آیین نامه
حمایت از ثبت اختراعات بین المللی
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مقدمه
ثبت اختراع یا پتنت ،امتیازی است که به مبتکران و مخترعان برای ایجاد ابداع نو و جدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد اهدا میشود .ثبت
اختراعات ،اکتشافات ،تالیفات ،طرحها و فرمولها و ابداعات به لحاظ نقشی که در زندگی بشر و پیشرفت انسان ها دارد از اهمیت خاصی برخوردار
است .اهمیت این موضوع تا آنجاست که تخصصی از علم حقوق با عنوان حقوق مالکیت فکری برای پوشش دادن قانونی این دسته از حقوق افراد
ایجاد شده است .به منظور ترغیب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همچنین تشویق متخصصان و نخبگان علمی دانشگاهی،
شرکت های عضو در مرکز رشد فناوری سالمت ،به اساتید محترمی که اقدام به ثبت بین المللی اختراع مینمایند به شرح مندرج در این آیین نامه
مورد حمایت قرار خواهند گرفت .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای حفاظت از دستاوردهای پژوهشی و صنعتی اقدام به حمایت ویژه از ثبت
اختراع (پتنت) مینماید .به همین منظور آیین نامه حمایت از ثبت اختراعات بین المللی توسط مرکز رشد فناوری سالمت به عنوان تنها نماینده
قانونی دانشگاه قابل اجرا میباشد .اختراعاتی که در این آیین نامه مورد حمایت قرار میگیرند که نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به صورت صحیح
به عنوان محل اشتغال ( )afilationصاحب اثر در اختراع درج شده باشد و در غیر اینصورت مشمول این آیین نامه نخواهد شد ضمنا در صورت
ارائه آدرس الکترونیکی ،ذکر آدرس  kums.ac.irالزامی است و در غیر اینصورت مورد حمایت قرار نخواهد گرفت.
ماده  -1اهداف:
 -1بسترسازی تولید رشد و شکوفایی فکر بیشتر
 -2ترویج و گسترش فرهنگ حفاظت و حراست از مالیکت فکری
 -3حمایت از مخترعان و مبتکرین و تشویق آنها برای ایجاد محصوالت و فرآیندهای جدید
 -4تشویق متخصصان و نخبگان علمی دانشگاهی ،شرکت های عضو در مرکز رشد فناوری سالمت به امرثبت اختراع بین المللی
 -5ارتقاء رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطح بین المللی
ماده  -2حمایت از ثبت اختراع بین المللی:
 -1پرداخت بخشی از کل هزینه ثبت اختراع در یک اداره ثبت پتنت معتبر توسط مرکز رشد فناوری سالمت با تصویب شورای فناوری دانشگاه
 -2نحوه پرداخت :مرحله به مرحله با تایید یکی از شرکت های ارایه دهنده خدمات مالکیت فکری که مراحل ثبت اختراع از طریق آن صورت
می گیرد.
ماده  -3شرایط مشارکت دانشگاه در ثبت اختراع بین المللی:
به منظور ارتقاء رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطح بین المللی و همچنین تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان و نخبگان دانشگاهی و
واحدهای فناور عضو مرکز رشد فناوری سالمت به امر ثبت اختراع بین المللی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درصدی را با تصویب شورای فناوری
دانشگاه از کل هزینه های مرتبط با ثبت اختراع بین المللی بدون بهره برداری از حقوق مادی و معنوی آن اختراع تقبل می نماید .در این شرایط
مخترع  /مخترعین تعهد می نمایند نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را در مشخصات اختراع بین المللی منعکس نمایند .با تصویب شورای فناوری،
دانشگاه می تواند درصدی از حقوق مالکیت فکری اختراع را طی توافق با مخترعین و با پذیرش حمایت مالی و معنوی بیشتر از آن اختراع به خود
اختصاص دهد.
ماده  -4شرایط اجرایی:
 -1ارائه درخواست کتبی حمایت از ثبت اختراع بین المللی و مستندات الزم به مرکز رشد فناوری سالمت جهت بررسی وجود قابلیت ثبت بین
المللی
 -2بررسی و کارشناسی درخواست در شورای فناوری دانشگاه
 -3معرفی افراد واجد شرایط (پس از تصویب در شورای فناوری) به شرکتها و موسسات ارایه دهنده خدمات مالکیت فکری از طرف مرکز
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 -4عقد قرارداد ثبت اختراع توسط مخترع با یکی از موسسات و پرداخت درصد سهم مخترع از مبلغ ثبت اختراع توسط مخترعین به موسسه مذکور
 -5ارسال تصویر قرارداد ثبت اختراع فی ما بین مخترع و یکی از شرکتهای ارایه دهنده خدمات مالکیت فکری و تایید پرداخت درصد سهم مخترع
از مبلغ قرارداد توسط شرکت مذکور
 -6بررسی مدارک ارسالی و پرداخت درصد سهم حمایتی دانشگاه ( مصوب شورای فناوری) در هر مرحله توسط دانشگاه
ماده -5امور مالی
کلیه موارد مالی این آیین نامه از طریق حساب...............غیر قابل برداشت شماره  ............بانک ...................شعبه .................به نام  .....................انجام می
پذیرد.
تبصره -1تعرفه هزینههای مربوط به تمدید ثبت اختراع و جرایم تأخیر در تمدید با رعایت قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری و
مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسالمی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است ،بر عهده مخترع /مخترعین میباشد اما در صورتی که
درصدی از حقوق مالکیت فکری اختراع طی توافق قبلی به دانشگاه تعلق گرفته باشد به میزان نسبت حقوق مالکیت فکری ،توسط دانشگاه و
مخترع /مخترعین پرداخت میگردد.
تبصره  :2جرایم ناشی از عمل غیرقانونی مطابق قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری به عهده دانشگاه نخواهد بود.
تبصره  :3در خصوص سایر مواردی که در این آیین نامه ذکر نگردیده ،مطابق قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب

مجلس شورای اسالمی ایران در  ۷آبان  13۳6رفتار خواهد شد.

این آیین نامه در تاریخ  1335/22/25شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،در تاریخ  31/8/11در هیئت رییسه و در
تاریخ  31/23/22در شورای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تصویب رسید.

منابع:
آیین نامهها و دستور العملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
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