
  
  مقدمه

  
بنيان از جمله الزامات و هاي ضروري براي توسعه دانشنظام مالكيت فكري به عنوان يكي از زيرساخت

دار ارتقاي آوري و نوأورى وتكميل زنجيره ايده تا ثروت است. يكي از ملزومات اولويتهاي توسعه فنزيرساخت
به آن است. اين دانش و آگاهي  آگاهي عمومى و دانش تخصصى نسبتنظام مالكيت فكرى در جامعه. افزايش 

  وشدن باورها و رفتارهاي جامعه با انتظارات و هنجارهاي مطلوب نظام مالكيتسساز مشاركت اجتماعى و همزمينه
  . فكري است

 ت كه در آنسوم اس نسل هاينكته بارز و ويژگي دانشگاه ،تجاري سازي و عرضه محصوالت دانش بنيان به بازار
در قالب قراردادهاي واگذاري حق امتياز و يا ايجاد  ،اين دانشگاه از طريق توسعه وواگذاري حق مالكيت فكرى

آوري است كه به توليد علم و فن ،هدف كند به توسعه اقتصاد دانش بنيان ملى كمك مى ،شركتهاي دانش بنيان
خط مشى  تبيين،زش مادي نيز داشته و ايجاد درآمد نمايدعنوان دارايي فكري عالوه بر ارزش معنوي مي تواند ار
سازي نتايج تحقيقات از جمله الزامات موفقيت در تجاري و ضوابط مالكيت فكري در موسات علمي و پژوهشي 

  است.
مايت از حه نفراهم نمودن زمي"اين آيين نامه و ضوابط در راستاي تحقق يكي از وظايف وزارت بهداشت مبنى بر

ايجاد انگيزه براي پديد  هاي فكري,حمايت از ايجاد دارايي تشريح نحوه "مالكيت فكرىحقوق 
پديدآورندگان. چگونگي تجارى سازي در قالب قراردادهاي واگذاري حق امتياز وتاثير آن در ارتقاي اعضاي /آورنده

  نمايد.هيات علمى پرداخته و ابعاد مختلف اين موضوع را تشريح مي
  
  
  
  

  فتعاري -1ماده
افزايي علم و ثروت. توسعه اقتصاد شركت دانش بنيان: شركت يا مؤسسه خصوصى يا تعاوني است كه به منظور هم

سازي نتايج تحقيق دانش محور. تحقق اهداف علمىو اقتصادى (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري
هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در آوريو توسعه (شامل طراحي و توليد كاال و خدمات) در حوزهفن

  شود.توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي
تجاري سازي: فرايند خلق محصول و خدمت. بر مبناي يك دانش فنى نون و عرضه پايدار آن در بازار اسّت كه 

  بتواند براي خوده مشتري جذبنموده و به جريان نيازهاي مشتري متصل گردد.



هايي جهت تجاري سازي را در قالب،الى: نهاد مالى است كه وظيفه ارايه خدمات مالى نوين مورد نيازكارگزار م
  هاي مورد نياز بر عهده دارد.مانند سرمايه گذاري ريسك پذير؛تسهيالت كم بهره و ارايه ضمانت

مختلف (نظير اختراعات.  تواند در زمينه هاىهاي فكرى انسان كه ميهاي حاصل از خالقيتدارايي :دارايي فكري
  طرحهاى صنعتي. نرم افزارهاي رايانه اي ) دستاوردهاي علمي و پژوهشي وي اطالق گردد.

هاي فنى. منظور از دارايي فكري, دانش فنى با توانايي قني از نوع دارايي غيرفيزيكي و به صورت خاص در زمينه
خدمت مرتبط به بازار را دارد. اين دارايي از طريق  ناملموس است كه قابليت خلقارزش از طربق ارابه محصول يا

ثبت اختراع داخلى يا بين المللي يا گواهي اسرار تجارى. در انحصاردارنده آن درآمده و از طريق قراردادهاي 
  شود.هاي دانش بنيان فرآهم ميواگذاري حق امتياز: امكان بهره برداري از آن براي شركت

  
گردد كه يكي از مصاديق دارايي فكري را (در زمان : به فرد يا افراد حقيقي اطالق ميپديد آورنده/پديدآورندگان

  همكاري با دانشگاه و با استفادهاز تسهيالت آن) ايجاد كرده باشند.
واگذاري امتياز بهره برداري از دارايي فكري : قراردادي است بين مالك دارايي فكري و متقاضي بهره برداري از آن 

موجب آن قرارداد. متقاضي در قبال پرداخت مبلفي(به صورت درصدي از درآمد خالص حاصل از  به دارايي كه
  فروش محصول (رويالتي) و يا مبلفي ثابت). مجوزبهره برداري از دارايي فكري را بدست مي آورد.

  اپدورندهحامي: افرادي حقيقى ياحقوقي (اعم ازدولتي ياغير دولتي) هستند كه دركنار دانشگاه و پديدآ
  باشند.فكري (معموال از طريق حمايت مالي) سهيم مي

آوري دانشگاه. رييس مركز رشد. آوري دانشگاه. مدير فنكميته مالكيت فكري: متشكل از معاون تحقيقات و فن
  مشاور حقوقى مركز رشد. صاحبايده و مجرى ( محقق يا نماينده محققين) مى باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


