -٢ -١-٥

تواند توسط يك يا چند نفر ايجاد شود كه در صورت همكاري تيمي، سهم هر يك از افراد بايستي با توافق همه يك اختراع مي

 ييد اعضايانامه ماخذ اختراع باشد استاد يا اساتيد راهنما سهم را مشخص و به تمخترعين مشخص شود كه در اين رابطه اگر پايان

 نمايند.  ه مييذينفع )دانشجو و مشاورين( رسانده و جهت ادامه كار ثبت نوآوري ارا

كه طرح پژوهشي ماخذ اختراع باشد، مجري يا مجريان طرح پژوهشي سهم افراد ذينفع )همكاران طرح( دراختراع را طي درصورتي

 اقدام مي نمايند   يك قرارداد، مشخص و پس از تائيد و توافق مجموعه جهت ثبت آن

 : نسبت سهم دانشگاه و سهم مخترع در ايجاد ابداع در تعيين سهم حق االختراع مخترع موثر خواهد بود.  1تبصره

گردد. در ه درخواست تقاضاي ثبت، بصورت مكتوب مشخص مييهي، درصد سهم مخترعان قبل از ارا: در كارهاي گرو2تبصره

 مواردي كه درصد سهم هر يك از افراد مذبور مشخص نشده باشد، منافع حاصله به صورت مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.  

 :در صورت بروز اختالف بين استاد و دانشجو نظر كميته مالكيت فكري دانشگاه مالك عمل خواهد بود.  3تبصره

   

 مشاركت سرمايه گذار   -٣ -١-٥

عاليت علمي خاصي با حمايت سرمايه گذار خارج از دانشگاه منجر به محصول تجاري و يا اختراع شود، سرمايه گذار نيز چنانچه ف

 در حقوق مادي مالكيت فكري مربوطه سهيم است.  

 تواند كاري را كه با سرمايه گذاري سازمان ديگري به نتيجه رسيده است، بدون كسب مجوز رسمي آنمتقاضي نمي: 1تبصره

سازمان، براي ثبت علمي يا به مرحله توليد رساندن آن به دانشگاه ارايه كند. متخلفين عالوه بر تعقيب حقوقي سازمان مذكور از 

 بايست كليه خسارات مالي و معنوي اين اقدام را به دانشگاه بپردازد.  و مي سوي دانشگاه نيز متخلف محسوب شده



هاي علوم پزشكي در ارتباط با افراد، واحدهاي فناور و يا مراكزي كه در وابسته به دانشگاه هاي فناوري: مراكز رشد و پارك2تبصره

توانند طي قراردادي از درآمدهاي حاصل از داراي فكري ايجاد شده توسط آنها باشند نقش حامي را داشته و ميآنها مستقر مي

 برخوردار گردند.  

و نيز امكان استفاده رايگان و نامحدود آنها از دارايي فكري حاصله، در قرارداد  : ميزان سهم دانشگاه، مخترع و حامي3تبصره

 همكاري منعقده تعيين مي گردد.  

: اگر دانشگاه بر اساس قراردادي تمام يا بخشي از حقوق مالكيت فكري حاصله را به ديگري اعطا نمايد، حقوق مخترع 4تبصره

   ظ خواهد شد. مربوطه و حامي نيز در قرارداد مذكور لحا

: چنانچه فردي مشمول اين دستورالعمل باشد و طرف قرارداد با محل ديگري نيز باشد )كه مانع واگذاري كليه حقوق به 5تبصره

هر نوع تعهد يا قرارداد، موضوع را به اطالع معاونت پژوهشي و واحد ثبت اختراعات،  كه قبل از امضادانشگاه شود(، وظيفه دارد 

 .  كيت فكري برساند تا با توافق دانشگاه و موسسه ذيربط، حقوق طرفين لحاظ گرددنوآوري و مال

   

 افشاء اطالعات دارايي فكري    -٤ -١-٥

هر گونه اطالع رساني و انتشار دستاوردها )اعم از مكتوب، شفاهي و يا الكترونيكي( توسط مخترع يا پديدآورنده بايد با هماهنگي 

باشند. براي ناقضان اين امر، گاه صورت گيرد. در مقاالت منتج از ثبت اختراع موظف به ذكر نام دانشگاه ميو همراه با ذكر نام دانش

 هاي تنبيهي متناسبي توسط دانشگاه در نظر گرفته خواهد شد.  مكانيسم

ارشد و يا پروژه دانشجويي نامه كارشناسي: درصورتيكه طرح حاصل يك كار تحقيقاتي مصوب يا نتيجه رساله دكترا يا پايان1تبصره

تواند نتايج آنرا بدون كسب مجوزهاي الزم در جاي ديگري )اعم فرد نميو در دانشگاه باشد، دانشگاه نيز در طرح سهيم بوده 

ازداخل يا خارج ازكشور( ارايه كند. در صورتيكه طرح بصورت رساله منتشر شود و يا با مجوزهاي الزم بصورت مقاله انتشار يابد 

 ار حقوق مالكيت پس از طي شش ماه بعد از انتشار بر آن مترتب نخواهد بود .  آث

: درصورتيكه محقق بدون اجازه كتبي از واحد مالكيت فكري، اقدام به انتشار يا ارائه مطلب علمي مورد ثبت اختراع نمايد، 2تبصره

 يد جبران نمايد.  كليه ضرر و زيان هاي مادي و فكري احتمالي تحميل شده به دانشگاه را با

   

 بهره برداري از دارايي فكري    -٥ -١-٥

برداري از اختراع بايستي با نظارت معاونت پژوهشي و واحد مسئول نامه در جهت كسب پروانه و بهرههرگونه قرارداد و موافقت

 مالكيت فكري دانشگاه/موسسه صورت پذيرد و اطالعات مربوط به آن به منظور ثبت و نگهداري براي دانشگاه/موسسه ارسال گردد.  



م ندهند، دانشگاه پس از يكبار اعالم سازي انجاطي يكسال پس از ثبت اختراع، اقدامي براي تجاري نتبصره: چنانچه پديدآورندگا

 به پديد آورنده، مي تواند راسا نسبت به تجاري سازي يا فروش يا واگذاري آن اقدام نمايد.   

   

 فرايند تخصيص مالكيت حاصل از دارايي فكري   -٢- ٥

 فرايند اجرايي تخصيص مالكيت حاصل از دارايي فكري به صورت زير مي باشد.  

 

 

   

      

   

 اعالم به دانشگاه و ثبت اطالعات دارايي فكري  -١-٢- ٥

، منجر به نوعي از دارايي فكري، گردد موظفند هيزات و يا با كمك بودجه دانشگاهامكانات، تجكه فعاليت آنها با استفاده از افرادي

در اسرع وقت و قبل از هر گونه افشاي اطالعات مربوط براي سايرين و يا اقدام به ثبت و نشر آنها، واحد مسئول مالكيت فكري 

واحد افشا نموده و هماهنگي هاي الزم را با آن واحد بعمل آورند. دانشگاه را در جريان قرار داده و اطالعات مربوط را براي آن 

رعايت اين امر در قراردادهاي همكاري و يا قراردادهاي مربوط به واگذاري امتياز بهره برداري از دارايي فكري مورد تاكيد قرار 

 قابليت ثبت نخواهد داشت.  كه شش ماه پس از افشاي عمومي،  چرا گيرد. اين افشا نبايد به صورت عمومي باشد،مي

ها براي دانشگاه بايد به صورت شرحي مكتوب، دقيق، كامل و جامع باشد : افشاي اطالعات مربوط به اختراعات و نوآوري1تبصره

بطوريكه بر اساس اطالعات ارائه شده، دستيابي به نتايج حاصله قابل تكرار باشد. اين افشا بايد حاوي مواردي مانند عنوان، نام 

طراحي و تاريخ بكارگيري و منطبق با  مخترع، توضيح، نام و مشخصات حامي خارج از دانشگاه، تاريخ پايان مرحله پژوهش و

 دستورالعمل ها و فرايندهاي تدوين شده نيز باشد.  

هاي پژوهشي كه قابليت ثبت به عنوان اختراع را دارند بايد بعد از اقدام : افشاي اطالعات و انتشار دستاوردهاي فعاليت2تبصره

ي دانشگاه مبني بر عدم تمايل به ثبت اختراع صورت گيرد. در جهت ثبت اختراع در مراجع قانوني توسط دانشگاه يا اعالم كتب

براي صورت افشا به شكل مقاله در مجالت، مخترع سه ماه فرصت دارد براي ثبت داخلي اقدام نمايد. بعد از اين مدت، دانشگاه 

 هاي فكري مختار خواهد بود.  ثبت و بهره برداري از داريي

راع يا انتشار آن از طريق مقاله و غيره متوجه محقق يا مخترع شود بايستي دانشگاه را مطلع : چنانچه منافعي از ثبت اخت3تبصره

 نمايد.  

ارائه دارايي فكري 

توسط نوآور به واحد 

 مالكيت

انجام روند ثبت زير 

 نظر واحد مالكيت

هم نوآوران، تعيين س

 دانشگاه و ساير

طرح در كميته 

مالكيت فكري 

 دانشگاه



: چنانچه دانشگاه يا مخترع نتواند و يا تمايلي براي مشاركت در ثبت، كسب مجوزهاي الزم و يا بهره برداري از دارايي 4تبصره

اي به طرف مقابل واگذار نمايد كه جزئيات آن در مذاكرات بين ت نامهفكري نداشته باشد، مي تواند حقوق خود را طي موافق

 دانشگاه و مخترع تعيين و به صورت مكتوب تدوين خواهد شد.  

ارشد و يا پروژه دانشجويي نامه كارشناسيله دكترا يا پايانكه طرح حاصل يك كار تحقيقاتي مصوب يا نتيجه رسا: درصورتي5تبصره

رصورتيكه بصورت رساله منتشر شده يا پس از كسب مجوزهاي الزم از دانشگاه بصورت مقاله منتشر شود و در د در دانشگاه باشد،

عين حال قابليت ثبت اختراع داشته باشد مخترع/مخترعان موظفند پس از انتشار، فورا واحد مالكيت فكري دانشگاه را در جريان 

نامه يا انتشار بصورت مقاله، اقدامي از طرف آنان صورت ماه پس از دفاع پايان3ماه پس از پايان طرح يا  6قرار داده و چنانچه طي 

 نگيرد، دانشگاه پس از اعالم كتبي به مخترع اصلي، مي تواند راسا براي ثبت اختراع اقدام نمايد.   

نوعي از دارايي فكري گرديده  : در راستاي تشويق افرادي كه فعاليت آنها با امكانات، تجهيزات و بودجه دانشگاه منجر به6تبصره

اي نظير مشاوره تخصصي و هاي ويژهتواند حمايتجهت ارائه جزئيات دارايي مذكور به دانشگاه و ثبت مشترك آنها، دانشگاه مي

 هاي ثبت براي اين افراد در نظر گيرد.  ديه هزينهييتا

   

 تعيين درصد سهم در گواهي ثبت اختراع    -٢ -٢-٥

 تعيين درصد سهم در گواهي ثبت اختراع در اختيار كميته مالكيت فكري دانشگاه مي باشد كه چهارچوب به صورت زير است:  

   

 بند شامل پايان نامه هاي تمام مقاطع تحصيلي نيز مي شوداين *  

 دانشگاه علوم پزشکی فسا یشنهادیپ یسهم بند

سهم 

 دانشگاه

 سهم مخترعین 

 % 55 از %  45-5 *دانشگاه تمام هزينه طرح را تقبل نمايد

 الي باشدمارتباط با صنعت يا ساير روشهاي تامين  اختراع ناشي از قرارداد

 )از سهم مخترع(**
 %80از 5-20%

ر دمشاركت و حمايت مراكز رشد و يا پاركهاي علم و فناوري دانشگاه 

 )از كل اختراع(*** اختراع
 %70از % 0-30

 % 75 از %  25-5 ****دانشگاه وام يا تسهيالت را در اختيار نوآور قراردهد
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و نه كل است است. لذا منظور اين بند، سهم دانشگاه از سهم مخترع  %20 حداكثردر قراردادهاي صنعتي، سهم مخترع  عمدتا**

 اختراع.

***شركتهاي مستقر در مركز رشد دانشگاه چه به صورت مستقل و چه به صورت همكار با پرسنل دانشگاه )كارمند يا هيئت 

 شود.علمي( در اختراعي سهيم شوند، سهم دانشگاه از كل اختراع در نظر گرفته مي

**پروپوزالهاي فناورانه دانشجويي كه هزينه درخواستي آنها صفر است و تنها براي گرفتن كداخالق به دانشگاه ارسال شده **

 را دارا است. %5است، جزو اين بند است و دانشگاه در اين موارد حداقل سهم يعني 

گذار غير از دانشگاه اصلي محل تحقيق باشد يا در انجام آن چند دانشگاه يا مراكز مختلف سهيم كه سرمايه: در صورتي1تبصره 

 باشند نسبت سهم دانشگاه در جدول فوق بر اساس تاييد كميته مالكيت فكري دانشگاه تقسيم و تعيين خواهد شد.  

پرداخت حق امتياز در قالب قراردادهاي منعقده با  : اين سهم بندي تاثيري در ميزان و جزئيات ساير قراردادها از جمله2تبصره

 مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري نخواهد داشت.  

   

 تعيين درصد سهم در منافع حاصل از تجاري سازي    -٣ -٢-٥

ليكن درصد % خواهد بود. 20سازي اقدام نمايند، سهم دانشگاه با نظر شوراي فناوري حداكثر تا چنانچه مخترعان براي تجاري

شود، در صورت عدم وجود توافق، درصد سهم به نسبتي كه در گواهي سهم هريك از مخترعان نيز بر اساس توافق آنان تعيين مي

 شود.   ثبت اختراع قيد شده است تقسيم مي

خواهد يافت. سهم  % افزايش50سازي اقدام نمايد، سهم دانشگاه با نظر شوراي فناوري به حداقل چنانچه دانشگاه براي تجاري

 باقيمانده به نسبت تعيين شده در گواهي ثبت اختراع بين مالكين تقسيم خواهد شد .  

: تصميم گيري در مورد تعيين دقيق سهم مربوط به هر يك از ذي نفعان در بندهاي فوق، با توجه به معيارهايي مانند 1تبصره

و منابع دانشگاه و يا فكر مخترع و همچنين توجه به شرايط اقتصادي، بر  هاي حاصله بر امكاناتميزان اتكاي اختراعات و نوآوري

   باشد. عهده كميته مالكيت فكري مي



كه درآمد حاصله، از ميزان معيني باالتر باشد درصد تواند ضمن تعيين درصدهاي فوق، در صورتي: كميته مالكيت فكري مي2تبصره

 آمد و درصد مربوطه توسط كميته مالكيت فكري تعيين خواهد شد.  سهم مخترعان را كمتر تعيين نمايد. سقف در

: چنانچه مخترع به واحد ديگري منتقل گردد و يا همكاري وي با دانشگاه خاتمه يابد، سهم متعلق به وي همچنان پرداخت 3تبصره

 گردد، مگر اينكه به نحو ديگري در قرارداد همكاري مشخص شده باشد.  مي

يق دانشجويان دانشگاه مخترع دارايي فكري كه از مزاياي تحصيل رايگان استفاده نمي كنند با توجه به شهريه : براي تشو4تبصره

 گردد.  مدهاي حاصله منظور ميپرداختي، با نظر كميته مالكيت فكري، سهم بيشتري از درآ

 تقسيم منافع حاصل از ساير مصاديق مالكيت فكري    -٤ -٢-٥

فناوري كه با سرمايه گذاري دانشگاه انجام شده و به نتيجه رسيده است، امتياز آن متعلق درخصوص طرح پژوهشي يا  -1

كه طرح با سرمايه فرد به به دانشگاه خواهد بود و مجري طرح در منافع حاصل از آن مشاركت خواهد داشت. درصورتي

حاصل از آن به ميزان مشاركت دانشگاه  گذاري مجدد باشد، منافعنتيجه رسيده باشد و براي تكميل آن نيازي به سرمايه

 در تكميل طرح و سرمايه گذاري آن بر اساس قرارداد تعيين خواهد شد.  

هاي پژوهشي هاي مربوط به مقاطع تحصيلي دانشگاهي طبق تعهدي كه در قرارداد طرحدرخصوص آثار مكتوب و رساله -2

باشد ولي حقوق معنوي پديد آورنده به دانشگاه مي شود حق نشر و تكثير و درآمدهاي حاصل از آنها متعلققيد مي

 محفوظ خواهد بود.  

اي، اختراع يا محصولي حاصل آيد، طبق مقررات مربوط به اختراع عمل نامه يا رساله: چنانچه در جريان انجام طرح، پايان1تبصره

 خواهد شد.  

كه در قرارداد پژوهشي نحوه تقسيم منافع يا جزئيات آن مشخص نشده باشد تصميمات كميته مالكيت فكري : در صورتي2تبصره

 مالك عمل خواهد بود.  

در خصوص ساير آثار مكتوب هنري، نرم افزارها، نشان تجاري و ساير مصاديق مالكيت فكري، كميته مالكيت فكري با  :3تبصره

 ه در ايجاد دارايي فكري، در مورد سهم آنها تصميم گيري خواهد نمود.  توجه به نقش دانشگاه و پديد آورند

 داوري اختراعات    -3- 5

الف( داوران موظف به گذراندن دوره هاي آموزشي برگزار شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دريافت مي 

 باشند.  



 اند، مجازند داوري اختراعات را انجام دهند.  اي آموزشي شدههتنها داوراني كه موفق به دريافت گواهينامه اين دوره (ب

 داوري بر حسب فرمت ارائه شده از طرف وزارت بهداشت انجام خواهد شد.   (ج

 الزم است يك قرارداد محرمانه عدم افشا ميان دانشگاه و داوران داراي صالحيت منعقد شود .   (د

 داوران در طول مدت داوري اجازه ثبت اختراع نخواهند داشت.   (ه

 هزينه داوري: هزينه داوري توسط هيات امناي دانشگاه تعيين خواهد شد.   (و

 داوراني كه مرتكب تخلف در زمينه داوري گردند طبق ساير تخلفات كارمندان يا اعضاء هيات علمي رسيدگي خواهد شد.   (ز

 

 فصل اختالفات   حل و -٤- ٥

هاي ايران )و قراردادهاي خارجي و دادگاههاي مورد توافق طرفين( به عنوان قوانين الف( در متن قراردادها، قوانين ملي و نيز دادگاه

 و مراجع رسيدگي به اختالفات مشخص مي گردند.  

گاه، مخترع و يا حامي دفتر ثبت اختراع، نوآوري و مالكيت فكري، ساز و كار حل و فصل اختالفاتي كه ممكن است بين دانش (ب

 سازد.   پيش آيد را فراهم مي

درصورت بروز اختالف نظر بين محقق و دانشگاه، مسأله بايستي به كميته داوري تصميم گيري شامل: نماينده محقق )مورد  (ج

تحقيقات و پذيرش دانشگاه(، نماينده از طرف دانشگاه، مورد پذيرش محقق و يك نفر داور مرضي الطرفين )به معرفي معاون 

تواند مراتب را از مراجع فناوري( ارجاع داده شود. درصورتي كه كميته حداكثر طي يكسال به تصميم قطعي نرسد، محقق مي

 قانوني پيگيري نمايد.  

اي باشد كه توسط اين كميته منع شده است، با كه فراغت از تحصيل دانشجو و يا ارتقاء محقق منوط به انتشار مقالهدر صورتي (د

   گردد.متيازات مربوطه تعيين و اعالم مياعالم نظركميته ا

 اجراي دستورالعمل   -٥- ٥

ها و دانشجويان( و بطور اين خط مشي بر تمام افراد شاغل در دانشگاه )اعم از اعضاي هيات علمي، كاركنان، كارشناسان، تكنسين

در راستاي انجام يك فعاليت در طي زمان معيني كه با دانشگاه  كلي هر فردي كه از تسهيالت، اعتبار و امكانات اين دانشگاه )كه

اي مبني بر قبول و رعايت كه در چارچوب قراردادهاي پژوهشي، تعهدنامه باست. ميهمكاري دارد( استفاده نمايد، حاكم مي باشد

 يله و مشابه اين را شامل شود.  و هرگونه دستاوردي در طي اين فعاليت اعم از داده، اختراع، وس شودمفاد اين خط مشي امضا 



كليه قراردادها، منطبق با اين خط مشي و سياستگذاري دانشگاه خواهد بود. اين خط مشي با قوانين باالدستي، قوانين ملي و 

يت تعهدات بين المللي كشور منطبق بوده و در صورت تغيير در آنها، مورد بازنگري قرار گرفته و توسط كميته ثبت اختراع و مالك

 فكري معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت بررسي و تاييد خواهد شد.  

هاي فكري در ارتباط با ثبت اختراع حاصل از تحقيقات و ساير فعاليت فسا علوم پزشكي اين دستورالعمل فرايند كاري دانشگاه

الزم  15/7/1398مل مي شود و از تاريخ تحت نظارت كميته تخصصي مالكيت فكري، اختراعات و نوآوري وزارت بهداشت را شا

اند را شامل االجرا خواهد بود و كليه افرادي كه در مراحلي از كار تحقيقاتي خود از منابع يا تسهيالت دانشگاه استفاده نموده

 شود.  مي

  

 


