
  لىاصول ك
اين آيين نامه و ضوابط بر تمام اقراد شاغل در دانشگاه (اعم از اعضاي هيات غلمي,دانشجويان. كارشتاسان) و  -1

سهيالتاعنبارات و امكانات اين دانشگاه (در راستاي انجام يك فعاليت تحقيقاتي در طي تبطور كلى هر فردى كه از
باشد. الزم است همه افراد فوق در بدو استخدام ايد.حاكم ميزمان معيني كه با دانشگاه همكاري دارد) استفاده نم

نامه وضوابط را قبيل و  هاي تحقيقاتي, در تعهدنامه اي,رعايت مفاد اين آبينو يا در چارچوب قراردادهاي پروژه
  مايند.ن امضا

فاده از امكانات. تجهيزات دانشگاه در نتايج مادي از هرگونه دارايي فكرى كه بر اثر فعاليت فردى يا گروهي با است -2
  و با اعتبارات دانشگاه انجام سود.داراي حق خواهد بود. مگر ايتكه در قرار داد شرايط ديگوي ذكر شده باشد.

چنانچه پديدآورنده اپديدآورندگان ادعا نمايد/نمايند كه دارايي فكرى. بدون استفاده موثر از منابع و امكانات  -3
آوري. دانشگاه بصورت صورتبررسي مدارك و پذيرش ادعاي مذكور توسط شوراي فندانشگاه حاصل شده است, در 

  فكري ندارد. نمايد كه ادعايي را مبنى بر مالكيت آن داراييمكتوب اعالم مي
ميزان سهم دانشگاه. پديدآورنده/پديدآورندگان و حامي و نيز امكان استفاده و بهره برداري آنها از دارايي فكري  -4

گردد. در كارهاي گروهي, درصد سهم كليه افرادي كه در ايجاد يك ر قرارداد همكاريمنعقده تعيين ميحاصله. د
دارايي قكري مشاركت داشته اند بايد قبل از ارايه درخواستتقاضاي ثبت. بصورت مكتوب مشخص گردد. در صورت 

. منافعحاصله بصورت مساوي بين عدم توافق و در مواردي كه درصد سهم هريك از افراد مزبور مشخص نشده باشد
  آنها تقسيم خواهد شد.

افرادي كه فعاليت آنها با استفاده از امكانات. تجهيزات و يا با كمك بودجه دانشگاه. منجر به ايجاد نوعي از  -5
و وقت و قبل از هرگونه افشا اطالعات مربوط براي سايرين و يا اقدام به ثبت  دارايي فكري گردد موظفند در اسرع

آوري دانشگاه را در جريان قرار داده واطالعات مربوط را براي آن واحد افشا نموده نشر آنها؛ معاونت پژوهش و فن
تاكيد قرار  و هماهنگي الزم را ان بعمل آورند: زعايت اين امر در قراردادهاي همكاري بين افراد: و دائشگاه مورد

  مى گيرد.
كيت فكري؛ تجهيزاتي از محل اعتبارات دانشگاه تهيه شده باشد.آن در صورتي كه براي پديد آوردن مال - 6

  اختصاصي دانشگاه خواهد بود. مال مربوطتجهيزات با رعايت مقررات 
هاي ات و دادهتوصيف ،اه موظف به عدم افشاء اسرارگكاركنان دانشگاه و اعضاي هيات علمى منصوب از سوى دانش-7

امانت داري در مورد اطالعات ارائه شده مربوط به مالكيت فكري توسط طرف رعايت جوانب مالكيت فكرى بوده و
  قرارداد هستند.

چنانچه تخلف كاركنان و اعضاى هيات علمى منضوب. حسب تشخيص كميته مالكيت فكري و يا شوراي  - 8
طريق قانوني  تواند موضوع را ازدانشگاه مي ،مادي يا معنوى به دانشگاه شود آوري دانشگاه موجب خساراتفن

  پيگيري نمايد.



برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد حقوق مالكيت فكري در دانشگاه توسط شوراي » سياست گذاري - 9
  آوري دانشگاه انجام مى شود.فن
 رى متناسب با رسالت دانشگاه باشد،هر شخصى كه مدعي وجود يا مقتضيات يكي از موضوعات مالكيت فك -10
آوري دانشگاه ثبت يا بهره برداري از آن را به معاونت پژوهش و فن ،ايجاد ،ست مشاركت دراثباتتواند درخوامي

اد و مدارك و هرآنچه را كه براي دستيابي ناسفات؛ ترسيمات،توصي،مايد.درخواست شامل تمامي داده هانتقديم 
  به ثبت مالكيت فكري الزم است مى باشد.

هاي آورى.حضور مدعى جهت تبيين و توضيح دادهن پژوهش وافنسب تشخيص معاوحدر مواردي كه  - 11
  بايد در محل و زمان تعيين شده حاضر شوند.كرى ضرورى است مربوط به مالكيت ف

قانون  5گاه اجرايى در معنى ماده ستبا هيج د بدون مجوز كتبي دانشگاه مدعى پيش از ثبت مالكيت فكرى - 21
انعقاد قرارداد ،هيج گونه اقدامى جهت مذاكره ،موضوع حقوق خصوصىاشخاص  مديريت خدمات كشورى يا

نخواهد داده در غيراين صورت و همچنين در  بهره برداري و تجاري سازي در مورد مالكيت فكري انجامثبت،
رائه ى مطالب علمى مربوط به مالكيت فكرى شود.دانشگاه: ااقدام به انتشار يا  صير مدعىه علت تقبكه  يموارد

لك و دارندة مالكيت فكرى مورد ادعا گرديده و حق تقديم اظهار نامه و تبت مالكيت فكري به نام دانشگاه را به ما
  تواند موضوع را از طريق قانوني پيگيري نمايد.داشت. در غير اينصورت دانشگاه مي مرجع صالحيت دار خواهد

باشد. حمايت ي موارد خارج از حيطه يا در زمره در صورتي كه مالكيت فكرى مورد ادعا؛ واجد اصالت نبوده -13
  رساند.آن نتيجه را در فوريتي متعارف به آگاهي مدعي مي به شيوه مناسب و ضمن تبيين

شريك, مالك يا ،ه: ممكن است برحسب مورد پديدآورندهددانشگاه در موضوعات مالكيت فكري پديد آم -14
اردادهاي تنظيمي مالكيت فكري بايد سهم دانشگاه در مالكيت فكرى در قر بهره بردار از حقوق باشد. در هر حال

  معلوم باشد.
در مواردي كه مالكيت فكري بين دانشگاه و شخص ديگر مشترك است در صورت ثبت و صدور گواهي نامه  -15

وده و حقوق مادى و بال مشاع دانشگاه و شخص ديگر م دارمالكيت فكرى ي مربوط از سوى مرجع صالحيت
تصرفات حقوقي يا مادى طرفين در مالكيت  گاه تعيين خواهد شد؛نشآوري داآن توسط شوراي فناز معنوي 

  بود.خواهد  مدنيقد شركت عفكرى براساس گواهي نامه تابع قواعد مربوط به مال مشاع و 
ده به تاييد امور مالى دانشگاه سود قابل تقسيم تاشي از مالكيت فكري پس از كسر اعتبارات هزينه ش - 16

  گردد.تقسيم مي موافق قرارداد بين دانشگاه و ذى نفع
يا اشخاص ديگر در  صدر صورت ثبت هريك از طبقات مالكيت فكري كه نتيجه ى اشتراك دانشگاه پا شخ - 17

باشد. دانشگاه با شخص مياز نيروئ انساني يا تجهيزات يا تامين مالي دانشگاه  بوجود آمدن آن يا ثمر بهره گيري
بهره بردار انحصاري يا غير اتحصاري حقوق  يا اشخاص ديگر بر حسب مورد. پديدآورنده مشترك آن يا مالك يا

  ناشي از مالكيت فكرى خواهد بود.
در صورت ثبت نشدن مالكيت فكري, چناچه نتايج به دست آمده به صورت يك اثر علمى قابل عرضه باشد.  - 18

  نقش دانشگاه در پديدآمدن آن اثر باشد. همواره بايد با تبيينعرضه آن 



موضوعات توسط از هريك با  قراردادى متناسب پيش از اقدام در ان موارد به منظور تبيين حقوق دانشگاه- 19
آوري به شوراي عقد شده و نتيجه از سوى معاون پژوهش و فننديگر م واحد حقوقى مالكيت فكرى با طرف

  .شودانشگاه جهت تصويب اطالع داده ميآوري دفن
تخلف يا تقصير مدعي مانع دادخواهي دانشگاه در دادگاه. در جبران تمام ضور و زيان هاى مادى و معنوى و  -20

  همچنين منافع تقويت شده واحتمالي دانشگاه نخواهد بود.
ه هاى مربوط به مالكيت فكري آوري و اشخاصي كه به نحوي به داداعضاءكارشناسان و اعضاي شوراي فن -21

  :ذيل خواهند بود دسترسي مى يابند. مشمول تبصره
به موضوع  آوري بدون حضور و راي آن عضوتبصره: در صورت ادعاي تخلف از سوى صاحبان ايده شوراي فن

  د.تواند عليه او در دادگاه صالحيت دار دادخواهي نمايفع مينذي تخلف نمايد در صورت اثباترسيدگي مي
ممكن است توسط اعضاي هيات علمى دانشگاه يا با ارجاع  ارزيابي و سنجش علمى مالكيت فكرى مورد ادعا -22

  شود. به ساير مراجع صالحيت دار انجام
.نخواهد شد يفكر تياز مالك يو بهره بردار نهيهز» , اقدام به ثبتيفكر تياصالت مالك قياز تصد شيپ ‐23 

سود حاصل,  مياز تقس شياز آن محل: پ يدي, انعقاد قرار داد و حصول عوايبهره برداردر صورت صدور پروانه -24
 يامور مال يمربوط به آن از سو ياسناد مال يبا ارائه  يفكر تيثبت مالك نديقرآمترتب بر يهانهيهز يتمام

.                     پرداخت خواهد شد دانشگاه كسر شده؛ به حساب يفكر تيحاصل از مالك دياز محل عوا» دانشگاه  

.خواهد شد دياظهار نامة ثبت ق مينامة ثبت؛ به هنگام تقد يدر گواه كيبه تفك كيسهم هر زانيم ‐25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


