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 ر :پیش گفتا

                                                                               دکتر محمود امیری                                                                                                             
 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( دکترا  و پسا دکترا

 مدیر فناوری دانشگاه و ریاست مرکز رشد
 
 
 

سیر را حرکت تدریجی و در عین حال پر شتاب علم در دنیا از یک سو و توسعه اقتصادی کشورها از اقتصاد کاالیی به اقتصاد خرد و ریز تنها یک م
گذارد  و آن مسیر چیزی جز توجه هر چه بیشتر به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری و تولید ثروت برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه باقی می

 : از طریق فناوری نیست. با این دیدگاه مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای رسالت خود تالش دارد با
 کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور .1

 تجاری سازی نتایج تحقیقات و دست یابی به ارتباط سازنده با بخش های تحقیقاتی، تولیدی جامعه  .2

 افزایش قدرت رقابتی و رشد هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان .3

از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور، با هدف توسعه حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری  .4
 فناوری و کارآفرینی

 کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های الزم با توجه به توانمندیهای داخل کشور .5

 شرایط الزم را برای گسترش و بهبود نوآوری و کسب درآمد و تولید ثروت را بهبود بخشد. 

 

   

   
 

 

 

 تو خشنود باشی و ما رستگار                     کار سرانجامچنان کن  خدایا
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 فصل اول
 1مرکز رشد فناوری سالمتین نامه یآ

                                                           

.و رویه عملی مرکز رشد فناوری سالمت می باشد. 39تلفیقی ازآیین نامه مصوب هیات امنا درآذر ماه سال  این آیین نامه -1   
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 مقدمه :
ت الشعاع  قرار می اشتغال در کشورهای در حال توسعه و پر جمعیت، از جمله مسائل مهم و اساسی است که  که تمام جوانب و ارکان جامعه را تح

شناسایی عوامل مختلف بیکاری و تقسیم بندی آنها منجر  به کشف روشهای پیشگیرانه و اصالحی  برای هر یک از گروهها خواهد شد. کار  .دهد
دایی ایجاد وران ابتمی شوند که بعضا فاقد امکانات و سرمایه کافی برای تحمل ریسک د ان، بخش مهمی از بیکاران را شاملآفرینان و دانش  آموختگ

 می باشند. اشتغال و خود اشتغالی
خدمات جدیدی را به بازار رقابتی عرضه می کنند، ق شرکت های نوپایی بوجود می آیند که کاالها /امروزه در تمام دنیا اکثر مشاغل جدید از طری

خوانده می شوند، در رشد و  SEM( که با نام Small and medium size Enterprisesنقش تعیین کننده این شرکتهای کوچک و متوسط ) 
سراسر جهان شناخته  شده است و همواره در نتایج مطالعات و تحقیقات مختلف و نیز گزارشات رسانه ها و مطبوعات گوناگون به آن توسعه کشور در

رف ر اقتصاد نباشند، محور اشتغال هستند. از طها در حقیقت اگر موتو SEMتاکید می شود. درکشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که 
متوسط قرار دارند و این دو، مسائل دیگری مانند توسعه  و تجاری باط تنگاتنگ با سازمانهای کوچک و آفرینان در ارتدیگر کارآفرینی و حمایت ازکار

قش حیاتی ایفا می کنند و حمایت از آنها از اهمیت ها در سالمت اقتصادی هر کشور ن SEM. به این ترتیب متأثر می سازندسازی تکنولوژی را 
 .این کسب و کارهای جدید داشته اندنقش اساسی در توسعه و گسترش  در این میان، مراکز رشدبسیاری برخوردار است. 

از امکانات و خدمات ، حمایت و خروج واحدهای فناور پیش رشد و رشد متقاضی استفاده مشخص کردن نحوه پذیرش از تدوین این آیین نامه هدف
 مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی میباشد.

 
 تعاریف:  -1ماده 
 :رشد مرکز
 و امکانات ارائه با و شده تأسیس کرده، تحصیل کارآفرینان از حمایت منظور به که است اقتصادی رشد ابزارهای از یکی انکوباتور، یا رشد مرکز

 تبدیل برای شده پذیرفته مهم ابزارهای از امروزه رشد، مرکز از استفاده. کندمی فراهم را جدید هایشرکت گرفتن پا ۀزمین عمومی، تسهیالت
 . آیدمی حساب به بنیاندانش کارآفرینی توسعه و بازار به ارائه قابل محصوالت به تحقیقاتی و علمی دستاوردهای و هاخالقیت

 بر مبتنی هایطرح انکوباتورها. شوندمی ایجاد کوچک، کارهای و کسب ایجاد یا پرورش منظور به که گرددمی اتالق ایمجموعه به رشد، مراکز
 .دارند مشترک تسهیالت و فیزیکی مکان که هستند کوچکی مدیریتی کادر از برخوردار و نوآوری

 با رشد، مراکز. است آموزشی و یامشاوره و مالی خدمات ارائه طریق از نوپا کوچک هایشرکت به کمک جهت در حمایتی مؤسسه یک رشد، مرکز
 در استقرار دوره که هاییشرکت. شوند می درصد 82 میزان به هاآن دوام و رشد موجب هاشرکت این برای پذیر،ریسک و اولیه هایسرمایه جلب
 .دهند ادامه خود اقتصادی فعالیت به مستقل طور به توانندمی گذرانند،می موفقیت با را رشد مرکز

 
های ایر اسناد قانونی در زمینه پژوهش واحدهایی دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا س  ی فناور:واحدها

کاربردی و توسعه ای، طراحی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند. 
ها شامل شرکت های خصوصی، واحد های تحقیق و توسعه صنایع، شرکت های بزرگ و یا مراکز تحقیقاتی کاربردی وابسته به دانشگاه ها یا این واحد

 .دستگاه های اجرایی هستند
 

قوقی و ایجاد کاری مشخص که در صدد تشکیل مؤسسه حۀ تیم های کاری متشکل از دو، سه و یا بیشتر دانش آموخته با زمین :هسته های فناور
 کاری خود می باشند.ۀ حرفه در زمین

 
 اهداف مرکز رشد -2ماده 

 تحقیقاتی دستاوردهای سازیتجاری برای بسترسازی .1

 جوان محقق نیروهای خالقیت و نوآوری از حمایت کارآفرینی، زمینه ایجاد .2
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 فناوری بر مبنتی بومی اقتصاد رونق به کمک .3

 صنعتی، کشاورزی و خدماتی های فناوری هایزمینه در بنیان دانش متوسط و کوچک حدهایوا رشد و گسترش برای الزم فضای ایجاد .4

 فناوری مختلف های زمینه در دانشگاهی آموختگاندانش و کارآفرینان جذب برای مناسب شغلی هایفرصت ایجاد منظور به بسترسازی .5
 بازار در عرضه قابل

 بازار به عرضه لقاب فناوری فرآیندهای و محصوالت توسعه و تولید .6

 بنیاندانش اقتصاد توسعه طریق از جامعه در ثروت افزایش به کمک .7

 دانش بر متکی هایشرکت رشد و رقابت قدرت افزایش .8

 لیلالم بین هایسطح در فناوری هایشرکت تخصصی مشارکت و حضور افزایش .9

تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف  هایشرکت و هاموسسه از حمایت و فناوری متوسط و کوچک هایشرکت توسعه و ایجاد از حمایت .12
 کارآفرینی توسعه فناوری و

 
 مزایای عضویت در مرکز  -3ماده 

ده که با توجه به تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و سایر قوانین مرتبط، مزایا و تسهیالتی برای این دسته از شرکت ها پیش بینی ش
 ز:مهم ترین آن ها عبارتند ا

 بهره مندی از خدمات ارائه شده توسط مرکز ) خدمات پشتیبانی، آموزشی و مشاوره های تخصصی ( .1

 بهره مندی از مزیت های قانون شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی فناوری  .2

 بهره مندی از تسهیالت مالی و اعتباری   .9

 حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی  .4

 مربوط به ثبت اختراع و مالکیت فکریبهره مندی از خدمات   .5

 و فناوری ارتباط با سایر مراکز علمی و پژوهشی  .6

 استقرار در فضای مرکز رشد  .7

 تسهیل در ارتباطات بین الملل  .8

 مالیاتی معافیت های   .3

 
 رشد مرکز در ارائه خدمات قابل -4ماده 

 ارائه خدمات مشاوره ای جهت ثبت اختراع و ثبت شرکت
 مستقر هایشرکت برای صندلی، و میز دورنگار، و نتلف فضا، اختصاص .1
  بصری سمعی تجهیزات جلسات، سالن از استفاده امکان .2
 ای رایانه افزارهای نرم و اینترنت به دسترسی .3
 نیاز مورد آموزشی هایکارگاه برگزاری .4
 بازاریابی و اقتصادی مدیریتی، های مشاوره ارائه .5
 سرمایه گذار جذب در تسهیل .6

 و تجاری سازیبازار یابی  بهمربوط خدمات  .7

 عضو در قالب پرداخت تسهیالتحمایتهای مالی از واحدهای فناور  .8

 .گرددبررسی و به این لیست افزوده می  : در صورت نیاز به تغییر و یا افزایش امکانات قابل ارائه در مرکز، موارد توسط رئیس مرکز رشد1تبصره 
خدمات قابل ارائه درمرکز رشد بر اساس تعرفه های مصوب که ساالنه توسط شورای فناوری مرکز تصویب امکانات و : هزینه استفاده ازفضاو2تبصره 

 می شود، تعیین می گردد.
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 های مرکز رشد دوره  -5ماده 

 

-اوره و آموزشهای مستعدی که دارای ایده های نوآورانه هستند، مشای شش تا نه ماهه است که در آن به افراد یا گروهدوره پیش رشد:دوره  .1
ای های الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و هویت حقوقی مستقل داده می شود. در این دوره، افراد و گروه ه

ات و عالقمند به کار تیمی و تاسیس شرکت، می توانند در قالب هسته های تحقیقاتی )بدون هویت رسمی و ثبت شرکت( با استفاده از خدم
 پشتیبانی مرکز رشد فناوری، فعالیت های اولیه خود را برای ورود به بازار، ساماندهی نمایند.

 

 ه پیش رشد معیارهای پذیرش در دور :1-1
 پذیرش واحدهای فناور در دوره پیش رشد مرکز به طور کلی بر اساس چهار معیار اصلی ذیل صورت می پذیرد:

 اهداف و ایده محوری  .1

و نیز وجود ایده های خاص که محور  فعالیتهای آتی واحد فناور قرار  مدون و طبقه بندی شده در قالبهای استاندارد موجود وجود اهداف 
 گرفت.خواهد
 مشخصات فنی طرح  .2

کادرفنی وسیاست گروه درتامین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان وابستگی طرح به منابع خارجی ومزیت فناوری مورد 
 رجایگزینهای موجود.نظرب

 مشخصات اقتصادی و بازار  .9

 موارد حقوقی و قانونی  .4
 

 استانداردها و مجوزهای مرتبط با طرح، مالکیت های معنوی ثبت شده و همچنین سیاست واحد فناور.
 

 تعهدات واحدهای فناور در دوره پیش رشد :1-2
 ارائه برنامه کاری و زمانبندی حضور اعضای فعال  .1

 کاری و اخالقی در مرکز رشدرعایت شئونات  .2

 شرکت دردوره ها و کارگاههای آموزشی  و مشاوره های برنامه ریزی شده  .3

 تمرکز فعالیتها بر روی ایده محوری  .4

 

 تعهدات مرکز رشد در قبال واحدهای فناور مستقردر دوره پیش رشد : 1-3
. این پیش بینی شده مستقر شونده مدت شش ماه در فضای عمومی واحدهای فناور پذیرفته شده در دوره پیش رشد می توانند پس از پذیرش ب .1

  .ماه قابل تمدید خواهد بود 9مدت در صورت تصویب رئیس مرکز تا مدت 

، ورد توافق گروه فناور و مرکز رشدواحدهای فناور مستقر می توانند از خدمات قابل ارائه محدودی در طول این دوره به منظور انجام فعالیتهای م .2
 ساس سقف اعتبارات حمایتی گروه بهره مند گردند.بر ا

 

 فناور دوره پیش رشد  هسته هایخاتمه فعالیت های  :1-4
هد و واحدهای فناور پس از احراز شرایط ورود به دوره رشد بر اساس ارزیابی و تایید مرکز رشد می توانند به فعالیت خود در این دوره خاتمه د .1

 .دوره رشد شوند، متقاضی ورود به ر مرکزورت تمایل به ادامه حضور ددر ص

الیت واحد در این دوره خاتمه س تشخیص و تایید  رئیس مرکز می توان به فعات و وظایف واحدهای فناور بر اسادر صورت عدم پیگیری تعهد .2
 .داد

 جام می گیرد.رشد بر اساس ضوابط پذیرش در دوره رشد انپیش فناور به یک شرکت در دوره  هستهتبدیل وضعیت  تبصره:
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طول این دوره حداکثر سه سال است که طی آن، واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست  دوره رشد: -2
ها، نمایشگاه ها و دوره های ند از خدمات مالی، شرکت درکارگاه یافته و سپس از مرکز خارج می شوند. در طول این دوره شرکت ها می توان

شی،  بهرمندی از تجهیزات و فضای فیزیکی مناسب استفاده نمایند. این شرکت ها می توانند پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره رشد و  آموز
 بر حسب درخواست خود وارد دوره پسا رشد یا پارک علم و فناوری و یا بازار شوند.   

 

 معیارهای پذیرش در دوره رشد  :2-1
 

 :ذیل صورت می گیردر اساس معیارهای اصلی ارزیابی واحدهای فناور ب
 پویایی ساختار و سازمان واحدهای فناور  .1

 رشد واحدهای فناور از لحاظ فنی و توسعه فناوری  .2

 بازار (  رشد اقتصادی ) مالی/ .3

 
 تعهدات واحدهای فناور در دوره رشد: :2-2

 به مرکز ارائه گزارش پیشرفت کار و مقایسه با برنامه زمانی به صورت دوره ای  .1

 گزارش لیست پرداخت بیمه و سایر عوارض مرتبط با کارکنان واحد فناور به صورت ماهانه به مرکز  .2

 رعایت مقررات و قوانین دولتی و رعایت شئونات کاری و اخالق در مرکز  .3

 معرفی نماینده تام االختیار از طرف واحد به مرکز رشد جهت انجام کلیه امور اداری  .4

مشاوره علمی در زمینه تخصصی اعالم شده و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص و با مهارت کافی در انجام امور ز یک بهره گیری ا .5
 تحقیقاتی و پروژه ها 

 همکاری با مدیریت مرکز در ارزیابی رشد علمی، مدیریتی و کسب و کار بر اساس برنامه ارائه شده توسط واحد انجام می گیرد. .6

 گاه های آموزشی و مشاوره برنامه ریزی شده به طور فعال شرکت در دوره ها و کار .7

 

 ف مرکز رشد در برابر واحدهای فناور مستقر در دوره رشد یوظا: 2-3
شود. این مدت بر سال در فضای پیش بینی شده مستقر  3رفته شده در مرحله رشد می تواند پس از پذیرش، تا مدت یواحد فناور پذ .1

 اسی و تصویب شورای فناوری مرکز تعیین خواهد شد.، نظر کارشناساس ایده محوری

واحدهای فناور می توانند از کلیه خدمات قابل ارائه در طول مدت این دوره به منظور انجام فعالیتهای مورد توافق واحد فناور و مرکز  .2
 رشد، بر اساس سقف اعتبارات حمایتی بهره مند گردند.

 

 وره رشد خاتمه فعالیت های واحد فناور در د: 2-4
د در خاتمه فعالیت واحدهای فناور پس از بررسی و ارزیابی نحوه فعالیت واحد فناور به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و تصویب شورای فناوری مرکز رش

 موارد ذیل انجام خواهد شد.:
 اتمام زمان مجاز استقرار در صورت عدم تمدید در شورای فناوری مرکز  .1

 عدول از ضوابط مرکز رشد  .2

 م موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخیص مرکز رشد عد .3

 عدم دست یابی به اهداف کمی و کیفی مندرج در تعهدات واحد فناور در قبال مرکز رشد  .4

 درخواست واحد فناور با تصویب شورای فناوری مرکز رشد و بر طبق ضوابط خروج از مرکز  .5
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   دوره پسا رشد: -3
وجود پارک سالمت و بسترهای مناسب برای خروج شرکت های فعال در زمینه سالمت از مرکز رشد به پارک، مرکز فناوری با توجه به عدم  

سال  5سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای اولین بار، اقدام به راه اندازی دوره پسا رشد نموده است. در طول این دوره که حداکثر 
برای ورود به بازار رقابتی، آماده می واحد ها ها با شیب کاهشی ادامه می دهد و در واقع  واحدرسانی به می باشد، مرکز رشد به خدمت 

 گردند.
 

 مراحل پذیرش -6ماده 
 مراحل و روند پذیرش در مرکز به صورت زیر می باشد:

 های پذیرش و ثبت نامورود به سامانه و پر کردن کاربرگ .1
 ارشناسی و مدیریتبررسی کارشناسی مدارک توسط بخش ک .2

 تدوین طرح کسب و کار و ارائه آن به مرکز .3

 ی فناوریگیری در شوراررسی و تصمیمب .4

  بستن قرارداد .5

 پذیرش به عنوان واحد فناور در مرکز رشد .6

 

 تشویق واحدهای فناور -7ماده 
 تشویق واحدهای فناور می تواند به دو صورت مادی و معنوی صورت پذیرد. 

 و تصویب اعضای شورای فناوری مرکز امکانپذیر خواهد بود.رشد مادی تنها با پیشنهاد رئیس مرکز  انجام هرگونه تشویق .1

رئیس ایش  های دانشگاه و... با تایید هرگونه تشویق غیر مالی واحدهای فناور نظیر اهداء لوح تقدیر، تندیس، معرفی واحد برتر در هم .2
 .مرکز رشد انجام می شود

 هامسئولیت -8ماده 

 آنها رشد به کمک منظور به فناوری واحدهای به نیاز مورد و مؤثر خدمات ارائه برای ماندهیساز .1
 و منطقه صنعتی و فناوری و علمی مراکز و دانشگاه منابع و امکانات بین پیوند ایجاد برای موجود، امکانات و هاتوانایی سازماندهی و جلب .2

 فناوری واحدهای هایتوانایی
 کشور از خارج و داخل متخصصان جذب برای مهندسی و علمی عالیتف مناسب فضای ایجاد .3
 بومی هایشرکت فناوری توسعه برای رشد مرکز در خارجی فناوری واحدهای همکاری و حضور مناسب بستر ایجاد .4
 فرآیندهای نوین و محصوالت تولید فناوری به دستیابی هدف با پژوهش تشویق .5
 بودجه  -9ماده 

و  ای فناوریز محل اعتبارات عمومی کشور و کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و درآمدهای اختصاصی و عقد قراردادهساالنه مرکز  ابودجه 
 .اجرایی تامین میگردد

 .در اختیار مرکزرشد قرار می گیرد اعتبارات ابالغی به عنوان هزینه قطعی -9-1
شورای قالب بودجه مصوب   انشگاه و معاون تحقیقات فناوری دانشگاه را درمنظور شده توسط وزارت، رییس دمرکزرشد مجاز است مبالغ  -9-2

 هزینه نماید. فناوری مرکز
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 فصل دوم
 

 2آیین نامه حقوق مالکیت فکری

 

                                                           

2
 در شورای دانشگاه گلستان به تصویب رسیده است. 24/8/94در شورای فناوری و در تاریخ  23/6/94درتاریخ  آیین نامه این - 
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 مقدمه

ی توسعه فناوری و نوآوری و ها بنیان از جمله الزامات و زیرساخت های ضروری برای توسعه دانش نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت
دار ارتقای نظام مالکیت فکری در جامعه، افزایش آگاهی عمومی و دانش تخصصی نسبت  تکمیل زنجیره ایده تا ثروت است. یکی از ملزومات اولویت

نجارهای مطلوب نظام مالکیت ساز مشارکت اجتماعی و همسوشدن باورها و رفتارهای جامعه با انتظارات و ه این دانش و آگاهی زمینهبه آن است. 
 .فکری است

های نسل سوم است که در آن، این دانشگاه از طریق توسعه و تجاری سازی و عرضه محصوالت دانش بنیان به بازار، نکته بارز و ویژگی  دانشگاه
به توسعه اقتصاد دانش بنیان ملی کمک می واگذاری حق مالکیت فکری، در قالب قراردادهای واگذاری حق امتیاز و یا ایجاد شرکتهای دانش بنیان، 

.تبیین کند. هدف، تولید علم و فناوری است که به عنوان دارایی فکری عالوه بر ارزش معنوی می تواند ارزش مادی نیز داشته و ایجاد درآمد نماید
 ی نتایج تحقیقات است.خط مشی و ضوابط مالکیت فکری در موسسات علمی و پژوهشی از جمله الزامات موفقیت در تجاری ساز

تشریح نحوه  "فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری"ن نامه و ضوابط، در راستای تحقق یکی از وظایف وزارت بهداشت مبنی برییاین آ
های واگذاری حق امتیاز و ادهای فکری، ایجاد انگیزه برای پدید آورنده/پدیدآورندگان، چگونگی تجاری سازی در قالب قراردحمایت از ایجاد دارایی

 نماید.علمی پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را تشریح می هیاتتاثیر آن در ارتقای اعضای 

 تعاریف -1ماده
محور، تحقق اهداف علمی  افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم شرکت شرکت دانش بنیان:

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه  تصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاریو اق
 شود. می برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل های فناوری

ک دانش فنی نوین و عرضه پایدار آن در بازار است که بتواند برای خود، مشتری جذب فرایند خلق محصول و خدمت، بر مبنای ی تجاری سازی:
 های مشتری متصل گردد.نموده و به جریان نیاز

هایی مانند سرمایه گذاری ریسک پذیر، نهاد مالی است که وظیفه ارایه خدمات مالی نوین مورد نیاز، جهت تجاری سازی را در قالب کارگزار مالی:
 های مورد نیاز بر عهده دارد.ت کم بهره و ارایه ضمانتتسهیال

تواند در زمینه های مختلف )نظیر اختراعات، طرح های فکری انسان که میهای حاصل از خالقیت(: داراییintellectual property)دارایی فکری
 گردد. اطالقهای رایانه ای ( دستاوردهای علمی و پژوهشی وی های صنعتی، نرم افزار

های فنی، منظور از دارایی فکری، دانش فنی یا توانایی فنی از نوع دارایی غیرفیزیکی و ناملموس است که قابلیت خلق به صورت خاص در زمینه 
ی، در انحصار رارزش از طریق ارایه محصول یا خدمت مرتبط به بازار را دارد. این دارایی از طریق ثبت اختراع داخلی یا بین المللی یا گواهی اسرار تجا

 شود.های دانش بنیان فرآهم میدارنده آن درآمده و از طریق قراردادهای واگذاری حق امتیاز، امکان بهره برداری از آن برای شرکت
با استفاده گردد که یکی از مصادیق دارایی فکری را )در زمان همکاری با دانشگاه و می اطالقبه فرد یا افراد حقیقی  پدید آورنده/پدیدآورندگان:

 از تسهیالت آن( ایجاد کرده باشند.
قراردادی است بین مالک دارایی فکری و متقاضی بهره برداری از آن دارایی که به  :licensing) واگذاری امتیاز بهره برداری از دارایی فکری)

و یا مبلغی ثابت(، مجوز  رویالتی() وش محصولموجب آن قرارداد، متقاضی در قبال پرداخت مبلغی)به صورت درصدی از درآمد خالص حاصل از فر
 بهره برداری از دارایی فکری را بدست می آورد.

افرادی حقیقی یاحقوقی )اعم ازدولتی یاغیر دولتی( هستند که درکنار دانشگاه و پدیدآورنده/پدیدآورندگان در ایجاد دارایی  (:sponsorحامی)
 اشند.بفکری )معموال از طریق حمایت مالی( سهیم می

: متشکل از معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر فناوری دانشگاه، رییس مرکز رشد، مشاور حقوقی مرکز رشد، صاحب کمیته مالکیت فکری
 ایده و مجری ) محقق یا نماینده محققین( می باشد.
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 اهداف -2ماده 
های ارزش آفرین، تسهیل توسعه دارایی های فکری با ارزش برای دانشگاه و ایجاد انگیزه برای مجریان پژوهشی در راستای خلق و توسعه فناوری -1

 مجری پژوهشی، تشویق و ارتقای خالقیت و نوآوری در پژوهشگاه به منظور کسب مزیت اقتصادی
 های محصوالت دانش بنیانایجاد درآمد پایدار دانش بنیان برای دانشگاه و کمک به تجاری سازی دستاورد -2
های جدید ها و اشاعه و بکارگیری دستاوردهای توسعه علم و فناوری از طریق ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی خالقیتازی زمینهفراهم س -3

 پژوهشی و فناوری درکشور
ناوری وبه تبع نهادینه سازی حقوق مالکیت فکری و تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد جهت فعالیت هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و توسعه ف -4

 های فکری دانشگاههای در راستای منافع عمومی، ثبت و حفاظت از داراییآن افزایش امکان تجاری سازی دستاورد
های فکری ایجاد شده و در  ارائه چارچوبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات دانشگاه، پدیدآورنده/پدیدآورندگان و حامیان در ارتباط با دارایی -5

 اختالف در زمینه حقوق مالکیت فکری  نتیجه،کاهش
نماید نسبت به حقوق مالکیت فکری و به ویژه نحوه پوشش دادن آگاه ساختن افرادی که از اعتبارات، تسهیالت و یا امکانات دانشگاه استفاده می -6

 ها و تقسیم منافع مادی و معنوی حاصل از آنهزینه
 -حقوقی و تجاری پتنت ها ) پروانه ثبت اختراعات( و دیگر اسناد مالکیت فکری -لیل اطالعات فنیتوسعه مهارت محققین برای درک، تفسیر وتح -7

 استفاده از اطالعات حاصل از تحلیل اسناد مالکیت فکری برای هدایت و راهبری طرحهای استراتژیک تحقیقاتی.
 

 اصول کلی  -3ماده
)اعم از اعضای هیات علمی،دانشجویان،کارشناسان( و بطور کلی هر فردی که از  اهاین آیین نامه و ضوابط بر تمام افراد شاغل در دانشگ -1

استفاده نماید،  تسهیالت،اعتبارات و امکانات این دانشگاه )در راستای انجام یک فعالیت تحقیقاتی در طی زمان معینی که با دانشگاه همکاری دارد(
های تحقیقاتی، در تعهدنامه ای رعایت مفاد این آیین ام و یا در چارچوب قراردادهای پروژهباشد. الزم است همه افراد فوق در بدو استخدحاکم می

 نامه و ضوابط را قبول و امضا نمایند.
شود،  اه انجامدانشگاه در نتایج مادی از هرگونه دارایی فکری که بر اثر فعالیت فردی یا گروهی با استفاده از امکانات، تجهیزات و یا اعتبارات دانشگ -2

 دارای حق خواهد بود، مگر اینکه در قرار داد شرایط دیگری ذکر شده باشد.
ر صورت چنانچه پدیدآورنده/پدیدآورندگان ادعا نماید/نمایند که دارایی فکری، بدون استفاده موثر از منابع و امکانات دانشگاه حاصل شده است، د -3

نماید که ادعایی را مبنی بر مالکیت آن دارایی فکری وری، دانشگاه بصورت مکتوب اعالم میبررسی مدارک و پذیرش ادعای مذکور توسط شورای  فنا
 ندارد.

پدیدآورنده/پدیدآورندگان و حامی و نیز امکان استفاده و بهره برداری آنها از دارایی فکری حاصله، در قرارداد همکاری  میزان سهم دانشگاه، -4
هی، درصد سهم کلیه افرادی که در ایجاد یک دارایی فکری مشارکت داشته اند باید قبل از ارایه درخواست گردد. درکارهای گرومنعقده تعیین می

تقاضای ثبت، بصورت مکتوب مشخص گردد. در صورت عدم توافق و در مواردی که درصد سهم هریک از افراد مزبور مشخص نشده باشد، منافع 
 حاصله بصورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

در اسرع  افرادی که فعالیت آنها با استفاده از امکانات، تجهیزات و یا با کمک بودجه دانشگاه، منجر به ایجاد نوعی از دارایی فکری گردد موظفند -5
ریان قرار داده و وقت و قبل از هرگونه افشا اطالعات مربوط برای سایرین و یا اقدام به ثبت و نشر آنها، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه را در ج

نشگاه مورد اطالعات مربوط را برای آن واحد افشا نموده و هماهنگی الزم را باآن بعمل آورند. رعایت این امر در قراردادهای همکاری بین افراد و دا
 گیرد. تاکید قرار می

شده باشد،آن تجهیزات با رعایت مقررات مربوط، مال  در صورتی که برای پدید آوردن مالکیت فکری، تجهیزاتی از محل اعتبارات دانشگاه تهیه - 6
 اختصاصی دانشگاه خواهد بود.

های مالکیت فکری بوده و ملزم به کارکنان دانشگاه و اعضای هیات علمی منصوب از سوی دانشگاه، موظف به عدم افشاء اسرار، توصیفات و داده-7
 وط به مالکیت فکری توسط طرف قرارداد هستند.رعایت جوانب امانت داری در مورد اطالعات ارائه شده مرب
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چنانچه تخلف کارکنان  و اعضای هیات علمی منصوب، حسب تشخیص کمیته مالکیت فکری و یا شورای فناوری دانشگاه موجب خسارات مادی  - 8
 تواند موضوع را از طریق قانونی پیگیری نماید.یا معنوی به دانشگاه شود، دانشگاه می

 ری، برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد حقوق مالکیت فکری در دانشگاه توسط شورای فناوری دانشگاه انجام می شود.سیاست گذا - 9
تواند درخواست مشارکت در هر شخصی که مدعی وجود یا مقتضیات یکی از موضوعات مالکیت فکری متناسب با رسالت دانشگاه باشد، می - 12

ری از آن را به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تقدیم نماید.درخواست شامل تمامی داده ها، توصیفات، ترسیمات، اثبات، ایجاد، ثبت یا بهره بردا
 اسناد و مدارک و هرآنچه  را که برای دستیابی به ثبت مالکیت فکری الزم است می باشد. 

های مربوط به مالکیت فکری ضروری است، وضیح دادهدر مواردی که حسب تشخیص معاون پژوهش و فناوری،حضور مدعی جهت تبیین و ت - 11
 باید در محل و زمان تعیین شده حاضر شوند.

قانون مدیریت خدمات کشوری یا  5مدعی پیش از ثبت مالکیت فکری، بدون مجوز کتبی دانشگاه، با هیچ دستگاه اجرایی در معنی ماده  - 12
ره، انعقاد قرارداد، ثبت، بهره برداری و تجاری سازی در مورد مالکیت فکری انجام اشخاص موضوع حقوق خصوصی، هیچ گونه اقدامی جهت مذاک

ی شود، نخواهد داد؛ در غیراین صورت و همچنین در مواردی که به علت تقصیر مدعی، اقدام به انتشار یا ارائه ی مطالب علمی مربوط به مالکیت فکر
یده و حق تقدیم اظهار نامه و ثبت مالکیت فکری به نام دانشگاه را به مرجع صالحیت دار خواهد دانشگاه، مالک و دارندۀ مالکیت فکری مورد ادعا گرد

 تواند موضوع را از طریق قانونی پیگیری نماید.داشت، در غیر اینصورت دانشگاه می
ایت باشد، به شیوه مناسب و ضمن تبیین ی حمی موارد خارج از حیطهدر صورتی که مالکیت فکری مورد ادعا، واجد اصالت نبوده یا در زمره - 13

 رساند.آن نتیجه را در فوریتی متعارف به آگاهی مدعی می
دانشگاه در موضوعات مالکیت فکری پدید آمده، ممکن است برحسب مورد پدیدآورنده، شریک، مالک یا بهره بردار از حقوق باشد. در هر حال  - 14

 هم دانشگاه در مالکیت فکری معلوم باشد.در قراردادهای تنظیمی مالکیت فکری باید س
در مواردی که مالکیت فکری بین دانشگاه و شخص دیگر مشترک است، در صورت ثبت و صدور گواهی نامه ی مربوط از سوی مرجع صالحیت  - 15

ری دانشگاه تعیین خواهد شد؛ دار، مالکیت فکری، مال مشاع دانشگاه و شخص دیگر بوده و حقوق مادی و معنوی ناشی از آن توسط شورای فناو
 تصرفات حقوقی یا مادی طرفین در مالکیت فکری براساس گواهی نامه، تابع قواعد مربوط به مال مشاع و عقد شرکت مدنی خواهد بود.

ن دانشگاه و ذی نفع سود قابل تقسیم ناشی از مالکیت فکری پس از کسر اعتبارات هزینه شده به تایید امور مالی دانشگاه موافق قرارداد بی - 16
 گردد.تقسیم می

در صورت ثبت هریک از طبقات مالکیت فکری که نتیجه ی اشتراک دانشگاه با شخص یا اشخاص دیگر در بوجود آمدن آن یا ثمرۀ  بهره گیری  - 17
رد، پدیدآورندۀ مشترک آن یا مالک یا باشد، دانشگاه با شخص یا اشخاص دیگر بر حسب مواز نیروی انسانی یا تجهیزات یا تامین مالی دانشگاه می

 بهره بردار انحصاری یا غیر انحصاری حقوق ناشی از مالکیت فکری خواهد بود.
در صورت ثبت نشدن مالکیت فکری، چناچه نتایج به دست آمده به صورت یک اثر علمی قابل عرضه باشد، عرضه آن همواره باید با تبیین  - 18

 ن آن اثر باشد.کامل نقش دانشگاه در پدیدآمد
.به منظور تبیین حقوق دانشگاه، پیش از اقدام درآن موارد، قراردادی متناسب با هریک موضوعات توسط واحد حقوقی مالکیت فکری با طرف - 19

 شود.دیگر منعقد شده و نتیجه از سوی معاون پژوهش و فناوری به شورای فناوری دانشگاه  جهت تصویب اطالع داده می
یا تقصیر مدعی مانع دادخواهی  دانشگاه در دادگاه، در جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و همچنین منافع تقویت شده و تخلف  - 22

 احتمالی دانشگاه نخواهد بود.
تبصره  مشمولاعضا،کارشناسان و اعضای شورای فناوری و اشخاصی که به نحوی به داده های مربوط به مالکیت فکری دسترسی می یابند،  - 21

 ذیل خواهند بود:
نماید؛ در صورت اثبات در صورت ادعای تخلف از سوی صاحبان ایده، شورای فناوری بدون حضور و رای آن عضو، به موضوع رسیدگی میتبصره: 

 تواند علیه او در دادگاه صالحیت دار دادخواهی نماید.تخلف، ذینفع می
رد ادعا ممکن است توسط اعضای هیات علمی دانشگاه یا با ارجاع به سایر مراجع صالحیت دار انجام ارزیابی و سنجش علمی مالکیت فکری مو - 22

 شود.
 پیش از تصدیق اصالت مالکیت فکری، اقدام به ثبت، هزینه و بهره برداری از مالکیت فکری نخواهد شد. - 23
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های مترتب بر دی از آن محل، پیش از تقسیم سود حاصل، تمامی هزینهدر صورت صدور پروانه بهره برداری، انعقاد قرار داد و حصول عوای - 24
به حساب فرآیند ثبت مالکیت فکری با ارائه ی اسناد مالی مربوط به آن از سوی امور مالی دانشگاه، از محل عواید حاصل از مالکیت فکری کسر شده، 

 دانشگاه پرداخت خواهد شد.
 ی نامۀ ثبت، به هنگام تقدیم اظهار نامۀ ثبت قید خواهد شد.میزان سهم هریک به تفکیک در گواه - 25

 انواع دارایی فکری -4ماده 
 دارایی فکری به دست آمده از طریق ذیل حاصل می شود:

 دارایی فکری ناشی از سرمایه گذاری و یا اختصاص بودجه از سوی دانشگاه - 1
 بازپرداخت دارایی فکری ناشی از اعطای تسهیالت از سوی دانشگاه با - 2
 دارایی فکری ناشی از اجرای قراردادهای ارتباط با صنعت - 3
 های دانشجوییدارایی فکری ناشی از پایان نامه ها و رساله  - 4
های دولتی و حمایتی و یا شرکتها و موسسات ها و دستگاهدارایی فکری ناشی از حمایت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه از جمله سازمان - 5

 خصوصی؛
 دارایی فکری ناشی از تولید اثر ادبی، هنری و نرم افزارها و سایر مواردی که در بند های فوق و جود ندارند. -6

شورای فناوری دانشگاه با توجه به نقش دانشگاه، پدید آورندگان و حامی در مورد سهم آنان تصمیم در خصوص انواع دارایی های فکری، تبصره: 
 گیری خواهد کرد.

 ضوابط اجرایی -5ده ما
های پژوهشی و فناوری که زمینه بهره برداری تجاری،کسب مجوز و پروانه تولید و یا ثبت حقوقی آنها وجود دارد، توسط دستاورد -1

کان و نحوه شود تا ارزیابی اولیه )از جهت ضرورت و قابلیت ثبت، امپدیدآورنده/پدیدآورندگان بصورت کتبی به شورای فناوری دانشگاه گزارش می
تواند از طریق بررسی داخلی ویا ارجاع به سایر موسسات )نظیر مراجع مالکیت فکری مورد تجاری سازی و بهره برداری( انجام گیرد. این ارزیابی می

هره برداری از دارایی تایید وزراتین و یا معاونت علمی ریاست محترم جمهوری( صورت پذیرد. پس از این مرحله، دانشگاه اقدامات الزم جهت ثبت و ب
 فکری را به عمل خواهد آورد.

دارایی اگر دانشگاه براساس قراردادی تمام یا بخشی از حقوق دارایی فکری حاصله را به دیگری اعطا نماید، باید حقوق پدیدآورنده/پدیدآورندگان  -2
 فکری مربوط و حامی نیز در قرارداد مذکور لحاظ شود.

ارداد و موافقت نامه در جهت کسب مجوز و یا بهره برداری تجاری از دارایی فکری، با نظارت و تایید شورای فناوری هرگونه تنظیم و عقد قر -3
 پذیرد و اطالعات مربوط به آن ثبت و نگهداری میگردد.دانشگاه صورت می

مکتوب، دقیق،کامل و جامع باشد، بطوریکه براساس ها برای دانشگاه، باید بصورت شرحی ارایه و افشای اطالعات مربوط به اختراعات و نوآوری -4
اطالعات ارائه شده، دستیابی به نتایج حاصله قابلیت تکرار داشته باشد. همچنین این اطالعات باید حاوی مواردی نظیر عنوان،نام 

 طراحی و تاریخ بکارگیری نیز باشد.پدیدآورنده/پدیدآورندگان، توضیح، نام و مشخصات حامی خارج از دانشگاه، تاریخ پایان مرحله پژوهش و 
که به تشخیص شورای فناوری دانشگاه  قابلیت ثبت به عنوان اختراع را دارند، افشای اطالعات و انتشار دستاوردهای پژوهشی، باید  ایده هایی در -5

 م تمایل به ثبت اختراع صورت گیرد.بعد از اقدام جهت ثبت اختراع در مراجع قانونی توسط دانشگاه یا اعالم کتبی دانشگاه مبنی بر عد
هرگونه اطالع رسانی و انتشار دستاوردهای پژوهشی اعم از قابل ثبت یا غیر قابل ثبت )اعم از مکتوب، شفاهی و یا الکترونیکی( توسط -6

 پدیدآورنده/پدیدآورندگان، باید با ذکر نام دانشگاه صورت گیرد.
رندگان دارایی فکری نتواند و یا تمایلی به مشارکت در ثبت،کسب مجوزهای الزم و یا بهره برداری از چنانچه دانشگاه و یا پدیدآورنده/پدیدآو -7

تواند حقوق خود را طی موافقت نامه ای به طرف مقابل واگذار نماید که جزئیات آن در مذاکرات بین دانشگاه و دارایی فکری را نداشته باشد، می
 هد شد.پدیدآورنده/پدیدآورندگان تعیین خوا

چناچه دانشگاه پس از دریافت گزارش اختراع بصورت شرحی مکتوب، دقیق،کامل و جامع، اقدامی در جهت ثبت قانونی آن به عمل نیاورد،  :1تبصره
وع فرآیندهای تواند راسا جهت ثبت اختراع به نام خود اقدام نماید. باید توجه داشت که در این تبصره، شرمخترع پس از دریافت نامه از دانشگاه می

 باشد و نه اتمام مراحل ثبت و اعطای گواهی در سقف زمانی تعیین شده.بررسی در شورای فناوری مد نظر می
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 چنانچه دانشگاه به هردلیلی، حقوق مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نماید، دانشگاه همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع پس از: 2تبصره
 د تحقیقاتی و آموزشی به صورت غیر انحصاری، غیر قابل انتقال، غیر قابل ابطال و بدون نیاز به پرداخت حق امتیاز استفاده نماید.ثبت برای مقاص

 تجاری سازی و کسب درآمد -6ماده 
رندگان موظفند جهت های فکری، از طریق دانشگاه و با هماهنگی و نظر پدیدآورندگان صورت می پذیرد. پدیدآوموضوع تجاری سازی دارایی-1

 هماهنگی بیشتر و اقدام یکپارچه، هرگونه اقدام در این خصوص را از طریق دانشگاه و با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت انجام دهند.
 های ذیل عمل گردد:های فکری، از طریق مدلجهت تجاری سازی و درآمد زایی از دارایی -2
در این مدل، دانشگاه طی قراردادی حق بهره برداری از یک دارایی فکری را بصورت  بهره برداری:مشارکت درآمد از طریق واگذاری حق  -2-1

 نماید.انحصاری و یا غیر انحصاری به یک شرکت ثالث واگذار نموده و درصدی از فروش و درآمد محصول را کسب می
ره برداری از آن بطور کامل به یک شرکت ثالث با مبلغ مشخص در این مدل، الیسنس دارایی فکری و حق به (:licenseفروش حق امتیاز) -2-2

 شود.فروخته می
ممکن است جهت تجاری سازی و کسب درآمد از یک دارایی فکری، شورای فناوری دانشگاه تصمیم به تاسیس شرکت دانش بنیان: -2-9

لکیت خود در دارایی فکری، در شرکت تازه تاسیس سهام دار درصد ما به تاسیس یک شرکت دانش بنیان بگیرد، لذا دانشگاه و پدیدآورندگان نسبت
 گردد.گردند. سهم سرمایه گذار مالی )در صورت نیاز به سرمایه گذاری( نیز بصورت جداگانه در سهام شرکت منظور میمی
انش بنیان، توسط واحد ارتباط با صنعت های فکری، شرایط عقد قرارداد واگذاری حق امتیاز یا فروش و یا تاسیس شرکت ددر هر مورد از دارایی -3

 باشد.شود. هرگونه اقدام در این خصوص، منوط به تصویب شورای فناوری دانشگاه میدانشگاه تدوین شده و به شورای فناوری دانشگاه  پیشنهاد می
های فی ما بین تعیین و لث، در قراردادهای فکری و درصد سهم دانشگاه و پدید آورندگان و شرکت ثاهای کاری کسب درآمد از داراییمدل -4

    گردد.مشخص می
 این آیین نامه با تغییر قوانین ملی و تعهدات بین المللی کشور سازگار بوده و در صورت تغییر در آنها، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. -5

            
 

 

 

 
            

 
علوم پزشکی دانشگاه  در شورای پژوهشی 29/22/95در تاریخ وری و در شورای فنا 25/22/95در تاریخ این آیین نامه 

 .به تصویب رسیدکرمانشاه 
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 فصل سوم
 3آیین نامه ارتباط با صنعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

                                                           

 تصويب رسيده است.جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به  22/12/89دستورالعمل آن در تاريخ به تصويب هيات رئيسه دانشگاه تهران و  22/12/98نامه در تاريخ   اين آيين  -1
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 مقدمه 
آموزش و خدمات فنی و مشاوره و همچنین نقش های دانشگاه در حوزه پژوهش،  نیاز روز افزون صنایع و موسسات دولتی و خصوصی به توانمندی

های جدید دانشگاه، استفاده بهینه از امکانات دانشگاه و انتقال  اقتصادی جامعه و ضرورت اجرائی نمودن دانش و یافته -دانشگاه در توسعه اجتماعی
شگاه است. هدف آیین نامه حاضر قانونمند کردن و تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دان

المللی است.واحد ارتباط با صنعت یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت فناوری  تسهیل ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملی و بین
انشگاه را با صنایع و سازمان ها و دستگاه های سالمت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که زمینه همکاری د

ارج از اجرایی فراهم می نماید و در مورد ارائه خدمات تخصصی، مشاوره ای و اجرایی و آموزشی و انجام پروژه های تحقیقاتی از طریق جلب منابع خ
 دانشگاه فعالیت می نماید. 

اشتی درمانی کرمانشاه که دراین آیین نامه دانشگاه نامیده میشود  جهت عقد قرار این واحدتنها مرجع قانونی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهد
ن ها، دادهای پژوهشی/فناوری با طرف های خارج از دانشگاه است. همچنین منظور ازدستگاههای اجرایی دراین دستورالعمل،کلیه ادارات،صنایع،سازما

 دانشگاه است.نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی خارج از 
 کلیات 
 شود یک ارزش تلقی شده و تالش  های اعضای هیات علمی دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت که در قالب مفاد این آیین نامه انجام می فعالیت

 در این راستا مورد حمایت و تایید دانشگاه خواهد بود.
 که تمامی منابع اعتباری آن خارج از دانشگاه از قبیل صنایع، موسسات  ای های تحقیقاتی، فناوری، آموزشی و خدمات فنی و مشاوره کلیه طرح

 خصوصی و دولتی تامین گردد مشمول این آیین نامه است.
 های تمام وقتی، حق محرومیت از مطب و سایر امتیازاتی که با  نامه، مغایرتی با فعالیت های مرتبط با صنعت موضوع این آیین انجام فعالیت

 شود، نخواهد داشت.  بوطه مشمول اعضای هیات علمی دانشگاه میرعایت مقررات مر
  می دانشگاه جهت ایجاد ساختار سازمانی همراه با پرسنل مناسب و تامین منابع کافی برای واحد ارتباط با صنعت دانشگاه، اقدامات الزم بعمل

 آورد. 
 های دانشگاه که  ی هیأت علمی مراکز تحقیقاتی مستقل و یا معاونتبه منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد دانشگاه ، کلیه اعضا

ص قصد انعقاد قرارداد با صنعت را دارند الزم است طی هماهنگی با واحد ارتباط با صنعت دانشگاه،انجام قرارداد و پیگیری های الزم در خصو
کنند، موظفند یک نسخه از قرارداد و یا  با صنعت قرارداد منعقد می موضوع را از طریق واحد ارتباط با صنعت دانشگاه انجام دهند و چنانچه راساً

 اسناد مربوطه را که بیانگر موضوع، حجم مالی و زمان قرارداد باشد به واحد ارتباط به صنعت ارسال نمایند. 
 رسد، شرایط تشویق )از قبیل امتیاز  واحدارتباط با صنعت دانشگاه موظف است با تهیه دستورالعملی که به تصویب شورای فناوری دانشگاه می

 باشند را فراهم کند. ارتقاء، فرصت مطالعاتی، پرداخت مالی و غیره( اعضاء هیات علمی دانشگاه که در حوزه ارتباط با صنعت فعال می
   انجام شود و نباید به وظایف اصلی کلیه فعالیت های مندرج در این آیین نامه باید با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه و اخذ تاییدیه از مدیر گروه

 آموزشی و پژوهشی و اداری افراد دخیل لطمه ای وارد نماید.
  زات و مسئولیت قانونی ناشی از اجرای موارد موضوع این آئین نامه و رعایت مقررات مر بوطه از قبیل بکار گیری نیروی انسانی، استفاده از تجهی

 اشد.مواد آزمایشگاهی بر عهده مجری طرح می ب

 
 

 تعاریف 

  :های اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج کشور اعم  ها و سایر مجتمع ها، مراکز، نهادها، شرکت ها، سازمان به کلیه موسسات، وزارتخانهصنعت
 شود که طرف قرارداد دانشگاه و یا اعضای هیات علمی دانشگاه باشند. از دولتی و غیر دولتی اطالق می

 :وهشی، فناوری، آموزشی، فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که اعتبار کامل آن را نیز تامین کلیه نیازهای پژطرح
 نموده باشند.
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 هرگونه ماموریت عضو هیات علمی در ارتباط با صنعت در صورتی که وظایف آموزشی و پژوهشی جاری وی مختل نگردد با موافقت تبصره :
 شود. نامه تلقی می ای موضوع این آیین ه به عنوان خدمات مشاورهدانشکده یا مرکز مربوط

  :باشد.  شود که مسؤول مستقیم اجرا و پیشبرد موضوع طرح می به فرد و یا افرادی حقیقی و یا حقوقی اطالق میمجری 
  :یا  " هم نمودن موافقت ضمنی صنعتفرا "و  " طرح و صنعت به دانشگاه "فرد و یا افرادی که در هر یک از دو مرحله معرفی آورنده طرح

 گیری برای توافق قطعی و انعقاد قرارداد، نقش اصلی را بر عهده دارند. پی
 : 4: دریافت سفارش1ماده 

یم ور مستقدریافت سفارش قرارداد می تواند از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و ارجاع آن به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط و یا به ط
 از طریق دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی یا سایر واحدها  و اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه باشد .

 :: مجری 2ماده 
اس در کلیه قراردادهای موضوع این آیین نامه مجری قرارداد صرفاً یک عضو هیات علمی دانشگاه است، مگر اینکه سفارش دهنده مشخصاً یک کارشن

 به عنوان مجری درخواست  نموده باشد. دانشگاه را
 طرح های ارتباط با صنعت الزم است در جهت فعالیت های تحقیقاتی اعضای هیات علمی باشد. :1تبصره 
در صورتی که سفارش دهنده ، مجری معینی را در درخواست خود قید نموده باشد طرح فقط برای مجری معرفی شده) از طریق رئیس : 2تبصره 

ا مرکز یا واحد مربوطه( ارسال خواهد شد. در غیر اینصورت سفارشات دریافتی، پس از تعیین مجری ، تایید امکان اجرا و شرح خدمات و دانشکده ی
خواهد شد برآورد هزینه وزمان اجرای طرح، با نظر رئیس دانشکده ، مرکز یا واحد مربوطه جهت عقد قرارداد به واحد ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال 

 ه نهایتا باید به تصویب شورای فناوری دانشگاه برسد.ک
در صورت عذر مجری از ادامه قرارداد، با کسب موافقت کتبی سفارش دهنده، شورای فناوری دانشگاه پس از کسب نظر از دانشکده، مرکز : 9تبصره 

 یا واحد مربوطه می تواند مجری دیگری را جایگزین نماید.
داد با سفارش دهنده، قرارداد داخلی بین معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مجری حقیقی و یا  حقوقی )رئیس پس از امضای قرار :4تبصره 

 دانشکده، مرکز یا واحد مربوط ( برحسب مورد منعقد می گردد. 
 ـ ثبت طرح ها  3ماده 

اقل برون داد برای هر طرح نیز با نظرشورای فناوری تمام طرح های مشمول این دستور العمل بایستی در شورای فناوری دانشگاه تصویب شده و حد
 دانشگاه خواهد بود.

مدیریت فناوری می بایست نظر دانشکده مربوط را نیز اخذ نماید و از رییس دانشکده یا نماینده ایشان برای شرکت در شورای فناوری با :  1تبصره 
 حق رای دعوت به عمل آورد.

ای ارتباط با صنعت که پایان نامه دانشجویی هستند مانند سایر پایان نامه ها و از طریق شورای پژوهشی : مراحل بررسی وتصویب طرحه2 تبصره
 دانشگاه انجام می گیرد.

: چنانچه انجام طرحهای برون دانشگاهی منجر به ثبت اختراع گردد سهم دانشگاه، سهم مجری و سهم سفارش دهنده به صورت توافقی و با 3 تبصره
یت فناوری دانشگاه تعیین می گردد. در صورت عدم حصول توافق، موضوع در شورای فناوری دانشگاه با حضور نماینده طرفین مطرح و محوریت مدیر

 تصمیم شورا برای طرفین الزم االجرا خواهد بود.
 ـ  دریافت حق باالسری دانشگاه 4ماده 

% از مبلغ کل قرارداد خواهد بود. این درصد هر ساله در صورت نیاز توسط  5 درصد باالسری طرحهای ارتباط با صنعت دانشگاه بصورت پایه حداقل
 شورای فناوری دانشگاه بازنگری وتعیین و ابالغ می شود. 

 
 

                                                           

 شورای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 22/12/89دستورالعمل مصوب  -2
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 میزان درصد با السری  اخذ شده از طرحهای ارتباط با صنعت دانشگاه
 درصدباالسری شرح ردیف

 %5 ن نامه تحصیالت تکمیلی استخراج شودچنانچه از طرحهای ارتباط با صنعت حداقل یک پایا 1

2 

چنانچه طرح ارتباط با صنعتی شامل اجرای پروژه ای فنی بشکل کامل در شرکت سفارش دهنده باشد )نظیر اجرای 
پروژه های تهویه و ...( هزینه های اجرای پروژه )شامل خرید قطعات و دستمزدهای ساخت و ...( با تایید کمیته منتخب 

ده معاون پژوهش و فناوری، مدیر فناوری دانشگاه، مجری و رئیس واحد سازمانی مربوطه( از شمول )شامل نماین
 باالسری مستثنی و بقیه هزینه ها مشمول باالسری مربوطه خواهد بود.

5 %- 12% 
 بر حسب مورد

3 

تحصیالت تکمیلی منعقد می  به توافقنامه یا قراردادهایی که بین دانشگاه و سفارش دهنده برای انجام پایان نامه های
شود و بموجب آن سفارش  دهنده امکانات الزم را در اختیار استاد و دانشجو قرار می دهد، ولی هیچ تبادل مستقیم 

 مالی و پولی بین طرفین انجام نمی شود

2 

4 
یان نامه های دانشجویی مبالغ دریافتی  از طریق توافقنامه هایی که بین دانشگاه و سایرسازمانها  بعنوان حمایت از پا

 منعقد میگردد مشروط بر قید شدن مبلغ دریافتی در پروپوزال بعنوان عدد مازاد بر مبلغ تخصیصی  دانشگاه
2 

5 
قرارداد هایی که منجر به ارائه گواهی کیفیت محصول صنعت با آرم دانشگاه گردد سهم دانشگاه توسط شورای فناوری 

  محاسبه خواهد شد.

6 
زینه ای طرح ارتباط با صنعت که شامل تجهیزات آزمایشگاهی پالک خور باشد که پس از پایان طرح در ردیفهای ه

 دانشگاه مستقر شود از جمع مبلغ هزینه طرح کسر و مابقی مشمول رقم باالسری خواهد بود.

5 %- 12% 
 بر حسب مورد

پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده  یا مرکز و یا رئیس واحد و موافقت مدیر کل مبلغ باالسری دریافتی از طرحهای ارتباط با صنعت با   : 1تبصره 
آموزش، فرهنگ سازی، ...( همان واحد پژوهشی ،فناوری سالمت و تایید معاون پژوهشی دانشگاه صرف فعالیتهای فناورانه )شامل خرید تجهیزات 

 سازمانی خواهد شد.
 ـ تعرفه خدمات 5ماده 

ت اندازه گیری، آزمایشگاهی در هر دانشکده یا مرکز در کمیته ای متشکل از ریاست مرکز یا دانشکده، رئیس آزمایشگاه تعرفه مربوط به خدما -1-5
 مربوطه و معاون اداری مالی دانشکده یا مرکز  و نماینده واحد ارتباط با صنعت تعیین خواهد شد.

گاهی، انرژی مصرفی و هزینه های پرسنلی خواهد بود. هزینه پرسنلی شامل تعرفه آزمایشگاهی شامل هزینه های مواد مصرفی، استهالک دست -2-5
% از تعرفه با 25ناظر فنی، کارشناس و کارکنان آزمایشگاه یا کارگاه است و سهم پرسنلی از هزینه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی حداکثر به میزان 

% از 12ئیس دانشکده یا مرکز تحقیقاتی یا واحد مربوطه مجاز است حداکثر تا ر "نظر رئیس دانشکده یا مرکز منظور و پرداخت خواهد شد. ضمنا
ل درآمدهای حاصل از اجرای خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی را بصورت دستمزد به سایر پرسنل مرتبط با انجام طرح )به غیر از پرسنل طرح، پرسن

 آزمایشگاه و ناظر فنی آزمایشگاه( پرداخت نماید.
تسهیل در ارائه خدمات و در صورت نیاز، مجری می تواند پس از کسب موافقت رئیس دانشکده یا مرکز اقالم کسری ضروری مورد  به منظور -9-5

یا مرکز،  نیاز آزمایشات و خدمات مورد توافق با واحد سازمانی را خریداری و از طریق انبار واحد دریافت نماید و در زمان تسویه حساب با دانشکده
 د را به دانشکده ارائه نماید. این اسناد به منزله هزینه های مجری به دانشکده یا مرکز لحاظ خواهند شد.اسناد خری

% تخفیف تعرفه آزمایشات )با تائید 32برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد یا دکتری ارائه شوند میتوانند تا  "قراردادهایی که صرفا -4-5
 مربوطه ( برخوردار شوند.شورای پژوهشی و یا فناوری 

به منظور پیشگیری از اختالل در روند طرحها، حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تمهیدات الزم جهت پرداخت به موقع سهم مجری را  -5-5
 بعمل خواهد آورد.
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خود را طبق ضوابط قانونی و با موافقت گروه  دانشگاه )دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی و معاونتها ( می توانند امکانات تجهیزاتی و اداری -6-5
آموزشی در صورت حفظ ماموریتهای جاری آنها طبق ضوابطی که به تایید شورای دانشکده مرکز یا معاونت مربوطه می رسد در اختیار مجری طرح 

 ه به فعالیتهای جاری دانشکده آسیب نرساند.های برون دانشگاهی قرار دهند. ساعت استفاده از تجهیزات در زمان های غیر اداری است، به نحوی ک
دستگاهها، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در اختیار مجری و تأخیر در جبران کلیه خسارات احتمالی ناشی از قصور در استفاده از  -7-5

و یا برحسب  نشکدهاجرای قرارداد بعهده مجری طرح بوده و تصمیم گیری جهت تشخیص قصور و میزان خسارت بر عهده شورای دا
 ضرورت شورای فناوری دانشگاه خواهد بود که با حضور مسئول مربوطه تشکیل خواهد شد.

 نظارت بر قرارداد و پایان قرارداد -6ماده 
ارش واحد ارتباط با صنعت دانشگاه به نمایندگی از حوزه مدیریت فناوری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بصورت منظم و مستقیم از سف-1-6

دهندگان طرح های ارتباط با صنعت در مورد کیفیت خدمات دریافتی ازدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نظرسنجی کرده و نتایج این نظرسنجی 
 دراصالح روندهای موجود ونیز انتخاب مجریان طرح ها بکار خواهد رفت.

با صنعت اعالم و خالصه گزارش پروژه که به تایید سازمان سفارش  مجری طرح موظف است پایان اجرای قرارداد را کتباً به واحد ارتباط -2-6
یت دهنده رسیده است راجهت اقدامات بعدی )شامل تسویه حساب نهایی طرح با مجری و واحد سازمانی پشتیبانی کننده و اعالم پایان طرح به مدیر

 ارش های را به سفارش دهنده ارسال نماید.پژوهشی/فناوری دانشگاه( ارائه نماید و دانشگاه پس از بررسی های الزم گز
 سایر موارد -7ماده 

های موجود خود را اعم ازتعرفه  های دانشگاه موظفند پیشنهاد تعرفه کلیه خدمات ودستگاه ها، مراکز تحقیقاتی و معاونت دانشکده ها، پژوهشکده -1
مورداستفاده قرارگیرند به واحد ارتباط باصنعت اعالم تاپس ازتصویب مصوب یا غیرمصوب که به نحوی میتواندجهت انجام طرح های همکاربا صنعت 

 درشورای فناوری به مورداجرا گذاشته شود.
% ازمبلغ قرارداد باتصویب شورای فناوری ازسهم مجری کسر وبه آورنده طرح 3به منظورتشویق ارائه طرحهای ارتباط با صنعت، حداکثر تا سقف  -1

 پرداخت خواهد شد.
های مربوط به مواد و وسایل مصرفی، هزینه های پرسنلی، هزینه های آنالیز دستگاهی و خرید وسایل غیرمصرفی بعهده  ن کلیه هزینهتامی تبصره:

 مجری بوده که از محل سهم خود باید پرداخت نماید.
ای و پایان کار  ند گزارش های مرحلهپرداخت مبلغ طرح در هر مرحله و تسویه نهایی منوط به تایید صنعت )کارفرما( بوده ومجریان طرح موظف -2

 را به واحد ارتباط با صنعت تحویل نمایند.
در صورتی که حاصل طرح منجر به تولید محصول یا اختراع شود حقوق مادی و معنوی دانشگاه مطابق مقررات جاری ثبت ابداع و اختراع  -3

 باشد. ه تایید شورای فناوری دانشگاه میاعمال شده و استفاده از نام، آدرس، و آرم دانشگاه روی محصول منوط ب
جبران کلیه خسارات احتمالی ناشی از تعلل در اجرای طرح ها و یا قصور در استفاده از دستگاه ها، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بعهده  -4

وعه کشوری برای مجریان غیر مجری طرح بوده و با تخلفات در این زمینه طبق آیین نامه انتظامی اعضای هیات علمی و طبق قوانین موض
 هیأت علمی رفتار خواهد شد. 

ها، کمیسیون موضوع  مرجع حل و فصل اختالفات احتمالی میان مجری و دانشگاه یا واحدهای تابعه با واحد های خارج دانشگاه در اجرای طرح -5
ود و رای صادره برای طرفین الزم االجرا است. در صورت آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه با حضور خود فرد یا نماینده وی خواهد ب 94ماده 

 توانند مراتب را به مراجع ذیصالح ارجاع دهند.  عدم حل اختالف، طرفین می

 
 در شورای پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تصویب رسید. 28/22/95این آیین نامه در تاریخ 
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 رکتتشکیل ش چگونگی آیین نامه
 دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی 
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 مقدمه 

کی و هدایت و واحد های پژوهشی و توسعه فضای نوآوری در علوم پزش  های موجود دردانشگاه به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها و توانایی
 4در جهت ایجاد زیرساخت های الزم برای اجرای تبصره های علمی به سوی اقتصاد دانش محور و  ها و فعالیت نامه ، پایانهای پژوهشی نتایج طرح

 5/8/1389ها و اختراعات مصوب  طور قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری قانون برنامه پنجم و همین 17ماده 
بنیان به شرح  حمایت از تاسیس شرکت های دانش شکین نماد آموزش عالی در علوم پزمجلس شورای اسالمی و با توجه به جایگاه دانشگاه بعنوا

  ذیل تصویب گردید.
  تعریف 
خصوصی یا تعاونی هستند که با ایجاد یک کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل پایدار دانش  دانشگاهشرکت و یا دانش بنیان،  دانشگاهو   شرکت

های نو و پیشرفته است و به  های فناوری های تحقیق و توسعه در زمینه اه با فعالیتهای اقتصادی آنها مبتنی و همر به ثروت تشکیل شده و فعالیت
ساخت و  عه شامل طراحی،ها، تجاری سازی نتایج تحقیق و توس کنند. از جمله مصادیق این فعالیت توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه کمک می

های پیشرفته و با ارزش افزوده باال به ویژه در تولید نرم  رضه فناوری، توسعه کاربرد فناوریخدمات و نرم افزار، خلق و توسعه، انتقال و ع  ،عرضه کاال
 .باشند افزارهای مربوطه و نیز مشاوره و خدمات تخصصی و دانش می

 5انواع شرکت های دانش بنیان -1ماده 
 :ان به دو دسته کلی تقسیم می شوندشرکت های دانش بنی

 شرکت هایی که دانشگاه ها نیز مالکیت دارند. –2ای هیات علمی مالک آن هستند  عضشرکت هایی که فقط ا – 1
و در اداره ثبت  ، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد% باشد ، شرکت دانش بنیان52ر از در صوتی که سهام دانشگاه کمت –الف 

ر طبق قانون هیئت امناءها پس از تصویب هیئت امناء در شرکت های خصوصی . دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی می توانند بشرکت ها ثبت شود
قانون برنامه چهارم نیز به دولت اجازه داده شده است که زمینه ساز و حامی تشکیل شرکت های غیر دولتی توسعه  48سهامدارباشند و در بند 

 .ری و شرکت های خدمات مهندسی باشدفناو
قانون برنامه سوم توسعه که در  154. در بند الف ماده شرکت دانش بنیان، شرکتی دولتی است ،% یا بیشتر باشد 52 سهام دانشگاهدر صورتیکه  –ب 

دولتی ، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی دولتی مصوب می توانند پس از تصویب هیئت امنا شرکت برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است قانون 51ماده 
 :هتاسیس کنند مشروط به اینک

  در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی باشد و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور  "خدمات این شرکتها صرفا-1       
 نکند.
تحقیقاتی گاه یا مرکز ، تکنسینها و کارکنان همان دانشت ، می تواند به اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی% سهام شرک49حداکثر  -2       

 .تعلق بگیرد
 اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکت های دانش بنیان دولتی و در هر یک از دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی به پیشنهاد معاونت برنامه -3      

 .وری به تصویب هیئت وزیران می رسدریزی و نظارت راهبردی ریاست جمه
دولتی از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس ، دولت و کارمندان دولت در معامالت  سهامداران و شرکت دانش بنیان -4       

 .تثنا هستندسم 22/12/1337دولتی و کشوری مصوب  
ات و درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیق 122شرکت های دانش بنیان با مالکیت  -5     

 .ر و با حمایت دولت تشکیل می شوندفناوری تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قوانین مذکو
 .ی با این گونه شرکت ها ممنوع استتبصره: هرگونه معامالت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولت

 
 

                                                           

5 پژوهشی و اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریشیوه نامه ایجاد شرکتهای دانش بنیان ویژه دانشگاهها و واحد های  -
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 :6نحوه مشارکت دانشگاه -2ماده 
ونقش دانشگاه درتحقق ایده مجری تعیین  اضی وتایید شورای فناوری  برمبنای سوابق کارمتق پیشنهاد به یکی ازدوروش زیربادانشگاه مشارکت 

 شود: می
 دریافت حق االمتیاز ازدرآمد -2-1
زمانی که مدت  تا  برداری  درصد ازفروش شرکت ازسال اول بهره12تا  1به تصویب شورای فناوری دانشگاه به میزان حق االمتیازدانشگاهرویالتی()

 گردد. تعیین می (بر اساس میزان استفاده از امکانات دانشگاه و مرکز رشد) رای فناوریتوسط شو
 مشارکت درسهام شرکت -2-2

ت دانشگاه می تواند به تشخیص شورای فناوری دانشگاه برمبنای آورده معنوی ومیزان نقش دانشگاه درشکل گیری ایده، توسعه وتولید محصول شرک
  ن سهامداردرمالکیت شرکت متقاضی شرکت نماید.درصد به عنوا 49متقاضی تا 

های  های مربوطه جزء تکالیف دانشگاه نسبت به شرکت نامه مرکز رشد عالوه بر آنچه در قانون و آیینشرکت از امکانات دانشگاه و برداری بهره -1تبصره
بوطه نیزدر قالب قراردادی میان شرکت و واحد دانشگاهی بعنوان باشد، نیاز به تایید شورای فناوری دانشگاه داشته و هزینه خدمات مر دانش بنیان می

 آورده نقدی دانشگاه بابت سهام خود درشرکت متقاضی ویا بصورت پرداخت نقدی توسط شرکت متقاضی تادیه میگردد. 
موزشی و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه و در های آ تواند امکانات تجهیزاتی و اداری خود را طبق ضوابط قانونی و با موافقت گروه دانشگاه می -2تبصره 

  های دانش بنیان قرار دهد. های جاری آنها طبق ضوابطی که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می رسد در اختیار شرکت صورت حفظ ماموریت
 

 7:ایجاد شرکت های دانش بنیان اهداف -3ماده 
 در تولید و رفع نیازهای جامعه گاه و واحدهای پژوهشی و اعضای هیات علمی در ایجاد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر توانایی های دانش - 1
 سازی نتایج پژوهش و اختراع و ارتقاء سطح فناوری تولید محصوالت و ارائه خدمات در کشور  کمک به تجاری – 2
 معه و امکان افزایش درآمد اعضاء هیئت علمیترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جا – 3
 آموختگان اختصاصی دانشگاه ها، واحدهای پژوهشی، اعضای هیات علمی و دانش افزایش درآمد های – 4
 توانمند سازی اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و واحدهای پژوهشی دانشگاه به منظور ورود به فضای کسب وکار -5
 ها به تولید و مشاغل پایدار ابتکارات و نوآوری ،جذب و تبدیل ایده ها -6
    ایجاد شبکه دانشی با مشارکت نهادهای تجاری، عمومی و صنعتی -6

  زمینه های فعالیت -4ماده 
 انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای  - 1
 فنی ( ،ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای ) خدمات علمی ، تحقیقاتی  – 2
 ا فناوری نوین ) توسعه فناوری (تولید محصوالت ب – 3
 ، اجرائی و مشاوره ایوژه هایانجام خدمات نظارتی بر پر – 4
 ارایه خدمات توسعه کارآفرینی – 5
 ایجاد مراکز رشد و خدمات  ایجاد و توسعه کسب و کار – 6
 ارایه خدمات توسعه محصول جدید – 7
 ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار – 8
 تشخیص فرصت های کارآفرینی – 9

 انجام خدمات توسعه فناوری – 12
 انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها – 11
 ، منطقه ای و محلیهای توسعه کارآفرینی در سطوح ملیبرنامه ریزی و اجرای طرح – 12

                                                           

شکی تهرانشیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان مصوب دانشگاه علوم پز - 6
  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  شیوه نامه ایجاد شرکت های  دانش بنیان ویژه دانشگاهها و واحد های پژوهشی و اعضای هیات علمی - 7
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 8شرایط و چگونگی ایجاد شرکت های دانش بنیان -5ماده 
 علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطالع     عضای هیأتا

بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله  مدیره شرکتهای دانش    الشرکه و عضویت در هیأت مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم
 9نیستند. 1337ن و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب وزرا و نمایندگان مجلسی

 و  بنیان که حداکثر چهل شرکتهای دانشتی( مجازند با ایجاد و مشارکت درغیردولو ات آموزش عالی و پژوهشی )دولتیدانشگاهها و مؤسس
علمی و     ابقی سهام متعلق به اعضای هیأت%( سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و م49نه درصد )

سازی نمایند. ایجاد  علمی و دانشجویان خود را تجاری    دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت
مشمول قانون راجع به امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها     تصویب هیأت شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به

12نیستند. 1337منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 
 

  هر عضو هیات علمی دانشگاه به تنهایی و یا با مشارکت سایر اعضای هیات علمی و یا با مشارکت بخش خصوصی می تواند با رعایت ضوابط
 شورای فناوری دانشگاه شرکت دانش بنیان تاسیس نماید.قانون و مقررات و با تصویب 

های آموزشی و پژوهشی نبوده و باید ضوابط مربوطه را رعایت  بنیان مغایر با فعالیت های دانش تبصره: فعالیت اعضاء هیات علمی در شرکت
  نمایند.

 ده تخصصی اعضای هیات علمی متقاضی باشد.شرکت پیشنهادی باید دارای حداقل یک ایده برای تولید و یا خدمت نوین، در محدو 

 لیکن هیات هامدارشرکت های دانش بنیان بشونددر زمان تصدی مسئولیت می توانند س اداری های رییس و معاونین دانشگاه و واحد ،
 .مسئولیت نمی توانند داشته باشند مدیره و مدیر عاملی اینگونه شرکت ها را تا زمان تصدی

 قت گذاری و نوع فعالیت در متناسب با میزان و اداری های ان خصوصی اعضاء هیئت علمی دانشگاه و و احددر شرکت های دانش بنی
( یا متناسب  با میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی که در شرکت استفاده می شود و یا شرکت )عالوه بر انجام وظایف دانش بنیان

 .، سهامدار می شوند( که در شرکت دارند ) نه اسمی متناسب با میزان سرمایه گذاری واقعی
  در شرکت های دانش بنیان خصوصی، افراد حقیقی داخل یا خارج از دانشگاه یا واحد پژوهشی )غیر از اعضاء هیئت علمی(می توانند به

 .ی کند ، صاحب بخشی از سهام بشونددلیل خاص و یا شرایطی که دانشگاه یا واحد پژوهشی تعیین م
 نیازی به تصویب دانشگاه نیست و احراز عضویت ا دارندکت های دانش بنیان که اعضای هیات علمی صد درد صد مالکیت ربرای ایجاد شر ،

 .می متقاضیان تاسیس شرکت کافی استعل

 مند گردد. های مربوطه بهره نامه توانند با رعایت مقررات، از کلیه مزایای مندرج در قانون و آیین های دانش بنیان می شرکت 

 های دانش بنیان باید ضوابط و مقررات داخلی دانشگاه و یا مرکز رشد را رعایت نمایند. شرکت 

 مجوزازمراجع  ها واخذ شروع فعالیت رسمی شرکت متقاضی منوط به تایید در شورای فناوری دانشگاه، ثبت شرکت دراداره ثبت شرکت
 قانونی است.

11«پابنیان نو دانش»های  شاخصهای تشخیص شرکت -6ماده 
 

 ی باید عالوه برهای متقاض شوند. شرکت های عمومی و اختصاصی تقسیم می بنیان، به دو دسته شاخص های دانش های تشخیص شرکت شاخص
  .های اختصاصی را نیز احراز نمایند شده در یکی از سه دسته شاخص  شرایط مشخص های عمومی، شاخص

 های عمومی شاخص الف:

  :هیأت مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنندحداقل دو سوم از اعضای  -1
 .حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند -1-1

                                                           

 

مصوب دانشگاه علوم پزشکی تهران شيوه نامه - 8
  

9 (برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق  22) ماده -
  

10 (برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق  39) ماده -
  

11  کارگروه 18/12/1981مصوب  بنیان ها و موسسات دانش نامه تشخیص شرکت آئین -
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 .داشته باشند  و یا سابقه مدیریتی  سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت 3حداقل  -1-2
  .المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند ختراع بینیا یک ا  شده ارزیابی شده داخلی دارای حداقل یک اختراع ثبت -1-3
بنیان )شامل خدمات تحقیق و  حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت، ناشی از فروش فناوری، کاال و یا خدمات دانش - 2

  .شرکت از طریق قرارداد باشد بنیان( آن بنیان و خدمات تخصصی دانش توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کاالهای دانش

بنیان خود هستند، در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند، و استانداردهای  سازی اولین کاالی دانش هایی که در مرحله تجاری شرکت :تبصره
معتبر همراه با قرارداد تولید کاال باشند، از  المللی کسب کرده باشند و دارای بازار مطمئن و یا اعالم نیاز صالح داخلی یا بین الزم را از مراجع ذی

  .مستثنی هستند 2-1رعایت بند 
 .ماه باشد 6وقت شرکت، حداقل  نفر از کارکنان تمام 3سابقه بیمه پرداختی برای حداقل  -3

بیمه و...(، طبق دستورالعمل  ها، مالیات، تسهیالت، حمایت(هایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند  پروندۀ شرکت)  :تبصره
 .پیوست بررسی خواهد شد

 های اختصاصی شاخص ب:

 :های زیر نیز باشد بندی های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته بر دارا بودن شاخص  شرکت متقاضی باید عالوه
 بنیان های تولیدکننده کاالهای دانش شرکت - 1

( سال گذشته آنها را 2مصوب کارگروه باشد که در )« بنیان فهرست کاالهای دانش»اال یا کاالهای دانش بنیان مطابق باید تولیدکننده ک  شرکت -1-1
های تحقیق و توسعه،  در قالب کاالهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی، از طریق فعالیت

 .کرده باشدسازی  نهادینه و بومی
ها و استانداردهای داخلی )در صورت وجود( یا جهانی بوده و در صورت موجود نبودن  ره: کاالهای جدید یا ارتقا یافته شرکت، دارای تأییدیهتبص

 .صالح را کسب کرده باشد بردار ذی استاندارد، تأیید بهره

های مرتبط با تولید کاالهای  ا درجه کارشناسی و باالترِ فعال در بخشهای غیرپشتیبانی شرکت ب وقت در بخش نسبت نیروی انسانی تمام -1-2
 .( درصد باشد32بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل ) دانش

 .( درصد فروش سالیانه شرکت باشد7کرد تحقیق و توسعه حداقل معادل ) شرکت دارای عملکرد تحقیق و توسعه فعال، با هزینه -1-3

 حقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسیهای ت شرکت -2

مصوب کارگروه باشد و خروجی « بنیان فهرست کاالهای دانش»فعالیت تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی مهندسی شرکت، مرتبط با  -2-1
، «بهبود فرآیند»ورد تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی مهندسی شرکت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، یا در یک سال گذشته حداقل یک م

 .)در قالب قرارداد( باشد« تولید و عرضه کاال و خدمت ارتقاء یافته یا جدید»یا 
 

های مرتبط با خدمات تحقیق و  های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و باالترِ فعال در بخش وقت در بخش نسبت نیروی انسانی تمام -2-2
 .( درصد باشد52به کل کارکنان تمام وقت، حداقل )توسعه و خدمات طراحی مهندسی شرکت، 

 

  .تولید شرکت حداکثر در حد تولید نمونه آزمایشی یا پایلوت باشد -2-3

تواند  واحد تحقیق و توسعه یا طراحی مهندسی منشعب از یک شرکت صنعتی، چنانچه به صورت یک شرکت مستقل حقوقی ثبت شود، می  :تبصره
 .شود -2-2مشمول بخش 

 بنیان دهنده خدمات تخصصی دانش شرکتهای ارائه -3

 .مصوب کارگروه باشد« بنیان فهرست خدمات دانش»خدمات آنها مطابق  -3-1

های مرتبط با ارائه خدمات  های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و باالتر فعال در بخش وقت در بخش نسبت نیروی انسانی تمام -3-2
 .( درصد باشد52به کل کارکنان تمام وقت، حداقل ) بنیانِ شرکت، تخصصی دانش

( درصد درآمد سالیانه 7بنیان ارائه شده توسط شرکت، حداقل معادل ) های تحقیق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصی دانش مجموع هزینه -3-3
 .شرکت باشد
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  .( باشد1391ال )به قیمت ثابت سال بنیان برابر یک میلیارد ری حداقل درآمد سالیانه شرکت از خدمات تخصصی دانش -3-4

  .بنیان داشته باشد در یک سال گذشته حداقل یک قرارداد ارائه خدمات تخصصی دانش -3-5
 12معافیت مالیاتی -7ماده 

ز توسط واحد های پژوهشی و فناوری مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجو
صنعتی جمهوری  -مناطق آزاد تجاریه ( قانون چگونگی ادار13وع ماده )مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحد های یاد شده از معافیت موض

 و اصالحات بعدی ان برخوردار خواهند بود. -1372مصوب  –اسالمی ایران 
( قانون با مدیریت پارک علم و 9شاغل در واحد های مزبور برای اجرای ماده )تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحد های یاد شده و کارکنان 

 فناوری می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

هیئت وزیران 41/44/4931مصوبه  - 12
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 فصل پنجم
 

 13اتاختراعحوزه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

و سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور) مرکز مالکیت معنوی( انهیات رئیسه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایر  12/27/1391 شیوه نامه مصوب - 13
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 مقدمه 
 مانند و صنعت ، فناوری ، فن ، حرفه دریک را مشکلی و کند می ارائه را خاص ای فرآورده یا فرآیند بار اولین برای که است افراد یا دفر فکر نتیجه اختراع

.نماید می حل آنها  

محصول دارو یا  ،دستگاه ،راه حل ممکن است به ایجاد وسیله بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است . این
 یاممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد. ،یند صنعتی کامال جدید مربوط باشدفرآ

 14فرایند ثبت اختراع -1ماده 
 جهت ثبت نمودن اختراع باید شرایط زیر وجود داشته باشد:  - 1

از لحاظ اظهار نامه اختراع نباید قبالً در جایی مطرح و ارائه شده باشد و  : اختراع مورد نظر تا تاریخ تسلیم (Novelty)الف( جدید بودن 
 . ماهیتی تازه و بدیع باشد

  (Industrial applicability)ب( کاربرد صنعتی داشتن 
 .ی ، استخراجی ،خدماتی و. . . استمنظور از صنعت کلیه صنایع از جمله کشاورزی ، تولید

 .تئوری جدیدی را ارائه نکرده باشده و صرفاً اختراع باید کاربرد عملی داشت
 (Inventive step)ج( گام ابتکاری 

یعنی با توجه به  ،داشتن گام ابتکاری بعد از احراز جدید بودن مطرح می شود و منظور از ابتکاری به این معنا که نتیجه فعالیتی خالقانه باشد
 . مولی دارند قابل پیش بینی نباشنده  مهارت معمجموعه اطالعات و دانش موجود برای شخصی که در آن رشت

رت نتایج تحقیقاتی که امکان بهره برداری تجاری و یا کسب مجوز و پروانه تولید و امکان ثبت اختراع در مورد آنها وجود دارد بایستی به صو - 2
برای ثبت و تعیین درصد می  ا به کمک سازمان دیگر اقدام، دانشگاه به تنهایی یم گردد . پس از ارزیابی های الزمکتبی به معاونت تحقیقات اعال

 . نماید
 . قرار دهد واحد پذیرش و ارزیابی اختراعمخترع باید اطالعات مربوط به اختراع خود را به شرح ذیل در اختیار  - 3

گونگی عملکرد و کارکرد آن به شامل بیان جزئیات و ذکر اجزا و قسمت های مختلف مورد ادعای مخترع و چ شرح و توصیف اختراع: -9-1
 می باشد.صورت مشروح 

 ادعای مخترع را تشکیل می دهد. منظور بیان قابلیت ها و ویژگی هایی است که منحصراً ادعا و خالصه اختراع: -9-2
 .گرددار می گیرد محرمانه تلقی می قر پذیرش و ارزیابی اختراع: اطالعاتی که در اختیار واحد تبصره

 این برای بهره برداری از ت اختراع از بین خواهد برد بنابرحق آنها را در ثباختراع، توجه داشته باشند هر گونه افشاء  مخترعین باید
 پس از جستجوی کافی در خصوص جدید بودن در سطح جهان، نو آوری داشتن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی طرح خود، حقوق خود

  .سایت مرکز ثبت مالکیت معنوی اقدام نمایندنسبت به ثبت اظهارنامه الکترونیکی در 

 

  افراد خارج از حوزه دانشگاه که از امکانات و یا بودجه دانشگاه استفاده می کنند می بایست اطالعات مربوط به اختراع را برای دانشگاه
ار می گیرد محرمانه اختیار واحد قر ، دقیق و کامل باشد و بدیهی است اطالعاتی که درو این افشاء باید به صورت مشروح افشاء نمایند

 . تلقی می گردد
 مزایای ثبت اختراع  -2ماده 
حاصل و ثمره تالش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا  ،اختراع

مختلف کشور ها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن اما از اختراع در قوانین  ،( است INVENTIONمعادل واژه )
ثبت آن در نزد مرجع ذیصالح )اداره ثبت اختراعات( می باشد و در  کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق،

 . ( می باشد PATENTاینجا حق اختراع معادل واژه )
 : ه دو شکل از اختراع حمایت می شوداعطاء حق اختراع به مالک و مخترع ،بر طبق قانون بپس از ثبت و 

 . خالقیت و تالش ذهنی خود بهره بردحمایت ایجابی ،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از  -1
                                                           

هیات رییسه دانشگاه علوم پزشی کرمانشاه 4933آیین نامه مالکیت فکری و ثبت اختراع مصوب - 14
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ق ح ،ته و مانع از هر گونه حق نقصهای فکری احترام گذاش سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش ،حمایت سلبی -2
استفاده از فرآورده و  ،عرضه برای فروش ،وارداتو ات صادر ،ا مخترع حق انحصاری نسبت به ساختفلذ، بدون اجازه مالک این حقوق بشود

 کاالهایی که مستقیما از طریق فرایند بدست می آیند را دارد. 
 : تراعات دارای مزایای زیر می باشدخعالوه بر این در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت ا

 های رقابتی وقعیت قدرتمند در بازار و امتیازم -1
 سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار  -2
 درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع  -3
 دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه  -4
 به بازار های جدید  دسترسی -5
 خطر کمتر نقص حق  -6
 توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره  -7
 ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان  -8
 وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع  -9

 بنیاد ملی نخبگان  استفاده از مزایای -12
 استفاده از تسهیالت شرکتهای فناور و دانش بنیان  -11
 استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور -12

 مدت اعتبار ورقه اختراع  -3ماده 
قه اختراع برای مدت اختراع حقی است که به مالک اختراع برای خلق یک اختراع جدید اعطاء می شود و عموما در کشور های مختلف مدت اعتبار ور

،اعتبار گواهینامه  1386قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب  16سال اعطاء می شود . بر طبق ماده  22زمان محدود 
به پرداخت اقساط سال منوط  22اختراع ،پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این 

ینامه اختراع فاقد سالیانه توسط متقاضی ثبت اختراع می باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه ساالنه اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و با گواه
 . اعتبار می شود

 ختراعات قابل ثبت ا -4ماده 
، این شرط است که موضوع اختراع نعتی و افشائ کامل و موثر اختراعصبر ای ثبت یک اختراع عالوه بر شرط جدید بودن و گام ابتکاری و کاربرد 

ای قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد در اکثر قوانین ملی یا منطقه ای اختراعات در همه حوزه های صنعت در صورت احراز وجود شرایط الزم بر
که درقانون صراحتآ استثنا شده باشد یعنی قانونگذاران سعی می کنند  اختراع در همه حوزه ها و زمینه های تکنولوژی قابل ثبت است مگر مواردی

وعات که بجای ذکر وبیان موضوعات قابل ثبت ،موارد منفی و مواردی که قابلیت ثبت را ندارد را ذکر کنند و در همین راستا قانونگذار کشور ما موض
 قانون به شرح ذیل احصا نموده: 4قابلیت ثبت را ندارد در ماده 

 اختراعات غیر قابل ثبت )استثنائات اختراع(-5ماده 
 :طه حمایت از اختراع خارج استقانون موارد زیر از حی 4طبق ماده 

 .علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنریکشفیات ، نظریه های  -الف
 .و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعیطرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری  -ب
 .معالجه بیماریهای انسان یا حیوانص و روشهای تشخی -ج

 این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود.تبصره: 
 منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها. -د
 ده باشد.در فنون و صنایع پیش بینی ش" آنچه قبال-ه

عملی و یا هرطریق  فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفادهتبصره: 
 ، افشاء شده باشد.دم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراعدیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تق
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 نها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق حسنه باشد.اختراعاتی که بهره برداری از آ -و
 اعتراض به رد اظهارنامه اختراع -6ماده 

آئین نامه اجرایی ثبت اختراع تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه  58وفق ماده 
روز از تاریخ ابالغ تصمیم،  32تندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت، ظرف مدت به صورت کتبی و همراه با دالیل و مس

نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به  تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض ،نامه این آئین 172ون موضوع ماده از طریق مرجع ثبت به کمیسی
 باشد. روز می 62ذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور گردد. مهلت م معترض مسترد می

 ینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.هز کمیسیون، در اعتراض رد صورت در –تبصره 
 اعتراض به تقاضای ثبت اختراع-7ماده 

داشته باشد باید اعتراض خود را در دونسخه به  آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض 59وفق ماده 
گردد. اعتراض نامه باید همراه با  نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض

ه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل دالیل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچ
روز از تاریخ ابالغ نسبت به رفع  32خواهد که ظرف  نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت باتعیین موارد، کتباً از متقاضی می مدارک منضم به اعتراض

 نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض
 .باشد می روز 62 کشور از خارج مقیم اشخاص برای ماده این در مذکور  مهلت –بصره ت

 اعتراض مبتنی بر ادعای حق مالکیت ثبت اختراع -8ماده 
آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن  62وفق ماده 

به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خود مطابق قانون و این  "لیم مرجع ثبت شده است در صورتی که اختراع قبالتس
نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت  آیین
نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دالیل استنادی به متقاضی ثبت  ای از اعتراض روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه 12نامه، ظرف  آیین این  59ماده 

یم نماید. روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسل 22نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف  ابالغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابالغ اعتراض
 عدم پاسخ متقاضی به ابالغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

شود تا در  گردد و مراتب کتباً به معترض ابالغ می هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقی می
ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت  اظهارنامهصورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق 

روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق 22روز به معترض ابالغ کرده و وی از این تاریخ  12عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 
نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای   این آیین 172مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده 

ه داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسید
این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق  است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در

 قانون است. 59نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده  این آیین 172ماده 
 ین بابت، قابل استرداد نخواهد بود.که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختی از ا صورتی در –1تبصره
 در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود. -2تبصره 
 یابد. های مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش می  چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت -3تبصره 

 
 راعاقامه دعوای ابطال گواهینامه اخت -9ماده 

قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح  18تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده  آئین نامه اجرایی ثبت اختراع ذینفع می 61وفق ماده 
 قانون، نماید.  59مقرر در ماده 

 دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:
 ادعای ابطال؛ اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت -1
 ها؛ رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه -2
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 وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود. -3
 ابطال اختراع ثبت شده و رأی نهایی دادگاه -12ماده 

شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابالغ  اه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی میآئین نامه اجرایی ثبت اختراع هرگ 62وفق ماده 
له  کند. محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم می
ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در  از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خالصه تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت می

 این خصوص خواهد بود.
 اظهارنامه بین المللی 

رجع ثبت می گردد، اظهارنامه بین المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم م 63وفق ماده
 مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا، عمل خواهد نمود.

جهت ثبت بین المللی معرفی شده  "کشور منتخب"و"کشور تعیین شده"، ایران به عنوان که در اظهارنامه های بین المللی در صورتی 64وفق ماده
قاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین نامه مورد بررسی قرار باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط ت

 خواهد داد.
اظهارنامه بین المللی عالوه بر هزینه هایی که برای ثبت بین المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می گردد، جهت بررسی  65وفق ماده 

، چگونگی ارسال آن به دفتر بین المللی و هزینه های شد. در صورت تایید اظهارنامهاهد ، هزینه ای طبق جدول هزینه ها دریافت خوو مدارک آن
 مربوط به عهده متقاضی خواهد بود. 

 هزینه ها
، برای حفظ اعتبار گواهی نامه بایدقانون، اعتبار گواهی نامه اختراع بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.  16با توجه به ماده  66وفق ماده 

، طبق ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهینامهنه ای ساالنه ظرف دو ماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین هزی
 جدول هزینه ها تادیه گردد و اال ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

عالوه بر هزینه ساالنه جریمه ای معادل نصف هزینه ساالنه اختراع را  ،از انقضای موعدوی تا شش ماه پس  اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی
 پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

 ال حق مالکیت ناشی از اختراع ثبت شدهقانت-11ماده 
م نماید و متقاضی باید همراه با این درخواست کتبی مدارک ذیل ال اختراع در مرجع ثبت اقداقمتقاضی باید با تسلیم درخواست کتبی برای ثبت انت

 را تسلیم مرجع ثبت نماید.
 نامه اختراع اصل گواهی -الف
 مدرک قانونی که داللت به انتقال نماید -ب
 مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود -ج
 ها ) حق الثبت انتقال قراردادی( رسید مربوط به پرداخت هزینه -د
ثبت پس از بررسی و تکمیل بودن مدارک آن را در سوابق درج و ضبط و انتقال اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص به ثبت اختراع، ثبت  مرجع -

 شود. روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می 32نامه اختراع درج و به هزینه ذینفع ظرف  و در ظهور گواهی
ی تا زمانی که انتقال و تغییر مالکیت اختراع طبق فرآیند فوق در مرجع ثبت به ثبت نرسیده باشد در مقابل آیین نامه اجرای 57نکته : مطابق ماده 

 اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.
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 فصل ششم

  15المللی بین اختراعات ثبت از حمایت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

15
 های پژوهش و فناوری دانشگاه تهرانها و دستور العملآیین نامه - 
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 مقدمه

 ثبت شود.می اهدا باشد اهمیت حائز نظر اقتصادی از که جدید و نو ابداع ایجاد برای ترعانمخ و مبتکران به که است امتیازی پتنت، یا اختراع ثبت

 برخوردار خاصی اهمیت از دارد ها انسان پیشرفت و بشر زندگی در که نقشی به لحاظ ابداعات و هافرمول و هاطرح تالیفات، اکتشافات، اختراعات،

 افراد از حقوق دسته این قانونی دادن پوشش برای فکری مالکیت حقوق عنوان با حقوق علم از تخصصی که آنجاست موضوع تا این اهمیت است.

 علمی دانشگاهی، نخبگان و متخصصان تشویق همچنین و است. به منظور ترغیب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شده ایجاد

نمایند به شرح مندرج در این آیین نامه رمی که اقدام به ثبت بین المللی اختراع میدر مرکز رشد فناوری سالمت، به اساتید محت عضو های شرکت
 ثبت از حمایت ویژه به اقدام صنعتی و پژوهشی دستاوردهای از حفاظت راستای در علوم پزشکی کرمانشاه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. دانشگاه

سالمت به عنوان تنها نماینده  فناوری رشد مرکز توسط المللی بین اختراعات ثبت از حمایت نامه آیین  منظور همین به نماید.می پتنت() اختراع
گیرند که نام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به صورت صحیح اختراعاتی که در این آیین نامه مورد حمایت قرار می .باشدقانونی دانشگاه قابل اجرا می

 Kermanshah  درج شده باشد و در غیر اینصورت )از جمله ذکر نام دانشگاه بصورت:  اثر در اختراع( صاحب afilationبه عنوان محل اشتغال )

university مشمول این آیین نامه نخواهد شد ضمنا در صورت ارائه آدرس الکترونیکی، ذکر آدرس )kums.ac.ir  الزامی است و در غیر اینصورت
  .مورد حمایت قرار نخواهد گرفت

 :هدافا -1  ماده 

 بیشتر فکر شکوفایی و رشد تولید بسترسازی  -1

 مالیکت فکری از حراست و حفاظت فرهنگ گسترش و ترویج  -2

 جدید فرآیندهای و محصوالت ایجاد برای آنها تشویق و مبتکرین و مخترعان از حمایت -3

 امر به المتمرکز رشد فناوری س در عضو های شرکت دانشگاهی، علمی نخبگان و متخصصان تشویق  -4

 بین المللی اختراع ثبت

 بین المللی سطح در علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه رتبه ارتقاء -5
 :المللی بین اختراع ثبت از حمایت -2 ماده

 ها تصویب شورای فناوری دانشگاب مرکز رشد فناوری سالمت توسط معتبر پتنت ثبت اداره یک در اختراع ثبت هزینه کل از بخشی پرداخت -1 

   صورت آن طریق از اختراع ثبت مراحل که فکری مالکیت خدمات دهنده ارایه های شرکت از یکی تایید با مرحله به مرحله  پرداخت: نحوه  -2 
  .گیرد می

 :بین المللی اختراع ثبت در مشارکت دانشگاه شرایط -3 ماده

 و دانشگاهی نخبگان و اعضای هیات علمی و دانشجویان تشویق همچنین و لمللیبین ا سطح در علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه رتبه ارتقاء منظور به 
شورای فناوری درصدی را با تصویب علوم پزشکی کرمانشاه  دانشگاه بین المللی، اختراع ثبت امر مرکز رشد فناوری سالمت به عضوفناور   هایواحد

 شرایط این در .نماید می اختراع تقبل آنو معنوی   مادی حقوق از برداری بهره ونبد بین المللی اختراع ثبت با مرتبط هزینه های کل از دانشگاه

 ،با تصویب شورای فناوری .نمایند منعکس بین المللی اختراع در مشخصات را علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه نام نمایند می تعهد مخترعین / مخترع
با مخترعین و با پذیرش حمایت مالی و معنوی بیشتر از آن اختراع به خود  طی توافقرا  اختراع فکری  تیمالک حقوق از درصدیمی تواند دانشگاه 

 اختصاص دهد.
 

 :اجرایی شرایط -4ماده 

رشد فناوری سالمت جهت بررسی وجود قابلیت ثبت بین  مرکز به المللی و مستندات الزم بین اختراع ثبت از حمایت کتبی درخواست ارائه -1
 المللی

    دانشگاهشورای فناوری  در درخواست کارشناسی بررسی و  -2

 مرکز   طرف از فکری مالکیت خدمات دهنده ارایه موسسات و شرکتها به )پس از تصویب در شورای فناوری( شرایط واجد افراد معرفی -3

 موسسه مذکور به مخترعین توسط تراعاخ ثبت مبلغ از مخترع سهم درصد پرداخت و موسسات از یکی باتوسط مخترع  اختراع ثبت قرارداد عقد -4
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 مخترع سهم درصد پرداخت تایید و فکری مالکیت خدمات دهنده ارایه شرکتهای از یکی و مخترع بین ما فی اختراع ثبت قرارداد تصویر ارسال  -5

 مذکور شرکت توسط قرارداد مبلغ از

 دانشگاه توسط مرحله هر در شورای فناوری() مصوب  دانشگاه سهم حمایتی درصد پرداخت و ارسالی مدارک بررسی  -6
 امور مالی-5ماده 
 می انجام .....................نام  به .................شعبه  ...................بانک ............ شماره برداشت قابل غیر...............حساب طریق از نامه آیین این مالی موارد کلیه

 .پذیرد

 و تجاری عالئم و صنعتی طرحهای ثبت اختراعات، قانون رعایت با تمدید در تأخیر جرایم و اختراع ثبت تمدید به مربوط هایینههز تعرفه -1تبصره
باشد اما در صورتی که مخترعین می /است، بر عهده  مخترع پذیرفته را آنها در ایران عضویت اسالمی جمهوری که مربوط هایکنوانسیون مفاد

 و دانشگاه توسط  فکری، کیتمال حقوق نسبت میزان به تعلق گرفته باشد دانشگاه به اختراع طی توافق قبلی فکری  تیالکم حقوق از درصدی
 .میگردد مخترعین پرداخت /مخترع

 .بود نخواهد دانشگاه به عهده تجاری عالئم و صنعتی طرحهای اختراعات، ثبت قانون مطابق غیرقانونی عمل از ناشی جرایم : 2 تبصره

 مصوب تجاری عالئم و طرحهای صنعتی اختراعات، ثبت قانون مطابق نگردیده، ذکر نامه آیین این در که مواردی سایر خصوص در :9تبصره 

 .شد خواهد رفتار 1386 آبان 7 در ایران اسالمی شورای مجلس
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 فصل هفتم

 

 16 دانشگاهشورای فناوری  آیین نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

16
 فناوری و تحقیقات دانشگاه تبریزو پیشنهادات مرکز رشد فناوری سالمت کرمانشاه تدوین گردیده است.آیین نامه شورای این آیین نامه با بررسی  - 

 



 

38 

 

 تعریف  
مرکز رشد که برای تصویب خط مشی و سیاست ها، پیشنهاد برنامه و  هایشورای فناوری: شورایی متشکل از مدیران وکارشناسان مرتبط با فعالیت 

شود. بودجه، تصویب صالحیت استقرار واحدهای فناور و تعیین سقف اعتبارخدماتی و تحقیقاتی واحدهای فناور مطابق اساسنامه تشکیل می 
دانشگاه عالی ترین مرجعی است که کلیه خط مشی ها و امور زیربنایی فناوری دانشگاه )مطابق اختیارات( در آن شورا فناوری همچنین شورای 

 تدوین و تبین می گردد.
 

 ترکیب شورای فناوری  -1ماده 
ت و فناوری و صدور حکم توسط رئیس دانشگاه تعیین می به پیشنهاد رییس مرکز رشد و با تایید معاون تحقیقااعضای شورای فناوری دانشگاه 

 : یا با معرفی کتبی نماینده تام االختیار، در جلسات حضور می یابند و از جمله عبارتند از "شوندکه شخصا
 دانشگاه  تحقیقات و فناوریمعاون  -1
 معاون آموزشی دانشگاه -2
 مدیر فناوری دانشگاه  -3
 رییس مرکز رشد فناوری -4
 نماینده رئیس دانشگاه در شورای فناوری -5
 معاون غذا و دارو دانشگاه -6
 رییس اداره امور حقوقی دانشگاه -7
 رئیس امور مالی دانشگاه -8
 رییس  واحد آمار و فناوری اطالعات دانشگاه  -9

 یک نفر کارشناس )مشاور( خبره اقتصادی -12
 رایی استان مرتبط با موضوع کاری مرکز رشدیک و حداکثر دو نفر از مدیران دستگاه های اج -11
 یک و حداکثر دو نفر از کارآفرینان برجسته و مدیران شرکتهای خصوصی مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد -12
 یک و حداکثر دو نفر از اعضای هیات علمی برجسته در حوزه فناوری و یا از مدیران ارشد دانشگاه -13
 سای دانشکده هایک و حداکثر دو نفر از رو -14

تبصره: در صورت نیاز به حضور اشخاص خاص در جلسات شورای فناوری، فرد منتخب با پیشنهاد رییس مرکز رشد و تایید معاون تحقیقات و 
 فناوری در جلسات حضور می یابند.

 ضوابط تشکیل شورای فناوری دانشگاه  -2ماده 
 ر مرکز رشد فناوری سالمت تشکیل جلسه می دهد. شورای فناوری دانشگاه حداقل هردو ماه یکبار د -2-1
ریاست شورای فناوری دانشگاه در کلیه جلسات عادی و فوق العاده شورا با معاون تحقیقات دانشگاه است و در غیاب ایشان مدیر فناوری  -2-2

 دانشگاه عهده دار اداره جلسات می باشد. 
 اند سرپرستی جلسات را برای مدت محدودی به مدیر فناوری دانشگاه واگذار نماید.تبصره : در موارد خاص معاون پژوهشی دانشگاه می تو

 جلسات شورای فناوری دانشگاه با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می گردد. -2-3
با صالحدید معاونت پژوهشی دانشگاه، جلسات فوق العاده شورای فناوری دانشگاه، : در مواردی که الزم باشد، به پیشنهاد مدیر فناوری و  2تبصره

 تشکیل خواهد شد. 
در اولین جلسه شورای فناوری دانشگاه از سوی معاون پژوهشی دانشگاه یک نفر بعنوان دبیر جلسات انتخاب و به اعضای شورا معرفی خواهد  -2-4

 باشد.  شد. این فرد نباید الزاما از اعضای شورا
 

 حدود اختیارات شورای فناوری  -3ماده 
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 ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رئیسه - 1
 های مختلف فناوری به شورای دانشگاه از جمله: ارائه پیشنهاد در زمینه - 2
 بهبود شرایط و رفع موانع تولید و گسترش فناوری در دانشگاه -2-1
 رای طرحهای فناوری و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاهمشارکت با بخش خصوصی در اج -2-2
 بررسی نحوه ارائه خدمات فناوری به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه واستان وچگونگی همکاری دانشگاه ومراکز صنعتی-2-3
 انشگاهتصویب  برنامه راهبردی و عملیاتی مدیریت فناوری د – 3
 مشی فناوری دانشگاه به منظور ارائه به شورای دانشگاه تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط - 4
 های توسعه فناوری در دانشگاه و حمایت از توسعه فعالیت مرکز رشد وکارآفرینی فراهم نمودن زمینه  - 5
 تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت فناور -6
 استفاده اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش پیشنهاد چگونگی - 8
 های مختلف فناوری برای پیشنهاد به مراجع ذیربط نامه تهیه و تدوین آیین - 9

 دهد بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می - 12
 شگاه با اولویت بخشیدن به طرحهای کاربردیتصویب طرحهای فناوری دان - 11
 های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انجام فغالیت های فناورانه ایجاد انگیزه - 12
 های تحقیقاتی ویژه ی طرحالتحصیالن دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرا ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ - 13
 های علمی و فنی کشور تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه - 14
 ارزیابی هر گونه فعالیت فناورانه دانشجویان و اعضای هیات علمی و یا کارشناسان دانشگاه  – 15
 میزان حق باالسری دانشگاه و تعرفه خدمات در حوزه ارتباط با صنعتهای و تصویب  گذاری، تدوین و ابالغ استراتژی سیاست - 16
 های ساالنه و بلند مدت دانشگاه در حوزه فناوری  ها  و برنامه تصویب دستورالعمل - 17
 اه و مرکز رشد( از فروش شرکت های فناور )بر اساس میزان استفاده از امکانات دانشگرویالتی( دانشگاه ) تعیین مدت و میزان حق االمتیاز-18
 ارزیابی شرکت های فناور و دانش بنیان در مرکز رشدپذیرش و  –19
غیر دولتی مورد تایید وزارت بهداشت یا بانک جهت اختصاص اعتبار فناوری با تایید صندوق تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد عاملیت با  -22

 هیات رییسه دانشگاه 
 و  تسهیالت و میزان مبلغ وام به شرکت های فناور تصمیم گیری در مورد پرداخت  -21
 تعیین مدت تنفس، نحوه بازپرداخت، تعداد اقساط، سهم دانشگاه )رویالتی( و نوع تضمین تسهیالت دریافتی شرکت های فناور  -22

 بررسی و پایش عملکرد مرکز رشد دانشگاه  - 23
 کیت فکری و تعیین میزان حمایت اداری، مالی، حقوقی و معنوی دانشگاهها در حوزه مالتایید اعتبار و ارزش گذاری دارایی -24
 های فکریاحراز و تعیین سهم مالکیت هریک از ذی نفعان )پدیدآورندگان،دانشگاه و حامیان( از حقوق مادی حاصل از دارایی -25
 بررسی و تشخیص اختالفات و تخلفات احتمالی در زمینه  مسائل مربوط به فناوری - 26
 های تحقیقاتی دانشگاه از لحاظ قابلیت ثبت در قالب یکی از مصادیق دارایی فکریبررسی دستاورد - 27
 تعیین سهم دانشگاه و تعیین میزان پرداخت هزینه توسط دانشگاه در حوزه ثبت اختراع بین المللی -28
 بخش نامه های کشوری به شورای فناوری محول گردیده است.تصمیم گیری درخصوص سایر مواردیکه مطابق آیین نامه های مختلف وقوانین و -29

ویداد و ... بر تبصره: میزان اجاره بها و هزینه استفاده ازفضا و امکانات و هر گونه خدمات قابل ارائه درمرکز رشد از قبیل برگزاری کارگاه، همایش، ر
 د، تعیین می گردد.اساس تعرفه های مصوب که ساالنه توسط شورای فناوری مرکز تصویب می شو

 
 مدیرفناوریو اختیارات  وظایف -4ماده 

 اداره کلیه امور فناوری بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیات امنا - 1
 تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ارائه به شورای فناوری - 2
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 عالیت ها با اهداف پیش بینی شدهنظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق ف - 3
 ایجاد زمینه های الزم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری - 4
 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد - 5
 ص حقیقی و حقوقی در امور فناوریعقد قرار داد به نمایندگی از معاون تحقیقات و فناوری  با کلیه اشخا - 6
 ارائه گزارش عملکرد سالیانه مدیریت فناوری   - 7
 پذیرش و خروج هسته های فناور -8
 کلیه اختیارات تفویض شده از سوی شورای فناوری دانشگاه  -9
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 تمشفصل ه

 17یین نامه مالی مرکز رشدآ

                                                           

.تصویب هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسیده است به 39در آذز ماه سال  این آیین نامه - 17
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 : هدف  1ماده 
 تخصیص اعتبارات مالی به فناوران و نحوه بازپرداخت اعتبارات تخصیص داده شده. مشخص نمودن نحوه و میزان

 : تعاریف و اصطالحات  2ماده 
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه : 

 مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمرکز : 

 هسته یا شرکت های عضو مرکز رشد فناوری سالمتواحد فناور : 

 شورای فناوری مرکز رشد فناوری سالمت :شورا 

 : انواع اعتبارات تخصیصی  3ماده 
 الف( اعتبار فناوری

دی این اعتبار جهت تحقق ایده واحد فناور اختصاص می یابد ودر صورت پذیرش واحد درمرکز وعقد قراردادعضویت و با توجه به طرح توجیهی اقتصا
قابل پرداخت می  یا بانکهای عامل دانشگاهورای فناوری(، از طریق سهم آورده دانشگاه در صندوق ارائه شده توسط واحد فناور )تصویب شده در ش

 باشد.
  ب( اعتبار خدمات پشتیبانی

ینه ثبت این اعتبارجهت کمک به واحد فناور دراجرای برنامه ها وپرداخت هزینه هایی از قبیل: پرداخت اجاره بهای دفترکار، هزینه ثبت اختراع، هز
، پرداخت حق مشاوره، شرکت در دوره های آموزشی، خرید درنمایشگاهها وجشنواره ها اخذ کد اقتصادی، تبلیغات و بازاریابی، حضور ت وشرک

 تجهیزات در راستای تحقق ایده محوری و ... اختصاص می یابد.
 : میزان اعتبارات4ماده 

 ه در هنگام عقد قرار داد، تعیین و نهایی می گردد.میزان اعتبارات واحدهای فناور بر اساس ایده محوری صورت گرفت
 : سقف اعتبارات حمایتی از واحدها با تصویب شورای فناوری مرکز رشد تعیین می شود.تبصره

  نحوه پرداخت اعتبارات تخصیصی :5ماده 

 الف( اعتبار فناوری

 یا بانک، جهت اختصاص مبلغ تایید شده ، واحد فناور به صندوق شورای فناوری مرکزتصویب طرح توجیهی اقتصادی واحد فناور در  پس از تایید و
مذکور، تعداد معرفی می گردد، صندوق مذکور تحت نظارت مرکز رشد اقدام به پرداخت اعتبار مورد نیاز فناور در قالب یک قرارداد می نماید. در قرارداد 

 و تضمین های الزم تعیین و مشخص می شود.مراحل پرداخت، مدت تنفس، تعداد اقساط بازپرداختی، سهم دانشگاه 
 ب( اعتبار خدمات پشتیبانی

 ریال قابل پرداخت می باشد. 222/222/82برای دوره های رشدحداکثر ریال و 222/222/52برای دوره های پیش رشد حداکثر
د ومابقی پس ازتایید فاکتور هزینه های انجام (درابتدای دوره به واحد اختصاص می یابشورای فناوری مرکزب( نصف اعتبار فوق )تصویب شده در -1

 شده قبلی، ارائه گزارش عملکرد و پیشرفت کار و تایید پیش بینی هزینه های بعدی اختصاص می یابد.
 ب( برای دوره های پیش رشد مرحله دوم اعتبار در ماه سوم و برای دوره های رشد در ماه ششم، اختصاص می یابد. -2

واحد فناور حق هرگونه اعتراض را درخصوص زمان و نحوه دریافت از خود  و قابل پرداخت می باشد اعتبار ی فوق درصورت وجودتبصره: اعتبارات مال
 سلب می نماید.

 نحوه بازپرداخت اعتبارات اختصاص داده شده -6ماده 
 الف( اعتبار فناوری

 نمایندگی از مرکز رشد مشخص می گردد. به یا بانک نحوه بازپرداخت این اعتبار در قرارداد منعقده با صندوق 
 ب( اعتبار خدمات پشتیانی

 ب( واحد فناور موظف به بازپرداخت حداکثر یک برابر اعتبار دریافتی می باشد. -1
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( پس از ماه ) مدت تنفس 3ب( زمان بازپرداخت اعتبارات دوره پیش رشد برای واحدهایی که در پایان این دوره از مرکز خارج می شوند حداکثر -2
 پایان دوره می باشد و مدت زمان بازپرداخت و تسویه دوره مذکور حداکثر یکسال و نیم می باشد.  

دوسال  مدت زمان بازپرداخت وتسویه دوره مذکورحداکثر .ماه پس ازپایان دوره میباشد)مدت تنفس(3ب(زمان بازپرداخت اعتبارات دوره رشدحداکثر-3
 ونیم می باشد.

پس از آن مرکز نسبت به دریافت حقوق خود از محل ضمانت ارائه شده  .ماه می باشد 3ت مجاز در پرداخت اقساط عقب افتاده ب( حداکثر فرص-4
 اقدام می نماید.

 سایر موارد -7ماده 
ویک نسخه از فیش واریزی تحویل مرکز رشد  واریز .......( مبالغ بازپرداختی می بایست به شماره حساب ................... بانک .................... به نام .............1-6

 گردد.
یتی ( هزینه های مازاد مورد نیاز واحد فناور در طول مدت استقرار می بایست از طریق واحد فناور تامین گردد و مرکز رشد در این خصوص مسئول2-6

 ندارد.
، بدهی واحد به دوره رشد شورای فناوری مرکزصورت در خواست واحد فناورو تصویب ( در صورت انتقال واحد فناور از دوره پیش رشد به رشد ، در 3-6

 منتقل می شود.
، قابل شورای فناوری مرکزسهل انگاری نبوده با تصویب  % بدهی های واحد در صورت عدم موفقیت که به دلیل قصورو72تا سقف  ( حداکثر4-6

 بخشودگی می باشد.
 فناور در دوره رشد برای سال بعد، تغییری در زمان سررسیدها و تعداد اقساط اعتبارات صورت نمی گیرد.( درصورت تمدید عضویت واحد 5-6
 باشد. می با شورای فناوری دانشگاهبدهی ( نحوه و چگونگی قسط بندی باز پرداخت مبلغ 6-6

 تضمین ها -8ماده 
ایجاد کنند، لذا در هنگام عقد قرارداد، سفته ای معادل دو  خدماتی برای خود نزد مرکزکلیه واحدها برای دریافت اعتبارات از مرکز رشد ابتدا باید اعتبار 

 برابرکل اعتبار تخصیصی پس از ظهر نویسی حداقل یک ضامن، نزد مرکز به ودیعه بگذارند.
 ( اسناد فوق درخاتمه قرارداد و پس از تسویه حساب نهایی به واحد مسترد خواهد شد.1-7
 فته ها می بایست مطابق اساسنامه شرکت توسط کسانی که حق امضاء دارند امضاء شوند.( قرارداد و س2-7
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 18قرارداد حفظ اسرار و محرمانگینمونه : 1پیوست 
 طرفین قرارداد  -1ماده 

م پزشکی کرمانشاه  به آدرس: خیابان سیلو، نرسیده به میدان شهدا، به نمایندگی آقای بین مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علو این قرار داد ما
عضو محترم هیئت علمی به آدرس:.... به عنوان مجری از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد   ..... به عنوان کارفرما از یک طرف و جناب آقای  دکتر ......

  گردد.می
 موضوع قرارداد  -2ماده 

ب( اسرار تجارت و ج( اطالعات حق   های اختراع اد حاکم بر چگونگی افشائ اطالعات بوسیله و نه محدود به الف( اختراعات و درخواستاین قرارد
)نقشه ها(، آثار تالیفی، نمونه، ابتکارات، دانش ها ) اطالعات فنی(،  چاپ)کپی رایت( د( اطالعات انحصاری، ایده، فنون، طرحهای اولیه، رسمها

حصوالت دها، دستگاهها، تجهیزات،  محاسبات عددی ) الگوریتمها (، برنامه های نرم افزار، مستندات منبع نرم افزار و قواعد مرتبط با خدمات و مفراین
جربی، پیشنهادی هریک از طرفین در حال حاضر یا آنچه که در آینده بوجود آید. و بدون محدودیت شامل اطالعات مربوط به آنها نظیر تحقیق، کارت

 توسعه مشخصات و جزئیات طراحی، مهندسی، اطالعات مالی، تقاضای تدارکاتی، خریدها ، تولیدات، فهرستهای مشتری، سرمایه گذاران، کارکنان،
ید آنهارا ارتباطات قراردادی و تجاری، پیش بینی های تجاری، بازار فروش و حراج کاال، طرحها و اطالعات بازاریابی می باشد که مجری تعهد می نما

 برای شخص سوم فاش ننماید.
 شناسایی اطالعات محرمانه  -9ماده  

سکها، اگر اطالعات محرمانه در برگیرنده مدارک مشهود) شامل و نه محدود به نرم افزار، سخت افزار، سخت افزار، نقشه ها، نمودارها، جداول، دی
حرمانه قلمداد نمود و حتی شرح مشابهی از آنها نیز اطالعات محرمانه می باشد. اگر این نوارها، نمونه های اولیه و الگوها( باشد می توان آنها را م

 اطالعات محرمانه بصورت لسانی یا بصری افشاء شوند می توان آن را به عنوان افشاء اطالعات در بازه زمانی محرمانگی شناخت.
تیار مجری گذارده شده یا ضمن اجرای پروژه در زمان همکاری گذارده خواهد باشد که در اخو مشخصات فنی می اسرار تجاری، تبلیغات، طرح جامع 

 شد.
 راهبری اطالعات محرمانه -4ماده

محرمانگی اطالعات محرمانه کارفرما را حفظ نماید و آنان را برای  "نماید در همه وقت و علیرغم پایان و انفصال این قرارداد کامالمجری توافق می
 ید.شخص ثالث افشاء ننما

 مدت و تاریخ انقضاء قرارداد -5ماده 
حتی توسط تا پایان مهلت قرارداد فی مابین سال پس از تاریخ تنفیذ پایان خواهد یافت. تعهدات مجری براساس این قرارداد  12این قرارداد به مدت 

ی باشد. به محض درخواست کتبی کارفرما، مجری باید وراث، جانشینان و افرادی که کار به آنها واگذار شده برای یک دوره ده ساله غیرقابل فسخ م
 تمامی مدارک، مستندات، مواد محسوس و نیز تمامی رونوشت های آنها که نشانه محرمانگی اطالعات است را به کارفرما بازگرداند.ََ  "فورا

 : تضمین ها6ماده
ابل اجرا است روش انجام و اجرا براساس قرارداد شامل افشاء سازی این قرارداد شامل تعهدات الزام آور حقوقی می باشد که مطابق با مدت آن ق

 طرف سوم نخواهد شد.تضییع حقوق درارتباط با اطالعات محرمانه برای گیرنده آنها منتج به هیچ تعهدی یا تخلف از تعهدی و یا نقض عهد نشده و یا
 : منع مهندسی معکوس7ماده

ری کارفرما دارای اطالعات محرمانه ارزشمند است و توافق می نماید که از تغییر مهندسی معکوس، برنامه های نرم افزا مجری توافق می نماید
نماید و شکستن قفل نرم افزاری  خلق هر اثر دیگری مبتنی برآن و استفاده  مجدد غیرمجاز از برنامه های نرم افزاری در اطالعات محرمانه اجتناب 

 جام این امور ننماید.بدون رضایت کتبی کارفرما اقدام به ان
 : عدم اعطای حقوق8ماده

د کرد. و مجری توافق کرده و می پذیرد که اطالعات فاش شده محرمانه متعاقب این توافقنانه هیچگونه امتیاز یا حقوق مالکیتی برای وی ایجاد نخواه
فکری که براساس این اطالعات محرمانه بوجود آمده یا همچنین هیچ حقی از اختراع، ثبت اختراع، کپی رایت، عالیم تجاری و دیگر حقوق مالکیت 

                                                           

رویه موجود درمرکزرشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - 18
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منظوری می آیند، ندارد. همچنین مجری حق ندارد هیچ محصول یا دیگر موارد استفاده شده، ثبت شده و منتج از اطالعات محرمانه کارفرما را به هر 
 ساخته، استفاده نموده یا بفروشد.

 : جبران خسارت عادالنه3ماده 
ارید که تخطی از این توافقنامه می تواند ضررهای جبران ناپذیری به کارفرما وارد نماید که به دلیل آن کارفرما محق به پیگیری مجری ادغان می د

 قانونی جبران خسارات عادالنه و جبران ضررهای مالی است.
 : متفرقه11ماده

ل یا واگذار نماید خواه در اجرای قانون باشد و یا به نحو دیگر. هرگونه مجری بدون رضایت کتبی کارفرما نمی تواند این قرارداد را به طرف سوم انتقا
وری اسالمی تالش بعمل آمده درموارد فوق فاقد اعتبار و نافذ نمی باشد. هر گونه کنترل، اجرا، تفسیر و ترجمه این توافقنامه تابع قوانین جاری جمه

فقنامه عیرقابل اجرا و بی اعتبار تشخیص داده شود بطور کلی این عدم قابلیت اجرا و بی ایران است. اگر بوسیله مرجع ذیصالح بندهایی از این توا
ا اهداف این اعتباری، کل این توافقنامه را بی اعتبار و غیر قابل اجرا نخواهد کرد و در این حالت بندهای مذکور با نزدیکترین قانون قابل انطباق ب

توافقنامه یک قرارداد کامل و انحصاری در مورد افشاء اطالعات می باشد. این قرارداد در دو نسخه امضاء بندها تغییر کرده و تفسیر می شوند. این 
 شده، هر کدام از نسخه ها حکم واحد را دارد و پس از انعقاد قرارداد هر تکثیر معتبری از این توتفقنامه حکم نسخه اصلی را دارد.

 : اقامتگاه طرفین 11ماده
گردد در صورت تغییر اقامتگاه سریعا مراتب را به اطالع مان است که در ابتدای قرارداد قید شده و هر یک از طرفین متعهد میاقامتگاه طرفین ه

 طرف دیگر برساند در غیر اینصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود.
 : مواد و نسخ قرارداد12ماده 

 باشد.باشند، تنظیم گردید و پس از امضاء، نزد طرفین الزم االجرا میواحد می ماده و در دو نسخه که در حکم 12این قرارداد مشتمل بر 
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 19قرارداد حقوق مالکیت فکری نمونه: 2پیوست 
 ..………………پروژه: 
 : طرفین قرارداد 1ماده 

 صاحب ایده / اختراع ................  (1-1

 پروژه از ابتدا تا مرحله بهره برداری ...................نماینده محققین و مسئول  (1-2

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر  بهروز حمزه، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه (1-3

 :آدرس طرفین 2ماده 
 ..................................... :( مخترع، ...................2-1
 ...............................................................( نماینده محققین، 2-2
 دانشگاه، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری  2ساختمان شماره  –بلوار شهید بهشتی  –( دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: کرمانشاه 3-3
رسال مراسالت از طریق نشانی های فو ق الذکر قانونی تلقی می شود ( نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی می باشد، لذا مکاتبات رسمی و ا3-4

مطلع نمایند در غیر این صورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عذر  "ساعت یکدیگر را کتبا 48و در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 
 عدم اطالع پذیرفته نمی باشد.

 موضوع قرارداد  :3ماده 
 "..........................."قیقاتی اعم ازآزمونهای حیوانی وانسانی موردنیاز، تولیدوبهره برداری از      انجام مراحل تح 
 مدت قرارداد :4ماده  
 سال خواهد بود. 12مدت قرارداد از زمان اولین فروش محصول به مدت  
 : تعهدات مخترع  5ماده   
 ه از انواع گیاهان مورد استفاده( انتقال دقیق کلیه اطالعات و تجارب استفاد5-1
 ( عدم مذاکره با هرگونه اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص ثبت، بهره برداری  و تجاری سازی موضع قرارداد 5-2
 ( حضوردر محل و زمان تعیین شده، حسب تشخیص محققین و یا دانشگاه جهت توضیح اطالعات مربوط به موضوع قرارداد5-3
 امور مربوط،  از ابتدای شروع پروژه تا ورود محصول به مرحله تولید، تجاری سازی و فروش محصول ( همکاری در انجام5-4

 : تعهدات محققین 6ماده 
 ( استخراج و شناسایی اجزای موثر، انجام آزمونهای آزمایشگاهی جهت فرموالسیون و کنترل فیریکو شیمیایی فرآورده طراحی شده 6-1
 مربوط به اخذ مجوزهای الزم و ورود محصول به مرحله تولید، تجاری سازی و فروش محصول همکاری در انجام امور (6-2 
 ( کلیه اطالعات مربوط به مخترع  را محرمانه تلقی می نماید.6-3

 : تعهدات دانشگاه:7ماده 

هیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای حمایت حقوقی، ادرای و مالی )درحدود ضوابط و اعتبارات مصوب دانشگاه( درجهت انجام مطالعات، ت( 7-1
  قرارداد. 1-6موضوع بند 

 در جهت  ورود به مرحله تولید و تجاری سازی محصولحمایت حقوقی، ادرای و مالی )درحدود ضوابط و اعتبارات مصوب دانشگاه(  7-2
 ( کلیه اطالعات مربوط به مخترع را محرمانه تلقی می نماید.7-4

 ارداد : شرایط عمومی قر8ماده 
(کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار، هرگونه پاسخگویی به شکایات در اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختالف کارگری و سایر 8-1

 تعهدات قانون کار به عهده نماینده محققین و  مخترع بوده و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
سائل ایمنی و حفاظت اشخاص ثالث و کارکنان محققین و مخترع به عهده آنان بوده و دانشگاه هیچ گونه تعهدی به پرداخت ( مسئولیت کلیه م8-2

 خسارت های جانی و مالی در خصوص کارکنان طرفین قرارداد نخواهد داشت.
 پذیرد. ( واگذاری قرارداد به صورت کلی یا جزیی فقط  با حفظ حقوق و هماهنگی دانشگاه صورت می8-3
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 به عنوان نمایندگان محققین و مخترع، مسئول هماهنگی و پاسخگویی به دانشگاه می باشند. 1( اشخاص معرفی شده در ماده 8-4
 : حقوق طرفین 9ماده 

 سهم حاصل از بهره برداری،  تولید و فروش  محصول به صورت ذیل تقسیم خواهد شد:
باقیمانده % 12و % خواهد بود 92بر اساس توافق فی مابین قرارداد(  2-1) افراد ذکر شده در بند  متعلق به محققین سهممتعلق به  مخترع  و  سهم

 متعلق به دانشگاه می باشد.
 : حل و فصل اختالفات 12ماده 

پزشکی با حضور یک  رفع و همچنین حل و فصل هر گونه اختالف فنی یا حقوقی ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد به شورای فناوری دانشگاه علوم
زم نماینده از سوی مخترع و یک نماینده از سوی محققین، واگذار می گردد. و رای شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای طرفین ال

 االجرا ء می باشد.
 : قانون حاکم 11ماده

 نشگاه علوم پزشکی در این قرارداد نافذ و حاکم خواهد بود.کلیه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری و آئین نامه مالی و معامالتی دا
 : نسخ قرارداد  12ماده 

  .ماده و سه نسخه تهیه وتنظیم گردیده و  هر یک از نسخه های قرارداد حکم واحد را دارد 12این قرارداد در 
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22قرارداد سه جانبه ارتباط با صنعت نمونه: 3پیوست 
 

 
 -2ساختمان شماره –تاریخ .....................بین دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی آقای دکتر بهروز حمزه به نشانی   بلوار شهید بهشتی  در ، راردادق این

.....................که منبعد در این قرارداد حوزه معاونت تحقیقات و فناوری که منبعد در این قرارداد دانشگاه نامیده می شود و...........................به نشانی....
از این قرارداد کارفرما نامیده می شود  مجری نامیده می شود از یک سو و شرکت ............... به نمایندگی ...................به نشانی...................... که منبعد  در

 اجرای کلیه مفاد آن می باشند.منعقد می گردد و طرفین قرارداد ملزم به سوی دیگر  

 موضوع قرارداد: 1 ماده

 :است مجاز کارفرما .نماید می واگذار کارفرما  به طورانحصاری به را فنی دانش و اختراع حقوق از استفاده حق و لیسانس وسیله بدین مجری،

 .گیرد کار به را یصنعت واحد برداری بهره و ساخت طراحی، برای لزوم مورد فنی اطالعات و فنی الف( دانش

 واحد از برداری بهره و برای ساخت نیاز مورد لوازم سایر و ها افزار نرم و افزارها سخت ها، دستگاه تجهیزات، ساخت یا و اخذ خرید، به ب( نسبت

 .کند اقدام صنعتی
 : مدت قرارداد2ماده 

 ...................می باشد که این مدت با توافق طرفین  قابل تمدید خواهد بود.مدت اجرای طرح از تاریخ ...........................لغایت ............

 :  مبلغ کل قرارداد3ماده
ارش نهایی و پس مبلغ کل این قرارداد به عدد                ریال )       ( است که پس از کسر سهم باال سری دانشگاه و کسور قانونی مرتبط و ارائه گز

 این قرارداد به مجری پرداخت خواهد شد. 5کارفرما مطابق ماده  از تایید آن توسط
مجری موظف است در موعد مقرر با هریک از همکاران طرح تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود نگهداری نماید و -1تبصره 

 دانشگاه هیچگونه تعهدی به همکاران طرح نخواهد داشت.
 ریال می باشد.  % مبلغ کل قرارداد،  معادل......5شگاه توافق شده فی مابین مبلغ باالسری دان -2تبصره 
در صورت عدم کسر کسور قانونی شامل بیمه،مالیات و... توسط کارفرما، دانشگاه راساً نسبت به کسرکسور مذکور اقدام می نماید. ضمنا  -3تبصره 

 قرارداد اجرای طرح  کسر می شود. یادآور می گردد که در هر صورت کسور قانونی فقط یک بار از
 پرداخت به ملزم باشد موجه قرارداد غیر مفاد به توجه با تأخیر این و نماید تأخیر مجری به قرارداد مبلغ پرداخت در کارفرما  که صورتی در :4تبصره

 .خواهد بود تأدیه تأخیر خسارت
 ( نحوه پرداخت 4ماده

توسط کارفرما به حساب دانشگاه، دانشگاه پس از کسرکل سهم باالسری دانشگاه و کسور قانونی ، مابقی  ( پس از واریز بودجه هر مرحله از طرح4-1
 مبلغ را به مجری طرح پرداخت نماید.

( دانشگاه موظف می باشد مرحله آخر از مبلغ طرح به مجری را پس از کسور قانونی منوط به انجام کلیه تعهدات مجری طرح و اعالم و تایید 4-2
 اتمه آن توسط کارفرما به مجری پرداخت نماید.خ

پس از پایان هریک از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت،  -5تبصره 
 ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.

 ( تعهدات کارفرما5ماده 
 فنی دانش دهنده انتقال به وافق،ت مورد مبالغ پرداخت

 تکنولوژی از کامل برداری بهره (5-1

 شود می مشخص دهنده انتقال سوی از که الزم استانداردها حداقل به رسیدن  (5-2

 تولید جزئیات از گزارش ارائه  (5-3

 کافی و سبمنا های زیرساخت و کارخانه محل سازی آماده تولید؛ با قرارداد موضوع ارتباط صورت در (5-4
 ( تعهدات مجری6ماده 

                                                           

علوم پزشکی کرمانشاه هتوسط مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاشده  متن پيشنهاد - 20
  



 

50 

 

ره (  مجری موظف است مفاد این قرارداد را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و با به6-1
 صوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد.گیری صحیح از امکانات و برنامه ریزی مناسب، طرح را به نحوی هدایت کند که در زمان مقرر و با بودجه م

 ( تدوین گزارش پیشرفت کار بصورت تایپ شده و بر اساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.6-2
 (  ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح مطابق با تعهدات دانشگاه به کارفرما.6-3
 ساس قرارداد فی مابین و پاسخگویی کامل تعهدات و پذیرش کامل آن با امضاء این قرارداد.(  اجرای دقیق کلیه تعهدات دانشگاه به کارفرما برا6-4

 بهره برداری از نتایج علمی حاصل از اجرای این قرارداد بدون مجوز کتبی دانشگاه مجاز نخواهد بود. -6تبصره 
مکاران خود را ازافراد واجد شرایط و براساس ضوابط و تمام مسائل مرتبط با همکاران طرح بر عهده مجری بوده و وی موظف است ه -7تبصره

  مقررات عمومی دانشگاه انتخاب نماید.
 ( وظایف و تعهدات دانشگاه7ماده

 ( دریافت هرگونه تعهدات الزم ) مالی و معنوی ( از مجری7-1
 4( پرداخت مبلغ قرارداد براساس موارد مندرج در ماده7-2
 و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه براساس طرح مصوب.( دراختیار قراردادن اطالعات 7-3

 فرآیند در ( بهبود8ماده

 در زیر شرح به باشد، آن انتقال مجازبه و گردیده اخذ یا ایجاد وی توسط قرارداد مدت در که را فرآیند در بهبود هرگونه که شود می متعهد مجری،

 :می کندکه تعهد ویژه هب دهد. مجری قرار کارفرما  دسترس

 توسعه موارد شامل مجری، شده توسط اخذ یا شده ایجاد فرایند توسعه از استفاده حق طرف، دو توافق مورد شرایط تحت و معقول بهای ازای در

 همچنین کیفیت وصنعتی  واحد بازدهی و اطمینان ضریب ظرفیت، های زمینه بهبودی در به منجر تواند می که را ع اخترا عنوان به شده ثبت

 .نماید واگذار به کارفرما شود محصوالت
 اضافی خدمات انجام (9 ماده

 اعمال برای است ممکن خدماتی که اضافی، الزحمه حق دریافت توافق ودرازای مورد زمان مدت ظرف مجری کند، درخواست کارفرما  هرگاه

 .داد خواهد انجام برای کارفرما باشد، الزم ازاریابی محصولیا ب صنعتی واحد از برداری بهره و فرایند تکنولوژی در تغییرات
 ( تضمین حسن اجرای تعهدات12ماده

مجری متعهد است وظایف و خدمات مندرج در این قرارداد را به نحو احسن انجام دهد و در صورتی که به تعهدات خود عمل ننماید، موظف است 
 اب دانشگاه واریز نموده و خسارت های وارده را جبران نماید.کل هزینه های پرداخت شده توسط دانشگاه را به حس

 محرمانه اطالعات افشای عدم (11ماده

 و کرده تلقی محرمانه اطالعات کنند به عنوان می دریافت یکدیگر از که را هایی نقشه و ها داده مدارک، و اسناد فنی، دانش فنی، اطالعات ،طرف دو
  نخواهندکرد. افشا ثالث اشخاص نزد باشند، افشا به زممل "قانونا که مواردی استثنای به

 .شد خواهند محرمانه افشای اطالعات عدم به های مربوط الزام رعایت به نیز متعهد طرف دو کارکنان تبصره:
 ( واگذاری12ماده

 واگذار غیر به مقابل، طرف اجازه کتبی دونب قرارداد را این در را خود شده درج تعهدهای و حقوق از بخشی یا تمام تواند نمی طرف دو از یک هیچ

 .شده باشد واگذاری چنین به ملزم قانون کارفرما موجب به که مواردی در مگر نماید
 دولتی معامالت در دولت کارکنان مداخله منع (13ماده

 ابطال صورت در و نیست 1337ماه  دی دوم و بیست مصوب دولتی معامالت در دولت رکنان کا مداخله منع قانون مشمول که کند می اعالم مجری،

 کرد. خواهد پرداخت را به کارفرما وارده های خسارت تمام وی توسط پیش گفته قانون رعایت عدم واسطه به قرارداد
 ( حوادث قهری:14ماده 

نچه این حوادث باعث تعلیق در انجام درصورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیرممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد وچنا 
ر از موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد دانشگاه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و درصورتی که مدت تعلیق یک ماه یا کمت

 دت قرارداد افزوده خواهد شد.یک ماه باشد مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به م
 قرارداد فسخ (15ماده 
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 نماید. چنانچه مجری به تمام یا قسمتی از تعهدات خود عمل ننماید دانشگاه می تواند ظرف حداکثر یک ماه نسبت به ابالغ اخطار کتبی به وی اقدام
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هماهنگی اداره دفتر تعیین میزان ضرر وزیان وخسارات وارده ناشی از فسخ قرارداد، بر عهده  -8تبصره 

 حقوقی دانشگاه انجام خواهد شد.
 در موارد احصاء شده زیر نیز دانشگاه حق فسخ قرارداد را دارد : -9تبصره 

 روز در انجام تعهدات مجری. 32(تاخیر غیرموجه بیش از 15-1
 بی مجری ازدانشگاه.( واگذاری قرارداد به غیر، بدون اخذاجازه کت15-2
 (  عدم اعمال دقت الزم و معمول در اجرای قرارداد توسط مجری.15-3

 فسخ بر مبنی خود قصد از را مقصر ماهه طرف یک اخطار با تواند می دیگر طرف کند قصور خود تعهدهای انجام قرارداد در طرف دو از یک هر اگر

 .نماید اقدام قرارداد فسخ به شده مدت یاد مقصردر طرف طتوس تعهد انجام عدم صورت در و ساخته آگاه قرارداد

 ایجاد می کند.  فسخ حق دیگر طرف برای طرف دو از یک هر ورشکستگی حکم صدور یا انحالل
 اختالف حل (16ماده

 مقابل طرف از اطالعی دریافت تاریخ از طی یک ماه طرف کند دو بروز آن اعتبار و فسخ نقض، یا قرارداد با ارتباط در اختالفی طرف دو بین گاه هر

 موفق هنوز طرف دو شده یاد مدت انقضای از پس اگر گرفت. خواهند کار به طریق مذاکره از اختالف حل در را خود مساعی اختالف وجود از حاکی

االتباع  الزم طرف دو برای صادره رأی نمایند. مراجعه ایران اسالمی جمهوری صالح های می توانند به دادگاه  نشده باشند فیمابین اختالف حل به
  .بود خواهد
 .ندارد را خود تعهدات اجرای و قرارداد موضوع انجام در تعلیق حق اختالف بروز زمان در حتی عنوان هیچ تحت طرح : مجری12تبصره 

 ها ابالغیه (17 ماده

 .گردد تحویل دستی صورت به یا ارسال شود سفارشی پست طریق زا و بوده کتبی صورت به باید مجوزها و ها اطالعیه ها، اخطاریه ها، ابالغیه تمام
 شود. تا داده تغییراطالع از قبل روز (12حداقل ده) باید مراتب طرف، دو از یک هر الکترونیکی آدرس یا فاکس شماره پستی، نشانی تغییر صورت در

 .میگردد تلقی شده دریافت و شود می ارسال لیقب به نشانی ها مکاتبه است نشده اعالم دیگر طرف به جدید نشانی که زمانی
 ( جریمه دیرکرد18ماده

رماه چنانچه طرح بدون عذر موجه ) به تشخیص شورای فناوری دانشگاه ( در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد هم صورت نگیرد به ازای ه
 اخیر در انجام تعهد از مجری کسر می شود.تاخیر در اتمام طرح، دو درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان خسارت ت

 ( نسخ قرارداد19ماده
 نسخه که تمامی نسخ دارای ارزش یکسان است تنظیم و پس از امضاء طرفین الزم االجرا می باشد. 3تبصره و  12بند و 12ماده  و  19این قرارداد در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 

 

 21 گاهی ارتباط با صنعت() طرح  برون دانش قرارداد داخلی با مجرینمونه  :4پیوست 
 

 ( مقدمه:1ماده
حوزه  -2ساختمان شماره -در تاریخ...... این قرارداد بین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با نمایندگی آقای دکتر.....به نشانی بلوار شهید بهشتی 

شود و دکتر............. عضو هیات علمی دانشکده..... و  که از این پس در این قرارداد دانشگاه نامیده می 38384185معاونت تحقیقات و فناوری تلفن: 
............. که از این پس در این قرارداد مجری نامیده می شود منعقد می گردد و طرفین قرار داد ملزم به  نماینده دانشگاه در اجرای این طرح به نشانی

                    اجرای کلیه مفاد آن........ می باشند.
 ( موضوع قرارداد:2ماده

براساس تفاهم نامه یا قرارداد منعقد شماره ..... مورخ .........فی مابین  " ........ "( تحت عنوان  ارتباط با صنعت اجرای طرح پژوهشی برون دانشگاهی)
 می باشد.دانشگاه علوم پزشکی با شرکت.......... سفارش دهنده طرح ) کارفرما ( می باشد، که الینفک این قرارداد 

بدیهی است کلیه تعهدات دانشگاه در ارتباط با اجرای ماده مذکور به کارفرما، برعهده مجری طرح بوده و طی این قرارداد به ایشان منتقل  -تبصره 
جری آن را دریافت می گردد. لذا دانشگاه موظف است در صورت درخواست کارفرما به ارائه هرگونه تعهد اعم از مالی و معنوی عینا مطابق آن، از م

 نماید.
 ( مدت و زمان اجرا3ماده

 ماه منطبق بر قرارداد با واگذارنده ) کارفرما ( از تاریخ........... پس از ارائه گزارشات نهایی توسط مجری است.  6مدت اجرای طرح 
 این مدت با تایید مجری و با توافق کارفرما قابل تمدید خواهد بود.-تبصره

 رارداد( مبلغ کل ق4ماده
ایی و پس از مبلغ کل این قرارداد به عدد .........ریال )       ( است که پس از کسر سهم باال سری دانشگاه و کسور قانونی مرتبط و ارائه گزارش نه

 این قرارداد به مجری پرداخت خواهد شد. 5تایید آن توسط کارفرما مطابق ماده 
موعد  مقرر با هریک از همکاران طرح تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود  در  5مجری موظف است مطابق  ماده -تبصره یک

 نگهداری نماید و دانشگاه هیچگونه تعهدی به همکاران طرح نخواهد داشت.
              ریال می باشد.            % مبلغ کل قرارداد،  معادل .....5مبلغ باالسری دانشگاه توافق شده فی مابین  -تبصره دو
 در صورت عدم کسر کسور قانونی شامل بیمه ، مالیات و... توسط کارفرما، دانشگاه راساً نسبت به کسر  -تبصره سه

 کسور مذکور اقدام می نماید. ضمنا یادآور می گردد که در هر صورت کسور قانونی فقط یک بار از قرارداد اجرای طرح  کسر می شود.
 دجه به مجری( نحوه پرداخت بو5ماده

( پس از واریز بودجه هر مرحله از طرح توسط کارفرما به حساب دانشگاه، دانشگاه پس از کسر سهم باالسری دانشگاه و کسور قانونی در هر 1-5
 مرحله، مابقی مبلغ را به مدیر طرح پرداخت نماید

انونی منوط به انجام کلیه تعهدات مجری طرح و اعالم و تایید ( دانشگاه موظف می باشد مرحله آخر از مبلغ طرح به مجری را پس از کسور ق2-5
 خاتمه آن توسط کارفرما به مجری پرداخت نماید.

پس از پایان هریک از مراحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه  -تبصره یک
 آن اقدام نماید. خسارت، ادامه و یا تمدید و واگذاری

 ( وظایف و تعهدات مجری6ماده
ه ( مجری موظف است مفاد این قرارداد را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و با بهر1-6

 و با بودجه مصوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد. گیری صحیح از امکانات و برنامه ریزی مناسب، طرح را به نحوی هدایت کند که در زمان مقرر
( رعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطالعات محرمانه که به منظور انجام این طرح حاصل می شود و عدم ارائه آن به اشخاص حقیقی و یا 2-6

 حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه.
 بر اساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح. ( تدوین گزارش پیشرفت کار بصورت تایپ شده و3-6
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 ( ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح مطابق با تعهدات دانشگاه به کارفرما.4-6
 .اد( اجرای دقیق کلیه تعهدات دانشگاه به کارفرما براساس قرارداد فی مابین و پاسخگویی کامل تعهدات و پذیرش کامل آن با امضاء این قرارد5-6

 بهره برداری از نتایج علمی حاصل از اجرای این قرارداد بدون مجوز کتبی دانشگاه مجاز نخواهد بود.-تبصره یک
 مجری حق واگذاری این قرارداد به هیچ عنوان به شخص ثالث ) حقیقی یا حقوقی ( را ندارد.-تبصره دو

ی موظف است همکاران خود را ازافراد واجد شرایط و براساس ضوابط و تمام مسائل مرتبط با همکاران طرح بر عهده مجری بوده و و-تبصره سه
 مقررات عمومی دانشگاه انتخاب نماید.

 ( وظایف و تعهدات دانشگاه7ماده
 ( دریافت هرگونه تعهدات الزم ) مالی و معنوی ( از مجری1-7
 5( پرداخت مبلغ قرارداد براساس موارد مندرج در ماده2-7
 دن اطالعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه براساس طرح مصوب.( دراختیار قراردا3-7

 ( تضمین حسن اجرای تعهدات8ماده
مجری متعهد است وظایف و خدمات مندرج در این قرارداد را به نحو احسن انجام دهد و در صورتی که به تعهدات خود عمل ننماید، موظف است 

 ه توسط دانشگاه را به حساب دانشگاه واریز نموده و خسارت های وارده را جبران نماید.کل هزینه های پرداخت شد
 ( فسخ قرارداد9ماده

 نماید.چنانچه مجری به تمام یا قسمتی از تعهدات خود عمل ننماید دانشگاه می تواند حداکثر تا یک ماه نسبت به ابالغ اخطار کتبی به وی اقدام 
و زیان و خسارات وارده ناشی از فسخ قرارداد، بر عهده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و با هماهنگی اداره دفتر  تعیین میزان ضرر -تبصره یک

 حقوقی دانشگاه انجام خواهد شد.
 در موارد احصاء شده زیر نیز دانشگاه حق فسخ قرارداد را دارد : -تبصره دو

 ات مجری.روز در انجام تعهد 32( تاخیر غیرموجه بیش از 1-2-9
 ( واگذاری قرارداد به غیر، بدون اخذاجازه کتبی مجری ازدانشگاه.2-2-9
 ( عدم اعمال دقت الزم و معمول در اجرای قرارداد توسط مجری.3-2-9

 ( موارد غیر مترقبه یا فورس ماژور12ماده
فسخ خواهد شد وچنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام درصورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیرممکن گردد، قرارداد 

ر از موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد دانشگاه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و درصورتی که مدت تعلیق یک ماه یا کمت
 و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد. یک ماه باشد مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید

 ( حل اختالف11ماده
ن طرفین در مواردی که برای طرفین قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختالف نظری پیش آید، موضوع توسط نمایندگا

تالف خواهد بود. مجری طرح تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اختالف و یک داور مرضی الطرفین بررسی و رای اکثریت هیات موصوف قاطع اخ
 حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات خود را ندارد. 

 ( جریمه دیرکرد12ماده
نگیرد به ازای هرماه چنانچه طرح بدون عذر موجه ) به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه ( در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد هم صورت 

 تاخیر در اتمام طرح،  دو درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد از مجری کسر می شود.
 (نسخ قرارداد13ماده

 د.نسخه که تمامی نسخ دارای ارزش یکسان است ، تنظیم و پس از امضاء طرفین و الزم االجرا می باش 3ماده و  13این قرارداد در 
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های فناوری در مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهشیوه نامه ارزیابی فعالیت  :5پیوست   

فناوری(   -های پژوهشیفعالیت -3تنظیم شده بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی )ماده   

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
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تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرایند با تایید مراجع 
 ارتین مطبوعذیصالح وز

 
هر نوآوری که در جهت حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا  -

 محصول جدیدی در کشور گردد.

 ها به شرح زیر خواهد بود.نحوه امتیاز دهی به این فعالیت

بهداشتی و -پژوهشی-ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشیها و روشطراحی سیستم -1
درمانی در سطح کشور با گواهی معاونین ذیربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شورای 

 امتیاز 15سیاستگذاری وزارتخانه و تایید هیات ممیزه مرکزی تا 
 
بهداشتی و -پژوهشی-ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشیها و روشطراحی سیستم  -2

دانشگاه با گواهی معاونین ذیربط دانشگاه و تایید هیات ممیزه  درمانی در سطح منطقه تحت پوشش
 امتیاز 3دانشگاه و یا هیات ممیزه مرکزی تا 

 
-های جدید پزشکی که در جهت خودکفایی کشور کمک موثر نماید مانند اجرای روشانجام فعالیت -3

رشته مربوطه و تایید هیات درمانی نوین برای اولین بار در ایران با گواهی هیات ممتحنه -های تشخیصی
 امتیاز 12امتیاز و حداکثر  4-5/2ممیزه مرکزی از 

 
ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه بشود با  ءمدل سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و اجرا -4

گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید هیات ممیزه مرکزی 
 امتیاز 3تا 
 
تولید مواد برای آزمایشات پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس به ترتیب با  -5

 امتیاز 2گواهی معاونت سالمت و معاونت غذا و دارو حسب مورد و تایید هیات ممیزه مرکزی تا 
 
گواهی معاونت  تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور مستند بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با -6

 امتیاز 5تا 5/2سالمت و تایید هیات ممیزه مرکزی 

1 

   
 
 
 

21 

  
5/1-5 

 
 
 

1-11 

 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل و یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصالح وزارتین متبوع 
 هر اختراع و اکتشاف و تعیین و توالی ژن و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی

 شده در مراجع قانونی داخل کشور پس از تایید معاونت تحقیقات و فناوری  ثبت 
 امتیاز  5تا  5/2وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از 

 و در صورت
 امتیاز 22امتیاز و حداکثر  12تا  1ثبت بین المللی پس از تایید معاونت از 

 به همراه چاپ چنانچه ثبت اختراع یا کشف ژنی در سطح بین المللی -تبصره
 گیردای باشد یک امتیاز کامل و به مورد دیگر نصف امتیاز تعلق میمقاله  

2 

 3 های فناوری )اختراعات و جشنواره( با تایید هیات ممیزه ذیربط سایر فعالیت 2 5  

 4 ربطهای پژوهشی، فناوری و نوآوری با تایید هیات ممیزه ذیارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت 2 8  

  11 1-5  کسب رتبه در جشنواره ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی  
 (1رتبه سوم حداکثر      3رتبه دوم حداکثر     5)رتبه اول حداکثر 

5 
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 مقدمه :
 .که تمام جوانب و ارکان جامعه را تحت الشعاع  قرار می دهد در کشورهای در حال توسعه و پر جمعیت، از جمله مسائل مهم و اساسی است که  اشتغال

خواهد شد. کار آفرینان و  ی آنها منجر  به کشف روشهای پیشگیرانه و اصالحی  برای هر یک از گروههاتقسیم بند شناسایی عوامل مختلف بیکاری و
بخش مهمی از بیکاران را شامل  می شوند که بعضا فاقد امکانات و سرمایه کافی برای تحمل ریسک دوران ابتدایی ایجاد اشتغال و  ،دانش  آموختگان

 خود اشتغالی  می باشند.

نند، نقش کاالها / خدمات جدیدی را به بازار رقابتی عرضه می ک امروزه در تمام دنیا اکثر مشاغل جدید از طریق شرکت های نوپایی بوجود می آیند که
خوانده می شوند، در رشد و توسعه  SEM ( که با نامSmall and medium size Enterprisesی کوچک و متوسط ) تعیین کننده این شرکتها

آن تاکید می  هگون بانیز گزارشات رسانه ها و مطبوعات گون کشور در سراسر جهان شناخته  شده است و همواره در نتایج مطالعات و تحقیقات مختلف و
ز طرف دیگر کارآفرینی ها در حقیقت اگر موتور اقتصاد نباشند، محور اشتغال هستند. ا SEMکشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که شود. در

، مسائل دیگری مانند توسعه  و تجاری سازی تکنولوژی را قرار دارند و این دووچک و متوسط کار آفرینان در ارتباط تنگاتنگ با سازمانهای کو حمایت از
از اهمیت بسیاری برخوردار  اش حیاتی ایفا می کنند و حمایت از آنهقها در سالمت اقتصادی هر کشور ن SEMشعاع قرار می دهند. به این ترتیب لتحت ا

گرفته اند  که در این  ی کوچک شکلاها و به خاطر توجه به کسب و کاره SEM توسط % مشاغل جدید11در کشور ایاالت متحده  9111سال است. در
 .میان، انکوباتورها ) مراکز رشد ( نقش اساسی در توسعه و گسترش این کسب و کارهای جدید داشته اند 

امکانات و خدمات مراکز رشد دانشگاه های مشخص کردن نحوه پذیرش ، حمایت و خروج واحدهای فناور پیش رشد و رشد متقاضی استفاده از : هدف
 علوم پزشکی میباشد.

 : تعاریف

سازمانی است تحت مدیریت  متخصصین حرفه ای که با ارایه خدمات حمایتی به دنبال ایجاد و توسعه کسب و  :مرکز رشد فناوری سالمت .9
های مختلف فعالیت می کنند و اهداف اقتصادی مبتنی  کارهای جدید توسط کار افرینانی است که در قالب واحدهای نوپای فعال، در زمینه

  مرکز رشد نامیده می شود. ربه اختصا کرمانشاهکز رشد دانشگاه علوم پزشکی در این آیین نامه مر بر دانش و فن دارند.
، پیشنهاد برنامه وسیاست هامرکز رشد که برای تصویب خط مشی کارشناسان مرتبط با فعالیت شورایی متشکل از مدیران و شورای فناوری: .2

 مطابق اساسنامه تشکیل می شود.احدهای فناور و تعیین سقف اعتبارخدماتی وتحقیقاتی واحدهای فناورو رتصویب صالحیت استقرا ، و بودجه

 

زمینه تحقیقات اسناد قانونی در سایر ی هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد که با توجه به اساسنامه و یا ادار واحدهای واحدهای فناور: .3
و تجاری کردن نتایج و تحقیقات فعالیت مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی  ای، طراحی مهندسی،ه ربردی و توسعاک
و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه  واحدهای تحقیق و توسعه صنایعصی، نمایند. این واحدها شامل شرکتهای خصو یم

 های اجرایی هستند.
آفرین دانش محور کارماهه است که در آن به افراد یا گروههای مستعدی که دارای ایده های نو و  6دوره ای حداکثر  :دوره پیش رشد .4

ری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت مستقل حقوقی ارائه می شود. هستند ، مشاوره و آموزشهای الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کا
مرکز رشد  در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب رئیس اسکان رسمیدر صورت موفقیت در دوره پیش رشد، واحدهای نوپا می توانند 

 ماه قابل تمدید است. 1تا 
در مرکز رشد  به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از  مستقرساله که طی آن واحد های فناور  3است حداکثر  ای  دوره :دوره رشد .5

 سال قابل تمدید است.  5زمان این دوره  با تصویب شورای مرکز  تا  آن از مرکز رشد خارج می شوند.
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 معیارهای پذیرش در دور ه پیش رشد  -1ماده 
 در دوره پیش رشد مرکز به طور کلی بر اساس چهار معیار اصلی ذیل صورت می پذیرد: پذیرش واحدهای فناور

 اهداف و ایده محوری  .1

 گرفت.فعالیتهای آتی واحد فناور قرار  خاص که محور  هایه وجود اهداف مدون و طبقه بندی شده در قالبهای استاندارد موجود ، و نیز وجود اید 

 مشخصات فنی طرح  .2

 های موجود.جایگزینبرمزیت فناوری موردنظرتامین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان وابستگی طرح به منابع خارجی ودرسیاست گروه وکادرفنی 

 مشخصات اقتصادی و بازار  .3

 موارد حقوقی و قانونی  .4

 فناور.استانداردها و مجوزهای مرتبط با طرح، مالکیت های معنوی ثبت شده و همچنین سیاست واحد 

 تعهدات واحدهای فناور در دوره پیش رشد -2اده م
 حضور اعضای فعال ی ارائه برنامه کاری و زمانبند .9

 رعایت شئونات کاری و اخالقی در مرکز رشد .2

 برنامه ریزی شده  مشاوره هایشرکت دردوره ها و کارگاههای آموزشی  و  .3

 تمرکز فعالیتها بر روی ایده محوری  .4

 های فناور مستقردر دوره پیش رشد واحدتعهدات مرکز رشد در قبال -3ماده 
شده در دوره پیش رشد می توانند پس از پذیرش به مدت شش ماه در فضای عمومی پیش بینی شده واحدهای فناور پذیرفته  .9

 ماه قابل تمدید  خواهد بود . 1شوند . این مدت در صورت تصویب رئیس مرکز تا مدت  مستقر

گروه فناور انجام فعالیتهای مورد توافق محدودی در طول این دوره به منظور رائه ااز خدمات قابل  واحدهای فناور مستقر می توانند .2
 گردند. مند بهره سقف اعتبارات حمایتی گروهبر اساس  ،و مرکز رشد 

 ه پیش رشد ورهای واحدهای فناور دخاتمه فعالیت  – 4ماده 
فناور پس از احراز شرایط ورود به دوره رشد بر اساس ارزیابی و تایید مرکز رشد می توانند به فعالیت خود در این دوره خاتمه  واحدهای .9

 حضور در مرکز ، متقاضی ورورد به دوره رشد شوند . هدهد و در صورت تمایل به ادام

و تایید  رئیس مرکز می توان به فعالیت واحد در این دوره تعهدات و وظایف واحدهای فناور بر اسا س تشخیص  یپیگیردر صورت عدم  .2
 خاتمه داد .

 تبدیل وضعیت واحد فناور به یک شرکت در دوره رشد بر اساس ضوابط پذیرش در دوره رشد انجام می گیرد. تبصره:
  معیارهای پذیرش در دوره رشد – 5ماده 

 می گیرد :ارزیابی واحدهای فناور بر اساس معیارهای اصلی ذیل صورت 
 پویایی ساختار و سازمان واحدهای فناور  .9

 و توسعه فناوری  فنی رشد واحدهای فناور از لحاظ .2

 بازار (  ) مالی /  رشد اقتصادی .3
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 تعهدات واحدهای فناور در دوره رشد: -6ماده

 به صورت دوره ای به مرکز  برنامه زمانیارائه گزارش پیشرفت کار و مقایسه با  .9

 به مرکز  ماهانهواحد فناور به صورت  سایر عوارض مرتبط با کارکنانگزارش لیست پرداخت بیمه و  .2

 در مرکز  اخالقرعایت مقررات و قوانین دولتی و رعایت شئونات کاری و  .3

 یه امور اداری لمعرفی نماینده تام االختیار از طرف واحد به مرکز رشد جهت انجام ک .4

کافی در انجام امور  مهارت اعالم شده و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص و با علمی در زمینه تخصصی مشاورهیک  زبهره گیری ا  .5
 تحقیقاتی و پروژه ها 

 .انجام می گیردمدیریتی و کسب و کار بر اساس برنامه ارائه شده توسط واحد  همکاری با مدیریت مرکز در ارزیابی رشد علمی، .6

 فعال  به طورو مشاوره برنامه ریزی شده  آموزشیهای دوره ها و کارگاه شرکت در  .7

 احدهای فناور مستقر در دوره رشد ظائف مرکز رشد در برابر وو -7ماده 
سال در فضای پیش بینی شده مستقر شود. این مدت بر اساس  3مدت  تا ،پس از پذیرش دواحد فناور پذرفته شده در مرحله رشد می توان .9

 .تصویب شورای مرکز تعیین خواهد شدایده محوری ، نظر کارشناسی و 

د، واحدهای فناور می توانند از کلیه خدمات قابل ارائه در طول مدت این دوره به منظور انجام فعالیتهای مورد توافق واحد فناور و مرکز رش .2
 .اعتبارات حمایتی بهره مند گردند قفبر اساس س

 های واحد فناور در دوره رشد خاتمه فعالیت -8ماده 
و تصویب شورای مرکز رشد در موارد ذیل  فعالیت واحدهای فناور پس از بررسی و ارزیابی نحوه فعالیت واحد فناور به پیشنهاد رئیس مرکز رشد خاتمه

 انجام خواهد شد.:
 در صورت عدم تمدید در شورای مرکز  اتمام زمان مجاز استقرار .9

 عدول از ضوابط مرکز رشد  .2

 در پیشبرد ایده محوری به تشخیص مرکز رشد  ناشی از قصورعدم موفقیت  .3

 در قبال مرکز رشد  و کیفی مندرج در تعهدات واحد فناور یاهداف کمعدم دست یابی به  .4

 ناور با تصویب شورای مرکز رشد و بر طبق ضوابط خروج از مرکز فدرخواست واحد  .5

 مراحل پذیرش  _9ماده 
 مراحل و روند پذیرش در مرکز به صورت زیر می باشد:

 مراجعه صاحب ایده به مرکز و تکمیل فرم ثبت نام  .9

 کارشناسی بخشسی کارشناسی اولیه مدارک توسط ربر .2

 ارائه طرح کسب و کار و تدوین آن .3

 تصمیم گیری در شورا بررسی و .4

 و یا رشد و انعقاد قرارداد پذیرش در دوره رشد  .5

6.  
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 مات قابل ارائه به واحدهای فناورامکانات و خد – 11ماده 
 است :زمینه های زیر تعیین گردیده خدمات قابل ارائه درمرکز رشد درامکانات و  ،کارحضوردر بازار توجه به شناسایی نیازمندیهای واحدهای فناور، برایبا

 ی و کارگاهی خدمات آزمایشگاه .9

 مرکز  محل خدمات فنی و شبکه اینترنت برای واحدهای مستقر در .2

 خدمات آموزشی  .3

 خدمات مشاوره .4

 خدمات روابط عمومی  و کمک به بازار یابی  .5

 حمایتهای مالی از واحدهای فناور مستقر .6

 . حمایت های مستقیم بر اساس بودجه مصوب مرکز6.9
 با معرفی ارگانهای ذیربط. حمایت های غیر مستقیم 6.2
 نکها و موسسات اعتباریفراهم آوردن زمینه دریافت وام از با. 6.3

 

 تعامل با سایر شرکتها و نهادها  .7

 می گردد . سی و به این لیست افزوده ر: در صورت نیاز به تغییر و یا افزایش امکانات قابل ارائه در مرکز، موارد توسط رئیس مرکز رشد بر1تبصره 
ن می یتعی ،شود که ساالنه توسط شورای مرکز تصویب می مصوباساس تعرفه های ز رشد بر کمرات وخدمات قابل ارائه درنامکاوفضاازهزینه استفاده : 2تبصره 

 گردد.
 

قراردادهای  حقیقی و حقوقی و درآمدهای اختصاصی و عقد مرکز  از محل اعتبارات عمومی کشور و کمک های مالی اشخاص ساالنهبودجه  – 11ماده 
 پژوهشی و اجرایی تامین میگردد .

 کل بودجه منظور شده جهت مرکز رشد در اختیار مرکز رشد قرار خواهد گرفت. -12ماده 

 قرار می گیرد . رشدابالغی به عنوان هزینه قطعی در اختیار مرکز اعتبارات -13ماده

 را در قالب بودجه مصوب  شورای مرکز هزینه نماید. 92بند  مبالغمجاز است  رشدمرکز – 14ماده 

 تشویق واحدهای فناور – 15ماده 

 احدهای فناور می تواند به دو صورت مادی و معنوی صورت پذیرد تشویق و  .9

 .بود انجام هرگونه تشویق مادی تنها با پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اعضای شورای مرکز امکانپذیر خواهد .2

که در اولین جلسه برگزار شده در ابتدای هر سال توسط شورای مرکز  فناور دستورالعمل تشویق واحدهای انجام هرگونه تشویق مادی، برابر  .3
 مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، انجام خواهد گرفت .

در ابتدای هر سال قابل افزایش  با تصویب شورای مرکز رشد در دستورالعمل تشویق واحدهای فناور، اعتبارات در نظر گرفته شده نمیزا:  1تبصره 
 یا کاهش خواهد بود .

 ین جلسه شورای مرکز در سال مربوطه، دستورالعمل قبلی همچنان قابلیت اجرا خواهد داشت .ل: پس از مدت یکسال و تا زمان تشکیل او 2تبصره 
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لی واحدهای فناور نظیر اهداء لوح تقدیر، تندیس، معرفی واحد برتر در همایش  های دانشگاه و... با تایید  رئیس مرکز هرگونه تشویق غیر ما .4
 می شود . انجام

از تصویب در شورای مرکز   درصد وام تخصیصی را پس  33حداکثر  است جهت تشویق واحدهای فناور موفق در زمان خروج ،مرکز مجاز  .5
 عوض نماید.واحد فناور بالریاست دانشگاه به  درشد و تایی

 اعتبارات حمایتی به دوبخش کلی تقسیم می شوند -16ماده
     اعتبار خدماتی و مالی غیر مستقیم .1

 اعتبار نقدی)وام( .2

 

 را در بر می گیرد:زیر خدمات  اعتبار خدماتی،: 1تبصره

 اعتبار خدمات پشتیبانی 9.9

 اعتبار خدمات اطالع رسانی 9.2

 ای  خدمات مشاورهاعتبار  9.3

 هزینه های تبلیغات و بازرگانی 9.4

 حضور درنمایشگاهها، سمینار و کنفرانس های داخلی  9.5

 هزینه ثبت شرکت 9.6

 حق مشاوره 9.7

 موزشی آشرکت در دوره های  9.1

  خدمات آزمایشگاهی  9.1

 خدمات کارگاهی  9.93

 ایده محوریتحقق خرید تجهیزات در راستای  9.99             

هنگام عقد برای این منظور باید در .دریافت خدمات از مرکز رشد باید اعتبار خدماتی برای خود در نزد مرکز ایجاد کنند واحدها برایکلیه  :2تبصره
 .گذارندبگذارند داد را در نزد مرکز به ودیعهابرسقف کل اعتبار خدماتی در قرارقرارداد ، سفته ای معادل دو بر

 . و با شرایط زیر به واحدهای فناورپرداخت می شودم اعتبارات نقدی به صورت وا :3تبصره
 پس از تصویب شورا وام پرداخت خواهد شد. ،به هر واحد فناور بر اساس نوع برنامه ارائه شده و میزان نیاز -

 .وام مربوط در ازاء دریافت ضمانت های الزم توسط مرکز پرداخت می کردد -

به صورت مستقیم و با دریاقت ضمانت های الزم مبلغ وام مصوب شده در شورای مرکز قابل پرداخت به واحدهای فناور طرف قرارداد مرکز  -
 )چک یا سفته (خواهد بود.

 

 سقف اعتبارات  - 17ماده 
 سقف اعتبارات حمایتی از واحدها با تصویب شورای مرکز رشد تعیین می شود .
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 اعتبارات:میزان  -18ماده 
 .داد، تعیین و نهایی می گردد در هنگام عقد قرارمیزان اعتبارات واحدهای فناور بر اساس ایده محوری صورت گرفته 

 تصویب شورای مرکز رشد قابل افزایش یا کاهش  خواهد بود.میزان اعتبارات با  تبصره :
 

 باز پرداخت -19ماده 
 پرداختی می باشد که این وام شامل اعتبارات خدماتی و نقدی می باشد.  واحد فناور موظف به باز پرداخت کل مبلغ وام .9

 است.مان پایان دوره، مهلت قابل تمدیدحداکثر تا زشروع خواهدشد ودرصورت تصویب شورای مرکز ازماه سیزدهم انعقادقراردادت وام پرداخباز .2

وام توسط مرکز  پرداخت جملهکامل جهت هزینه های بعدی از صورتبه حساب درآمد اختصاصی مرکزخواهد بود که به وام  پرداخت باز .3
 هزینه خواهد شد.

مرحله رشد خواهد بود. که این مدت زمان در صورت تصویب  سال پس ازخروج از مرکز رشد جهت واحدها در 2 شت کامل وامگمدت زمان باز  .4
قابل افزایش سال که تا.........یکسال می باشد. مرحله پیش رشد،شورای مرکز تا چهار سال قابل افزایش می باشد. مدت مذکور برای واحدها در 

 خواهد بود

صورت تایید رئیس فناور وتصویب در شورای مرکز ودربه درخواست واحد نباشد امکان بازپرداخت وام مربوطکل که در صورت وقوع هرگونه مش .5
 ن مشمول بخشودگی خواهد شد.آکل وام یا قسمتی از  ،دانشگاه

 رسید.کرمانشاه به تصویب هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی    /   /    تبصره در تاریخ 1ماده و  23با این آیین نامه  -21ماده 

 

 

  

 

 

 

 



 فٌاٍسیّای  تػَیة طشحآییي ًاهِ 
 

 همذهِ
ّا تایذ احتوال تاالیی  تحمیمات کاستشدی است. طشح تِ جْت دّیدس ٍالغ ّای فٌاٍساًِ  ّذف حوایت اص طشح

ّای فٌاٍسی تا ّذف تَلیذ ًسخِ اٍلیِ فٌاٍسی ٍ  حوایت اص طشحتشای تَلیذ فٌاٍسی یا هحػَل سا داضتِ تاضٌذ. 
چٌیي ٍ تاضذ  ّای فٌاٍساًِ ًوی هطالؼِ خػَغیات یک پذیذُ یا هحػَل ضاهل طشح ٍ هحػَل خَاّذ تَد

تَلیذ اًثَُ یک هحػَل ًیض تِ ػٌَاى طشح  د. ّوچٌیيگشد تِ ػٌَاى یک طشح پظٍّطی للوذاد هیطشحْایی 
  ّای فٌاٍساًِ است. تجاسی ساصی ضٌاختِ ضذُ ٍ خاسج اص هثحث طشح

 

 طشح فٌاٍس اسائِ دٌّذُ: ضشایط 1هادُ 

ّای  ضَد کِ ٍاتستگی کاهلی تِ داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ داسًذ. اًَاع ٍاتستگی ّا ضاهل افشادی هی حوایت
 تاضذ. سضذ داًطگاُ هی هشکض ػضَّای  ٍ ضشکت ، کاسهٌذاى، داًطجَیاىاػضاء ّیات ػلویتؼشیف ضذُ ضاهل 

 

 ّا : صهاًثٌذی2هادُ 
 هیلیَى سیال تایذ هطاتك تا فشاخَاى اسائِ ضَد. 300دسخَاست حوایت تا ّای فٌاٍسی تا  طشح فراخوان: 2-1بنذ 

اػالم اص اتتذای هاُ دٍم ّش فػل اػالهیِ فشاخَاى  گیشد. غَست هیتػَست فػلی سال دس تاس  چْاس ّا فشاخَاى
 خَاّذ ضذ. 

 .پایاى آى هاُ خَاّذ تَدّش فػل اص پاًضدّن هاُ دٍم ّش فػل تا فشاخَاى ّا دس  طشح اسائِ :ارائه طرح 2-2بنذ 
 اسسال طشح تٌْا اص طشیك ساهاًِ پظٍّاى داًطگاُ خَاّذ تَد. 

پایاى هاُ سَم ّش فػل )پایاى خشداد، ضْشیَس،  ّا دس فشاخَاى اػالم ًتیجِ داٍسی طشح :داوری علمی 2-3بنذ 
 خَاّذ تَد. آرس ٍ اسفٌذ هاُ(

 



 فشایٌذ اجشای طشح :3 هادُ
. غَست تگیشد اجشای طشح تایذ تػَست هشحلِ تٌذی ضذُ هطاتك تا جذٍل گاًت طرح:مرحله بنذی  3-1بنذ 

 ًظاست تش اجشای طشح ًیض هطاتك تا جذٍل خَاّذ تَد.

تِ تطخیع ضَسای  طشح  دسغذ ّضیٌِ 70تا  30 پس اص تػَیة طشح، های طرح: پرداخت هزینه 3-2بنذ 
تػَست هکتَب اص سَی فٌاٍس تِ هشکض سضذ اػالم ضذُ تا پشداخت خَاّذ ضذ. پایاى ّش هشحلِ اص طشح فٌاٍسی 

 پس اص تاییذ ًاظش طشح، ًسثت تِ پشداخت ّضیٌِ هشحلِ تؼذ الذام ضَد.

تشای خشیذ تجْیضات هَسد ًیاص  ،اجشایی ضذى طشحجْت هثلغ تػَیة ضذُ دس غَستی کِ  :3-2تبصره بنذ 
            تِ فٌاٍس پشداخت  هػَبهثلغ  دسغذ 70تا اٍل دس هشحلِ تاضذ تا تطخیع ٍ تاییذ ضَسای فٌاٍسی داًطگاُ 

   هی ضَد. 

ٍطُ ّای پزیشفتِ ضذُ ی کِ همشس گشدیذُ تِ اجشای پشهثلغ اػتثاساتدس ّش سال تخصیص اعتبارات:  3-3بنذ 
دس خػَظ افضایص یا کاّص آى هطشح ٍ  دس ضَسای فٌاٍسی داًطگاُاختػاظ یاتذ  هطوَل ایي آییي ًاهِ

 گیشی هی ضَد.تػوین 

 

 ّای اسسال طشح : هحذٍدیت4 هادُ
 دس ّش فشاخَاى حذاکثش دٍ طشح اص ّش غاحة طشح تشسسی ٍ پزیشفتِ هی ضَد. 

دستاٍسدّای لثلی گشٍُ ٍ هیضاى تَاًوٌذی ػلوی گشٍُ اسائِ دٌّذُ طشح،  امکان دستیابی به هذف: 4-1بنذ 
 تاضذ. اهکاى دستیاتی تِ ّذف فٌاٍساًِ ًْایی هیدستشسی تِ اهکاًات اص فاکتَسّای هْن تشای سٌجص 

چالص هطکلی کِ فٌاٍس دس اًذیطِ سفغ آى است ٍ ّوچٌیي لاتلیت فٌاٍسی دس صهیٌِ  کاربرد فناوری: 4-2بنذ 
 سفغ آى چالص، هْوتشیي فاکتَس دس اٍلَیت تخطیذى تِ طشح فٌاٍسی است.

 هحشهاًگی اطالػات: 5 هادُ
ّای فٌاٍسی سا اًجام خَاٌّذ داد، ًسثت تِ حفظ  طشح ٍ داٍسی اٍلَیت تخطیتواهی داٍساًی کِ فشایٌذ 

هحشهاًگی اطالػات فٌاٍس ًضد هشکض سضذ سالهت داًطگاُ تؼْذ خَاٌّذ داضت. دس غَستی کِ تِ ّش ضکلی ثاتت 
فٌاٍس ٍ اًذ،  سا سػایت ًکشدٍُ داًطگاُ اطالػات فٌاٍساى گشدد کِ داٍساى ضشایط اػالم ضذُ دس لشاسداد هحشهاًگی 

 اص طشیك هشاجغ لاًًَی پیگیشی ًوایذ. خَداحماق حمَق پی گیشی ًسثت تِ هٌفشدا یا هتفما هشکض سضذ 



 : تؼْذات طشح6هادُ 
هحػَل ادػا ضذُ دس طشح  هجشی هَظف خَاّذ تَد دس پایاى صهاى اػالم ضذُ دس طشح، تعهذ مجری: 6-1بنذ 

 تِ ضَسای فٌاٍسی اسائِ دّذ تا دس ایي ضَسا هَسد تشسسی لشاس گیشد. هستٌذات هشتَطِ، سا تِ ّوشاُ

ضَسای فٌاٍسی داًطگاُ اص تَاًذ  ، هجشی هیدستیاتی تِ فٌاٍسیدس هَجِ دس غَست تاخیش  تاخیر: 6-2بنذ 
  دسخَاست استوْال کٌذ.

ضَد کِ هَاجِ ای  ٍیظُدس غَستی کِ طشح تحمیماتی تا هطکل  به فناوری:یابی دست عذم امکان  6-3بنذ 
، گضاسش سًٍذ سا تِ ضَسای کافی ، هجشی طشح تا رکش دالیل ٍ ضَاّذسفغ آى تَسط هجشی اهکاى پزیش ًثاضذ
هختاس خَاّذ تَد ًسثت پس اص دسیافت ًظشات کاسضٌاسی داٍساى طشح، فٌاٍسی اسائِ خَاّذ داد. ضَسای فٌاٍسی 

 .غادس ًوایذ ص آى سایتِ تخطَدگی کاهل ّضیٌِ طشح ٍ یا تاصپشداخت لسوتی ا

 

 : حمَق هالکیت فکشی داًطگا7ُهادُ 
دسغذ اص هالکیت هحػَل هتؼلك تِ داًطگاُ خَاّذ تَد.  10تا تَجِ تِ حوایت داًطگاُ دس هسیش تَلیذ فٌاٍسی، 

 داًطگاُ ًسثت تِ ثثت هالکیت هؼٌَی ٍ یا فشٍش هحػَل الذام کٌذ. اطالع تذٍى .فٌاٍس هجاص ًخَاّذ تَد

 

 

تِ  23/1/1337تِ تػَیة ضَسای فٌاٍسی داًطگاُ ٍ دس تاسیخ  25/11/1336آییي ًاهِ دس تاسیخ ایي 
 تػَیة ضَسای پظٍّطی داًطگاُ سسیذُ است.
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 دستًرالعمل
 ارتجبط ثب صىعت
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 مقدمٍ 

ّبي داًـگبُ دس حَصُ پظٍّؾ، آهَصؽ ٍ خذهبت ىٌي ٍ هـبٍسُ ٍ ّوچٌيي ًَؾ  ًيبص سٍص اىضٍى صٌبيـ ٍ هَػؼبت دٍلتي ٍ خصَصي ثِ تَاًوٌذي
ّبي خذيذ داًـگبُ، اػتيبدُ ثْيٌِ اص اهْبًبت داًـگبُ ٍ اًتَبل ِ اٍتصبدي خبهقِ ٍ ضشٍست اخشائي ًوَدى داًؾ ٍ يبىت -داًـگبُ دس تَػقِ اختوبفي

ٍ تدشثِ اص ػغح اخشا ثِ داًـگبُ ّوَاسُ هتضوي يِ استجبط هٌغَي ٍ پبيذاس هيبى صٌقت ٍ داًـگبُ اػت. ّذه آييي ًبهِ حبضش ٍبًًَوٌذ ّشدى 
ػت.ٍاحذ استجبط ثب صٌقت يْي اص ٍاحذّبي صيشهدوَفِ هذيشيت ىٌبٍسي الوللي ا تؼْيل استجبط داًـگبُ ثب حَصُ خبسج داًـگبُ دس ػغح هلي ٍ ثيي

ّبي  ّب ٍ دػتگبُ ٍّؾ ٍ ىٌبٍسي داًـگبُ فلَم پضؿْي ّشهبًـبُ اػت ِّ صهيٌِ ّوْبسي داًـگبُ سا ثب صٌبيـ ٍ ػبصهبىظػالهت حَصُ هقبًٍت پ
ي ٍ آهَصؿي ٍ اًدبم پشٍطُ ّبي تحَيَبتي اص عشيٌ خلت هٌبثـ خبسج اص اخشايي ىشاّن هي ًوبيذ ٍ دس هَسد اسائِ خذهبت تخصصي، هـبٍسُ اي ٍ اخشاي

 داًـگبُ ىقبليت هي ًوبيذ. 
شاس ايي ٍاحذتٌْب هشخـ ٍبًًَي داًـگبُ فلَم پضؿْي ٍخذهبت ثْذاؿتي دسهبًي ّشهبًـبُ ِّ دسايي آييي ًبهِ داًـگبُ ًبهيذُ هيـَد  خْت فَذ ٍ

ّب،  اص داًـگبُ اػت. ّوچٌيي هٌؾَس اصدػتگبّْبي اخشايي دسايي دػتَسالقول،ّليِ اداسات،صٌبيـ،ػبصهبىدادّبي پظٍّـي/ىٌبٍسي ثب عشه ّبي خبسج 
 .ٍ ميشدٍلتي خبسج اص داًـگبُ اػت ّب ٍ هَػؼبت دٍلتي ًْبدّب، ؿشّت

 کلیبت 
 ؿَد يِ اسصؽ تلَي ؿذُ ٍ تالؽ  هي فلوي داًـگبُ دس حَصُ استجبط ثب صٌقت ِّ دس ٍبلت هيبد ايي آييي ًبهِ اًدبم ّيبتّبي افضبي  ىقبليت

 دس ايي ساػتب هَسد حوبيت ٍ تبييذ داًـگبُ خَاّذ ثَد.
 اي ِّ توبهي هٌبثـ افتجبسي آى خبسج اص داًـگبُ اص ٍجيل صٌبيـ، هَػؼبت  ّبي تحَيَبتي، ىٌبٍسي، آهَصؿي ٍ خذهبت ىٌي ٍ هـبٍسُ ّليِ عشح

 ت.خصَصي ٍ دٍلتي تبهيي گشدد هـوَل ايي آييي ًبهِ اػ
 ّبي توبم ٍٍتي، حٌ هحشٍهيت اص هغت ٍ ػبيش اهتيبصاتي ِّ ثب  ًبهِ، هنبيشتي ثب ىقبليت ّبي هشتجظ ثب صٌقت هَضَؿ ايي آييي اًدبم ىقبليت

 ؿَد، ًخَاّذ داؿت.  فلوي داًـگبُ هي ّيبتسفبيت هَشسات هشثَعِ هـوَل افضبي 
 ٍ تبهيي هٌبثـ ّبىي ثشاي ٍاحذ استجبط ثب صٌقت داًـگبُ، اٍذاهبت الصم ثقول هي  داًـگبُ خْت ايدبد ػبختبس ػبصهبًي ّوشاُ ثب پشػٌل هٌبػت

 آٍسد. 
 ّبي داًـگبُ ِّ  ثِ هٌؾَس ّوبٌّگي ٍ ايدبد ٍحذت سٍيِ دس فولْشد داًـگبُ ، ّليِ افضبي ّيأت فلوي هشاّض تحَيَبتي هؼتَل ٍ يب هقبًٍت

اًدبم ٍشاسداد ٍ پيگيشي ّبي الصم دس خصَف  ٌگي ثب ٍاحذ استجبط ثب صٌقت داًـگبُ،ٍصذ اًقَبد ٍشاسداد ثب صٌقت سا داسًذ الصم اػت عي ّوبّ
ٌٌّذ، هَؽيٌذ يِ ًؼخِ اص ٍشاسداد ٍ يب  هَضَؿ سا اص عشيٌ ٍاحذ استجبط ثب صٌقت داًـگبُ اًدبم دٌّذ ٍ چٌبًچِ ساػبً ثب صٌقت ٍشاسداد هٌقَذ هي

 ى ٍشاسداد ثبؿذ ثِ ٍاحذ استجبط ثِ صٌقت اسػبل ًوبيٌذ. اػٌبد هشثَعِ سا ِّ ثيبًگش هَضَؿ، حدن هبلي ٍ صهب
 سػذ، ؿشايظ تـَيٌ )اص ٍجيل اهتيبص  ٍاحذاستجبط ثب صٌقت داًـگبُ هَؽو اػت ثب تْيِ دػتَسالقولي ِّ ثِ تصَيت ؿَساي ىٌبٍسي داًـگبُ هي

 ثبؿٌذ سا ىشاّن ٌّذ. استجبط ثب صٌقت ىقبل هيفلوي داًـگبُ ِّ دس حَصُ  ّيبتاستَبء، ىشصت هغبلقبتي، پشداخت هبلي ٍ ميشُ( افضبء 
  ّبي هٌذسج دس ايي آييي ًبهِ ثبيذ ثب ّوبٌّگي گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ ٍ اخز تبييذيِ اص هذيش گشٍُ اًدبم ؿَد ٍ ًجبيذ ثِ ٍؽبيو اصلي  ّليِ ىقبليت

 آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍ اداسي اىشاد دخيل لغوِ اي ٍاسد ًوبيذ.
   اخشاي هَاسد هَضَؿ ايي آئيي ًبهِ ٍ سفبيت هَشسات هش ثَعِ اص ٍجيل ثْبس گيشي ًيشٍي اًؼبًي، اػتيبدُ اص تدْيضات ٍ هؼئَليت ٍبًًَي ًبؿي اص

 هَاد آصهبيـگبّي ثش فْذُ هدشي عشح هي ثبؿذ.

 تعبريف 

 :خذهبتي داخل ٍ خبسج ّـَس افن  ّبي اداسي، صٌقتي ّب ٍ ػبيش هدتوـ ّب، هشاّض، ًْبدّب، ؿشّت ّب، ػبصهبى ثِ ّليِ هَػؼبت، ٍصاستخبًِ صنعت ٍ
 ؿَد ِّ عشه ٍشاسداد داًـگبُ ٍ يب افضبي ّيبت فلوي داًـگبُ ثبؿٌذ. هي اعالًاص دٍلتي ٍ ميش دٍلتي 

 :ّليِ ًيبصّبي پظٍّـي، ىٌبٍسي، آهَصؿي، ىٌي، هـبٍسُ اي ٍ ػبيش خذهبت دسخَاػت ؿذُ اص عشه صٌقت ِّ افتجبس ّبهل آى سا ًيض تبهيي طرح
 ؿٌذ.ًوَدُ ثب
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 ّشگًَِ هبهَسيت فضَ ّيبت فلوي دس استجبط ثب صٌقت دس صَستي ِّ ٍؽبيو آهَصؿي ٍ پظٍّـي خبسي ٍي هختل ًگشدد ثب هَاىَت  :تبصره
 ؿَد. ًبهِ تلَي هي اي هَضَؿ ايي آييي داًـْذُ يب هشّض هشثَعِ ثِ فٌَاى خذهبت هـبٍسُ

 :ثبؿذ.  د ِّ هؼؤٍل هؼتَين اخشا ٍ پيـجشد هَضَؿ عشح هيؿَ هي اعالًثِ ىشد ٍ يب اىشادي حَيَي ٍ يب حٍََي  مجري 
 :يب  " ىشاّن ًوَدى هَاىَت ضوٌي صٌقت "ٍ  " عشح ٍ صٌقت ثِ داًـگبُ "ىشد ٍ يب اىشادي ِّ دس ّش يِ اص دٍ هشحلِ هقشىي  آورنذه طرح

 گيشي ثشاي تَاىٌ ٍغقي ٍ اًقَبد ٍشاسداد، ًَؾ اصلي سا ثش فْذُ داسًذ. پي
 ت سفبرش :: دريبف1مبدٌ 

َس هؼتَين دسيبىت ػيبسؽ ٍشاسداد هي تَاًذ اص عشيٌ هقبًٍت پظٍّؾ ٍ ىٌبٍسي داًـگبُ ٍ اسخبؿ آى ثِ داًـْذُ ّب ٍ هشاّض تحَيَبتي هشتجظ ٍ يب ثِ ع
 اص عشيٌ داًـْذُ ّب، هشاّض تحَيَبتي يب ػبيش ٍاحذّب  ٍ افضبي ّيأت فلوي ٍ ميش ّيأت فلوي داًـگبُ ثبؿذ .

 :ی : مجر2مبدٌ 
هگش ايٌِْ ػيبسؽ دٌّذُ هـخصبً يِ ّبسؿٌبع  ،فلوي داًـگبُ اػت ّيبتدس ّليِ ٍشاسدادّبي هَضَؿ ايي آييي ًبهِ هدشي ٍشاسداد صشىبً يِ فضَ 

 داًـگبُ سا ثِ فٌَاى هدشي دسخَاػت  ًوَدُ ثبؿذ.
 .فلوي ثبؿذ ّيبتي تحَيَبتي افضبي ّب ّبي استجبط ثب صٌقت الصم اػت دس خْت ىقبليت عشح :1تبصره 
ِّ ػيبسؽ دٌّذُ ، هدشي هقيٌي سا دس دسخَاػت خَد ٍيذ ًوَدُ ثبؿذ عشح ىَظ ثشاي هدشي هقشىي ؿذُ) اص عشيٌ سئيغ  دس صَستي: 2تبصره 

ذهبت ٍ داًـْذُ يب هشّض يب ٍاحذ هشثَعِ( اسػبل خَاّذ ؿذ. دس ميش ايٌصَست ػيبسؿبت دسيبىتي، پغ اص تقييي هدشي ، تبييذ اهْبى اخشا ٍ ؿشح خ
خَاّذ ؿذ ثشآٍسد ّضيٌِ ٍصهبى اخشاي عشح، ثب ًؾش سئيغ داًـْذُ ، هشّض يب ٍاحذ هشثَعِ خْت فَذ ٍشاسداد ثِ ٍاحذ استجبط ثب صٌقت داًـگبُ اسػبل 

 ِّ ًْبيتب ثبيذ ثِ تصَيت ؿَساي ىٌبٍسي داًـگبُ ثشػذ.
داًـگبُ پغ اص ّؼت ًؾش اص داًـْذُ، هشّض  يبسؽ دٌّذُ، ؿَساي ىٌبٍسيدس صَست فزس هدشي اص اداهِ ٍشاسداد، ثب ّؼت هَاىَت ّتجي ػ: 3تبصره 

 يب ٍاحذ هشثَعِ هي تَاًذ هدشي ديگشي سا خبيگضيي ًوبيذ.
پغ اص اهضبي ٍشاسداد ثب ػيبسؽ دٌّذُ، ٍشاسداد داخلي ثيي هقبٍى پظٍّؾ ٍ ىٌبٍسي داًـگبُ ٍ هدشي حَيَي ٍ يب  حٍََي )سئيغ  :4تبصره 

 ٍاحذ هشثَط ( ثشحؼت هَسد هٌقَذ هي گشدد.  داًـْذُ، هشّض يب
 ـ ثجت طرح َب  3مبدٌ 

سي توبم عشح ّبي هـوَل ايي دػتَس القول ثبيؼتي دس ؿَساي ىٌبٍسي داًـگبُ تصَيت ؿذُ ٍ حذاٍل ثشٍى داد ثشاي ّش عشح ًيض ثب ًؾشؿَساي ىٌبٍ
 داًـگبُ خَاّذ ثَد.

ثَط سا ًيض اخز ًوبيذ ٍ اص سييغ داًـْذُ يب ًوبيٌذُ ايـبى ثشاي ؿشّت دس ؿَساي ىٌبٍسي ثب هذيشيت ىٌبٍسي هي ثبيؼت ًؾش داًـْذُ هش : 1تبصره 
 حٌ ساي دفَت ثِ فول آٍسد.

ًبهِ داًـدَيي ّؼتٌذ هبًٌذ ػبيش پبيبى ًبهِ ّب ٍ اص عشيٌ ؿَساي پظٍّـي  : هشاحل ثشسػي ٍتصَيت عشحْبي استجبط ثب صٌقت ِّ پبيبى2 تبصره
 شد.داًـگبُ اًدبم هي گي

: چٌبًچِ اًدبم عشحْبي ثشٍى داًـگبّي هٌدش ثِ ثجت اختشاؿ گشدد ػْن داًـگبُ، ػْن هدشي ٍ ػْن ػيبسؽ دٌّذُ ثِ صَست تَاىَي ٍ ثب 3 تبصره
ٍ هغشح ثب حضَس ًوبيٌذُ عشىيي دس صَست فذم حصَل تَاىٌ، هَضَؿ دس ؿَساي ىٌبٍسي داًـگبُ  گشدد. هحَسيت هذيشيت ىٌبٍسي داًـگبُ تقييي هي

 خَاّذ ثَد. االخشاتصوين ؿَسا ثشاي عشىيي الصم 
 ـ  دريبفت حق ثبالسری داوشگبٌ 4مبدٌ 

% اص هجلل ّل ٍشاسداد خَاّذ ثَد. ايي دسصذ ّش ػبلِ دس صَست ًيبص تَػظ  5دسصذ ثبالػشي عشحْبي استجبط ثب صٌقت داًـگبُ ثصَست پبيِ حذاٍل 
 هي ؿَد. ثبصًگشي ٍتقييي ٍ اثالك  ؿَساي ىٌبٍسي داًـگبُ
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 هيضاى دسصذ ثب الػشي  اخز ؿذُ اص عشحْبي استجبط ثب صٌقت داًـگبُ
 درصدثبالسری شرح رديف

 %5 چٌبًچِ اص عشحْبي استجبط ثب صٌقت حذاٍل يِ پبيبى ًبهِ تحصيالت تْويلي اػتخشاج ؿَد 1

2 

چٌبًچِ عشح استجبط ثب صٌقتي ؿبهل اخشاي پشٍطُ اي ىٌي ثـْل ّبهل دس ؿشّت ػيبسؽ دٌّذُ ثبؿذ )ًؾيش اخشاي 
ذ ّويتِ هٌتخت ييپشٍطُ ّبي تَْيِ ٍ ...( ّضيٌِ ّبي اخشاي پشٍطُ )ؿبهل خشيذ ٍغقبت ٍ دػتوضدّبي ػبخت ٍ ...( ثب تب

هدشي ٍ سئيغ ٍاحذ ػبصهبًي هشثَعِ( اص ؿوَل ـگبُ، هذيش ىٌبٍسي داً)ؿبهل ًوبيٌذُ هقبٍى پظٍّؾ ٍ ىٌبٍسي، 
 ثبالػشي هؼتثٌي ٍ ثَيِ ّضيٌِ ّب هـوَل ثبالػشي هشثَعِ خَاّذ ثَد.

5 %- 10% 
 ثش حؼت هَسد

3 

ثِ تَاىٌَبهِ يب ٍشاسدادّبيي ِّ ثيي داًـگبُ ٍ ػيبسؽ دٌّذُ ثشاي اًدبم پبيبى ًبهِ ّبي تحصيالت تْويلي هٌقَذ هي 
ٍلي ّيچ تجبدل هؼتَين  ،ػيبسؽ  دٌّذُ اهْبًبت الصم سا دس اختيبس اػتبد ٍ داًـدَ ٍشاس هي دّذؿَد ٍ ثوَخت آى 

 هبلي ٍ پَلي ثيي عشىيي اًدبم ًوي ؿَد

0 

4 
هجبلل دسيبىتي  اص عشيٌ تَاىٌَبهِ ّبيي ِّ ثيي داًـگبُ ٍ ػبيشػبصهبًْب  ثقٌَاى حوبيت اص پبيبى ًبهِ ّبي داًـدَيي 

 ثش ٍيذ ؿذى هجلل دسيبىتي دس پشٍپَصال ثقٌَاى فذد هبصاد ثش هجلل تخصيصي  داًـگبُ هٌقَذ هيگشدد هـشٍط
0 

5 
ٍشاسداد ّبيي ِّ هٌدش ثِ اسائِ گَاّي ّيييت هحصَل صٌقت ثب آسم داًـگبُ گشدد ػْن داًـگبُ تَػظ ؿَساي ىٌبٍسي 

  هحبػجِ خَاّذ ؿذ.

6 
ات آصهبيـگبّي پالُ خَس ثبؿذ ِّ پغ اص پبيبى عشح دس سدييْبي ّضيٌِ اي عشح استجبط ثب صٌقت ِّ ؿبهل تدْيض

 داًـگبُ هؼتَش ؿَد اص خوـ هجلل ّضيٌِ عشح ّؼش ٍ هبثَي هـوَل سٍن ثبالػشي خَاّذ ثَد.

5 %- 10% 
 ثش حؼت هَسد

يب سئيغ ٍاحذ ٍ هَاىَت هذيش ّل هجلل ثبالػشي دسيبىتي اص عشحْبي استجبط ثب صٌقت ثب پيـٌْبد هقبٍى پظٍّـي داًـْذُ  يب هشّض ٍ   : 1تبصره 
آهَصؽ، ىشٌّگ ػبصي، ...( ّوبى ٍاحذ پظٍّـي ،داًـگبُ صشه ىقبليتْبي ىٌبٍساًِ )ؿبهل خشيذ تدْيضات  ٍ تبييذ هقبٍى پظٍّـي ىٌبٍسي ػالهت

 ػبصهبًي خَاّذ ؿذ.
 ـ تعرفٍ خدمبت 5مبدٌ 

يب هشّض دس ّويتِ اي هتـْل اص سيبػت هشّض يب داًـْذُ، سئيغ آصهبيـگبُ تقشىِ هشثَط ثِ خذهبت اًذاصُ گيشي، آصهبيـگبّي دس ّش داًـْذُ  -1-5
 اداسي هبلي داًـْذُ يب هشّض  ٍ ًوبيٌذُ ٍاحذ استجبط ثب صٌقت تقييي خَاّذ ؿذ. هشثَعِ ٍ هقبٍى

ّذ ثَد. ّضيٌِ پشػٌلي ؿبهل تقشىِ آصهبيـگبّي ؿبهل ّضيٌِ ّبي هَاد هصشىي، اػتْالُ دػتگبّي، اًشطي هصشىي ٍ ّضيٌِ ّبي پشػٌلي خَا -2-5
% اص تقشىِ ثب 25ًبؽش ىٌي، ّبسؿٌبع ٍ ّبسٌّبى آصهبيـگبُ يب ّبسگبُ اػت ٍ ػْن پشػٌلي اص ّضيٌِ خذهبت آصهبيـگبّي ٍ ّبسگبّي حذاّثش ثِ هيضاى 

% اص 10َعِ هدبص اػت حذاّثش تب سئيغ داًـْذُ يب هشّض تحَيَبتي يب ٍاحذ هشث "ًؾش سئيغ داًـْذُ يب هشّض هٌؾَس ٍ پشداخت خَاّذ ؿذ. ضوٌب
ل دسآهذّبي حبصل اص اخشاي خذهبت آصهبيـگبّي ٍ ّبسگبّي سا ثصَست دػتوضد ثِ ػبيش پشػٌل هشتجظ ثب اًدبم عشح )ثِ ميش اص پشػٌل عشح، پشػٌ

 آصهبيـگبُ ٍ ًبؽش ىٌي آصهبيـگبُ( پشداخت ًوبيذ.
شي هي تَاًذ پغ اص ّؼت هَاىَت سئيغ داًـْذُ يب هشّض اٍالم ّؼشي ضشٍسي هَسد ثِ هٌؾَس تؼْيل دس اسائِ خذهبت ٍ دس صَست ًيبص، هد -3-5

يب هشّض،  ًيبص آصهبيـبت ٍ خذهبت هَسد تَاىٌ ثب ٍاحذ ػبصهبًي سا خشيذاسي ٍ اص عشيٌ اًجبس ٍاحذ دسيبىت ًوبيذ ٍ دس صهبى تؼَيِ حؼبة ثب داًـْذُ
 ِ هٌضلِ ّضيٌِ ّبي هدشي ثِ داًـْذُ يب هشّض لحبػ خَاٌّذ ؿذ.اػٌبد خشيذ سا ثِ داًـْذُ اسائِ ًوبيذ. ايي اػٌبد ث

% تخييو تقشىِ آصهبيـبت )ثب تبئيذ 30ثشاي اًدبم پبيبى ًبهِ ّبي ّبسؿٌبػي اسؿذ يب دّتشي اسائِ ؿًَذ هيتَاًٌذ تب  "ٍشاسدادّبيي ِّ صشىب -4-5
 ثشخَسداس ؿًَذ. ؿَساي پظٍّـي ٍ يب ىٌبٍسي هشثَعِ (

داًـگبُ توْيذات الصم خْت پشداخت ثِ هٍَـ ػْن هدشي سا  پظٍّؾ ٍ ىٌبٍسيـگيشي اص اختالل دس سًٍذ عشحْب، حَصُ هقبًٍت ثِ هٌؾَس پي -5-5
 .ثقول خَاّذ آٍسد
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ُ تَاًٌذ اهْبًبت تدْيضاتي ٍ اداسي خَد سا عجٌ ضَاثظ ٍبًًَي ٍ ثب هَاىَت گشٍ داًـگبُ )داًـْذُ ّب ٍ هشاّض تحَيَبتي ٍ هقبًٍتْب ( هي -6-5
سػذ دس اختيبس هدشي عشح  آهَصؿي دس صَست حيؼ هبهَسيتْبي خبسي آًْب عجٌ ضَاثغي ِّ ثِ تبييذ ؿَساي داًـْذُ هشّض يب هقبًٍت هشثَعِ هي

 ىقبليتْبي خبسي داًـْذُ آػيت ًشػبًذ.ثِ ثِ ًحَي ِّ  ،ّبي ميش اداسي اػت ّبي ثشٍى داًـگبّي ٍشاس دٌّذ. ػبفت اػتيبدُ اص تدْيضات دس صهبى
دستگاهها، تجهیسات آزمایشگاهی و کارگاهی در اختیار مجري و تأخیر در خجشاى ّليِ خؼبسات احتوبلي ًبؿي اص ٍصَس دس اػتيبدُ اص  -7-5

ٍ يب ثشحؼت  اجراي قرارداد بعهذه مجري طرح بوده و تصمیم گیري جهت تشخیص قصور و میسان خسارت بر عهذه شوراي دانشکذه
 گبُ خَاّذ ثَد ِّ ثب حضَس هؼئَل هشثَعِ تـْيل خَاّذ ؿذ.ضشٍست ؿَساي ىٌبٍسي داًـ

 وظبرت ثر قرارداد ي پبيبن قرارداد -6مبدٌ 
هقبًٍت پظٍّؾ ٍ ىٌبٍسي داًـگبُ ثصَست هٌؾن ٍ هؼتَين اص ػيبسؽ  حَصُ هذيشيت ىٌبٍسي ٍاحذ استجبط ثب صٌقت داًـگبُ ثِ ًوبيٌذگي اص-1-6

سد ّيييت خذهبت دسيبىتي اصداًـگبُ فلَم پضؿْي ّشهبًـبُ ًؾشػٌدي ّشدُ ٍ ًتبيح ايي ًؾشػٌدي ّبي استجبط ثب صٌقت دس هَ دٌّذگبى عشح
 ّب ثْبس خَاّذ سىت. دساصالح سًٍذّبي هَخَد ًٍيض اًتخبة هدشيبى عشح

تبييذ ػبصهبى ػيبسؽ  هدشي عشح هَؽو اػت پبيبى اخشاي ٍشاسداد سا ّتجبً ثِ ٍاحذ استجبط ثب صٌقت افالم ٍ خالصِ گضاسؽ پشٍطُ ِّ ثِ -2-6
يت دٌّذُ سػيذُ اػت ساخْت اٍذاهبت ثقذي )ؿبهل تؼَيِ حؼبة ًْبيي عشح ثب هدشي ٍ ٍاحذ ػبصهبًي پـتيجبًي ٌٌّذُ ٍ افالم پبيبى عشح ثِ هذيش

 ّبي سا ثِ ػيبسؽ دٌّذُ اسػبل ًوبيذ. ّبي الصم گضاسؽ پظٍّـي/ىٌبٍسي داًـگبُ( اسائِ ًوبيذ ٍ داًـگبُ پغ اص ثشسػي
 سبير مًارد -7بدٌ م
ّبي هَخَد خَد سا افن اصتقشىِ  تقشىِ ّليِ خذهبت ٍدػتگبُ ّبي داًـگبُ هَؽيٌذ پيـٌْبد ّب، هشاّض تحَيَبتي ٍ هقبًٍت داًـْذُ ّب، پظٍّـْذُ -1

ٌقت افالم تبپغ اصتصَيت ثِ ٍاحذ استجبط ثبص ّبي ّوْبسثب صٌقت هَسداػتيبدُ ٍشاسگيشًذ هصَة يب ميشهصَة ِّ ثِ ًحَي هيتَاًذخْت اًدبم عشح
 دسؿَساي ىٌبٍسي ثِ هَسداخشا گزاؿتِ ؿَد.

% اصهجلل ٍشاسداد ثبتصَيت ؿَساي ىٌبٍسي اصػْن هدشي ّؼش ٍثِ آٍسًذُ عشح 3ثِ هٌؾَستـَيٌ اسائِ عشحْبي استجبط ثب صٌقت، حذاّثش تب ػَو  -1
 پشداخت خَاّذ ؿذ.

صشىي، ّضيٌِ ّبي پشػٌلي، ّضيٌِ ّبي آًبليض دػتگبّي ٍ خشيذ ٍػبيل ميشهصشىي ثقْذُ ّبي هشثَط ثِ هَاد ٍ ٍػبيل ه تبهيي ّليِ ّضيٌِ تبصره:
 هدشي ثَدُ ِّ اص هحل ػْن خَد ثبيذ پشداخت ًوبيذ.

اي ٍ پبيبى ّبس  هشحلِ ّبي هٌَط ثِ تبييذ صٌقت )ّبسىشهب( ثَدُ ٍهدشيبى عشح هَؽيٌذ گضاسؽ ًْبييپشداخت هجلل عشح دس ّش هشحلِ ٍ تؼَيِ  -2
 ٍاحذ استجبط ثب صٌقت تحَيل ًوبيٌذ.سا ثِ 

دس صَستي ِّ حبصل عشح هٌدش ثِ تَليذ هحصَل يب اختشاؿ ؿَد حًََ هبدي ٍ هقٌَي داًـگبُ هغبثٌ هَشسات خبسي ثجت اثذاؿ ٍ اختشاؿ  -3
 ثبؿذ. افوبل ؿذُ ٍ اػتيبدُ اص ًبم، آدسع، ٍ آسم داًـگبُ سٍي هحصَل هٌَط ثِ تبييذ ؿَساي ىٌبٍسي داًـگبُ هي

ّب، تدْيضات آصهبيـگبّي ٍ ّبسگبّي ثقْذُ  شاى ّليِ خؼبسات احتوبلي ًبؿي اص تقلل دس اخشاي عشح ّب ٍ يب ٍصَس دس اػتيبدُ اص دػتگبُخج -4
فلوي ٍ عجٌ ٍَاًيي هَضَفِ ّـَسي ثشاي هدشيبى ميش  ّيبتهدشي عشح ثَدُ ٍ ثب تخليبت دس ايي صهيٌِ عجٌ آييي ًبهِ اًتؾبهي افضبي 

 س خَاّذ ؿذ. ّيأت فلوي سىتب
ّب، ّويؼيَى هَضَؿ  هشخـ حل ٍ ىصل اختالىبت احتوبلي هيبى هدشي ٍ داًـگبُ يب ٍاحذّبي تبثقِ ثب ٍاحذ ّبي خبسج داًـگبُ دس اخشاي عشح -5

ت. دس صَست خَاّذ ثَد ٍ ساي صبدسُ ثشاي عشىيي الصم االخشا اػثب حضَس خَد ىشد يب ًوبيٌذُ ٍي آييي ًبهِ هبلي ٍ هقبهالتي داًـگبُ  44هبدُ 
 تَاًٌذ هشاتت سا ثِ هشاخـ ريصالح اسخبؿ دٌّذ.  فذم حل اختاله، عشىيي هي

 
در  27/09/96در َیئت ريیسٍ ي در تبريخ  16/8/96در تبريخ  ،در شًرای پژيَشي   08/02/95در تبريخ  دستًرالعملايه 

 .داوشگبٌ علًم پزشكي کرمبوشبٌ ثٍ تصًيت رسیدشًرای 
:مىبثع  

علًم پزشكي اصفُبن صًة داوشگبٌآيیه وبمٍ م    

 شًرای داوشگبٌ علًم پزشكي اصفُبن 27/12/93دستًرالعمل مصًة 



 

1 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 دستورالعمل
  دانشگبه شوراي فنبوري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 تعريف  
هشکض سضذ کِ تشای تػَیة خظ هطی ٍ سیاست ّا، پیطٌْاد تشًاهِ ٍ  ّایضَسای كٌاٍسی: ضَسایی هتطکل اص هذیشاى ٍکاسضٌاساى هشتثظ تا كؼالیت 
خذهاتی ٍ تحویواتی ٍاحذّای كٌاٍس هغاتن اساسٌاهِ تطکیل هی ضَد. تَدخِ، تػَیة غالحیت استوشاس ٍاحذّای كٌاٍس ٍ تؼییي سوق اػتثاس

داًطگاُ ػالی تشیي هشخؼی است کِ کلیِ خظ هطی ّا ٍ اهَس صیشتٌایی كٌاٍسی داًطگاُ )هغاتن اختیاسات( دس آى ضَسا كٌاٍسی ّوچٌیي ضَسای 
 تذٍیي ٍ تثیي هی گشدد.

 

 تركيب شوراي فنبوري  -1مبده 
تِ پیطٌْاد سییس هشکض سضذ ٍ تا تاییذ هؼاٍى تحویوات ٍ كٌاٍسی ٍ غذٍس حکن تَسظ سئیس داًطگاُ تؼییي هی داًطگاُ اػضای ضَسای كٌاٍسی 

 : دس خلسات حضَس هی یاتٌذ ٍ اص خولِ ػثاستٌذ اص تا هؼشكی کتثی ًوایٌذُ تام االختیاس، یا "ضًَذکِ ضخػا
 داًطگاُ  تحویوات ٍ كٌاٍسیهؼاٍى  -1
 ًطگاُهؼاٍى آهَصضی دا -2
 هذیش كٌاٍسی داًطگاُ  -3
 سییس هشکض سضذ كٌاٍسی -4
 ًوایٌذُ سئیس داًطگاُ دس ضَسای كٌاٍسی -5
 هؼاٍى ؿزا ٍ داسٍ داًطگاُ -6
 سییس اداسُ اهَس حوَهی داًطگاُ -7
 سئیس اهَس هالی داًطگاُ -8
 سییس  ٍاحذ آهاس ٍ كٌاٍسی اعالػات داًطگاُ  -9

 ُ اهتػادییک ًلش کاسضٌاس )هطاٍس( خثش -11
 یک ٍ حذاکثش دٍ ًلش اص هذیشاى دستگاُ ّای اخشایی استاى هشتثظ تا هَضَع کاسی هشکض سضذ -11
 یک ٍ حذاکثش دٍ ًلش اص کاسآكشیٌاى تشخستِ ٍ هذیشاى ضشکتْای خػَغی هشتثظ تا هَضَع کاسی هشکض سضذ -12
 ٍ یا اص هذیشاى اسضذ داًطگاُیک ٍ حذاکثش دٍ ًلش اص اػضای ّیات ػلوی تشخستِ دس حَصُ كٌاٍسی  -13
 یک ٍ حذاکثش دٍ ًلش اص سٍسای داًطکذُ ّا -14

پیطٌْاد سییس هشکض سضذ ٍ تاییذ هؼاٍى تحویوات ٍ  تا كشد هٌتخة تثػشُ: دس غَست ًیاص تِ حضَس اضخاظ خاظ دس خلسات ضَسای كٌاٍسی،
 كٌاٍسی دس خلسات حضَس هی یاتٌذ.

 انشگبه ضوابط تشكيل شوراي فنبوري د -2مبده 
 ضَسای كٌاٍسی داًطگاُ حذاهل ّشدٍ هاُ یکثاس دس هشکض سضذ كٌاٍسی سالهت تطکیل خلسِ هی دّذ.  -2-1
سیاست ضَسای كٌاٍسی داًطگاُ دس کلیِ خلسات ػادی ٍ كَم الؼادُ ضَسا تا هؼاٍى تحویوات داًطگاُ است ٍ دس ؿیاب ایطاى هذیش كٌاٍسی  -2-2

 ی تاضذ. داًطگاُ ػْذُ داس اداسُ خلسات ه
 تثػشُ : دس هَاسد خاظ هؼاٍى پژٍّطی داًطگاُ هی تَاًذ سشپشستی خلسات سا تشای هذت هحذٍدی تِ هذیش كٌاٍسی داًطگاُ ٍاگزاس ًوایذ.

 خلسات ضَسای كٌاٍسی داًطگاُ تا حضَس ًػق تؼالٍُ یک اػضا سسویت هی یاتذ ٍ تػویوات تا اکثشیت آسای اػضای حاضش اتخار هی گشدد. -2-3
: دس هَاسدی کِ الصم تاضذ، تِ پیطٌْاد هذیش كٌاٍسی ٍ تا غالحذیذ هؼاًٍت پژٍّطی داًطگاُ، خلسات كَم الؼادُ ضَسای كٌاٍسی داًطگاُ،  2ػشُتث

 تطکیل خَاّذ ضذ. 
ضَسا هؼشكی خَاّذ  دس اٍلیي خلسِ ضَسای كٌاٍسی داًطگاُ اص سَی هؼاٍى پژٍّطی داًطگاُ یک ًلش تؼٌَاى دتیش خلسات اًتخاب ٍ تِ اػضای -2-4

 ضذ. ایي كشد ًثایذ الضاها اص اػضای ضَسا تاضذ. 
 

 حدود اختيبرات شوراي فنبوري  -3مبده 
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 ایداد صهیٌِ اخشای هػَتات ٍ تػویوات ّیأت سئیسِ - 1
 ّای هختلق كٌاٍسی تِ ضَسای داًطگاُ اص خولِ: اسائِ پیطٌْاد دس صهیٌِ - 2
 ٍ گستشش كٌاٍسی دس داًطگاُتْثَد ضشایظ ٍ سكغ هَاًغ تَلیذ  -2-1
 هطاسکت تا تخص خػَغی دس اخشای عشحْای كٌاٍسی ٍ تؼییي ًحَُ ّوکاسی تا هشاکض تحویواتی داخل ٍ خاسج داًطگاُ -2-2
 ٌؼتیتشسسی ًحَُ اسائِ خذهات كٌاٍسی تِ ساصهاًْای هختلق تشای تشآٍسدى ًیاصّای کطَس، هٌغوِ ٍاستاى ٍچگًَگی ّوکاسی داًطگاُ ٍهشاکض غ-2-3
 تػَیة  تشًاهِ ساّثشدی ٍ ػولیاتی هذیشیت كٌاٍسی داًطگاُ – 3
 هطی كٌاٍسی داًطگاُ تِ هٌظَس اسائِ تِ ضَسای داًطگاُ تذٍیي ٍ پیطٌْاد سیاستْا، اّذاف ٍ خظ - 4
 ّای تَسؼِ كٌاٍسی دس داًطگاُ ٍ حوایت اص تَسؼِ كؼالیت هشکض سضذ ٍکاسآكشیٌی كشاّن ًوَدى صهیٌِ  - 5
 ٍ تذٍیي ٍ پیطٌْاد عشحْای تشتیت كٌاٍس تْیِ -6
 پیطٌْاد چگًَگی استلادُ اػضای ّیات ػلوی اص ًتایح تحویوات تشای استوای کیلیت آهَصش - 8
 ّای هختلق كٌاٍسی تشای پیطٌْاد تِ هشاخغ ریشتظ ًاهِ تْیِ ٍ تذٍیي آییي - 9

 دّذ تشسسی ٍ اظْاسًظش دستاسُ هسائلی کِ ضَسای داًطگاُ یا هؼاٍى پژٍّطی تِ ضَسا اسخاع هی - 11
 تػَیة عشحْای كٌاٍسی داًطگاُ تا اٍلَیت تخطیذى تِ عشحْای کاستشدی - 11
 لیت ّای كٌاٍساًِّای هادی ٍ هؼٌَی تِ هٌظَس تشؿیة ٍ تطَین اػضای ّیأت ػلوی ٍ داًطدَیاى تِ اًدام كـا ایداد اًگیضُ - 12
 ّای تحویواتی ٍیژُ التحػیالى داًطگاُ تشای کاس دس خاهؼِ، اص عشین اخشای عشح اسصیاتی هیضاى تَاًوٌذی ػلوی ٍ سٌدص هاتلیت كاسؽ - 13
 ّای ػلوی ٍ كٌی کطَس تؼییي ٍ پیطٌْاد خظ هطی کلی کاستشد ًتایح تحویوات تشای پیطثشد خٌثِ - 14
 لیت كٌاٍساًِ داًطدَیاى ٍ اػضای ّیات ػلوی ٍ یا کاسضٌاساى داًطگاُ اسصیاتی ّش گًَِ كؼا – 15
 تؼشكِ خذهات دس حَصُ استثاط تا غٌؼت ٍهیضاى حن تاالسشی داًطگاُ  ّای ٍ تػَیة اسی، تذٍیي ٍ اتالؽ استشاتژیزگ سیاست - 16
 اٍسیّای ساالًِ ٍ تلٌذ هذت داًطگاُ دس حَصُ كٌ  ّا  ٍ تشًاهِ تػَیة دستَسالؼول - 17
 اص كشٍش ضشکت ّای كٌاٍس )تش اساس هیضاى استلادُ اص اهکاًات داًطگاُ ٍ هشکض سضذ( سٍیالتی( داًطگاُ ) تؼییي هذت ٍ هیضاى حن االهتیاص-18
 اسصیاتی ضشکت ّای كٌاٍس ٍ داًص تٌیاى دس هشکض سضذپزیشش ٍ  –19
یا تاًک خْت اختػاظ اػتثاس كٌاٍسی تا تاییذ ی هَسد تاییذ ٍصاست تْذاضت ؿیش دٍلتغٌذٍم تػوین گیشی دس هَسد اًؼواد هشاسداد ػاهلیت تا  -21

 ّیات سییسِ داًطگاُ 
 تسْیالت ٍ هیضاى هثلؾ ٍام تِ ضشکت ّای كٌاٍس ٍ  تػوین گیشی دس هَسد پشداخت  -21
 دسیاكتی ضشکت ّای كٌاٍس تؼییي هذت تٌلس، ًحَُ تاصپشداخت، تؼذاد اهساط، سْن داًطگاُ )سٍیالتی( ٍ ًَع تضویي تسْیالت  -22

 تشسسی ٍ پایص ػولکشد هشکض سضذ داًطگاُ  - 23
 ّا دس حَصُ هالکیت كکشی ٍ تؼییي هیضاى حوایت اداسی، هالی، حوَهی ٍ هؼٌَی داًطگاُی داساییتاییذ اػتثاس ٍ اسصش گزاس -24
 ّای كکشیاى( اص حوَم هادی حاغل اص داساییاحشاص ٍ تؼییي سْن هالکیت ّشیک اص ری ًلؼاى )پذیذآٍسًذگاى،داًطگاُ ٍ حاهی -25
 تشسسی ٍ تطخیع اختالكات ٍ تخللات احتوالی دس صهیٌِ  هسائل هشتَط تِ كٌاٍسی - 26
 كکشی ییّای تحویواتی داًطگاُ اص لحاػ هاتلیت ثثت دس هالة یکی اص هػادین داساتشسسی دستاٍسد - 27
 یٌِ تَسظ داًطگاُ دس حَصُ ثثت اختشاع تیي الوللیتؼییي سْن داًطگاُ ٍ تؼییي هیضاى پشداخت ّض -28
 تػوین گیشی دسخػَظ سایش هَاسدیکِ هغاتن آییي ًاهِ ّای هختلق ٍهَاًیي ٍتخص ًاهِ ّای کطَسی تِ ضَسای كٌاٍسی هحَل گشدیذُ است. -29

کض سضذ اص هثیل تشگضاسی کاسگاُ، ّوایص، سٍیذاد ٍ ... تش تثػشُ: هیضاى اخاسُ تْا ٍ ّضیٌِ استلادُ اصكضا ٍ اهکاًات ٍ ّش گًَِ خذهات هاتل اسائِ دسهش
 اساس تؼشكِ ّای هػَب کِ ساالًِ تَسظ ضَسای كٌاٍسی هشکض تػَیة هی ضَد، تؼییي هی گشدد.

 
 مديرفنبوريو اختيبرات  وظبيف -4مبده 

 اداسُ کلیِ اهَس كٌاٍسی تش عثن اساسٌاهِ ٍ هػَتِ ّای ّیات اهٌا - 1
 َدخِ ساالًِ ٍ اسائِ تِ ضَسای كٌاٍسیتْیِ ٍ تٌظین ت - 2
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 ًظاست تش كؼالیت ٍاحذّای كٌاٍسی هستوش دس هشکض سضذ تشای حػَل اعویٌاى اص اًغثام كؼالیت ّا تا اّذاف پیص تیٌی ضذُ - 3
 ایداد صهیٌِ ّای الصم تشای استواء ٍ تَسؼِ ٍاحذّای كٌاٍسی - 4
 دخِ ٍ توَیت تٌیِ هالی ٍ خزب اهکاًات تشای هشکض سضذتشًاهِ سیضی ٍ اتخار تذاتیش الصم دس تاهیي تَ - 5
 ػوذ هشاس داد تِ ًوایٌذگی اص هؼاٍى تحویوات ٍ كٌاٍسی  تا کلیِ اضخاظ حویوی ٍ حوَهی دس اهَس كٌاٍسی - 6
 اسائِ گضاسش ػولکشد سالیاًِ هذیشیت كٌاٍسی   - 7
 پزیشش ٍ خشٍج ّستِ ّای كٌاٍس -8
 سَی ضَسای كٌاٍسی داًطگاُ  کلیِ اختیاسات تلَیض ضذُ اص -9
 
 
 

به تصويب در شوراي دانشگبه علوم پزشكی كرمبنشبه  22/04/41در هيئت رييسه و در تبريخ  11/3/41در تبريخ  دستورالعملاين 
 .رسيد

 
 
 
 
 
 

  5منببع

  و پيشنهبدات مركز رشد فنبوري سالمت كرمبنشبه آيين نبمه شوراي فنبوري و تحقيقبت دانشگبه تبريز

 



 کُتاي فىاَراوً یٌابروامً یبرا کشُر از خارج فىاَران از دعُت دستُرالعمل
 مدت

 

 :مقذمو (1 ماده

 ػلوی ّیأت ّبي فٌبٍراًِ فؼبلیت ارتقبء هٌظَر ثِ ٍ 1404 افق در ًظبم هتؼبلی اًذاسّبي چطن تحقق راستبي در

اس فٌبٍراى  دػَت دستَرالؼول ،الوللی ثیيهحققبى ٍ فٌبٍراى ثب  تؼبهالت ٍ تجبدالت گستزش هدزاي اس داًطگبُ

ٍ  ، ثزگشاري استبرتبحفٌبٍريي، ّوکبري در فزایٌذ اًتقبل فٌبٍرّبي  عزح اًدبمخْت ّوکبري در خبرج اس کطَر 

  .ُ استذیگزد یيتذٍّبي هزثَط ثِ فٌبٍري  حَسُ  یب آهَسش

 

 :تعریف (2ماده

ثِ ػٌَاى  ،خبرج اس کطَرٌبم ثدر یک ضزکت تَلیذي/فٌبٍري  کِ است ايِ ثزخست هتخصص ،فٌبٍر خبرج اس کطَر

  دارد.ّوکبري  ضزکت ّبي فٌبٍري ثب آى یب خجزُ فؼبلیت داضتِ ٍ یب در حَسُیک هذیز ارضذ 

 

 شرایط:  (3ماده 

 ضزایظ ایي فٌبٍر ضبهل ثٌذّبي سیز خَاّذ ثَد:

  :حسه شٍرت  :1بىد 

 ثبیذ حذاقل تَسظ ِخصهطایي  .حسي ضْزت در سهیٌِ فؼبلیت فٌبٍري هَرد ًظز ثزخَردار ثبضذفٌبٍر ثبیذ اس 

 داًطگبُ ػلَم پشضکی کزهبًطبُ گَاّی ضذُ ٍ ثِ تبییذ ضَراي فٌبٍري داًطگبُ ثزسذت ػلوی أّی َیک ػض



 : وُع فعالیت:2بىد 

 هذیزقل ثِ هذت یک سبل ثِ ػٌَاى حذاداراي هذرک تحصیلی د رحَسُ تخصصی هَرد ًیبس ثَدُ ٍ فٌبٍر ثبیذ 

هَارد اداهِ  یک ضزکت تَلیذي/فٌبٍري ثٌبم خبرج اس کطَر فؼبلیت داضتِ ثبضذ. هذیزیت ارضذ ضبهل ارضذ

هطبٍر  ،یثبسرگبً ، هذیزیتیذتَلهذیزیت  ٍ تَسؼِ، یقتحق يّب اس ثخص یکیهذیزیت در ، یزُهذ یئتػضَ ّ: گزدد هی

 ضزکتارضذ 

 ضَراي تبییذ ثِ ثبضٌذ ضذُ صٌؼت اس گزًت اخذ ثِ هَفق کِ کطَر اس خبرج ّبي داًطگبُ ػلوی تأّی اػضبتبصري: 

 .ضًَذ گزفتِ ًظز در ًبهِ آییي اس هبدُ ایي ضبهل تَاًٌذ هی ،داًطگبُ فٌبٍري

 

 انتخاب نذیفرا( 4 ماده

 :: پیشىٍاد فىاَر1بىد 

هدوَػِ هزکش رضذ فٌبٍري سالهت صَرت  یب یک ضزکت سیز ػلوی ّیأت یک ػضَ حذاقلپیطٌْبد فٌبٍر تَسظ 

خَاّذ گزفت. پیطٌْبد ثبیذ ضبهل هَاردي ّوچَى حَسُ فؼبلیت فٌبٍر، سبثقِ فؼبلیت، ًیبس کطَر ثِ فٌبٍري، اثز 

هزکش رضذ فٌبٍري سالهت  هثجت ایي دػَت، الشاهبت السم خْت ثْزُ ثزداري ثْیٌِ اس ًتبیح ایي دػَت ثبضذ.

ثبضذ. یطٌْبد هیهَظف ثِ تْیِ فزم ارائِ پ

 :فىاَر : تایید صالحیت2بىد 

اي، پیطٌْبد دریبفت ضذُ را خْت اخذ تصوین ثِ ضَراي فٌبٍري داًطگبُ  هذیزیت فٌبٍري داًطگبُ عی ًبهِ

تبییذ ضَراي فٌبٍري داًطگبُ ضبهل صالحیت فٌبٍر، هیشاى دستزسی ثِ هٌبثغ داًطگبُ، ثبسُ  ارخبع خَاّذ داد.

 سهبًی حضَر فٌبٍر در داًطگبُ ٍ ... خَاّذ ثَد.



 :از فىاَر : تایید دعُت3بىد 

هَافقت ضَراي فٌبٍري داًطگبُ خْت تبییذ ثِ ضَراي داًطگبُ ارخبع دادُ خَاّذ ضذ. هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍري 

 داًطگبُ هَظف ثِ پیگیزي تصوین ضَراي داًطگبُ خَاّذ ثَد.

 

 همکاریموارد  (5 ماده

 :ًوبیذ هطبرکت سیز فؼبلیتْبي در تَاًذ هی ضزایظ حست فٌبٍر خبرج اس کطَر

 داًطگبُ آهَسضی کبرگبُ ّبي در تذریس .1

فٌبٍراًِ هصَة ضَراي فٌبٍري رسبلِ ٍ ًبهِ پبیبى هطبٍرُ ٍ راٌّوبیی .2

 داًطدَیبى سؤاالت ثِ پبسخگَیی ٍ راٌّوبیی .3

 .ًوبیذ هی پیطٌْبد آًْب ثِ داًطگبُ کِدر حَسُ فٌبٍري   تحقیقبتی فؼبلیتْبي اًدبم .4

هحصَالت  سبسيتدبري  خولِ اس هختلف ّبي سهیٌِ در داًطگبُ هسؤٍلیي ثِ هذیزیتی هطبٍرُ ارایِ .5

داًطگبُ ٍ صبدرات

غیزحضَري فؼبلیتْبي ارایِ .6

فٌبٍر  تَافق ٍ داًطگبُ پیطٌْبد ثٌبثز فٌبٍراًِ فؼبلیتْبي سبیز .7

 

 :عملکرد ارزیابی (6 ماده

ثز اسبس هیشاى  ،ثبضذ. ارسیبثی ػولکزد فٌبٍري سالهت هَظف ثِ ارسیبثی ػولکزد فٌبٍر هی هذیزیت تَسؼِ

ثبضذ. رضبیت هخبعجبى ٍ ّوکبراى داخلی فٌبٍر دػَت ضذُ ٍ  فٌبٍراًِ هییبثی ثِ اّذاف پیص ثیٌی ضذُ  دست

اس دیگز هؼیبرّبي هَثز در ارسیبثی خَاٌّذ ثَد.  سیبسی هالحظبت ٍ اخالقی هَاسیي رػبیتّوچٌیي هیشاى 



فٌبٍري سالهت هَظف خَاّذ ثَد کِ فزم ارسیبثی ػولکزد را تْیِ ًوَدُ ٍ ثِ تبییذ ضَراي هذیزیت تَسؼِ 

 ٍري داًطگبُ ثزسبًذ.فٌب

 موارد هسینه کرد مالی  (6 ماده

 :گزدد هیثصَرت سیز تؼییي  فٌبٍر خبرج اس کطَرهَارد ّشیٌِ کزد در فزایٌذ دػَت اس 

اس کطَر هجذا ثِ استبى کزهبًطبُ ٍ ثبلؼکس رفت آهذ ٍ ّشیٌِ .أ 

 حول ٍ ًقل ّبي اسکبى، تغذیِ ٍ ضبهل ّشیٌِ ایزاى در حضَر فٌبٍر هذت عَل در اقبهت ّشیٌِ .ة 

 Adjunctًبهِ  شحوِ ٍ پبداش ّوکبري هتٌبست ثب سهبى ارائِ خذهت ٍ هغبثق ثب آییيحق الپزداخت  .ج 

Professor ثَد خَاّذ.
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 مقدمٍ

ّإ تَػؼِ فٌاٍسٕ ٍ ًَآٍسٕ ٍ  تٌ٘اى اص جولِ الضاهات ٍ صٗشػاخت ّإ ضشٍسٕ تشإ تَػؼِ داًؾ ًظام هالى٘ت فىشٕ تِ ػٌَاى ٗىٖ اص صٗشػاخت
فىشٕ دس جاهؼِ، افضاٗؾ آگاّٖ ػوَهٖ ٍ داًؾ تخللٖ ًؼثت داس استمإ ًظام هالى٘ت  تىو٘ل صًج٘شُ اٗذُ تا ثشٍت اػت. ٗىٖ اص هلضٍهات اٍلَٗت

ػاص هـاسوت اجتواػٖ ٍ ّوؼَؿذى تاٍسّا ٍ سفتاسّإ جاهؼِ تا اًتظاسات ٍ ٌّجاسّإ هغلَب ًظام هالى٘ت  اٗي داًؾ ٍ آگاّٖ صهٌِ٘تِ آى اػت. 
 .فىشٕ اػت

ّإ ًؼل ػَم اػت وِ دس آى، اٗي داًـگاُ اص عشٗك تَػؼِ ٍ داًـگاُتجاسٕ ػاصٕ ٍ ػشضِ هحلَالت داًؾ تٌ٘اى تِ تاصاس، ًىتِ تاسص ٍ ٍٗظگٖ  
ه هٖ ٍاگزاسٕ حك هالى٘ت فىشٕ، دس لالة لشاسدادّإ ٍاگزاسٕ حك اهت٘اص ٍ ٗا اٗجاد ؿشوتْإ داًؾ تٌ٘اى، تِ تَػؼِ التلاد داًؾ تٌ٘اى هلٖ وو

تَاًذ اسصؽ هادٕ ً٘ض داؿتِ ٍ اٗجاد دسآهذ ًواٗذ.تث٘٘ي  ش اسصؽ هؼٌَٕ هٖوٌذ. ّذف، تَل٘ذ ػلن ٍ فٌاٍسٕ اػت وِ تِ ػٌَاى داساٖٗ فىشٕ ػالٍُ ت
 خظ هـٖ ٍ ضَاتظ هالى٘ت فىشٕ دس هَػؼات ػلوٖ ٍ پظٍّـٖ اص جولِ الضاهات هَفم٘ت دس تجاسٕ ػاصٕ ًتاٗج تحم٘مات اػت.

تـشٗح ًحَُ  "دى صهٌِ٘ حواٗت اص حمَق هالى٘ت فىشٕفشاّن ًوَ"ي ًاهِ ٍ ضَاتظ، دس ساػتإ تحمك ٗىٖ اص ٍظاٗف ٍصاست تْذاؿت هثٌٖ تشٗ٘اٗي آ
ّإ ٍاگزاسٕ حك اهت٘اص ٍ ّإ فىشٕ، اٗجاد اًگ٘ضُ تشإ پذٗذ آٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى، چگًَگٖ تجاسٕ ػاصٕ دس لالة لشاسدادحواٗت اص اٗجاد داساٖٗ

 ًواٗذ.هٖ ػلوٖ پشداختِ ٍ اتؼاد هختلف اٗي هَضَع سا تـشٗح ّ٘اتتاث٘ش آى دس استمإ اػضإ 

 تعبریف -1مبدٌ
هحَس، تحمك اّذاف ػلوٖ  افضاٖٗ ػلن ٍ ثشٍت، تَػؼِ التلاد داًؾ ٗا هؤػؼِ خلَكٖ ٗا تؼاًٍٖ اػت وِ تِ هٌظَس ّن ؿشوت شزکت دانش بنیان:

ٍ خذهات( دس حَصُ ػاصٕ ًتاٗج تحم٘ك ٍ تَػؼِ )ؿاهل عشاحٖ ٍ تَل٘ذ واال  ٍ التلادٕ )ؿاهل گؼتشؽ ٍ واستشد اختشاع ٍ ًَآٍسٕ( ٍ تجاسٕ
 ؿَد. هٖ تشتش ٍ تا اسصؽ افضٍدُ فشاٍاى تِ ٍٗظُ دس تَل٘ذ ًشم افضاسّإ هشتَط تـى٘ل ّإ فٌاٍسٕ

فشاٌٗذ خلك هحلَل ٍ خذهت، تش هثٌإ ٗه داًؾ فٌٖ ًَٗي ٍ ػشضِ پاٗذاس آى دس تاصاس اػت وِ تتَاًذ تشإ خَد، هـتشٕ جزب  تجاری ساسی:
 هـتشٕ هتلل گشدد.ّإ ًوَدُ ٍ تِ جشٗاى ً٘اص

ّاٖٗ هاًٌذ ػشهاِٗ گزاسٕ سٗؼه پزٗش، ًْاد هالٖ اػت وِ ٍظ٘فِ اساِٗ خذهات هالٖ ًَٗي هَسد ً٘اص، جْت تجاسٕ ػاصٕ سا دس لالة کارگشار مالی:
 ّإ هَسد ً٘اص تش ػْذُ داسد.تؼْ٘الت ون تْشُ ٍ اساِٗ ضواًت

تَاًذ دس صهٌِ٘ ّإ هختلف )ًظ٘ش اختشاػات، عشح ّإ فىشٕ اًؼاى وِ هٖل اص خالل٘تّإ حاك(: داساintellectual propertyٖٗ)دارایی فکزی
 گشدد. اعالقّإ ساٗاًِ إ ( دػتاٍسدّإ ػلوٖ ٍ پظٍّـٖ ٍٕ ّإ كٌؼتٖ، ًشم افضاس

ٍ ًاهلوَع اػت وِ لاتل٘ت خلك ّإ فٌٖ، هٌظَس اص داساٖٗ فىشٕ، داًؾ فٌٖ ٗا تَاًاٖٗ فٌٖ اص ًَع داساٖٗ غ٘شف٘ضٗىٖ تِ كَست خاف دس صهٌِ٘ 
سٕ، دس اًحلاس اسصؽ اص عشٗك اساِٗ هحلَل ٗا خذهت هشتثظ تِ تاصاس سا داسد. اٗي داساٖٗ اص عشٗك ثثت اختشاع داخلٖ ٗا ت٘ي الوللٖ ٗا گَاّٖ اػشاس تجا

 ؿَد.ّإ داًؾ تٌ٘اى فشآّن هٖتداسًذُ آى دسآهذُ ٍ اص عشٗك لشاسدادّإ ٍاگزاسٕ حك اهت٘اص، اهىاى تْشُ تشداسٕ اص آى تشإ ؿشو
گشدد وِ ٗىٖ اص هلادٗك داساٖٗ فىشٕ سا )دس صهاى ّوىاسٕ تا داًـگاُ ٍ تا اػتفادُ هٖ اعالقتِ فشد ٗا افشاد حم٘مٖ  پدید آورنده/پدیدآورندگان:

 اص تؼْ٘الت آى( اٗجاد وشدُ تاؿٌذ.
سدادٕ اػت ت٘ي هاله داساٖٗ فىشٕ ٍ هتماضٖ تْشُ تشداسٕ اص آى داساٖٗ وِ تِ لشا :licensing) واگذاری امتیاس بهزه بزداری اس دارایی فکزی)

ٍ ٗا هثلغٖ ثاتت(، هجَص  سٍٗالتٖ() هَجة آى لشاسداد، هتماضٖ دس لثال پشداخت هثلغٖ)تِ كَست دسكذٕ اص دسآهذ خالق حاكل اص فشٍؽ هحلَل
 تْشُ تشداسٕ اص داساٖٗ فىشٕ سا تذػت هٖ آٍسد.

وٌاس داًـگاُ ٍ پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى دس اٗجاد داساٖٗ فشادٕ حم٘مٖ ٗاحمَلٖ )اػن اصدٍلتٖ ٗاغ٘ش دٍلتٖ( ّؼتٌذ وِ دسا (:sponsorحامی)
 تاؿٌذ.فىشٕ )هؼوَال اص عشٗك حواٗت هالٖ( ػْ٘ن هٖ

هـاٍس حمَلٖ هشوض سؿذ، كاحة سٗ٘غ هشوض سؿذ،  هذٗش فٌاٍسٕ داًـگاُ، : هتـىل اص هؼاٍى تحم٘مات ٍ فٌاٍسٕ داًـگاُ،کمیته مالکیت فکزی
 اٗذُ ٍ هجشٕ ) هحمك ٗا ًواٌٗذُ هحمم٘ي( هٖ تاؿذ.
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 اَداف -2مبدٌ 
ّإ اسصؽ آفشٗي، تؼْ٘ل تَػؼِ داساٖٗ ّإ فىشٕ تا اسصؽ تشإ داًـگاُ ٍ اٗجاد اًگ٘ضُ تشإ هجشٗاى پظٍّـٖ دس ساػتإ خلك ٍ تَػؼِ فٌاٍسٕ -1

 ٍ ًَآٍسٕ دس پظٍّـگاُ تِ هٌظَس وؼة هضٗت التلادٕهجشٕ پظٍّـٖ، تـَٗك ٍ استمإ خالل٘ت 
 ّإ هحلَالت داًؾ تٌ٘اىاٗجاد دسآهذ پاٗذاس داًؾ تٌ٘اى تشإ داًـگاُ ٍ ووه تِ تجاسٕ ػاصٕ دػتاٍسد -2
ّإ جذٗذ ػتاٍسدّا ٍ اؿاػِ ٍ تىاسگ٘شٕ دّإ تَػؼِ ػلن ٍ فٌاٍسٕ اص عشٗك اٗجاد هح٘غٖ هٌاػة تشإ ؿىَفاٖٗ خالل٘تفشاّن ػاصٕ صهٌِ٘ -3

 پظٍّـٖ ٍ فٌاٍسٕ دسوـَس
تِ تثغ ًْادٌِٗ ػاصٕ حمَق هالى٘ت فىشٕ ٍ تمَٗت اًگ٘ضُ هادٕ ٍ هؼٌَٕ دس افشاد جْت فؼال٘ت ّشچِ ت٘ـتش دس ػشكِ پظٍّؾ ٍ تَػؼِ فٌاٍسٕ ٍ -4

 فىشٕ داًـگاُّإ ّإ دس ساػتإ هٌافغ ػوَهٖ، ثثت ٍ حفاظت اص داساٖٗافضاٗؾ اهىاى تجاسٕ ػاصٕ دػتاٍسد آى
ّإ فىشٕ اٗجاد ؿذُ ٍ دس  اسائِ چاسچَتٖ ؿفاف ٍ تث٘٘ي حمَق ٍ تؼْذات داًـگاُ، پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى ٍ حاه٘اى دس استثاط تا داساٖٗ -5

 ًت٘جِ،واّؾ اختالف دس صهٌِ٘ حمَق هالى٘ت فىشٕ 
ًواٗذ ًؼثت تِ حمَق هالى٘ت فىشٕ ٍ تِ ٍٗظُ ًحَُ پَؿؾ دادى ػتفادُ هٖآگاُ ػاختي افشادٕ وِ اص اػتثاسات، تؼْ٘الت ٍ ٗا اهىاًات داًـگاُ ا -6

 ّا ٍ تمؼ٘ن هٌافغ هادٕ ٍ هؼٌَٕ حاكل اص آىّضٌِٗ
 -حمَلٖ ٍ تجاسٕ پتٌت ّا ) پشٍاًِ ثثت اختشاػات( ٍ دٗگش اػٌاد هالى٘ت فىشٕ -تَػؼِ هْاست هحمم٘ي تشإ دسن، تفؼ٘ش ٍتحل٘ل اعالػات فٌٖ -7

 ػات حاكل اص تحل٘ل اػٌاد هالى٘ت فىشٕ تشإ ّذاٗت ٍ ساّثشٕ عشحْإ اػتشاتظٗه تحم٘ماتٖ.اػتفادُ اص اعال
 

 اصًل کلی  -3مبدٌ
)اػن اص اػضإ ّ٘ات ػلوٖ،داًـجَٗاى،واسؿٌاػاى( ٍ تغَس ولٖ ّش فشدٕ وِ اص  اٗي آٗ٘ي ًاهِ ٍ ضَاتظ تش توام افشاد ؿاغل دس داًـگاُ -1

اػتفادُ ًواٗذ،  )دس ساػتإ اًجام ٗه فؼال٘ت تحم٘ماتٖ دس عٖ صهاى هؼٌٖ٘ وِ تا داًـگاُ ّوىاسٕ داسد( ي داًـگاُتؼْ٘الت،اػتثاسات ٍ اهىاًات اٗ
ّإ تحم٘ماتٖ، دس تؼْذًاهِ إ سػاٗت هفاد اٗي آٗ٘ي تاؿذ. الصم اػت ّوِ افشاد فَق دس تذٍ اػتخذام ٍ ٗا دس چاسچَب لشاسدادّإ پشٍطُحاون هٖ

 َل ٍ اهضا ًواٌٗذ.ًاهِ ٍ ضَاتظ سا لث
اُ اًجام ؿَد، داًـگاُ دس ًتاٗج هادٕ اص ّشگًَِ داساٖٗ فىشٕ وِ تش اثش فؼال٘ت فشدٕ ٗا گشٍّٖ تا اػتفادُ اص اهىاًات، تجْ٘ضات ٍ ٗا اػتثاسات داًـگ -2

 داسإ حك خَاّذ تَد، هگش اٌٗىِ دس لشاس داد ؿشاٗظ دٗگشٕ روش ؿذُ تاؿذ.
ًذگاى ادػا ًواٗذ/ًواٌٗذ وِ داساٖٗ فىشٕ، تذٍى اػتفادُ هَثش اص هٌاتغ ٍ اهىاًات داًـگاُ حاكل ؿذُ اػت، دس كَست چٌاًچِ پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍس -3

ًواٗذ وِ ادػاٖٗ سا هثٌٖ تش هالى٘ت آى داساٖٗ فىشٕ داًـگاُ تلَست هىتَب اػالم هٖادػإ هزوَس تَػظ ؿَسإ  فٌاٍسٕ،  تشسػٖ هذاسن ٍ پزٗشؽ
 ًذاسد.

ّوىاسٕ پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى ٍ حاهٖ ٍ ً٘ض اهىاى اػتفادُ ٍ تْشُ تشداسٕ آًْا اص داساٖٗ فىشٕ حاكلِ، دس لشاسداد  داًـگاُ، ه٘ضاى ػْن -4
واسّإ گشٍّٖ، دسكذ ػْن ولِ٘ افشادٕ وِ دس اٗجاد ٗه داساٖٗ فىشٕ هـاسوت داؿتِ اًذ تاٗذ لثل اص اساِٗ دسخَاػت گشدد. دسهٌؼمذُ تؼ٘٘ي هٖ

ثثت، تلَست هىتَب هـخق گشدد. دس كَست ػذم تَافك ٍ دس هَاسدٕ وِ دسكذ ػْن ّشٗه اص افشاد هضتَس هـخق ًـذُ تاؿذ، هٌافغ تماضإ 
 حاكلِ تلَست هؼإٍ ت٘ي آًْا تمؼ٘ن خَاّذ ؿذ.

اص داساٖٗ فىشٕ گشدد هَظفٌذ دس اػشع  افشادٕ وِ فؼال٘ت آًْا تا اػتفادُ اص اهىاًات، تجْ٘ضات ٍ ٗا تا ووه تَدجِ داًـگاُ، هٌجش تِ اٗجاد ًَػٖ -5
اس دادُ ٍ ٍلت ٍ لثل اص ّشگًَِ افـا اعالػات هشتَط تشإ ػاٗشٗي ٍ ٗا الذام تِ ثثت ٍ ًـش آًْا، هؼاًٍت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسٕ داًـگاُ سا دس جشٗاى لش

اهش دس لشاسدادّإ ّوىاسٕ ت٘ي افشاد ٍ داًـگاُ هَسد  اعالػات هشتَط سا تشإ آى ٍاحذ افـا ًوَدُ ٍ ّواٌّگٖ الصم سا تاآى تؼول آٍسًذ. سػاٗت اٗي
 گ٘شد. تاو٘ذ لشاس هٖ

 دس كَستٖ وِ تشإ پذٗذ آٍسدى هالى٘ت فىشٕ، تجْ٘ضاتٖ اص هحل اػتثاسات داًـگاُ تِْ٘ ؿذُ تاؿذ،آى تجْ٘ضات تا سػاٗت همشسات هشتَط، هال - 6
 اختلاكٖ داًـگاُ خَاّذ تَد.

ّإ هالى٘ت فىشٕ تَدُ ٍ هلضم تِ ٘ات ػلوٖ هٌلَب اص ػَٕ داًـگاُ، هَظف تِ ػذم افـاء اػشاس، تَك٘فات ٍ دادُواسوٌاى داًـگاُ ٍ اػضإ ّ-7
 سػاٗت جَاًة اهاًت داسٕ دس هَسد اعالػات اسائِ ؿذُ هشتَط تِ هالى٘ت فىشٕ تَػظ عشف لشاسداد ّؼتٌذ.
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وو٘تِ هالى٘ت فىشٕ ٍ ٗا ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ هَجة خؼاسات هادٕ چٌاًچِ تخلف واسوٌاى  ٍ اػضإ ّ٘ات ػلوٖ هٌلَب، حؼة تـخ٘ق  - 8
 تَاًذ هَضَع سا اص عشٗك لاًًَٖ پ٘گ٘شٕ ًواٗذ.ٗا هؼٌَٕ تِ داًـگاُ ؿَد، داًـگاُ هٖ

 د.ػ٘اػت گزاسٕ، تشًاهِ سٗضٕ ٍ تلو٘ن گ٘شٕ دس هَسد حمَق هالى٘ت فىشٕ دس داًـگاُ تَػظ ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ اًجام هٖ ؿَ - 9
تَاًذ دسخَاػت هـاسوت دس ّش ؿخلٖ وِ هذػٖ ٍجَد ٗا همتض٘ات ٗىٖ اص هَضَػات هالى٘ت فىشٕ هتٌاػة تا سػالت داًـگاُ تاؿذ، هٖ - 10

 شػ٘وات،اثثات، اٗجاد، ثثت ٗا تْشُ تشداسٕ اص آى سا تِ هؼاًٍت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسٕ داًـگاُ تمذٗن ًواٗذ.دسخَاػت ؿاهل تواهٖ دادُ ّا، تَك٘فات، ت
 اػٌاد ٍ هذاسن ٍ ّشآًچِ  سا وِ تشإ دػت٘اتٖ تِ ثثت هالى٘ت فىشٕ الصم اػت هٖ تاؿذ. 

ّإ هشتَط تِ هالى٘ت فىشٕ ضشٍسٕ اػت، دس هَاسدٕ وِ حؼة تـخ٘ق هؼاٍى پظٍّؾ ٍ فٌاٍسٕ،حضَس هذػٖ جْت تث٘٘ي ٍ تَض٘ح دادُ - 11
 تاٗذ دس هحل ٍ صهاى تؼ٘٘ي ؿذُ حاضش ؿًَذ.

لاًَى هذٗشٗت خذهات وـَسٕ ٗا  5ثثت هالى٘ت فىشٕ، تذٍى هجَص وتثٖ داًـگاُ، تا ّ٘چ دػتگاُ اجشاٖٗ دس هؼٌٖ هادُ  هذػٖ پ٘ؾ اص - 12
اؿخاف هَضَع حمَق خلَكٖ، ّ٘چ گًَِ الذاهٖ جْت هزاوشُ، اًؼماد لشاسداد، ثثت، تْشُ تشداسٕ ٍ تجاسٕ ػاصٕ دس هَسد هالى٘ت فىشٕ اًجام 

ٍ ّوچٌ٘ي دس هَاسدٕ وِ تِ ػلت تمل٘ش هذػٖ، الذام تِ اًتـاس ٗا اسائِ ٕ هغالة ػلوٖ هشتَط تِ هالى٘ت فىشٕ ؿَد،  ًخَاّذ داد؛ دس غ٘شاٗي كَست
ٍ حك تمذٗن اظْاس ًاهِ ٍ ثثت هالى٘ت فىشٕ تِ ًام داًـگاُ سا تِ هشجغ كالح٘ت داس خَاّذ  ُهالى٘ت فىشٕ هَسد ادػا گشدٗذٓ داًـگاُ، هاله ٍ داسًذ

 تَاًذ هَضَع سا اص عشٗك لاًًَٖ پ٘گ٘شٕ ًواٗذ.ٌلَست داًـگاُ هٖدس غ٘ش اٗ ،داؿت
ٕ حواٗت تاؿذ، تِ ؿَُ٘ هٌاػة ٍ ضوي تث٘٘ي ٕ هَاسد خاسج اص ح٘غِدس كَستٖ وِ هالى٘ت فىشٕ هَسد ادػا، ٍاجذ اكالت ًثَدُ ٗا دس صهشُ - 13

 سػاًذ.آى ًت٘جِ سا دس فَسٗتٖ هتؼاسف تِ آگاّٖ هذػٖ هٖ
دس ّش حال  دس هَضَػات هالى٘ت فىشٕ پذٗذ آهذُ، هوىي اػت تشحؼة هَسد پذٗذآٍسًذُ، ؿشٗه، هاله ٗا تْشُ تشداس اص حمَق تاؿذ.داًـگاُ  - 14

 .ًـگاُ دس هالى٘ت فىشٕ هؼلَم تاؿذدس لشاسدادّإ تٌظ٘وٖ هالى٘ت فىشٕ تاٗذ ػْن دا
دس كَست ثثت ٍ كذٍس گَاّٖ ًاهِ ٕ هشتَط اص ػَٕ هشجغ كالح٘ت دس هَاسدٕ وِ هالى٘ت فىشٕ ت٘ي داًـگاُ ٍ ؿخق دٗگش هـتشن اػت،  - 15

داس، هالى٘ت فىشٕ، هال هـاع داًـگاُ ٍ ؿخق دٗگش تَدُ ٍ حمَق هادٕ ٍ هؼٌَٕ ًاؿٖ اص آى تَػظ ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ تؼ٘٘ي خَاّذ ؿذ؛ 
 َط تِ هال هـاع ٍ ػمذ ؿشوت هذًٖ خَاّذ تَد.تلشفات حمَلٖ ٗا هادٕ عشف٘ي دس هالى٘ت فىشٕ تشاػاع گَاّٖ ًاهِ، تاتغ لَاػذ هشت

 ػَد لاتل تمؼ٘ن ًاؿٖ اص هالى٘ت فىشٕ پغ اص وؼش اػتثاسات ّضٌِٗ ؿذُ تِ تاٗ٘ذ اهَس هالٖ داًـگاُ هَافك لشاسداد ت٘ي داًـگاُ ٍ رٕ ًفغ - 16
 گشدد.تمؼ٘ن هٖ

تْشُ گ٘شٕ  ف دٗگش دس تَجَد آهذى آى ٗا ثوشٓ تا ؿخق ٗا اؿخا دس كَست ثثت ّشٗه اص عثمات هالى٘ت فىشٕ وِ ًت٘جِ ٕ اؿتشان داًـگاُ - 17
هـتشن آى ٗا هاله ٗا ٓ تاؿذ، داًـگاُ تا ؿخق ٗا اؿخاف دٗگش تش حؼة هَسد، پذٗذآٍسًذاص ً٘شٍٕ اًؼاًٖ ٗا تجْ٘ضات ٗا تاه٘ي هالٖ داًـگاُ هٖ

 د.ق ًاؿٖ اص هالى٘ت فىشٕ خَاّذ تَتْشُ تشداس اًحلاسٕ ٗا غ٘ش اًحلاسٕ حمَ
دس كَست ثثت ًـذى هالى٘ت فىشٕ، چٌاچِ ًتاٗج تِ دػت آهذُ تِ كَست ٗه اثش ػلوٖ لاتل ػشضِ تاؿذ، ػشضِ آى ّوَاسُ تاٗذ تا تث٘٘ي  - 18

 واهل ًمؾ داًـگاُ دس پذٗذآهذى آى اثش تاؿذ.
تا عشف تَػظ ٍاحذ حمَلٖ هالى٘ت فىشٕ ػات تِ هٌظَس تث٘٘ي حمَق داًـگاُ، پ٘ؾ اص الذام دسآى هَاسد، لشاسدادٕ هتٌاػة تا ّشٗه هَضَ.- 19

 ؿَد.ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ  جْت تلَٗة اعالع دادُ هٖتِ دٗگش هٌؼمذ ؿذُ ٍ ًت٘جِ اص ػَٕ هؼاٍى پظٍّؾ ٍ فٌاٍسٕ 
فغ تمَٗت ؿذُ ٍ تخلف ٗا تمل٘ش هذػٖ هاًغ دادخَاّٖ  داًـگاُ دس دادگاُ، دس جثشاى توام ضشس ٍ صٗاى ّإ هادٕ ٍ هؼٌَٕ ٍ ّوچٌ٘ي هٌا - 20

 احتوالٖ داًـگاُ ًخَاّذ تَد.
تثلشُ  تِ دادُ ّإ هشتَط تِ هالى٘ت فىشٕ دػتشػٖ هٖ ٗاتٌذ، هـوَل تِ ًحَٕاؿخاكٖ وِ اػضإ ؿَسإ فٌاٍسٕ ٍ اػضا،واسؿٌاػاى ٍ  - 21

 رٗل خَاٌّذ تَد:
ًواٗذ؛ دس كَست اثثات آى ػضَ، تِ هَضَع سػ٘ذگٖ هٖ تذٍى حضَس ٍ سإ ؿَسإ فٌاٍسٕ دس كَست ادػإ تخلف اص ػَٕ كاحثاى اٗذُ،تثلشُ: 

 تَاًذ ػلِ٘ اٍ دس دادگاُ كالح٘ت داس دادخَاّٖ ًواٗذ.تخلف، رٌٗفغ هٖ
اًجام اسجاع تِ ػاٗش هشاجغ كالح٘ت داس اسصٗاتٖ ٍ ػٌجؾ ػلوٖ هالى٘ت فىشٕ هَسد ادػا هوىي اػت تَػظ اػضإ ّ٘ات ػلوٖ داًـگاُ ٗا تا  - 22

 ؿَد.
 ، الذام تِ ثثت، ّضٌِٗ ٍ تْشُ تشداسٕ اص هالى٘ت فىشٕ ًخَاّذ ؿذ.اص تلذٗك اكالت هالى٘ت فىشٕ پ٘ؾ - 23
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ّإ هتشتة تش دس كَست كذٍس پشٍاًِ تْشُ تشداسٕ، اًؼماد لشاس داد ٍ حلَل ػَاٗذٕ اص آى هحل، پ٘ؾ اص تمؼ٘ن ػَد حاكل، تواهٖ ّضٌِٗ - 24
هالٖ هشتَط تِ آى اص ػَٕ اهَس هالٖ داًـگاُ، اص هحل ػَاٗذ حاكل اص هالى٘ت فىشٕ وؼش ؿذُ، تِ حؼاب فشآٌٗذ ثثت هالى٘ت فىشٕ تا اسائِ ٕ اػٌاد 

 داًـگاُ پشداخت خَاّذ ؿذ.
 خَاّذ ؿذ. ل٘ذ ثثتٔ ثثت، تِ ٌّگام تمذٗن اظْاس ًاهٔ ه٘ضاى ػْن ّشٗه تِ تفى٘ه دس گَاّٖ ًاه - 25

 اوًاع دارایی فکری -4مبدٌ 
 :حاكل هٖ ؿَداص عشٗك رٗل  هذُداساٖٗ فىشٕ تِ دػت آ

 داساٖٗ فىشٕ ًاؿٖ اص ػشهاِٗ گزاسٕ ٍ ٗا اختلاف تَدجِ اص ػَٕ داًـگاُ - 1
 داساٖٗ فىشٕ ًاؿٖ اص اػغإ تؼْ٘الت اص ػَٕ داًـگاُ تا تاصپشداخت - 2
 داساٖٗ فىشٕ ًاؿٖ اص اجشإ لشاسدادّإ استثاط تا كٌؼت - 3
 ّإ داًـجٍَٖٗ سػالِّا  داساٖٗ فىشٕ ًاؿٖ اص پاٗاى ًاهِ  - 4
ّإ دٍلتٖ ٍ حواٗتٖ ٍ ٗا ؿشوتْا ٍ هَػؼات ّا ٍ دػتگاُداساٖٗ فىشٕ ًاؿٖ اص حواٗت ٍ اختلاف اػتثاس خاسج اص داًـگاُ اص جولِ ػاصهاى - 5

 خلَكٖ؛
 ًذاسًذ. داساٖٗ فىشٕ ًاؿٖ اص تَل٘ذ اثش ادتٖ، ٌّشٕ ٍ ًشم افضاسّا ٍ ػاٗش هَاسدٕ وِ دس تٌذ ّإ فَق ٍ جَد -6

ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ تا تَجِ تِ ًمؾ داًـگاُ، پذٗذ آٍسًذگاى ٍ حاهٖ دس هَسد ػْن آًاى تلو٘ن ّإ فىشٕ،  دس خلَف اًَاع داساٖٗتبصزه: 
 گ٘شٕ خَاّذ وشد.

 ضًاثط اجرایی -5مبدٌ 
ٗا ثثت حمَلٖ آًْا ٍجَد داسد، تَػظ  ّإ پظٍّـٖ ٍ فٌاٍسٕ وِ صهٌِ٘ تْشُ تشداسٕ تجاسٕ،وؼة هجَص ٍ پشٍاًِ تَل٘ذ ٍدػتاٍسد -1

ؿَد تا اسصٗاتٖ اٍلِ٘ )اص جْت ضشٍست ٍ لاتل٘ت ثثت، اهىاى ٍ ًحَُ پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى تلَست وتثٖ تِ ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ گضاسؽ هٖ
ػاٗش هَػؼات )ًظ٘ش هشاجغ هالى٘ت فىشٕ هَسد  تَاًذ اص عشٗك تشسػٖ داخلٖ ٍٗا اسجاع تِتجاسٕ ػاصٕ ٍ تْشُ تشداسٕ( اًجام گ٘شد. اٗي اسصٗاتٖ هٖ

داساٖٗ  تاٗ٘ذ ٍصسات٘ي ٍ ٗا هؼاًٍت ػلوٖ سٗاػت هحتشم جوَْسٕ( كَست پزٗشد. پغ اص اٗي هشحلِ، داًـگاُ الذاهات الصم جْت ثثت ٍ تْشُ تشداسٕ اص
 فىشٕ سا تِ ػول خَاّذ آٍسد.

ساٖٗ فىشٕ حاكلِ سا تِ دٗگشٕ اػغا ًواٗذ، تاٗذ حمَق پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى داساٖٗ اگش داًـگاُ تشاػاع لشاسدادٕ توام ٗا تخـٖ اص حمَق دا -2
 فىشٕ هشتَط ٍ حاهٖ ً٘ض دس لشاسداد هزوَس لحاػ ؿَد.

سٕ ّشگًَِ تٌظ٘ن ٍ ػمذ لشاسداد ٍ هَافمت ًاهِ دس جْت وؼة هجَص ٍ ٗا تْشُ تشداسٕ تجاسٕ اص داساٖٗ فىشٕ، تا ًظاست ٍ تاٗ٘ذ ؿَسإ فٌاٍ -3
 پزٗشد ٍ اعالػات هشتَط تِ آى ثثت ٍ ًگْذاسٕ ه٘گشدد.داًـگاُ كَست هٖ

تغَسٗىِ تشاػاع  ،ّا تشإ داًـگاُ، تاٗذ تلَست ؿشحٖ هىتَب، دل٘ك،واهل ٍ جاهغ تاؿذاعالػات هشتَط تِ اختشاػات ٍ ًَآٍسٕ ٕاساِٗ ٍ افـا -4
ؿتِ تاؿذ. ّوچٌ٘ي اٗي اعالػات تاٗذ حإٍ هَاسدٕ ًظ٘ش ػٌَاى،ًام اعالػات اسائِ ؿذُ، دػت٘اتٖ تِ ًتاٗج حاكلِ لاتل٘ت تىشاس دا

 پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى، تَض٘ح، ًام ٍ هـخلات حاهٖ خاسج اص داًـگاُ، تاسٗخ پاٗاى هشحلِ پظٍّؾ ٍ عشاحٖ ٍ تاسٗخ تىاسگ٘شٕ ً٘ض تاؿذ.
اختشاع سا داسًذ، افـإ اعالػات ٍ اًتـاس دػتاٍسدّإ پظٍّـٖ، تاٗذ  وِ تِ تـخ٘ق ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ  لاتل٘ت ثثت تِ ػٌَاى ّاٖٗاٗذُ  دس -5

 تؼذ اص الذام جْت ثثت اختشاع دس هشاجغ لاًًَٖ تَػظ داًـگاُ ٗا اػالم وتثٖ داًـگاُ هثٌٖ تش ػذم تواٗل تِ ثثت اختشاع كَست گ٘شد.
ش لاتل ثثت )اػن اص هىتَب، ؿفاّٖ ٍ ٗا الىتشًٍ٘ىٖ( تَػظ ّشگًَِ اعالع سػاًٖ ٍ اًتـاس دػتاٍسدّإ پظٍّـٖ اػن اص لاتل ثثت ٗا غ٘-6

 پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى، تاٗذ تا روش ًام داًـگاُ كَست گ٘شد.
اص  چٌاًچِ داًـگاُ ٍ ٗا پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى داساٖٗ فىشٕ ًتَاًذ ٍ ٗا تواٗلٖ تِ هـاسوت دس ثثت،وؼة هجَصّإ الصم ٍ ٗا تْشُ تشداسٕ -7

تَاًذ حمَق خَد سا عٖ هَافمت ًاهِ إ تِ عشف هماتل ٍاگزاس ًواٗذ وِ جضئ٘ات آى دس هزاوشات ت٘ي داًـگاُ ٍ ٕ سا ًذاؿتِ تاؿذ، هٖداساٖٗ فىش
 پذٗذآٍسًذُ/پذٗذآٍسًذگاى تؼ٘٘ي خَاّذ ؿذ.

ْت ثثت لاًًَٖ آى تِ ػول ً٘اٍسد، چٌاچِ داًـگاُ پغ اص دسٗافت گضاسؽ اختشاع تلَست ؿشحٖ هىتَب، دل٘ك،واهل ٍ جاهغ، الذاهٖ دس ج :1تبصزه
تَاًذ ساػا جْت ثثت اختشاع تِ ًام خَد الذام ًواٗذ. تاٗذ تَجِ داؿت وِ دس اٗي تثلشُ، ؿشٍع فشآٌٗذّإ هختشع پغ اص دسٗافت ًاهِ اص داًـگاُ هٖ

 ي ؿذُ.تاؿذ ٍ ًِ اتوام هشاحل ثثت ٍ اػغإ گَاّٖ دس ػمف صهاًٖ تؼ٘٘تشسػٖ دس ؿَسإ فٌاٍسٕ هذ ًظش هٖ
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 چٌاًچِ داًـگاُ تِ ّشدل٘لٖ، حمَق هشتَط تِ اختشاع سا تِ هختشع ٍاگزاس ًواٗذ، داًـگاُ ّوچٌاى هجاص خَاّذ تَد تا اص آى اختشاع پغ اص: 2تبصزه
 اص اػتفادُ ًواٗذ.ثثت تشإ هماكذ تحم٘ماتٖ ٍ آهَصؿٖ تِ كَست غ٘ش اًحلاسٕ، غ٘ش لاتل اًتمال، غ٘ش لاتل اتغال ٍ تذٍى ً٘اص تِ پشداخت حك اهت٘

 تجبری سبزی ي کست درآمد -6مبدٌ 
ّإ فىشٕ، اص عشٗك داًـگاُ ٍ تا ّواٌّگٖ ٍ ًظش پذٗذآٍسًذگاى كَست هٖ پزٗشد. پذٗذآٍسًذگاى هَظفٌذ جْت هَضَع تجاسٕ ػاصٕ داساٖٗ-1

 ٌگٖ دفتش استثاط تا كٌؼت اًجام دٌّذ.ّواٌّگٖ ت٘ـتش ٍ الذام ٗىپاسچِ، ّشگًَِ الذام دس اٗي خلَف سا اص عشٗك داًـگاُ ٍ تا ّواّ
 ّإ رٗل ػول گشدد:ّإ فىشٕ، اص عشٗك هذلجْت تجاسٕ ػاصٕ ٍ دسآهذ صاٖٗ اص داساٖٗ -2
دس اٗي هذل، داًـگاُ عٖ لشاسدادٕ حك تْشُ تشداسٕ اص ٗه داساٖٗ فىشٕ سا تلَست  مشارکت درآمد اس طزیق واگذاری حق بهزه بزداری: -2-1

 ًواٗذ.ش اًحلاسٕ تِ ٗه ؿشوت ثالث ٍاگزاس ًوَدُ ٍ دسكذٕ اص فشٍؽ ٍ دسآهذ هحلَل سا وؼة هٖاًحلاسٕ ٍ ٗا غ٘
دس اٗي هذل، الٗؼٌغ داساٖٗ فىشٕ ٍ حك تْشُ تشداسٕ اص آى تغَس واهل تِ ٗه ؿشوت ثالث تا هثلغ هـخق  (:licenseفزوش حق امتیاس) -2-2

 ؿَد.فشٍختِ هٖ
اػت جْت تجاسٕ ػاصٕ ٍ وؼة دسآهذ اص ٗه داساٖٗ فىشٕ، ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ تلو٘ن تِ هوىي تاسیس شزکت دانش بنیان: -2-3

شٕ، دس ؿشوت تاصُ تاػ٘غ ػْام داس دسكذ هالى٘ت خَد دس داساٖٗ فى تِ لزا داًـگاُ ٍ پذٗذآٍسًذگاى ًؼثت تگ٘شد،تاػ٘غ ٗه ؿشوت داًؾ تٌ٘اى 
 گشدد.شهاِٗ گزاسٕ( ً٘ض تلَست جذاگاًِ دس ػْام ؿشوت هٌظَس هٖگشدًذ. ػْن ػشهاِٗ گزاس هالٖ )دس كَست ً٘اص تِ ػهٖ
ّإ فىشٕ، ؿشاٗظ ػمذ لشاسداد ٍاگزاسٕ حك اهت٘اص ٗا فشٍؽ ٍ ٗا تاػ٘غ ؿشوت داًؾ تٌ٘اى، تَػظ ٍاحذ استثاط تا كٌؼت دس ّش هَسد اص داساٖٗ -3

 تاؿذ.ِ الذام دس اٗي خلَف، هٌَط تِ تلَٗة ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ هٖؿَد. ّشگًَداًـگاُ تذٍٗي ؿذُ ٍ تِ ؿَسإ فٌاٍسٕ داًـگاُ  پ٘ـٌْاد هٖ
ّإ فٖ ها ت٘ي تؼ٘٘ي ٍ ّإ فىشٕ ٍ دسكذ ػْن داًـگاُ ٍ پذٗذ آٍسًذگاى ٍ ؿشوت ثالث، دس لشاسدادّإ واسٕ وؼة دسآهذ اص داساٖٗهذل -4

    گشدد.هـخق هٖ
 ي الوللٖ وـَس ػاصگاس تَدُ ٍ دس كَست تغ٘٘ش دس آًْا، هَسد تاصًگشٕ لشاس خَاّذ گشفت.اٗي آٗ٘ي ًاهِ تا تغ٘٘ش لَاً٘ي هلٖ ٍ تؼْذات ت٘ -5

            
 

            
 

در  16/8/96در تبریخ  ، در شًرای پژيَشی 29/22/95در تبریخ  ،در شًرای فىبيری  25/22/95در تبریخ  دستًرالعملایه 
 .ثٍ تصًیت رسیدکرمبوشبٌ  وشگبٌ علًم پسشکیدادر شًرای  27/29/96ي در تبریخ َیئت رییسٍ 
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 آییه وبمٍ مصًة داوشگبٌ گلستبن

داوشگبٌ علًم پسشکی کرمبوشبٌ َیئت رئیسٍ شًرای مبلکیت فکری ي ثجت اختراع يآییه وبمٍ مصًة    
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  1المللی بیه اختراعبت ثبت از حمبیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
 -  

 



 

2 

 

 
 مقدمٍ

 ثثت ضَد.هی اّذا تاضذ اّویت حائض ًظش التصادی اص وِ جذیذ ٍ ًَ اتذاع ایجاد تشای هختشعاى ٍ هثتىشاى تِ وِ است اهتیاصی پتٌت، یا اختشاع ثثت

 تشخَسداس خاصی اّویت اص داسد ّا اًساى پیطشفت ٍ تطش صًذگی دس وِ ًمطی تِ لحاػ اتذاعات ٍ ّاَلفشه ٍ ّاعشح تالیفات، اوتطافات، اختشاعات،

 افشاد اص حمَق دستِ ایي لاًًَی دادى پَضص تشای فىشی هالىیت حمَق عٌَاى تا حمَق علن اص تخصصی وِ آًجاست هَضَع تا ایي اّویت است.

 علوی داًطگاّی، ًخثگاى ٍ هتخصصاى تطَیك ّوچٌیي ٍ لوی داًطگاُ علَم پضضىی وشهاًطاُاست. تِ هٌظَس تشغیة اعضای ّیات ع ضذُ ایجاد

ًوایٌذ تِ ضشح هٌذسج دس ایي آییي ًاهِ دس هشوض سضذ فٌاٍسی سالهت، تِ اساتیذ هحتشهی وِ الذام تِ ثثت تیي الوللی اختشاع هی عضَ ّای ضشوت
 ثثت اص حوایت ٍیژُ تِ الذام صٌعتی ٍ پژٍّطی دستاٍسدّای اص حفاظت ساستای دس وشهاًطاُ علَم پضضىی هَسد حوایت لشاس خَاٌّذ گشفت. داًطگاُ

سالهت تِ عٌَاى تٌْا ًوایٌذُ  فٌاٍسی سضذ هشوض تَسظ الوللی تیي اختشاعات ثثت اص حوایت ًاهِ آییي  هٌظَس ّویي تِ ًوایذ.هی پتٌت() اختشاع
گیشًذ وِ ًام داًطگاُ علَم پضضىی وشهاًطاُ تِ صَست صحیح وِ دس ایي آییي ًاهِ هَسد حوایت لشاس هی اختشاعاتی .تاضذلاًًَی داًطگاُ لاتل اجشا هی

دسج ضذُ تاضذ ٍ دس غیش ایٌصَست هطوَل ایي آییي ًاهِ ًخَاّذ ضذ ضوٌا دس صَست   ( صاحة اثش دس اختشاعafilationتِ عٌَاى هحل اضتغال )
 الضاهی است ٍ دس غیش ایٌصَست هَسد حوایت لشاس ًخَاّذ گشفت. kums.ac.irاسائِ آدسس الىتشًٍیىی، روش آدسس 

  
 :اَداف -1  مبدٌ 

 تیطتش فىش ضىَفایی ٍ سضذ تَلیذ تستشساصی  -1

 هالیىت فىشی اص حشاست ٍ حفاظت فشٌّگ گستشش ٍ تشٍیج  -2

 جذیذ فشآیٌذّای ٍ هحصَالت ایجاد تشای آًْا تطَیك ٍ هثتىشیي ٍ هختشعاى اص حوایت -3

 تیي الوللی اختشاع اهشثثت تِ هشوض سضذ فٌاٍسی سالهت دس عضَ ّای ضشوت داًطگاّی، علوی ًخثگاى ٍ هتخصصاى تطَیك  -4

 تیي الوللی سغح دس علَم پضضىی وشهاًطاُ داًطگاُ ستثِ استماء -5
 

 :المللی بیه اختراع ثبت از حمبیت -2 مبدٌ

 ا تصَیة ضَسای فٌاٍسی داًطگاُت هشوض سضذ فٌاٍسی سالهت تَسظ هعتثش پتٌت ثثت اداسُ یه دس اختشاع ثثت ّضیٌِ ول اص تخطی پشداخت -1 

   صَست آى عشیك اص اختشاع ثثت هشاحل وِ فىشی هالىیت خذهات دٌّذُ اسایِ ّای ضشوت اص یىی تاییذ تا هشحلِ تِ هشحلِ  پشداخت: ًحَُ  -2 
  .گیشد هی
 

 :بیه المللی اعاختر ثبت در مشبرکت داوشگبٌ شرایط -3 ماده

 داًطگاّی ٍ ًخثگاى ٍ اعضای ّیات علوی ٍ داًطجَیاى تطَیك ّوچٌیي ٍ تیي الوللی سغح دس علَم پضضىی وشهاًطاُ داًطگاُ ستثِ استماء هٌظَس تِ 

ضَسای فٌاٍسی تصَیة  دسصذی سا تاعلَم پضضىی وشهاًطاُ  داًطگاُ تیي الوللی، اختشاع ثثت اهش هشوض سضذ فٌاٍسی سالهت تِ عضَفٌاٍس   ّایٍاحذ
 ضشایظ ایي دس .هی ًوایذ اختشاع تمثل آىٍ هعٌَی   هادی حمَق اص تشداسی تْشُ تذٍى تیي الوللی اختشاع ثثت تا هشتثظ ّضیٌِ ّای ول اص داًطگاُ

تا تصَیة ضَسای فٌاٍسی،  .ًوایٌذ هٌعىس تیي الوللی اختشاع دس هطخصات سا علَم پضضىی وشهاًطاُ داًطگاُ ًام ًوایٌذ هی تعْذ هختشعیي / هختشع
تا هختشعیي ٍ تا پزیشش حوایت هالی ٍ هعٌَی تیطتش اص آى اختشاع تِ خَد  عی تَافكسا اختشاع  فىشی  تیهالى حمَق اص دسصذیداًطگاُ هی تَاًذ 

 اختصاظ دّذ.
 

 :اجرایی شرایط -4مبدٌ 

سضذ فٌاٍسی سالهت جْت تشسسی ٍجَد لاتلیت ثثت تیي  هشوض تِ ات الصمالوللی ٍ هستٌذ تیي اختشاع ثثت اص حوایت وتثی دسخَاست اسائِ -1
 الوللی

    داًطگاُضَسای فٌاٍسی  دس دسخَاست تشسسی ٍ واسضٌاسی  -2

 هشوض   عشف اص فىشی هالىیت خذهات دٌّذُ اسایِ هَسسات ٍ ضشوتْا تِ )پس اص تصَیة دس ضَسای فٌاٍسی( ضشایظ ٍاجذ افشاد هعشفی -3
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 هَسسِ هزوَس تِ هختشعیي تَسظ اختشاع ثثت هثلغ اص هختشع سْن دسصذ پشداخت ٍ هَسسات اص یىی تاتَسظ هختشع  اختشاع ثثت دادلشاس عمذ -4

 هختشع سْن دسصذ پشداخت تاییذ ٍ فىشی هالىیت خذهات دٌّذُ اسایِ ضشوتْای اص یىی ٍ هختشع تیي ها فی اختشاع ثثت لشاسداد تصَیش اسسال  -5

 هزوَس ضشوت تَسظ دلشاسدا هثلغ اص

 داًطگاُ تَسظ هشحلِ ّش دس ) هصَب ضَسای فٌاٍسی( داًطگاُ سْن حوایتی دسصذ پشداخت ٍ اسسالی هذاسن تشسسی  -6
 

 امًر مبلی-5مبدٌ 
 هی اًجام ًام ..................... تِ عثِ.................ض  تاًه................... ............ ضواسُ تشداضت لاتل حساب...............غیش عشیك اص ًاهِ آییي ایي هالی هَاسد ولیِ

 .پزیشد

 ٍ تجاسی عالئن ٍ صٌعتی عشحْای ثثت اختشاعات، لاًَى سعایت تا توذیذ دس تأخیش جشاین ٍ اختشاع ثثت توذیذ تِ هشتَط ّایّضیٌِ تعشفِ -1تبصره
تاضذ اها دس صَستی وِ هختشعیي هی /است، تش عْذُ  هختشع پزیشفتِ سا ْاآً دس ایشاى عضَیت اسالهی جوَْسی وِ هشتَط ّایوٌَاًسیَى هفاد

 ٍ داًطگاُ تَسظ  فىشی، هالىیت حمَق ًسثت هیضاى تعلك گشفتِ تاضذ تِ داًطگاُ تِ اختشاع عی تَافك لثلی فىشی  تیهالى حمَق اص دسصذی
 .هیگشدد هختشعیي پشداخت /هختشع

 .تَد ًخَاّذ داًطگاُ تِ عْذُ تجاسی عالئن ٍ صٌعتی عشحْای اختشاعات، ثثت لاًَى هغاتك یغیشلاًًَ عول اص ًاضی جشاین : 2 تبصره

 هصَب تجاسی عالئن ٍ عشحْای صٌعتی اختشاعات، ثثت لاًَى هغاتك ًگشدیذُ، روش ًاهِ آییي ایي دس وِ هَاسدی سایش خصَظ دس :3تبصره 

 .ضذ خَاّذ سفتاس 1386 آتاى 7 دس ایشاى اسالهی ضَسای هجلس
 
 
 

در َیئت رییسٍ ي  16/8/96در تبریخ ، گبٌ علًم پسشکی کرمبوشبٌششًرای فىبيری داو 25/02/1395در تبریخ  دستًرالعملایه 
 در شًرای داوشگبٌ علًم پسشکی کرمبوشبٌ بٍ تصًیب رسید. 27/09/96در تبریخ 

 
 
 
 
 
 

 مىببع: 
 انَبی پژيَش ي فىبيری داوشگبٌ تُرَب ي دستًر العملآییه وبمٍ
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 به  نام خدا

 کرهاًشاُ پسشکی علَم داًشگاُ

 سالهت فٌاٍری رشد هرکس

 ِ اه  ًُ ایشیَ ُ  هرکس رشد ّای هستقر در  شرکتتشَیقی  حوایتّ  شگا ُ دًا  علَم پسشکی کرهاًشا

 12/05/1331تاریخ تٌظین: 

 هقدهِ -1هادُ 
دساشی ياحدَای فىايز زاستای تًاومىپصشکی کسماوشاٌ ي دز علًم َای مسکص زشد  مامًزیتاَداف ي  ٍتا عىایت ت

شرکت تشَیقی ّای  حوایتشیَُ ًاهِ " ،دز تجازی ساشی دستايزدَای پژيَشی ي تًسعٍ کسة ي کاز داوش تىیان
 گسدد. میتٍ شسح شیس تديیه ي اتالغ  "علَم پسشکی کرهاًشاُداًشگاُ رشد  هرکسّای هستقر در 

 تعاریف ٍ اصطالحات -2 هادُ
 داوشگاٌ علًم پصشکی کسماوشاٌ :دانشگاه .1
 مسکص زشد فىايزی سالمت داوشگاٌ علًم پصشکی کسماوشاٌ :مرکز .2
 شسکت َای عضً مسکص زشد فىايزی سالمت فناور:واحد  .3
 شًزای فىايزی مسکص زشد فىايزی سالمت :شورا .4

 ی تشَیقیاًَاع حوایت ّا -3 هادُ
 استمُال اقساط .1
 صىعتیپسداخت تسُیالت قسض الحسىٍ دز قالة عسح  .2
 ي یا ایجاد شیسساخت دز فضای داوشگاٌ مغاتق ویاش شسکت فىايز پسداخت تسُیالت خسید تجُیصات .3
 تا فىايزی پسداخت تسُیالت شسکت دز ديزٌ َا آمًششی مستثظ .4
 داخلی ي خازجی مستثظ ومایشگاَُایپسداخت تسُیالت حضًز دز  .5
 ایجاد شیس ساخت دز فضای داوشگاٌ مغاتق ویاش شسکت فىايز .6

 پسداخت يام تالعًض جُت دزیافت ایصي .7

 شرکت جْت دریافت حوایت ّای تشَیقیشرایظ  -4 هادُ
 تاید دازای شسایظ شیس تاشد: متقاضیشسکت 

 اظُازوامٍ مالیاتی آخسیه سال مالی .1
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 لیست تیمٍ مًزد تایید .2
 ساتقٍ پسداخت اجازٌ ي زيیالتی تٍ مسکص .3

 تسْیالت پرداخت ًحَُ ٍ هیساى -5 هادُ
مثلػ پسداخت  55تًاود تا % ، شسکت می تًسظ مدیس مسکص ي تصًیة شًزا متقاضیپس اش تایید مستىدات شسکت 

ىد مدت لحسىٍ تا اقساط تتًسظ شسکت تٍ مسکص زا تٍ صًزت تسُیالت قسض ال زيیالتی یا اجازٌ يتٍ صًزت شدٌ 
 تضمیه چک ي سفتٍ دزیافت وماید. اشاءدز 

 ٍام بالعَض جْت شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی هرتبظ با فٌاٍری تپرداخ ًحَُهیساى ٍ  -6 هادُ
پسداختی تٍ صًزت اجازٌ ي یا  % مثلػ35میصان يام تالعًض جُت شسکت دز ديزٌ َای آمًششی، میتًاود تا 

  گسدد. اش عسف شسکت تٍ مسکص تاشد ي تًسظ شًزای فىايزی تعییه می زيیالتی

َصیىٍ اختصاص یافتٍ صسفا جُت ثثت وام دز ديزٌ تًدٌ ي شامل َصیىٍ ایاب ي ذَاب، اسکان ي ؼرا  -1تبصره 
 گسدد. ومی

هیساى ٍ ًحَُ پرداخت تسْیالت خرید تجْیسات ٍ یا ایجاد زیرساخت در فضای داًشگاُ هطابق ًیاز شرکت  -7هادُ 
 فٌاٍر

یجاد زیرساخت در فضای داوطگاٌ، تا تاییذ ضًرا میسان تسُیالت جُت خریذ تجُیسات تٍ وام داوطگاٌ ي یا ا
 از عرف ضرکت تٍ مرکس تاضذ.  ريیالتی% مثلغ پرداختی تٍ صًرت اجارٌ ي یا 50تًاوذ تیص از  می

در صًرت تصًیة تسُیالت خریذ ي یا ایجاد زیرساخت، عثق معادلٍ زیر از ضرکت اجارٌ جذاگاوٍ دریافت خًاَذ 
 ضذ. 

مثلغ دریافتی در ماٌ تٍ ریال                 مثلغ مصًب 

 شرایظ استوْال اقساط -8ادُ ه

 ماوىذ عًالوی ضذن کسة مجًز ي ... تًدٌ يلی تٍ دالیلی 4در صًرتی کٍ ضرکت دارای ضرایظ مىذرج در مادٌ 
تًاوذ استمُال اقساط را درخًاست ومایذ. استمُال اقساط تا تاییذ ضًرا ي در  مًفق تٍ فريش محصًل وگردد، می

 گیرد. ديرٌ َای یک سالٍ صًرت می

ثىی تر ایىکٍ ضرکت پیگیری الزم جُت اوجام پريشٌ را وذاضتٍ ي یا محصًل م در صًرت رای ضًرا -2تبصره 
 گردد. امکان درآمذ زایی ترای ضرکت را وخًاَذ داضت، تا استمُال مخالفت می

 دًُحَُ دریافت تضاهیي ٍ بازپرداخت اعتبارات اختصاص دادُ ش -9هادُ 
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وحًٌ دریافت تضامیه ي تازپرداخت اعتثارات مغاتق آییه وامٍ مالی مرکس رضذ مصًب ضًرای فىايری مًرخ 
 تاضذ. می 12/3/33

 

 تٍ تصًیة رسیذ. 26/4/31ایه آییه وامٍ در ضًرای فىايری مًرخ 

 تٍ تصًیة رسیذ. 11/1/31 مًرخ َیات رییسٍایه آییه وامٍ در 



  باسمه تعالی

اجاره بلند مدت اراضی دانشگاه  ایینامھ اجرشیوه
  ھاعلوم پزشکی کرمانشاه بھ شرکت

  مقدمھ:
نامه ور در اراضی پارك، شیوهاهاي فناستقرار شرکت جهتهاي پارك فناوري سالمت با توجه به خط مشی

  گردد.میارائه واگذاري اراضی  تدوین فراینداجرایی زیر به منظور 

  شرکت ھای شامل حمایت: ١ماده 
، نسبت به پذیرش انواع واحدهاي چارچوب ضوابط مصوب شوراي پاركتواند در پارك فناوري سالمت می

  واگذاري اراضی پارك به آنها به صورت اجاره بلند مدت در چارچوب این شیوه نامه اقدام نماید. و ،فناور

 خدمات مهندسی ، دانش بنیان و فناورهاي شرکت ─

 اجرایی دولتی و غیردولتی -هاي تولیدواحدهاي تحقیق و توسعه وابسته به سازمان ─

گذاران به صورت اجاره بلند واگذاري زمین به سرمایهفناوري ( گذارسرمایهشتاب دهنده و هاي شرکت ─

 )فناور هايشرکتجهت اجاره به  زیرساختمدت به منظور احداث 

نامه به تواند در چارچوب این شیوهمت میدرصد اراضی پارك فناوري سال 10حداکثر  :1تبصره  ─

الذکر بصورت اجاره بلند واحدهاي خدماتی و پشتیبانی ارائه دهنده خدمات به واحدهاي فناوري فوق

  مدت واگذار گردد.

  زمین واگذاری محدوده :٢ماده 
که به تصویب هیات رئیسه طرح تفکیکی اراضی پارك فناوري سالمت واگذاري زمین در چارچوب عمده 

تواند انشگاه در خارج از طرح تفکیکی میاراضی د گیرد.رسد انجام میدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می



و الزم است بصورت موردي در هیات رییسه طرح و ها مورد استفاده قرار گیرد جهت واگذاري به شتاب دهنده

  .مصوب شود

  واگذاری شرایط: ٣ماده 
- می پاركموسسات پذیرفته شده در قالب یک قرارداد حقوقی که به امضاء رئیس  ها وشرکت اجاره زمین به 

  گیرد:هاي ذیل، انجام میرسد و در چارچوب سیاست

گیرد که مالکیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر زمین تضمین اي انجام میواگذاري اراضی به گونه ─

 گردد.

  باشد.سال می 99 حداکثر زمان اجاره ─

پارك فناوري سالمت موظف خواهد بود که نقشه، دستورالعمل و ضوابط کلی در خصوص تاسیس  ─

ها، ذار شده به هزینه مستاجر و بر اساس نقشهاحداث بنا در اراضی واگواحدهاي فناور را تهیه نماید. 

 گیرد.ام میها و ضوابط مورد تایید پارك انجدستورالعمل

، فضاي سبز و نگهداري آن، آب، برق، گاز، تلفن و نظیر آنها به هاي مورد نیاز براي تامین امنیتهزینه ─

 شود.توسط مستاجرین در اراضی تامین می بردارينسبت بهره

برداري پارك بر استفاده از زمین واگذار شده نظارت نموده و در صورت عدم استفاده و یا بهره ─

 نماید.با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق پارك، زمین را به سایر متقاضیان واگذار میغیرمجاز، 

 اجاره بھا: ۴ماده 
  گیرد.اي زیر انجام میمدت زمین بر اساس نظام تعرفه بها اجارهتعیین 

 و هیات رئیسه  دادگستري تعیین شده اساس نظر کارشناس رسمیبر هر متر مربع مبلغ قیمت پایه ─

  .قیمت محاسبه شده مختار خواهد بود %70نرخ اجاره بها تا تعیین نسبت به گاه دانش



شوراي  به ارزیابی هايدوره فواصل در .گیردمی صورت بار یک سال 3 هر حداکثر پایه قیمت ارزیابی ─

 بانک توسط شده اعالم تورم نرخ و محلی مقتضیات و شرایط به توجه با شودمی داده اجازه پارك

 .نماید تعدیل دادگستري رسمی کارشناس توسط شده ارزیابی پایه نرخ به درصدي مرکزي،

گفته شده، پارك هر سال مبلغی را بر اساس هزینه تمام شده براي  عالوه بر مبلغ اجاره بلند مدت باال ─

هاي خدمات و مدیریت پارك از مستاجرین اخذ خواهد کرد. این مبلغ بر اساس پیشنهاد شوراي هزینه

  شود.تعیین میپارك 

هاي مورد نظر جهت ارائه تخفیف بیشتر را تعیین نماید. این تواند لیستی از فناوريپارك می : شوراي1تبصره 

  لیست باید به تایید هیات رییسه دانشگاه برسد.

  : حسن انجام کار۵ماده 
 باشد.ما بین می  انجام تعهدات مطابق با قرارداد فیمستاجر موظف به رعایت زمانبندي  ─

در فعالیت شرکت هاي مستقر طی پایش هاي عملکردي از سوي پارك مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  ─

مواردي که مستاجر ضوابط استقرار در اراضی و مستحدثات پارك را رعایت ننماید، قرارداد قابل فسخ 

 نظر شوراي پارك در این خصوص مالك خواهد بود. خواهد بود.

 تقاضا تصویب از پس پارك، اراضی در استقرار متقاضی از قرارداد، تعهدات اجراي حسن تضمین منظور به ─

 هیات سوي از شده تعریف وکار ساز و قرارداد، مدت و زمین ارزش با مطابق پارك، فناوري شوراي در

 .شودمی اخذ الزم تضمین پارك رئیسه

موضوع از طریق کمیسیون  رخ دهد،در کلیه اختالفاتی که ممکن است براي اجراي قرارداد بین طرفیـن  ─

 گیرد.نامه یا از طریق شوراي پارك مورد بررسی قرار میآیین 94ماده 

  



  خاتمھ ھمکاری: ۶ماده 
 و ابنیه آن، فسخ صورت در یا و تمدید به طرفین از یک هر تمایل عدم و قرارداد مدت پایان صورت در

 و ساخت حین در و قبل آن مستحدثات ساخت نحوه کل در و هانقشه پالنها، که شده ساخته مستحدثات

 قیمت تعیین از پس باشد؛ رسیده پارك تایید به ساخت از پس آنها در عمده و اساسی تغییرات همچنین

مستحدثات اشاره  پارك، تایید و استناد مورد هايدستورالعمل مطابق مستاجر هايبدهی کلیه کسر و کارشناسی

 یا مستحدثات ایجاد  که صورتی در شود.به غیر واگذار میو یا از سوي پارك   شده خریداري مستاجر ازشده 

 از مستاجر عدول صورت در همچنین و باشد گرفته صورت پارك مجوز بدون آن، در اساسی تغییرات اعمال

 است موظف و نبوده مبلغی هیچگونه دریافت مستحق مستاجر آن، فسخ یا قرارداد پایان در قراردادي، تعهدات

  .نماید پارك تحویل را ملک فوراً  ادعایی هیچگونه بدون

  دستورالعمل ھای اجرایی: ٧ماده 
خواهد یات رئیسه دانشگاه هشده و به تایید  پارك تدوینهاي اجرایی مرتبط با این شیوه نامه توسط دستورالعمل

  رسید.



 انتقال تکنولوژی دستورالعمل اداره

 :مقدمه

ٞبی ٘ؼُ ػْٛ، ٞذایت ٚ حٕبیت فٙبٚسی ٞبی ػالٔت ٔحٛس دس ساػتبی پبیٝ سیضی التلبد  یىی اص سػبِت ٞبی دا٘ـٍبٜ     
دا٘ؾ ٔحٛس اػت. ؿبخق ٞبی ٔٛفمیت دس دػتیبثی ثٝ اٞذاف سػبِت، ثٝ ثٕش سػب٘ذٖ پشٚطٜ ٞبی تحمیمبتی ٚ ٔحلَٛ ٔحٛس ٚ 
تجذیُ ثٝ ٔحلٛالت ٚ خذٔبت ٔٛسد ٘یبص ثبصاسٞبی داخّی ٚ خبسخی ٚ ٔمبثّٝ ثب چبِؾ ٞبی فٙبٚسی اػت. ایٗ دفبتش ثب ایدبد 
صٔیٙٝ ٕٞىبسی ٚ تقبُٔ پٛیبی دا٘ـٍبٜ ثب كٙبیـ، ٘ؾبست، تؼٟیُ ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙذ ٕ٘ٛدٖ ایٗ فشآیٙذ، حّمٝ ٚاػظ دس فشآیٙذ تدبسی 

ثبؿٙذ تب ثب ایدبد ٟٔبست ٞب، تخلق ٞب ٚ لبثّیت ٞبی ٔتٕشوض، ثب وبسآیی  تی دا٘ـٍبٞی ٔیػبصی یبفتٝ ٞب ٚ دػتبٚسدٞبی تحمیمب
 . ٚ ؿذت ثیـتشی ایٗ فقبِیت ٞب سا ا٘دبْ دٞٙذ

ٔختّف دس ٞـت ٔشحّٝ ثٝ كٛست ٞٓ ساػتب پشداختٝ ٚ اثقبد  اداسٜ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطیثٝ چبسچٛة فٕٛٔی  دػتٛساِقُٕایٗ      
 .ذیٕ٘ب ٔیایٗ ٔٛضٛؿ سا تـشیح 

 

 
 

 :ماموریتها و برنامه های کلی  ،اهدف -1ماده 

 ثٝ كٙقت دا٘ـٍبٜتؼٟیُ فشآیٙذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی اص  -

 تىٕیُ چشخٝ تجذیُ فّٓ ٚ ثشٚت دس دا٘ـٍبٜ  -

 ی ثشای دا٘ـٍبٜ ٚ ٔشاوض تحمیمبتیدسآٔذٔٙبثـ ایدبد  -

 كٙقتثب  دا٘ـٍبٜتٛػقٝ سٚاثظ  -

 ٞبی كٙقتیسفـ ٔـىُ كٙبیـ ٚ تٛإ٘ٙذػبصی ؿشوت  -

 تدبسی ػبصی فٙبٚسی ٚ دس  دخیُایدبد سٚاثظ فقبَ ثیٗ ػبصٔبٖ ٞبی  -

 تٛػقٝ وبسآفشیٙی ٚ ثٍٙبٜ ٞبی وؼت ٚوبس صٚدثبصدٜ -

 تٛػقٝ تِٛیذ ّٔی  -

 ایدبد صٔیٙٝ ٞبی خذیذ فقبِیت ثشای ٘یشٚی وبسا ٚ ٔتخلق -

 تٛػقٝ كبدسات ٚ افضایؾ ٘مؾ وـٛس دس تدبست ثیٗ إُِّ -

 ػٕت تحمیمبت وبسثشدیایدبد خشیبٖ حشوت ثٝ  -

  تمٛیت ٘مؾ دا٘ـٍبٜ دس ساػتبی اٞذاف اػتشاتظیه ٚ ساٞجشدی وـٛس -

 ػشٔبیٝ ٞبی داخّی ثٝ ٔٙؾٛس تِٛیذ دا٘ؾ ٚ فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗخزة  -

 ایدبد اسصؽ افضٚدٜ دس فشآیٙذٞبی تِٛیذی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی  -

خٟت وٕه ثٝ ؿشوت دس ٚ خلٛكی وـٛس ٔٛخٛد دس دػتٍبٜ ٞبی دِٚتی، فٕٛٔی اص ؽشفیت ٞبی ثٟشٜ ٌیشی ٔغّٛة  -
 ثٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ ٚ دػتشػی ثٝ ثبصاسٞبی خٟب٘ی ٞبی فٙبٚس 

 تعاریف:  -2ماده   

 :ػبصد. دس ایٗ ٔٛسد،  ی سا اص یه ٔٙجـ ثٝ یه ٌیش٘ذٜ ٔیؼش ٔیطفشآیٙذی اػت وٝ خشیبٖ تىِٙٛٛ انتقال تکنولوصی 



 تٛا٘ذ یه فشد، ا٘ـی اػت. ٔٙجـ ٔیاػت دس حبِی وٝ دسیبفت وٙٙذٜ، ریٙفـ چٙیٗ د فٙی ٔٙجـ، ٔبِه یب داس٘ذٜ دا٘ؾ
ٚ  ٞبدا٘ـٍبٜ ، دِٚت ٞبی تِٛیذ ٔیبٖ ٞبی تِٛیذ، ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ ،فٙبٚسی ،دا٘ؾ ٞب، سٚ٘ذ ا٘تمبَ ٟٔبست ؿشوت یب وـٛس ثبؿذ.

 .ثبؿذ ٚ فٙی ٔی فّٕی ٞبی ٔٛػؼبت دیٍش خٟت اعٕیٙبٖ اص پیـشفت

 :ٟٔبستٟبی فٙی ٔشثٛعٝ وٝ دس عشاحی، ػبخت ٚ فّٕیبت  اسصؿٕٙذ ٚ فّٕی ٚثٝ ٔدٕٛفٝ ای اص اعالفبت  دانص فنی
ٌشدد وٝ ٔؼتٙذ ػبصی ؿذٜ ٚ ثٝ  ٚاحذ كٙقتی ثٝ ٔٙؾٛس تِٛیذ ٔحلَٛ یب ٔٛاد یب خذٔت ٔٛسد ٘یبص ثبؿذ، اعالق ٔی

 فٙٛاٖ فٙبٚسی لبثُ خشیذ ٚ فشٚؽ اػت. 

 اػت وٝ دس صٔیٙٝ تحمیمبت وبسثشدی ٚ تٛػقٝ ای، عشاحی ٟٔٙذػی، ٟٔٙذػی  ؿخق حمیمی/حمٛلی :فناور
 ٕ٘بیذ. ٔقىٛع، ا٘تمبَ فٙبٚسی، اسایٝ خذٔبت تخللی ٚ تدبسی وشدٖ ٘تبیح تحمیمبت فقبِیت ٔی

 :ثٝ سٚؽ اػتب٘ذاسد اػت وٝ ػیش ٚ ٔذاسن ٚ ٔىتٛة وشدٖ یبفتٝ ٞب تٟیٝ ٔدٕٛفٝ اػٙبد  هستنذساسی دستاورد
تحمك یه فقبِیت اص ؿشٚؿ تب خبتٕٝ آٖ ٚ چٍٍٛ٘ی ثٟشٜ ثشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی سا ثب تحّیُ ٚ اسصیبثی ٔشثٛعٝ، تىٛیٗ ٚ 
  .دٞذ ٘ـبٖ ٔی

 :اػت وٝ ثتٛا٘ذ ثب ٞذف وؼت ػٛد فشضٝ پبیذاس آٖ دس ثبصاس یب فشآیٙذ  خذٔت ،فشایٙذ خّك ٔحلَٛ تجاری ساسی
 تشی ٔتلُ ٌشدد.ٞبی ٔـثشای خٛد، ٔـتشی خزة ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ خشیبٖ ٘یبص

 :ٞبیی ٔب٘ٙذ ٟ٘بد ٔبِی اػت وٝ ٚؽیفٝ اسایٝ خذٔبت ٔبِی ٔٛسد ٘یبص، خٟت تدبسی ػبصی سا دس لبِت کارگشار هالی
 ٞبی ٔٛسد ٘یبص ثش فٟذٜ داسد.ػشٔبیٝ ٌزاسی سیؼه پزیش، تؼٟیالت وٓ ثٟشٜ ٚ اسایٝ ضٕب٘ت

 :تٛا٘ذ دس صٔیٙٝ ٞبی ٔختّف )٘ؾیش اختشافبت، ٔیٞبی فىشی ا٘ؼبٖ وٝ ٞبی حبكُ اص خاللیتداسایی دارایی فکزی
 ( دػتبٚسدٞبی فّٕی ٚ پظٚٞـی اعالق ٌشدد. ،...ٞبی سایب٘ٝ ایعشح ٞبی كٙقتی، ٘شْ افضاس

 :ٌشدد وٝ یىی اص ٔلبدیك داسایی فىشی سا )دس صٔبٖ ثٝ فشد یب افشاد حمیمی اعالق ٔی پذیذ آورنذه/پذیذآورنذگان
 اػتفبدٜ اص تؼٟیالت آٖ( ایدبد وشدٜ ثبؿٙذ.ٕٞىبسی ثب دا٘ـٍبٜ ٚ ثب 

 لشاسدادی اػت ثیٗ ٔبِه داسایی فىشی ٚ ٔتمبضی ثٟشٜ ثشداسی اص واگذاری اهتیاس بهزه بزداری اس دارایی فکزی :
آٖ داسایی وٝ ثٝ ٔٛخت آٖ لشاسداد، ٔتمبضی دس لجبَ پشداخت ٔجّغی)ثٝ كٛست دسكذی اص دسآٔذ خبِق حبكُ اص 

 تی( ٚ یب ٔجّغی ثبثت(، ٔدٛص ثٟشٜ ثشداسی اص داسایی فىشی سا ثذػت ٔی آٚسد.فشٚؽ ٔحلَٛ )سٚیبِ
 :دا٘ـٍبٜ ٚ پذیذآٚس٘ذٜ/پذیذآٚس٘ذٌبٖ تی یبغیش دِٚتی( ٞؼتٙذ وٝ دسوٙبس افشادی حمیمی یبحمٛلی )افٓ اصدِٚ حاهی

 ثبؿٙذ.دس ایدبد داسایی فىشی )ٔقٕٛال اص عشیك حٕبیت ٔبِی( ػٟیٓ ٔی
 ٔتیبص ٔٙبثـ داسای اسصؽ ثٝ ٔٙؾٛس ثٟشٜ ثشداسی اص اوٝ ؿخق ٌیش٘ذٜ أتیبص ٔجّغی اػت  :()حق اهتیاس رویالتی

یب  ٘ـب٘ٝ تدبسی، حك أتیبص، وپی سایتحك تىثیشٚ  ٔبِىیت ٔقٙٛییب ثشای ثٟشٜ ٌشفتٗ اص أتیبص حمٛق التلبدی 
  .وٙذ ٔیپشداخت  ؿخق دٞٙذٜ أتیبصثٝ  تىِٙٛٛطیٚ  دا٘ؾ فٙی

 :ٌزاسی  ؿٛد، وٝ داسایی خٛد سا ثب ٞذف ثبصٌـت التلبدی ػشٔبیٝ ٌفتٝ ٔی ؿخق حمیمی/حمٛلیثٝ  سزهایه گذار
 .وٙذ ٔی

 اعالق ٔیٍشدد وٝ یه سٚؽ خذیذ، ٚػیّٝ یب ؿىُ خذیذی اص یه ٔحلَٛ یب دیٍش اثضاسآالت ٔفیذ ثٝ فشدی  :هختزع
 سا خّك وٙذ. 

  :ٌشدد وٝ اختیبسات حمٛلی ٔشثٛط ثٝ ٘ٛآٚسی سا دس  ؿخق حمیمی یب حمٛلی اعالق ٔیثٝ  هالک دارایی فکزی
 دػت داسد.

 انتقال تکنولوژی:  ادارهوظایف  -3ماده 

تـٛیك پظٚٞـٍشاٖ دا٘ـٍبٜ ثٝ افـب دػتبٚسدٞبی پظٚٞـی ٚ فٙبٚسی خٟت ثٟشٜ ثشداسی تدبسی اص آٖ ثٝ ٘فـ خٛد ٚ  -
 دا٘ـٍبٜ

فشًٞٙ ػبصی ٔٙبػت خٟت ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی ٚ تدبسی ػبصی دس ثخؾ دا٘ـٍبٞی ٚ ٔـٛق ٞبی الصْ خٟت ؿشوت  -
 افضبی ثخؾ دا٘ـٍبٞی دس فقبِیت ٞبی تدبسی ػبصی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%81%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%81%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C


ػبصی ٚ ٞذفٕٙذػبصی پشٚطٜ ٞبی تحمیمبتی دا٘ـٍبٜ دس خٟت تدبسی ػبصی ٞش چٝ ثیـتش آٟ٘ب اص عشیك اسایٝ ٕٞبًٞٙ   -
 ٔـبٚسٜ ثٝ پظٚٞـٍشاٖ دس ٔشاحُ تلٛیت ٚ اخشای عشح ٞبی تحمیمبتی ثب ٞذف افضایؾ أىبٖ ثٟشٜ ثشداسی اص ٘تبیح آٟ٘ب

 بت ثشسػی ٚ افالْ ٘ؾش دس خلٛف لبثّیت تدبسی ؿذٖ ٘تبیح تحمیم -

 ا٘دبْ الذأبت الصْ ثشای ثجت ٚ حفبؽت اص داسایی ٞبی فىشی حبكُ اص فقبِیت ٞبی تحمیمبتی -

 ثش٘بٔٝ سیضی ثشای تذٚیٗ ٚ ٔؼتٙذػبصی دا٘ؾ، فٙبٚسی ٞب ٚ ٟٔبست ٞبی ٔٛخٛد دس دا٘ـٍبٜ -

دا٘ؾ فٙی ٚ اسایٝ آٔٛصؽ، ٔـبٚسٜ ٚ حٕبیت دس صٔیٙٝ ٔذیشیت دا٘ؾ ٚ حفبؽت اص داسایی ٞبی فىشی، تذٚیٗ  -
 ٔؼتٙذػبصی فٙبٚسی

 اسصؽ ٌزاسی دػتبٚسدٞبی پظٚٞـی ٚ فٙبٚسی خٟت ا٘تمبَ ثٝ ٔتمبضیبٖ ٚ اسایٝ ٔـبٚسٜ ٞبی الصْ دس ایٗ خلٛف -

 تٙؾیٓ ٚ ا٘قمبد لشاسدادٞبی ا٘تمبَ فٙبٚسی  -

 بصی فٙبٚسیاسایٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای ٔختّف افٓ اص ثبصاسیبثی، ٔبِی ٚ حمٛلی ثٝ ٔٙؾٛس ا٘تمبَ ٚ تدبسی ػ -

تـىیُ پبیٍبٜ اعالفبتی ثشای اسایٝ لبثّیت ٞب ٚ دا٘ؾ فٙی ثذػت آٔذٜ دس دا٘ـٍبٜ ٚ ؿٙبػبیی ٘یبصٞبی خبٔقٝ ثٝ ٔٙؾٛس  -
 خٟت دٞی ثٝ فقبِیت ٞبی پظٚٞـی ٚ تٛػقٝ فٙبٚسی آتی دا٘ـٍبٜ 

 تالؽ خٟت تبٔیٗ ٔٙبثـ ٔبِی ٚ خزة ػشٔبیٝ ٌزاساٖ  -

 اعالؿ سػب٘ی، فشًٞٙ ػبصی ٚ ثشٌضاسی ٕ٘بیـٍبٜ ٚ فٗ ثبصاس ثٝ ٔٙؾٛس ایدبد صٔیٙٝ تجبدَ دا٘ؾ فٙی  -

 :اداره انتقال تکنولوژیساختار  -4ماده 

 دفتز هالکیت فکزی .4.1

فىشی اؿخبف حمیمی ٚ حمٛلی دا٘ـٍبٜ ٚ استجبط فّٕی )اسصیبثی ٚاحذ ٔبِىیت فىشی ثب ٞذف حٕبیت اص داسایی ٞبی 
ا٘تمبَ داسایی ٞبی فىشی ٚ تمؼیٓ فٛایذ حبكُ اص  حفبؽت ٚ ثب اداسٜ ثجت اختشاؿ وـٛس، ٔحیظ حمٛلی الصْ سا ثشایادفبٞب( 

ٚ ٔؼبیّی ٔب٘ٙذ ؿذٜ ثجت ا٘دبْ ؿذٜ پغ اص ٔؼتٙذ ػبصی وّیٝ الذأبت  ػبصد. فشاٞٓ ٔی تدبسی ػبصی ایٗ داسایی ٞب
 .سفبیت ٌشددیذ ... ثبحفؼ ٔبِىیت فىشی پذیذآٚس٘ذٌبٖ ٔحشٔب٘ٝ ثٛدٖ ٚ 

 دریافت و ارسیابی دستاوردواحذ  .4.1.1

ثشخٛسداس اػت. ٔىتٛة وشدٖ  ، تذٚیٗ ٚ ٔؼتٙذػبصی دا٘ؾ فٙی اص إٞیت صیبدیثٝ فٙٛاٖ صیشثٙبی فشایٙذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی
آٚس٘ذٜ دا٘ؾ پذیذ وٙذ.  ٚ لبثُ ا٘تمبَ تجذیُ ٔی «دانص صزیح»دا٘ؾ ضٕٙی سا ثٝ  ،ٞب ثٝ سٚؽ اػتب٘ذاسد ٞب ٚ دا٘ؼتٝ یبفتٝ
وّیٝ  ،ٚاحذایٗ دس . اسائٝ ٕ٘بیذ ایٗ ٚاحذ ثٝ فشایٙذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی سا تىٕیُ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٞبی ٔؼتٙذػبصی فشْٔختبس اػت  فٙی،

وّیٝ اعالفبت الصْ،  پغ اص اسائٝ .ٔی ؿٛد ثشسػیاص ِحبػ ؿىّی ٔؼتٙذات دا٘ؾ فٙی اسػبَ ؿذٜ اص ػٛی ٔتمبضی، دسیبفت ٚ 
 تٛا٘ذ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ثبؿذ: دا٘ؾ فٙی ٔیٌشد٘ذ.  ٔؼتٙذات خٟت اسصیبثی اسػبَ ٔی

 دا٘ؾ فٙی عشاحی ٔحلَٛ -

 دا٘ؾ فٙی ػبخت ٔحلَٛ -

 دا٘ؾ فٙی عشاحی ٚاحذ تِٛیذ ٔحلَٛ -

 دا٘ؾ فٙی احذاث ٚاحذ تِٛیذ ٔحلَٛ -

 دا٘ؾ فٙی ثٟشٜ ثشداسی ثٟیٙٝ اص ٚاحذ تِٛیذ ٔحلَٛ  -
 



دس ایٗ ٔشحّٝ ٔؼتٙذات دا٘ؾ فٙی اص خٟت  ؿٛد. اسصؽ دػتبٚسد اسائٝ ؿذٜ اص دیذٌبٜ فٙبٚسی ٚ تدبسی ثشسػی ٔی ػپغ
ثبؿذ، پیٍیشی ٘ذاؿتٝ ثب تٛخٝ ثٝ ؿبخق ٞب ٔغّٛثیت ٔٛسد ٘ؾش سا دا٘ؾ فٙی دس كٛستی وٝ ٔختّف تدضیٝ ٚ تحّیُ ٔی ؿٛد. 

دس كٛست ٘یبص ثٝ ٕٞچٙیٗ  .ؿٛد ٚ ٔشاتت ثٝ پذیذآٚس٘ذٜ اعالؿ دادٜ ٔیفشایٙذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی دس ساثغٝ ثب آٖ ٔتٛلف ؿذٜ 
دس كٛست تبییذ اسصؽ التلبدی دا٘ؾ فٙی، الذأبت  ثب لیذ ٔحذٚدیت صٔب٘ی خٟت سفـ ٘ٛالق ثٝ فٙبٚس اسػبَ ٔی ٌشدد. ،اكالح

 ٌشدد: ٞبی ٔٛسد ٘ؾش ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔی ؿبخقخٟت ٔبِىیت فىشی آٖ پیٍیشی خٛاٞذ ؿذ. 

 ىبسی ٚ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ ثٛدٖ اثت -

 لبثُ اخشا ٚ كٙقتی ؿذٖ -

 ٔجتٙی ثش حُ یه ٔؼّٝ یب سفـ ٘یبص ثبؿذ -

 تٛخیٝ پزیش ثٛدٖ اص ِحبػ التلبدی  -
 ٔیضاٖ اثش وٕی ٚ ویفی ایذٜ ثش ٚضـ ٔٛخٛد ثبال ثبؿذ -

 تٕبیض ٚ ٔٙحلش ثٝ فشد ثٛدٖ -

 ٔحذٚدیت ٞب ٚ ٔـىالت ٔشثٛط ثٝ ایذٜ -

 ٔیضاٖ خغشپزیشی اخشا  -

 

 هالکیت فکزیواحذ ثبت  .4.1.2

 

ؿٛد. خذٔبت اسائٝ ؿذٜ  دس ایٗ ٚاحذ، فشایٙذ ثجت ٔبِىیت فىشی دػتبٚسدٞبی ٔٛسد تبییذ دس ٚاحذ اسصیبثی ا٘دبْ ٔی
 دس ایٗ ٚاحذ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش خٛاٞذ ثٛد:

 تٟیٝ اؽٟبس٘بٔٝ ثجت اختشاؿ ثب ٔـبسوت فٙبٚس 

  ٜپیٍیشی فشآیٙذٞبی ثجت ٔبِىیت فىشی دس دا٘ـٍب 

دٞبی فّٕی ٚ دا٘ؾ فٙی تِٛیذ ؿذٜ دس دا٘ـٍبٜ ٔتقّك ثٝ دػتبٚسٔبِىیت فىشی  ،دٞبی ثیٗ إِّّیٔغبثك ثب سٚیىش
ایٗ دػتٝ ثٙذی ٔشثٛط ثٝ ٔبِىیت فىشی دػتبٚسد  ؿٛد. دا٘ـٍبٜ ثٛدٜ ٚ پذیذ آٚس٘ذٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔختشؿ ؿٙبختٝ ٔی

 اػت ٚ استجبعی ثٝ فٛایذ ٔبِی آٖ ٘ذاسد.

 دفتز توسعه تجارت .4.2

ثبؿذ، ثٙبثشایٗ  ثش ٚ ٘یبصٔٙذ خذٔبت ٔتٙٛؿ ٔی ػبصی، فشآیٙذی پیچیذٜ، پشٞضیٙٝ ، صٔبٖ اص ٔؼیش تدبسیاص آ٘دب وٝ ٌزس 
ثبؿٙذ. ٚاحذ تدبسی ػبصی دس  ٞبی صیبدی سٚثشٚ ٔی ٔحممبٖ ٚ ٚاحذٞبی فٙبٚس ثشای پیٕٛدٖ ایٗ ٔؼیش، ٕٞٛاسٜ ثب دؿٛاسی

ػبصی دس ساػتبی اٞذاف ریُ ایفبی ٘مؾ  خذٔبت تدبسی ساػتبی فشاٞٓ آٚسدٖ صٔیٙٝ ٞبی تحمك ایٗ أش ٘ؼجت ثٝ اسایٝ
 ثبؿذ: ایٗ دفتش ؿبُٔ ٚاحذٞبی صیش ٔی .ٔی ٕ٘بیذ
 واحذ هطالعات باسار و ارسش گذاری دانص فنی .4.2.1

دس ساػتبی تدبسی ػبصی ٚ ثٝ ثبصاس سػب٘ی فٙبٚسی تٛػقٝ یبفتٝ یىی اص اِضأبت، اسصؽ ٌزاسی ٚ لیٕت ٌزاسی دا٘ؾ 
ٞبی ٔشتجظ ثب فٙبٚسی ٚ دا٘ؾ فٙی ٚ ٘یض دس  ٛاس ٔی ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ پیچیذٌیقبِیت ٞبی دؿفٙی اػت وٝ اص خّٕٝ ف

تٛا٘ذ ثب فمذ لشاسداد اص ؽشفیت وبسٌضاساٖ ا٘تمبَ فٙبٚسی ٚ  كٛست ٔحذٚدیت تٛاٖ تخللی وبسؿٙبػبٖ، دا٘ـٍبٜ ٔی
ایٗ ٚاحذ ٔؼئِٛیت عشاحی ثش٘بٔٝ ٞبی د. افشاد ثبػبثمٝ ٚ داسای تدبسة اسص٘ذٜ دس ایٗ حٛصٜ ثب فمذ لشاسداد ثٟشٜ ٌیش

ٕٞچٙیٗ دس كٛست تـخیق ثٝ فذْ  سا ثٝ فٟذٜ داس٘ذ.فشایٙذ تدبسی ػبصی دػتبٚسد اخشایی ٔٙبػت ثشای تحمك 
خذٔبت ایٗ ٚاحذ ثلٛست ؿٛد.  ادأٝ دادٖ پشٚطٜ، ٔٛضٛؿ خٟت تلٕیٓ ٌیشی ثٝ ؿٛسای فٙبٚسی دا٘ـٍبٜ اسخبؿ ٔی

 صیش تقشیف ٔی ؿٛد:
  ْٔغبِقٝ ثبصاسا٘دب 

 ٖػٙدی ٚ تٟیٝ عشح تٛخیٟی ٔغبِقٝ أىب 

 اسصؽ ٌزاسی دا٘ؾ فٙی 



ٞبی كٛست ٌشفتٝ، ایٗ ٚاحذ ٘ؼجت ثٝ ٔـبسوت تدبسی دس ؿىُ ٞبی ٔختّف اخز  ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِقبت ٚ اسصیبثی
 تلٕیٓ خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

ای وٝ ٔغبثك ٔٛاصیٗ  فشٚؽ آٖ اػت. دس ایٗ ٘ٛؿ اص ا٘تمبَ، تىِٙٛٛطی ،ٞبی ا٘تمبَ تىِٙٛٛطیٔؼیشیىی اص   قزارداد فزوش: -
دیٍش ٔبِه آٖ فٙبٚسی  پذیذآٚس٘ذٜؿٛد؛ ثٝ ایٗ ٔقٙب وٝ  ؿٛد اص فشدی ثٝ فشد دیٍش ٔٙتمُ ٔی حمٛلی یه ٔبَ ٔحؼٛة ٔی

تشتیت تٕبْ حمٛق  . ثٝ ایٌٗزاس ثفشٚؿذ تٛا٘ذ حك اختشاؿ خٛد سا ثٝ یه ػشٔبیٝ فٙٛاٖ ٔثبَ یه ٔختشؿ ٔی ٘خٛاٞذ ثٛد. ثٝ
 .ؿٛد ٚ ٔختشؿ دیٍش حمی ٘ؼجت ثٝ آٖ اختشاؿ ٘خٛاٞذ داؿت ٌزاس ٔٙتمُ ٔی ٔبدی آٖ اختشاؿ ثٝ ػشٔبیٝ

ثشداسی اص تىِٙٛٛطی سا داسد دس  ٔبِه تىِٙٛٛطی وٝ حك ا٘حلبسی ثٟشٜ  اعطای هجوس )لیسانس( یا پزوانه بهزه بزداری: -
 دٞذ وٝ اص ٔبَ اٚ اػتفبدٜ وٙذ. االٔتیبص ثٝ دیٍشی اخبصٜ ٔی حكلبِت لشاسداد ٚ دس ٔمبثُ دسیبفت 

هاي  بزداري اس مجموعه مالکيت قزارداد فزانشيش توافقي است که به موجب آن، فزانشيشدهنذه اجاسه بهزه  اعطای فزانطیش: -
به منظور توليذ و  فکزي را با محوريت عالمت تجاري خود، به همزاه يک نظام تجاري خاص و راهبزدهاي فني و تجاري،

 .دهذ توسيع محظوالت يا ارايه خذمات، تحت نظارت و کنتزل خود و معموال در قبال دريافت عوع، به فزانشيشگيزنذه مي

ی فّٕیبت  د وّیٝؿٛ ٔٛخت آٖ پیٕب٘ىبس ٔتقٟذ ٔی ایٗ لشاسداد ٘ٛفی لشاسداد پیٕب٘ىبسی اػت وٝ ثٝ: کلیذ در دست   -
أٛس فٙی ٚ ٟٔٙذػی تب ػبخت ٚ اخشا سا ثشفٟذٜ ثٍیشد ٚ ٟ٘بیتب ٔحلَٛ ٟ٘بیی ٚ وبٔال آٔبدٜ ثشای اػتفبدٜ  ،پشٚطٜ اص عشاحی

ػبصی وبُٔ ٚ  وٙٙذٜ تٟٙب ٘یبص داسد وٝ وّیذ سا ثچشخب٘ذ. ایٗ لشاسداد دس ٚالـ یه لشاسداد آٔبدٜ سا تحٛیُ ثذٞذ ٚ اػتفبدٜ
ی تىِٙٛٛطی عشاحی ٚ  دٞٙذٜ تىِٙٛٛطی ثب ٔبٞیت وّیذ دس دػت، ا٘تمبَكفش تب كذِ یه پشٚطٜ اػت. دس لشاسداد ا٘تمبَ 

عٛس ٔؤثش لبدس ثٝ اخشای تىِٙٛٛطی ٚ فٙبٚسی ثبؿذ، ثشفٟذٜ  ٞب )یب ٔٛاسد ٔـبثٝ( سا وٝ ثٝ  ػبخت وبُٔ تأػیؼبت یب وبسخب٘ٝ
 .ٌیش٘ذٜ سا ٞٓ داسد تمبَٞبی فٙی ثٝ ا٘ ی وٕه ی آٔٛصؽ وبسوٙبٖ ٚ اسائٝ دٞٙذٜ ٚؽیفٝ ٌیشد. دس ایٙدب ا٘تمبَ ٔی

ثٟشٜ ٔٙذ ٔٙبفـ خٛد اص  لشاسداد دٚ یب چٙذ ؿشوت یب ثٍٙبٜ دس لبِت یه  ،دس یه فقبِیت :تضزکت هطتزک/ هطارک -
ٚ ثٝ ایٗ ٚػیّٝ دا٘ؾ ٚ ٔٙبثـ خٛد سا ثشای عشاحی یه تىِٙٛٛطی، تِٛیذ یه ٔحلَٛ یب اػتفبدٜ اص دا٘ؾ فٙی ؿٛ٘ذ  ٔی

 ثب یىذیٍش تؼٟیٓ ٕ٘بیٙذ. سا ٔشثٛط ثٝ خٛد 

در کشوري ديگز جهت  ييک شزکت يا شخض حقيق گذاري سزمايهعبارت است اس  :سزهایه گذاری هستقین خارجی -
اي مستقز در کشوري غيز اس کشور سزمايه گذار به منظور کسب منفعت دائمي و هميشگي در مؤسسه که  توليذيا  تجارت

 .طورت مي گيزد و نتيجه آن کسب حق رأي مؤثز در مذيزيت شزکت است

دس ایٗ حبِت، دٚ یب چٙذ ؿشوت دس لبِت یه ؿشوت یب یه   پزوصه هطتزک تحقیق و توسعه و کنسزسیوم فنی: -
ب ثشای ٔٛثش وشدٖ خٟت تغییشات تىِٙٛٛطیىی ٔحذٚد وٙٙذ، صیشا ٔٙبثـ ٞش یه اص آٟ٘ ٔدٕٛفٝ ثضسي ثب یىذیٍش ٕٞىبسی ٔی

 اػت.  

 .تهيه کاال و خذمات مورد نياس با استفاده اس منابع و امکانات موجود استتولیذ:    -
 

 هطارکت تجاری واحذ  .4.2.2

ٞبی ایٗ  ٔؼئِٛیتایٗ ٚاحذ ٔؼئَٛ پیٍیشی ٚ اخشای تلٕیٕبت اخز ؿذٜ دس ٚاحذ ٔغبِقبت ثبصاس سا داسد. 
 تٛا٘ذ ثبؿذ: ٔٛاسد صیش ٔیٚاحذ ؿبُٔ 

 اص داخّی ٚ یب خبسخی ثٝ ٔٙؾٛس  افٓ حمیمی اؿخبف ٚ تحمیمبتی ٚ كٙقتی تِٛیذی، ٔٛػؼبت ٞب، ػبصٔبٖ ثب ٕٞبٍٞٙی
 فٙی ٚ ا٘تمبَ فٙبٚسی-ػشٔبیٝ ٌزاسی ٚ خزة وٕه ٞبی ٔبِیخّت 

  ٚ دا٘ؾ فٙی دس ٕ٘بیـٍبٜ ٞبی ّٔی، ٔٙغمٝ ای ٚ ثیٗ إِّّی ٔقشفی ٔحلٛالت  
 ،إِّّی(تأییذیٝ ٚ ٌٛاٞی )داخّی یب ثیٗ   اخز اػتب٘ذاسد، ٔدٛص 

  إِّّی داخّی ٚ ثیٗ(ثبصاسیبثی( 

 ثبصسٌب٘ی خبسخی ٚ أٛس ٌٕشوی 

 ... ٚ فمذ لشاسدادٞبی ٔـبسوت، فشٚؽ 

 اسایٝ خذٔبت ٔشثٛط ثٝ أٛس ٔبِی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF


 ؿٛد: خٟت ٔقشفی دػتبٚسدٞب سٚؽ ٞبی صیش تٛػظ ایٗ ٚاحذ اخشا ٔی

 فٗ ثبصاسٞبی ّٔی، ٔٙغمٝ ای ٚ ثیٗ إِّّی فیضیىی ٚ ٔدبصی ؿشوت فقبَ دس -

 ٔقشفی فٙبٚسی ٞب / دا٘ؾ ٞبی فٙی دس ثبصاس داسایی ٞبی فىشی )فشاثٛسع( -

 اسایٝ فٙبٚسی ٞب / دا٘ؾ ٞبی فٙی دس فؼتیٛاَ ٞبی تخللی داسایی ٞبی فىشی  -

 ٔقشفی فٙبٚسی ٞب/ دا٘ؾ ٞبی فٙی ثٝ كبحجبٖ كٙبیـ ٚ ػشٔبیٝ دس ٘ـؼت ٞبی ٔـتشن  -

 اػتفبدٜ اص ٚثٍبٜ ٞب ٚ خجش٘بٔٝ ٞبی اِىتشٚ٘یىی، وبتبِٛي، ثشٚؿٛس ٚ ... -

 اػتفبدٜ اص سٚص٘بٔٝ ٞبی وثیش اال٘تـبس  -

 

 واحذ عقذ قزارداد تجاری .4.2.3

تٛػظ ایٗ ، ٞبی كٛست ٌشفتٝ تٛػظ ٚاحذ ٔـبسوت تدبسی ٕٞىبسی ٔغبثك ثب تلٕیٓ ٚاحذ ٔغبِقبت ثبصاس ٚ پیٍیشی لشاسداد
ٌشدد. ایٗ ٚاحذ ٕٞچٙیٗ ٔٛؽف ثٝ پیٍیشی اخشای لشاسداد خٛاٞذ ثٛد. ٔؼئِٛیت أضب لشاسداد اص ػٛی دا٘ـٍبٜ  ٚاحذ ٔٙقمذ ٔی

ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ لشاسداد، دسیبفت فٛایذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی ثٝ ؿىُ ٞبی ذ ثٛد. ثب ٕ٘بیٙذٜ تقییٗ ؿذٜ دس حٛصٜ ٔبِىیت فىشی خٛاٞ
 تٛا٘ذ ا٘دبْ ؿٛد: ٔختّفی ٔی

دٞذ ٚ  حك أتیبص یىدب: دس ایٗ ٘ٛؿ سٚیبِتی ؿخق ٌیش٘ذٜ أتیبص یىجبس ٚ دس ٕٞبٖ اثتذا ٔجّغی ثٝ ؿخق دٞٙذٜ أتیبص ٔی -
 وٙذ.  دیٍش ٔجّغی پشداخت ٕ٘ی

ٗ ٘ٛؿ سٚیبِتی ،ٌیش٘ذٜ أتیبص ثٝ تٙبػت ٔیضاٖ تِٛیذ ٚ یب فشٚؽ خٛد دس كذی سا ثٝ دٞٙذٜ أتیبص حك أتیبص خبسی: دس ای -
 اختلبف ٔی دٞذ

- lump sum + Running  دس ایٗ ٔذَ ؿخق ٌیش٘ذٜ، ٞٓ دس اثتذا ٔجّغی سا ٔی پشداصد ٚ ٞٓ دسكذی اص ٔیضاٖ فشٚؽ سا :
 .ٕ٘بیذ ٔی پشداخت  ثٝ دٞٙذٜ أتیبص

 دس ایٗ ٔشحّٝ:  فمذ لشاسداد تدبسیاص خّٕٝ ٚؽبیف وبسؿٙبػبٖ ٚاحذ 

 (Milestoneدسیبفت ثش٘بٔٝ فّٕیبتی صٔب٘جٙذی ؿذٜ اص ٔشحّٝ تِٛیذ تب ثبصاس ٚ دػتیبثی ثٝ ػٛد اص ػشٔبیٝ ٌزاس ) -
 وٙتشَ صٔب٘ی فشآیٙذ تدبسی ػبصی ٚ پیٍیشی پیـشفت وبس  -
 تذٚیٗ ٌضاسؽ ٞبی ٔٛسد ٘یبص دٚسٜ ای ٚ ٔٛسدی -
 ))دس كٛست ٘یبص ثبصدیذ اص ٔحُ اخشا ٚ فشآیٙذ تِٛیذ ؿشوت -

 افالْ ٘ؾش دس خلٛف ٚضقیت عشح ٚ ؿشایظ پشداخت -       
 افالْ خبتٕٝ فٙی عشح ٔغبثك ثب ٔؼتٙذات ثش٘بٔٝ فّٕیبتی ٚ تٟیٝ ٌضاسؽ اختتبْ ٚ افالْ  -       
 تٟیٝ ٔؼتٙذات فٙی ثشای ا٘دبْ تؼٛیٝ حؼبة ثش اػبع ٔفبد لشاسداد -       
 ا٘دبْ پیٍیشی ٞبی الصْ دس خلٛف ؿىبیبت ٚاسدٜ  -       

 واحذ هالی    .4.2.4

 
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ دس فشایٙذ ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی دس فٛایذ حبكُ اص لشاسداد ػٟٓ )سٚیبِتی( خٛاٞٙذ داؿت وٝ ٔیضاٖ 

ٔدضایی اص ػٛی ٔذیشیت تٛػقٝ فٙبٚسی دا٘ـٍبٜ تٟیٝ ٚ تبییذ ؿٛسای فٙبٚسی دا٘ـٍبٜ  ػٟٓ ثٙذی ٔغبثك ثب ؿیٜٛ ٘بٔٝ
 سػب٘ذٜ خٛاٞذ ؿذ. 

 
 
 



 ٔیضاٖ ػٟٓ ثٙذی فٛایذ حبكُ اص لشاسداد ػٟٓ )سٚیبِتی( دس كٛست تدبسی ػبصی ٔحلَٛ .4.2.5

 .دسكذ10دفتش ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی  -

 دسكذ  00تب  00ٞیبت فّٕی )داس٘ذٜ دا٘ؾ فٙی(  -

 یبثذ. اختلبف ٔیثٝ ٔقبٚ٘ت تحمیمبت ٚ فٙبٚسی  ،ثبلیٕب٘ذٜ ثٝ ٔٙؾٛس حٕبیت اص دا٘ـىذٜ/ ٔشوض تحمیمبتی -

  ،دسكذ اص اختالف ٔجّغ ثٝ دفتش ا٘تمبَ تىِٙٛٛطی 50دس كٛست فشٚؽ ثیؾ اص ٔجّغ ٔٙذسج دس لشاسداد
 یبثذ. اختلبف ٔی
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