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شماره:
تاریخ:

موسسه آموزش عالی تاکستان

آییننامه حقوق مالکیتفکری و معنوی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان
معاونت پژوهش و فناوری

يكي از كاركردهای مهم مؤسساساع مي ي و پژوهشي ،توليد ميم و فنّاوری است كه بهمنوان دارايي فكری مالوه بر ارزش معنوی
ميتواند ارزش مادی نيز داشسهه و ايجاد درآمد ن ايد .تبيين خطمشسي و وسوابط مالكيتفكری در مؤسسااع مي ي و پژوهشي ،از
ج يه الزاماع موفقيت در تجاریسازی نهايج تحقيقاع است.
اين خطمشسي و وسوابط ،در راسسهای تحقظ وهي ه موساه آموزش مالي غيرانه امي تاكاهان مبني بر "فراهم ن ودن زمينه
ح ايت از حقوق مالكيتفكری" و ه چنين بند (الف) ماده  54قانون برنامه چهارم توسعه اقهصادی ،اجه امي و فرهنگي ج هوری
اسسالمي ايران مبني بر پيشبيني سساخهارهای اجرايي الزم برای طراحي و اسسهقرار كام ناام حقوق مالكيتفكری در سطح ميي و
ه اسويي آن با ناامهای بينال ييي تدوين گرديده اسست و بكارگيری آن ،زمين توسعه و تجاریسازی نهايج حاص از داراييهای
فكری را با ايجاد انگيزه برای پديدآورنده و نيز ح ظ منافع موساه فراهم ميسازد.

ماده  :1تعریف واژهها
 .1موسسه :مناور موساه آموزش مالي غيرانه امي تاكاهان است.
 .2مالکیت معنوی :شام حقوق مرتبط با موارد ذي است:
آثار ادبي ،هنری ،مي ي ،ن ايشهای هنرمندان بازيگر ،صدای وبطشده ،برنامه راديويي ،اخهراماع در كييه زمينههای
فعاليت اناان ،كش ياع مي ي ،طراحيهای صنعهي ،مالئم خدماتي ،نامهای تجاری و مناوين ح ايت در برابر رقابت
نامطيوب و ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوی در قي رو صنعهي ،مي ي ،ادبي و هنری ميباشد.
 .3دارایی فکری ( :)Intellectual Propertyبه داراييهای حاصسسس از خالقيتهای فكری اناسسسان اطالق ميگردد كه
م دتاً در دو زمينه كيّي صسسنعهي (ناير اخهراماع ،طرحهای صسسنعهي ،مالئم و نامهای تجاری) و ادبي و هنری (ناير آثار
مكهوب ،نرمافزارهای رايانهای ،موسيقي ،شعر ،فييم و مجا هسازی) ميباشند.
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 .5پدیدآورنده :به فرد يا افراد حقيقي اطالق ميگردد كه يكي از مصاديظ دارايي فكری را (در زمان ه كاری با مؤساه و با
اسه اده از تاهيالع آن) ايجاد كرده باشند.
 .4اختراع :محصسو يا فرآيندی است كه راه نويني را جهت انجام كاری و يا راهح فني جديدی را برای ح مشكيي ارائه
مين سايسد .اخهرامي قاب ثبت اسسسست كه جديد ،حاوی گام ابهكاری و م الً قاب اسسسسه اده بوده و از موارد غيرقاب ثبت
مندرج در قانون (ناير تئوریها ،روشهای رياوي ،روشهای معالجه اناان يا حيوان ،روشهای انجام تجارع و كشف
مواد طبيعي) نباشد.
 .6تجاریسازی :فرآيند خيظ محصو و خدمت ،بر مبنای دانش فني نوين و مروه پايدار آن در بازار است بهگونهای كه با
جذب مشهری نيازهای او را تأمين كند.
 .7نوآوری ( :)Innovationمبارع اسسست از بكارگيری موفظ ايدههای نو كه بهصسسورع محصسسو و يا خدماع جديد يا
بهبوديافهه ،م الً مورد بهرهبرداری قرار ميگيرد.
 .8گواهینامه اختراع ( :)Patentمبارع است از سندی مهض ن گواهي حقي انحصاری كه در قبا افشای جزئياع فني يك
اخهراع برای م وم ،برای يك دوره زماني محدود (مع والً  22سسسساله) به مالك اخهراع امطا ميگردد و البهه در كشسسسور يا
كشورهايي معهبر است كه اين اخهراع در آنها به ثبت رسيده باشد.
دارندۀ گواهينامه اخهراع ،دارای حقي انحصسساری جهت توليد ،توزيع ،اسسسه اده و يا واگذاری نهيجه اخهراع خود ميباش سد.
پس از انقضای مدع زمان امهبار گواهينامه اخهراع ،م وم ميتوانند از نهايج آن بهصورع رايگان اسه اده ن ايند.
 .9واگذااری امتیذاز رهرهررداری از دارایی فکری ( :)Licensingقراردادی اسسسست بين مالك دارايي فكری و مهقاوسسسي
بهرهبرداری از آن دارايي كه بهموجب آن قرارداد ،مهقاوسي در قبا پرداخت مبيغي (بهصسورع درصدی از درآمد خالص
حاص از فروش محصو ( )Royaltyو يا مبيغي ثابت) ،مجوز بهرهبرداری از دارايي فكری را به دست ميآورد.
 .12حامی ( :)Sponsorافرادی حقيقي يا حقوقي (امم از دولهي يا غيردولهي ) هاسهند كه در كنار مؤسسساه و پديدآورنده در
ايجاد دارايي فكری (مع والً از طريظ ح ايت مالي) سهيم ميباشند.

ماده  :2اهداف
 .1فراهمسازی زمينه های توسعه ميم و فنّاوری از طريظ ايجاد محيطي مناسب برای شكوفايي خالقيتها و اشامه و
بكارگيری دسهاوردهای جديد پژوهش و فنّاوری در كشور
 .2ايجاد انگيزه برای مجريان پژوهشي در راسهای خيظ و توسعه فناوریهای ارزشآفرين ،تاهي توسعه داراييهای
فكری با ارزش برای موساه و مجری پژوهشي ،تشويظ و ارتقای خالقيت و نوآوری در موساه بهمناور كاب
مزيت اقهصادی.
 .3ايجاد درآمد پايدار دانشبنيان برای موساه و ك ك به تجاریسازی دسهاوردهای محصوالع دانشبنيان.
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 .5نهادينهسازی حقوق مالكيتفكری و تقويت انگيزه مادی و معنوی در افراد و موساه جهت فعاليت هرچه بيشهر در
مرصه پژوهش و توسعه فنّاوری و بالطبع افزايش امكان تجاریسازی دسهاوردها در راسهای منافع م ومي ،ثبت و
ح اهت از داراييهای فكری موساه.
 .4ارائه چارچوبي شسس ا

و تبيين حقوق و تعهداع مؤسسسساسسسه ،پديدآورنده و حاميان در ارتباي با داراييهای فكری

ايجادشده و در نهيجه ،كاهش اخهالفاع در زمينه حقوق مالكيت فكری موساه.
 .6آگاه ساخهن افرادی كه از امهباراع ،تاهيالع و يا امكاناع موساه اسه اده مين ايند نابت به حقوق مالكيتفكری
و بهويژه نحوه پوشش دادن هزينهها و تقايم منافع مادی و معنوی حاص از آن.
 .7توسعه مهارع محققان در زمينه درک ،ت اير و تحيي اطالماع فني – حقوقي و تجاری پهنتها (پروانه ثبت
اخهراماع) و ديگر اسناد مالكيتفكری.
 .8اسه اده از اطالماع حاص از تحيي اسناد مالكيتفكری برای هدايت و راهبری طرحهای راهبردی تحقيقاتي.

ماده  :3قوانین
 .1اين آييننامه و ووابط بر ت ام افراد شاغ

در موساه (امم از امضای هيئتمي ي ،كارشناسان ،تكناينها و

دانشجويان) و بهطور كيي هر فردی كه از تاهيالع ،امهباراع و امكاناع اين موساه (در راسهای انجام يك فعاليت
تحقيقاتي در طي زمان معيني كه با مؤساه ه كاری دارد) اسه اده ن ايد ،حاكم ميباشد و الزم است ه گي در بدو
اسهخدام و يا در چارچوب قراردادهای پروژههای تحقيقاتي ،تعهدنامهای مبني بر قبو و رمايت م اد اين آييننامه و
ووابط را امضاء ن ايند.
 .2مؤساه در نهايج مادی حاص از هرگونه دارايي فكری كه بر اثر فعاليت فردی يا گروهي با اسه اده از امكاناع،
تجهيزاع و يا امهباراع مؤساه انجام شود ،دارای حظ خواهد بود.
 .3چنانچه پديدآورنده ادما ن ايد كه دارايي فكری ،بدون اسه اده مؤثر از منابع و امكاناع مؤساه حاص شده است ،در
صورع بررسي مدارک و پذيرش ادمای مذكور توسط ك يهه مالكيتفكری ،مؤساه بهصورع مكهوب امالم مين ايد
كه ادمايي را مبني بر مالكيت آن دارايي فكری ندارد.
 .5ارزيابي و سنجش مي ي مالكيتفكری مورد ادما م كن است توسط امضای هيئتمي ي موساه يا با ارجاع به ساير
مراجع صالحيتدار انجام شود.
 .4ميزان سهم مؤساه ،پديدآورنده و حامي و نيز امكان اسه اده و بهرهبرداری آنها از دارايي فكری حاصيه ،در قرارداد
ه كاری منعقده تعيين ميگردد.
 .6ووعيت نهايي مالكيت تجهيزاع ايجادشده در طي هر پروژه در قرارداد ما اخهصاصي موساه خواهد شد.
 .7اگر مؤساه بر اساس قراردادی ت ام يا بخشي از حقوق مالكيتفكری حاصيه را به ديگری امطا ن ايد ،حقوق
پديدآورنده دارايي فكری مربوطه و حامي نيز در قرارداد مذكور لحاظ خواهد شد( .با توجه به ماده )7
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 .8در كارهای گروهي ،درصد سهم كييه افرادی كه در ايجاد يك دارايي فكری مشاركت داشههاند قب از ارائ درخواست
تقاوای ثبت ،بهصورع مكهوب مشخص ميگردد .در مواردی كه درصد سهم هر يك از افراد مزبور مشخص نشده
باشد ،منافع حاصيه بهصورع مااوی بين آنها تقايم خواهد شد.

 .9هرگونه قرارداد و موافقتنامه در جهت كاب مجوز و يا بهرهبرداری تجاری از دارايي فكری ،با ناارع معاونت
پژوهش و فناوری مؤساه صورع ميپذيرد و اطالماع مربوي به آن در مؤساه ثبت و نگهداری ميگردد.
 .12افرادی كه فعاليت آنها با اسه اده از امكاناع ،تجهيزاع و يا با ك ك بودجه مؤساه ،منجر به نومي از دارايي فكری
گردد موه ند در اسرع وقت و قب از هرگونه افشاء اطالماع مربوي برای سايرين و يا اقدام به ثبت و نشر آنها،
معاونت پژوهش و فناوری مؤساه را در جريان قرار داده و اطالماع مربوي را برای آن واحد افشاء ن وده و
ه اهنگيهای الزم را با آن به م

آورند .رمايت اين امر در قراردادهای ه كاری و يا قراردادهای مربوي به واگذاری

امهياز بهرهبرداری از دارايي فكری مورد تأكيد قرار ميگيرد.
 .11چنانچه برای پديد آوردن مالكيتفكری ،تجهيزاتي از مح امهباراع موساه تهيه شده باشد ،آن تجهيزاع با رمايت
مقرراع مربوطه ،ما اخهصاصي دانشگاه خواهد شد.
 .12افشاء اطالماع مربوي به اخهراماع و نوآوریها برای مؤساه ،بايد بهصورع شرحي مكهوب ،دقيظ ،كام و جامع
باشد بهطوری كه بر اساس اطالماع ارائهشده ،دسهيابي به نهايج حاصيه قاب تكرار باشد .اين افشاء بايد حاوی
مواردی ناير منوان ،نام پديدآورنده ،توويح ،نام و مشخصاع حامي خارج از مؤساه ،تاريخ پايان مرحيه پژوهش و
طراحي و تاريخ بكارگيری نيز باشد.
 .13پديدآورنده و كاركنان موساه منصوب از سوی موساه ،در هر مرحيه زماني ،موهف به مدم افشاء اسرار ،توصي اع
و دادههای مالكيتفكری بوده و ميزم به رمايت جوانب امانتداری در مورد اطالماع ارائهشده توسط طر

قرارداد

هاهند.
 .15افشاء اطالماع و انهشار دسهاوردهای فعاليتهای پژوهشي كه قابييت ثبت بهمنوان اخهراع را دارند بايد بعد از اقدام
جهت ثبت اخهراع در مراجع قانوني توسط مؤساه صورع گيرد.
 .14هرگونه اطالع رساني و انهشار دسهاوردها (امم از مكهوب ،ش اهي و يا الكهرونيكي) توسط پديدآورنده ،بايد با
ه اهنگي و ه راه با ذكر نام مؤساه صورع گيرد .برای پديدآورندگان ناقض اين امر ،موساه ميتواند موووع را
از طريظ قانوني پيگيری ن ايد.
 .16اسه اده از نام و آرم مؤساه به هنگام افشاء اطالماع برای م وم و يا بهرهبرداری از نهايج تحقيقاتي حاصيه ،منوي به
كاب اجازه از مؤساه خواهد بود.
 .17پديدآورنده پيش از ثبت مالكيتفكری ،بدون مجوز كهبي موساه ،با هيچ دسهگاه اجرايي در معني ماده  4قانون مديريت
خدماع كشوری يا اشخاص موووع حقوق خصوصي ،هيچگونه اقدامي جهت مذاكره انعقاد قرارداد ،ثبت ،بهرهبرداری
و تجاریسازی در مورد مالكيتفكری انجام نخواهد داد؛ در غير اين صورع و ه چنين مواردی كه به ميت تقصير
پديدآورنده ،اقدام به انهشار يا ارائه مي ي مربوي به مالكيتفكری شود ،موساه مالك و دارندهی مالكيتفكری مورد
ادما گرديده و حظ تقديم اههارنامه و ثبت مالكيتفكری به نام موساه را به مراجع صالحيتدار خواهد داشت .در
غير اين صورع موساه ميتواند موووع را از طريظ قانوني پيگيری ن ايد.
4

 .18كييّه قراردادها ،منطبظ با آييننامه و ووابط مالكيتفكری مؤساه خواهد بود.
 .19در مواردی كه مالكيتفكری بين موساه و شخص ديگر مشهرک است ،در صورع ثبت و صدور گواهينامهی مربوي
از سوی مرجع صالحيتدار ،مالكيتفكری ،ما مشاع موساه و شخص ديگر بوده و حقوق مادی و معنوی ناشي از
آن مشهرک خواهد بود؛ تصرفاع حقوقي يا مادی در مالكيتفكری ،بر اساس گواهينامه ،تابع قوامد مربوي به ما
مشاع و مقد شركت مدني خواهد بود.
 .22موساه در موووماع مالكيتفكری پديد آمده ،م كن است بر حاب مورد پديدآورنده ،شريك ،مالك يا بهرهبردار
از حقوق باشد .در هر حا در قراردادهای تناي ي مالكيتفكری بايد منوان موساه در مالكيتفكری معيوم باشد.
 .21سود قاب تقايم ناشي از مالكيتفكری ،پس از كار امهباراع هزينه شده ،به تأييد رئيس موساه ،موافظ قرارداد بين
موساه و ذین ع تقايم ميگردد.
 .22در صورع ثبت هر يك از طبقاع مالكيتفكری كه نهيجه اشهراک موساه با شخص يا اشخاص ديگر در به وجود
آمدن آن يا ث ره بهرهگيری از نيروی انااني يا تجهيزاع يا تأمين مالي موساه ميباشد ،موساه با شخص يا اشخاص
ديگر حاب مورد ،پديدآورندهی مشهرک آن يا مالك يا بهرهبردار انحصاری يا غيرانحصاری حقوق ناشي از
مالكيتفكری خواهد بود.
 .23تخيف يا تقصير پديدآورنده ،مانع دادخواهي موساه در مراجع ذیصالح ،در جبران ت ام ورر و زيانهای مادی و
معنوی و ه چنين منافع احه الي و پيشبينيشده موساه نخواهد شد.
 .25در صورع صدور پروانه بهرهبرداری ،انعقاد قرارداد و حصو موايدی از آن مح  ،پيش از تقايم سود حاص  ،ت امي
هزينههای مهرتب بر فرايند ثبت مالكيتفكری با ارائه اسناد مالي مربوطه از سوی امور مالي موساه ،از مح موايد
حاص از مالكيتفكری كار شده ،به حااب موساه پرداخت خواهد شد.
 .24اين آييننامه با قوانين ميّي و تعهداع بينال ييي كشور سازگار بوده و در صورع تغيير در آنها ،مورد بازنگری قرار
خواهد گرفت.

 .26واگذاری امهياز بهرهبرداری از دارايي فكری به ساير كشورها ،با در نار گرفهن مصالح ميّي ،منافع مؤساه و ه چنين
توجه به قوانين و مقرراع آنها صورع خواهد گرفت.
 .27در كييه قراردادها و در انواع دارايي فكری ،در خصوص درصد مالكيت موساه ،پديدآورنده و حامي و سهم آنها در
ك يهه مالكيتفكری تص يمگيری شده و پس از تأييد رئيس موساه اجرايي خواهد شد.

ماده  :4ساختار سازمانی
 .1سسياسستگذاری ،برنامهريزی و تصس يمگيری در مورد حقوق مالكيتفكری در مؤسساسه توسط ك يههای بنام "ك يهه
مالكيتفكری" انجام مي شسود .اين ك يهه مهشسك از رئيس موسساه ،معاونت پژوهش و فناوری موساه ،تعدادی از
صاحبناران مربوطه و مائوالن اجرايي مورد تشخيص و تائيد رئيس موساه خواهد بود.
 .2ك يهه مالكيتفكری موهف است در هر حوزه تخصصي با توجه به دسهور كار ك يهه از مشاوران و كارشناسان حوزه
بهره گيرد.
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وهايف اصيي ك يهه مالكيتفكری به شرح زير ميباشد:
 .1سياستگذاری و برنامهريزی در زمينه واگذاری يا دريافت امهياز داراييهای فكری
 .2تص يمگيری در مورد ح اهت از داراييهای فكری مؤساه (در قالب ثبت قانوني و يا اسرار تجاری) و نحوه
انجام آن.
 .3تأييد امهبار و ارزشگذاری داراييهای فكری.
 .5تعيين درصد سهم مالكيت هر يك از ذین عان (پديدآورنده ،واحد تحقيقاتي ،مؤساه و حامي) از حقوق مادی
حاص از داراييهای فكری.
 .4رسيدگي به اخهالفاع احه الي در زمين ماائ مربوي به حقوق مالكيتفكری.
 .6بررسي دسهاوردهای تحقيقاتي مؤساه از لحاظ قابييت ثبت در قالب يكي از مصاديظ دارائي فكری.
 .7ارزيابي قابييت تجاریسازی داراييهای فكری.
 .8ارتباي و ه كاری با نهادها و سازمانهای داخيي و خارجي در راسهای انجام وهايف محوله
 .9شناسايي و فراخوان فرصتها و ايدههای ماهعد توسعه موساه.
از آنجا كه ارائه خدماع در زمين مالكيتفكری يك حوزۀ كامالً تخصصي است ،از اينرو تخصص مربوطه بايد
بهتدريج در واحد پژوهش و فناوری ايجاد گردد و ارائ خدماع در اين حوزه (از ج يه تهيه مهن ثبت اخهراع و ارائه
مشاوره) بايد بهصورع كامالً تخصصي صورع گيرد.

ماده  :5تجاریسازی و کسب درآمد
 .1موووع تجاریسازی دارايي فكری ،از طريظ موساه و با ه اهنگي پديدآورندگان صورع ميپذيرد .پديدآورندگان
موه ند جهت ه اهنگي بيشهر و اقدام يكپارچه ،هرگونه اقدام در اين خصوص را از طريظ موساه و با ه اهنگي واحد
پژوهش و فناوری انجام دهند.
 .2تجاریسازی و درآمدزايي از داراييهای فكری ،از طريظ الگوهای زير م

ميگردد:

 1-2مشاركت در درآمد از طريظ واگذاری حظ بهرهبرداری :در اين الگو ،موساه طي قراردادی حظ بهرهبرداری از يك
دارايي فكری را بهصورع انحصاری يا غيرانحصاری به يك شركت ثالث واگذار ن وده و درصدی از فروش و درآمد
محصو را كاب مين ايد.
 2-2فروش حظ امهياز ( :)Licensحظ امهياز دارايي فكری و حظ بهرهبرداری از آن بهطور كام به يك شركت ثالث با
مبيغ مشخص فروخهه ميشود.
 3-2تأسيس شركت دانشبنيان :م كن است جهت تجاریسازی و كاب درآمد از يك دارايي فكری ،موساه تص يم به
تأسيس يك شركت دانشبنيان ن ايد .لذا موساه و پديدآورندگان با نابت درصد مالكيت مشخصشده در شركت
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جديدالهأسيس سهامدار ميشوند .و ناً سهم سرمايهگذار مالي (در صورع نياز به سرمايهگذاری) نيز بهصورع
جداگانه در سهام شركت مناور ميگردد.
 5-2مد های كاری كاب درآمد از داراييهای فكری و درصد سهم موساه و پديدآورندگان و شركت ثالث در قرارداد
فيمابين تعيين و مشخص ميگردد.
 4-2در هر مورد از داراييهای فكری ،شرايط مقد قرارداد واگذاری حظ امهياز يا فروش و يا تأسيس شركت دانشبنيان،
توسط ك يهه مالكيتفكری تعيين ميشود.

ماده  :6ضوارط اجرایی
 .1دسهاوردهای پژوهشي و فناوری كه زمينه بهرهبرداری تجاری ،كاب مجوز و پروانه توليد و يا ثبت حقوقي آنها وجود
دارد ،توسط پديدآورنده بهصورع كهبي به معاونت پژوهش و فناوری موساه گزارش ميشود تا ارزيابي اوليه در ك يهه
مالكيتفكری و يا ساير مراجع مالكيتفكری مورد تأييد وزارع ميوم ،تحقيقاع و فناوری صورع پذيرد .پس از اين
مرحيه موساه اقداماع الزم جهت ثبت و بهرهبرداری از دارايي فكری را به م

خواهد آورد.

 .2هرگونه تنايم و مقد قرارداد و موافقتنامه در جهت كاب مجوز و يا بهرهبرداری تجاری از دارايي فكری ،با ناارع
معاونت پژوهش و فناوری و تأييد رئيس موساه صورع ميپذيرد و اطالماع آن در موساه ثبت و نگهداری ميگردد.
 .3پديدآورنده ماهقي اً دسهاوردهای پژوهشي خود را به واحد پژوهش و فناوری موساه تحوي دهند.

ماده  :7انواع دارایی فکری
 .1دارايي فكری ناشي از سرمايهگذاری و يا اخهصاص بودجه از سوی موساه.
 .2دارايي فكری ناشي از امطای تاهيالع با بازپرداخت از سوی موساه.
 .3دارايي فكری ناشي از اجرای قراردادهای ارتباي با صنعت.
 .5دارايي فكری ناشي از پاياننامهها و رسالههای دانشجويي.
 .4دارايي فكری ناشي از ح ايت و اخهصاص امهبار خارج از موساه از ج يه سازمانها و دسهگاههای دولهي و ح ايهي و
شركتها و مؤسااع خصوصي ناير مراكز رشد و غيره.
 .6دارايي فكری ناشي از توليد اثر ادبي ،هنری و نرمافزارها و ساير مواردی كه در بندهای فوق وجود ندارد و با مشاركت
موساه انجام خواهد گرفت.
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ماده  :8حلوفصل اختالفات
سازوكار ح وفص

اخهالفاتي كه م كن است بين موساه ،پديدآورنده و يا حامي دارايي فكری پيش آيد ،به مهده ك يهه

مالكيتفكری است و بايد در چارچوب ووابط و مقرراع جاری موساه اقدام الزم را به م
مشروي به امالم ك يهه مالكيتفكری موساه در مدم حصو نهيجه در مورد اخهال

آورد .اقامه دموی در مراجع ذیصالح

است.

ماده  :9نظارت رر حسن اجرا
اين آييننامه در  9ماده در تاريخ  1398/25/25به تصويب رسيده و ناارع بر حان اجرای آن به مهده معاونت پژوهش و فناوری
"موساه" ميباشد.

را احترام
دکتر تیمور آقایی
رئیس موسسه آموزش عالی تاکستان
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