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ناوری ر -عاو  ناورید ری  ذا ت یا ی و  ر  

، قات و ناوری  وم وزارت ع
ه ی س   عا

 

ه و ت را   ت و  ناوری را    ، ناوری ھادی، علم را   ی  ن ما باید با  وا ود و  م  وری عا ان باید  ند ا ط  ل و  ور و  .ی 
ری ( م ر   )١/١٣٨۵/ ١ -قام 

م باید علم ما ل  بد ی  وت م م   وا ره       ، مان را  م ما باید ز ل  ناوری را تک  .ی علم و 
ری ( م ر   )١٢/۶/١٣٨۶  -قام 

  
 

  مقدمه
ها و مراكز دانشگاه در هاي تحقيقاتيرشد چشمگير فعاليت شاهد هاي اخير ل در ساخوشبختانه 

كه منجر به رفع نيازهاي ها در صورتي ولي بايد اذعان كرد كه اين فعاليت. باشيم كشور مي پژوهشي
 هاسازي اين داراييهاي فكري و ارزش افزوده حاصل از فروش و تجاريتوليد دارايي جامعه از طريق

 در نتيجه، .به حساب آيد عاملي حياتي در توسعه اقتصادي كشور عنوانبه تواند نمي ،نگردد
حفاظت و تحقيقات، نتايج سازي  اقدامات گوناگوني در جهت تسهيل فرايند تجاري بايست مي
  .دصورت پذير فنّاوريتوسعه هاي فكري و داراييبرداري از  بهره

در راستاي  محولههاي انجام مأموريتتحقيقات و فنّاوري  وزارت علوم، فنّاوريمعاونت  رو،از اين
ساير با همكاري  كشور در فنّاوري هتوسعسازي دستاوردهاي پژوهشي و  بسترسازي براي تجاري

  . در زمره يكي از اهداف و وظايف اصلي خود قرار داده است تأسيسرا از ابتداي  ربط ذي مراجع
هاي تهيه شده  نامه و آيين ، ضوابطمقررات، متخصصان و پژوهشگرانمنظور آگاهي و استفاده به

گردآوري  حاضر در مجموعه فنّاوريسازي  تسهيل فرآيندهاي تجاري در ارتباط بااين معاونت  توسط
 كوچك در توسعه وسيله گامي هر چند ت حق تعالي بدينااميد است كه در پرتوي عناي. است شده

   .ايران اسالمي برداشته شده باشد در فنّاوري
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ناوری ر -عاو  ناورید ری  ذا ت یا ی و  ر  

، قات و ناوری  وم وزارت ع
سازي دستاوردهاي پژوهشي و توسعه كارآفريني در  اقدامات الزم براي تجاري -1

  ها دانشگاه

مأموريت كارآفريني بايد جزء يكي از سه مأموريت اصلي دانشگاه (تدوين راهبرد دانشگاه  -1
 )يعني آموزش، پژوهش و كارآفريني قلمداد شود

-كارگيري و تجاريهآفريني و بدر جهت تسهيل كار  اصالح ساختار اداري و مديريتي دانشگاه -2
منظور تمركز و هماهنگي امور مربوط به سازي دستاوردها و تشكيل ساختارهاي موردنياز به

 فكري، انتقال فناوري و مراكز رشد واحدهاي فناور ارتباط با صنعت، مالكيت

 مالكيتهاي مورد نياز در ارتباط با حفظ حقوق  نامه نمودن مقررات و آيين تصويب و اجرايي -3
 فكري، تجاري سازي و انتقال فناوري در دانشگاه 

هاي  ها و رساله نامه هاي پژوهشي، پايان نظارت بر تعريف، تصويب و حسن اجراي پروژه -4
سازي نتايج  نحويكه بيشترين كارآيي و اثربخشي را از جهت بكارگيري و تجاريدانشجويي، به

 .دنبال داشته باشدتحقيقات و كارآفريني به
با هدف  (Spin off)هاي انشعابي دانشگاهي  يا مشاركت در تأسيس شركت ايت وحم -5

هاي اعضاي  سازي نتايج تحقيقات و فروش دانش فني با استفاده از تخصص و توانمندي تجاري
 هيأت علمي و ساير كاركنان در راستاي توسعة فناوري در كشور

هاي مورد نياز جهت  زششامل آمو(سازي براي گسترش كارآفريني دانشگاهي  فرهنگ -6
آفريني دانشگاهي، آشنا نمودن اساتيد و دانشجويان با  گيري نگرش مثبت به كار شكل

مند، صورت نظامفرآيندهاي ثبت اختراع و نحوه افشا و انتشار دستاوردهاي پژوهشي به
 آفريني هاي تخصصي كار آموزش

اركت در انتقال و هاي مناسب جهت ترغيب اقشار دانشگاهي به مشبكارگيري مشوق -7
 ...)سازي نتايج تحقيقات و  تجاري

هاي حل  هاي جديد با رويكرد آموزش مهارت اندازي رشته بازنگري در عناوين دروس، راه -8
 آفريني به دانشجويان مسأله و كار
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، قات و ناوری  وم وزارت ع
هاي علمي و فني و كارآفرينان در اهتمام به جذب و نگهداري اساتيد برجسته در زمينه -9

گيري از تجارب  در كنار بهره منابع اصلي توليد دانش فني و توسعه فناوريدانشگاه به عنوان 
پيشكسوتان امر صنعت و كارآفريني در ايران و همچنين متخصصان ايراني فعال در زمينه 

سازي و توسعه و انتقال  انتقال فناوري در ساير كشورها به عنوان مشاوران در زمينه تجاري
 فناوري

هاي ويژه با مراكز رشد و پاركراكز علمي، فنّاوري، توليدي و خدماتي بهثر با ساير مؤتعامل م -10
 علم و فناوري
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، قات و ناوری  وم وزارت ع
  واگذاري مالكيت فكريهاي الزم براي  فرم  -2

و حفاظت از حقوق مالكيـت  پژوهشي ها و مؤسسات در دانشگاه هاي فكريدارايي منظور مديريتبه
 ،اعـم از اعضـاي هيـأت علمـي    (افـراد حقـوقي و حقيقـي    كليـه  در ارتباط با نفعان، فكري كليه ذي

كه در راستاي انجام يك فعاليت تحقيقاتي به عنوان عضو تمام وقت و يا  ساير كاركناندانشجويان و 
حقـوق و تعهـدات كليـه    الزم است  ،)دنهمكاري دارپژوهشگاه /دانشگاه با اينكه در طي زمان معيني

 "قـرارداد دوجانبـه رازداري  "و يـا   "حقـوق مالكيـت فكـري    نامـه  تفاهم" نفعان از طريق امضايذي
  .مشخص گردد

  ................. از انجام پروژه پژوهشي حاصل حقوق مالكيت فكرينامه  تفاهم) الف
............. نمايندگيو به ...................... به نشاني .................... پژوهشگاه /مابين دانشگاهنامه في اين تفاهم

نشاني ............ شركت / خانم/ شود از يك طرف و آقاي ناميده مي "مؤسسه"كه از اين پس 
ديگر، در ارتباط با پروژه  سويشود از  ناميده مي "محقق"بعد  كه من ................، تلفن ....................

  .گردد مي طبق مفاد ذيل منعقد. ........................
  : نمايند طرفين توافق مي

باشد و در نتايج مادي حاصل از  فكري ايجاد شده مي داراييبه عنوان مالك قانوني  مؤسسه -1  ماده
يا با استفاده از امكانات، تجهيزات و  مؤسسههرگونه توليد دارايي فكري كه طي فعاليت پژوهشي در 

  .يا اعتبارات آن انجام شود، داراي حق انحصاري است

تمايل به ثبت اختراع دستاوردهاي حاصل از پژوهش چه بصورت داخلي،  مؤسسهچنانچه  -2ماده 
محقق بايد همكاري الزم را در اين   عنوان اسرار تجاري داشته باشد، خارجي و يا حفاظت از آن به

  .  شود پرداخت مي مؤسسههاي ثبت اختراع توسط  كليه هزينه. داشته باشد مؤسسهخصوص با 

و يا هرگونه   اكتشاف يا ايده  اختراع،  ،مؤسسهدر صورتيكه محقق قبل از شروع همكاري با  -3ماده 
دانش فني را در اختيار داشته باشد، متعلق به خود اوست، به شرطي كه قبل از انعقاد قرارداد به 

صورت دارايي  در غير اين. صورت كتبي افشا نموده و به صورت ضميمه قرارداد وي تلقي گردد
  .است مؤسسهفكري حاصله متعلق به 
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، قات و ناوری  وم وزارت ع
 مؤسسهمحقق ادعا نمايد كه دارايي فكري  بدون استفاده موثر از منابع و امكانات  چنانچه -4ماده 

در صورت . نمايد ارائه مي مؤسسهفناوري / است، مدارك خود را به معاون پژوهشي حاصل شده
پذيرش ادعا، معاونت بايد به صورت مكتوب اعالم نمايد كه ادعائي بر مالكيت آن دارايي فكري 

  . ندارد
تواند به منظـور ثبـت    فناوري مي/ در اين حالت محقق با داشتن تأييديه معاونت پژوهشي: 1تبصره 

اختراع و يا انعقاد هرگونه قرارداد كه منجر به توليد درآمد مـادي و يـا ايجـاد حـق امتيـاز ناشـي از       
  .دارايي فكري گردد اقدام نمايد

نجر به ايجاد نوعي از دارايي فكري م) مؤسسهخارج از (چنانچه فعاليتي با حمايت حامي  -5ماده 
  . شود، حامي نيز در حقوق مالكيت فكري مربوطه بر اساس توافق كتبي انجام شده سهيم خواهد بود

برداري از دارايي فكري  بايد شرايطي را فراهم سازد كه انتشار دستاوردها و بهرهمؤسسه  - 6  ماده
 .بدون دليل موجه به تأخير نيفتد

برداري از دارايي فكري بايد با  نامه در جهت كسب مجوز و يا بهره هرگونه قرارداد و موافقت -7  ماده
 مؤسسهصورت پذيرد و اطالعات مربوط به آن بايد در مؤسسه فناوري / نظارت معاونت پژوهشي

 .ثبت و نگهداري گردد

، منجر مؤسسهكه فعاليت آنها با استفاده از امكانات، تجهيزات و يا با كمك بودجه افرادي -8ماده 
به ايجاد نوعي از دارايي فكري گردد موظفند در اسرع وقت و قبل از هرگونه افشاء اطالعات مربوط 

فناوري را در جريان قرار داده و / براي سايرين و يا اقدام به ثبت و نشر آنها، معاونت پژوهشي
رعايت اين امر . هاي الزم را با آن معاونت به عمل آورند عات مربوط را افشاء نموده و هماهنگياطال

هنگام انعقاد قرارداد همكاري با محقق و يا قراردادهاي مربوط به واگذاري امتياز  بايستي به
  .ييد گرددأبرداري از دارايي فكري توسط معاونت پژوهشي و فناوري بررسي و ت بهره

، بايد بصورت مكتوب، دقيق، مؤسسههاي  افشاي اطالعات مربوط به اختراعات و نوآوري -9ماده 
دستيابي به نتايج حاصله قابل   كامل و جامع و مانع باشد بطوري كه بر اساس اطالعات ارائه شده،

ات توضيح طرح، نام و مشخص اين افشاء بايد حاوي مواردي نظير عنوان، نام پديدآورنده، . تكرار باشد
هاي فني، تاريخ پايان مرحله  حامي، روش علمي دستيابي به محصول، مواد مورد استفاده، نقشه

  .پژوهش و طراحي نيز باشد
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، قات و ناوری  وم وزارت ع
توسط ) اعم از مكتوب، شفاهي و يا الكترونيكي(رساني و انتشار دستاوردها  هرگونه اطالع -10ماده 
  .دصورت گيرمؤسسه و اخذ مجوز از مؤسسه بايد با ذكر نام  محقق

برداري از نتايج  به هنگام افشاء اطالعات براي عموم و يا بهرهمؤسسه استفاده از نام و آرم  -11  ماده
  .استمؤسسه تحقيقاتي حاصله، منوط به كسب اجازه قبلي از 

و يا محقق ايجادكننده دارايي فكري نتواند و يا تمايلي براي مشاركت مؤسسه چنانچه   -12  ماده
توانند حقوق  برداري از دارايي فكري را نداشته باشند مي در ثبت، كسب مجوزهاي الزم و يا بهره

 مؤسسهجزئيات اين توافق در مذاكرات بين . اي به طرف مقابل واگذار نمايد نامه خود را طي موافقت
  .رسد فناوري به تصويب مي/تعيين شده و در معاونت پژوهشي و محقق

مؤسسه به هر دليلي، حقوق مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نمايد، مؤسسه چنانچه  -13  ماده
همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع براي مقاصد تحقيقاتي و آموزشي به صورت غيرانحصاري، 

  .به پرداخت حق امتياز در هر سطحي استفاده نمايدغيرقابل ابطال و بدون نياز 

بر اساس قراردادي تمام يا بخشي از دارايي فكري حاصله را به شخص ثالثي مؤسسه اگر   -14ماده 
  .اعطا نمايد، الزم است حقوق پديدآورنده دارايي فكري مربوطه نيز در قرارداد مذكور لحاظ گردد

صد سهم كليه افرادي كه در ايجاد يك دارايي فكري كارهاي گروهي، بايستي در در -15ماده 
اند قبل از ارائه درخواست تقاضاي ثبت، بصورت مكتوب مشخص و در معاونت  مشاركت داشته

در مواردي كه سهم هر يك از افراد مزبور مشخص نشده باشد، . فناوري تصويب گردد/ پژوهشي
  .منافع حاصله به صورت مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد

خاتمـه يابـد، سـهم متعلـق بـه وي بايـد همچنـان         مؤسسـه با محقق چنانچه همكاري  -2تبصره 
  .پرداخت گردد، مگر اينكه به نحو ديگري در قرارداد همكاري مشخص شده باشد

نفعان، با توجه به معيارهايي نظير  گيري در مورد تعيين دقيق سهم هر يك از ذي تصميم - 16ماده 
هاي صورت  و يا ايده و تالش مؤسسهحاصله بر امكانات و منابع  هاي نوآوريميزان اتكاء اختراعات و 

فناوري / گرفته توسط محقق و همچنين توجه به شرايط اقتصادي، بر عهده معاونت پژوهشي
  .مگر اينكه در قرارداد فعاليت پژوهشي مربوطه به نحو ديگري توافق شده باشد باشد مي

 واحد  حكم  نسخه هر  و  شده  تنظيم  نسخه 3و در    تبصره 2، ماده  17در  نامه تفاهم  اين -17ماده 

    .باشد مي االجرا الزم  طرفين  براي امضاء از  پس  كه  داشته
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  قرارداد دوجانبه رازداري) ب

  :مقدمه
خانم /به نمايندگي آقاي...................... به نشاني ................... پژوهشگاه /نامه بين دانشگاه اين تفاهم

  به........................ خانم /آقاي/شود از يك طرف و شركت ناميده مي "مؤسسه"كه از اين پس .............. 
شود از طرف ديگر، طبق مفاد ذيل منعقد  ناميده مي "محقق"بعد  كه من.. .........و تلفن .......... نشاني 

  .گردد اجرا مي............ و از تاريخ
  :تعاريف

هرگونه اطالعات نظير اسرار تجاري، تحليل بازار محصول و يا فناوري، دانش و  :اطالعات محرمانه
ها، درخواست ثبت اختراع، مشخصات فني،  ها، نقشه هاي فني، اطالعات مربوط به فرمول گزارش
تجهيزات،  ليفي منتشر نشده،أهاي اوليه، آثار ت طرح ها، ها، اطالعات انحصاري، ايده نمونه

افزاري، مستندات و قواعد مرتبط با خدمات و  هاي نرم ، برنامه)ها وريتمالگ(محاسبات عددي 
محصوالت در حال حاضر يا آنچه كه در آينده بوجود آيد شامل اطالعات مربوطه به تحقيق، كار 
تجربي، مشخصات و جزئيات طراحي، اطالعات مالي، تقاضاهاي تداركاتي، خريدها، توليدات، 

هاي  بيني ذاران، كاركنان، ارتباطات قراردادي و تجاري، پيشگ هاي مشتري، سرمايه فهرست
هاي بازاريابي و هرگونه اطالعات كتبي و يا شفاهي با  تجاري، بازار فروش و حراج كاال، طرح

قرارداد  ءارزش و مشابه كه مربوط با موضوع قراردادهاي منعقده بين طرفين باشد و قبل از امضا
 .گردد ا نشده و در دسترس عموم نباشد را شامل ميو شروع همكاري براي طرفين افش

اعم از ديگر ها يا افراد  به شركت  ، اطالعات محرمانه رامؤسسهيا محقق عبارتست از اينكه  :افشاء
بصري، شفاهي،  به صورت سمعي،  افراد داراي فعاليت مشابه باشند يا نباشند،/ها اينكه آن شركت

  . كتبي، از طريق پست الكترونيكي  و يا به هر طريق ديگري بدون اطالع طرف ديگر افشا نمايد
استفاده از اطالعات محرمانه فقط براي موارد مشخصي كه مورد تأييد اين قرارداد  :استفاده مجاز

  .است

  :نمايند طرفين به صورت ذيل توافق مي
- اي را براي انجام خدمات پژوهشي يا تجاري نامه تفاهم "محقق "و  "مؤسسه"هر زمان كه  -1ماده 

  .نامه هستند ها و غيره جزء الينفك اين تفاهم ها، نمونه سازي منعقد نمايند، اسناد و مدارك، نقشه
طرفين قرارداد آمادگي در اختيار قرار دادن اطالعات محرمانه را صرفاً تحت شرايط اين  - 2ماده 
  .دننامه دار تفاهم
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ها و تجهيزاتي كه در اختيار  كليه اطالعات محرمانه، اسناد، مدارك، اطالعات و نقشه -3ماده 

 است و در اجراي مفاد اين قرارداد و ساير قراردادهاي منعقده بين مؤسسه و طرفين قرارگرفته
اشخاص /گيرد، بايد محرمانه تلقي شده و توسط طرفين براي شخص مورد استفاده قرار مي "محقق"
مسئوليت هرگونه تخلف و تخطي از شرايط . منتقل و يا افشا نشود) اعم از حقيقي يا حقوقي(الث ث

  .باشدنامه حاضر بر عهده طرف افشاكننده غيرمجاز اطالعات محرمانه مي تفاهم
طرفين قرارداد حق استفاده از اطالعات محرمانه متعلق به يكديگر را فقط براي اهداف  -4ماده 

ها حكم اماني داشته و دخل و تصرف غيرمجاز در  ليه اسناد و مدارك، اطالعات و نقشهك. دنمجاز دار
  .شود آن خيانت در امانت محسوب مي

نمايند كه دسترسي اطالعات محرمانه را فقط براي همكاران طرفين قرارداد تعهد مي -5ماده 
  . دائمي خود كه نياز به اين دسترسي دارند، محدود كنند

  :در موارد ذيل تعهدات رازداري اعمال نخواهد شد :6ماده 
كه يكي از طرفين قرارداد ثابت كند اين اطالعات عيناً همان اطالعاتي است كه در صورتي )الف

  .است نامه رازداري در اختيار وي بوده پيش از امضاي اين تفاهم
رفين قرارداد در اختيار چنانچه ثابت شود اين اطالعات محرمانه در زمان انتقال به يكي از ط )ب

بوسيله انتشار يا روش ديگري، افشا يا در اختيار عموم ) انتقال اطالعات(عموم بوده يا پس از آن 
  . است  قرار گرفته

چنانچه يكي از طرفين قرارداد ثابت كند كه اين اطالعات محرمانه دقيقاً همان اطالعات  )ج
باشد كه به طور قانوني اين اطالعات را در اختيار داشته و وي  تهيه شده توسط شخص ثالثي مي

  .است  فردي بوده كه تحت تعهدات رازداري در طرف مقابل نبوده) شخص ثالث(
هاي دولتي  عات بدليل صدور حكم دادگاه معتبر يا ديگر نهادها و سازمانكه افشاء اطالزماني )د

  .منظور احصاء حقوق يكي از طرفين اين قرارداد صورت گرفته باشدبر اساس قانون موجود يا به
  .طرفين قرارداد حق استفاده غيرمجاز از اطالعات و اسناد و مدارك يكديگر را ندارند :7ماده 
اد جز گرفتن تعداد محدودي رونوشت الزم براي استفاده مجاز، نبايد به هيچ طرفين قرارد :8ماده 

صوتي، تصويري، ذخيره (صورت ديگري عنوان از اسناد مربوطه يكديگر رونوشت گرفته يا به
آنها را تكثير كنند، مورد استفاده قرار ) صورت الكترونيكي و يا از طريق پست الكترونيكيهاطالعات ب
  .موجبات علني شدن آن را فراهم آورنددهند يا 
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شده را به  در موارد ذيل طرفين قرارداد بايد حداكثر طي هفت روز اسناد و مدارك گرفته -9ماده 

  :طرفي كه مالك اصل اطالعات محرمانه مي باشد، بازگرداند
  پس از تقاضاي مالك اصل اطالعات محرمانه )الف
  ي و تجاري سازي بين طرفينپس از خاتمه اجراي قراردادهاي پژوهش )ب
  پس از فسخ قرارداد پژوهشي و تجاري سازي بين طرفين) ج
صورت مستقيم يا به  هر يك از طرفين قرارداد نبايد بدون مجوز كتبي طرف ديگر،  -10ماده

سال، اطالعات  .....د و پس از اتمام آن تا مدت نكه با يكديگر همكاري دارغيرمستقيم در طول مدتي
يكديگر را افشا نمايند يا از آنها به منظور آموزش، سخنراني، اخبار، مصاحبه و يا چاپ  محرمانه

اين محدوديت، اطالعاتي كه جنبه عمومي دارد و قبالً يكي از طرفين قرارداد . مقاله استفاده نمايد
  .گيرد به آن دست يافته است را در بر نمي

پايان مهلت قرارداد معتبر بوده و حتي توسط تعهدات طرفين براساس اين قرارداد تا  -11ماده 
ساله الزام آور و غير قابل .... وراث، جانشينان و افرادي كه كار به آنها واگذار شده براي يك دوره 

  . باشد فسخ مي
ها، الگوها، تجهيزات، گزارشات، اعم از اينكه ثبت  هرگونه اسناد، مدارك، اطالعات، نقشه -12ماده 

شده باشد يا نه و در زمره اطالعات   و اعم از اينكه مهر محرمانه بر روي آن زده شده يا نشده باشد
  .محرمانه باشد، بايد محرمانه تلقي شوند

د كه از بين بردن اطالعات محرمانه يا افشاء غيرمجاز ننماي طرفين قرارداد اقرار مي -13ماده
شود و در صورتيكه شرايط  مي ناپذير به طرف ديگر اطالعات يك طرف باعث لطمه و زيان جبران

 نامه توسط يكي از طرفين قرارداد نقض شود و يا مورد تهديد و مخاطره قرار ذكر شده در اين تفاهم
كننده را از ارتكاب آن باز دارد گيرد طرف ديگر حق دارد كه بدون هيچگونه محدوديتي طرف نقض

  .خسارت وارده را بنمايدو از طريق قوانين جاريه كشور اقدامات الزم جهت جبران 
هاي نرم افزاري طرف ديگر داراي  نمايد كه برنامه ك از طرفين قرارداد توافق ميهري -14ماده 

نمايند كه از تغيير، مهندسي معكوس، شكستن  اطالعات محرمانه ارزشمند است و طرفين توافق مي
هاي نرم افزاري  جاز از برنامهقفل نرم افزاري خلق هر اثر ديگري مبتني برآن و استفاده مجدد غيرم

در اطالعات محرمانه اجتناب نمايند و بدون رضايت كتبي اوليه طرف ديگر قرارداد اقدام به انجام 
  .اين امور ننمايد

  .نامه حاضر نيز محرمانه تلقي مي شود تفاهم -15ماده 
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  .ران استنامه حاضر قوانين و مقررات جمهوري اسالمي اي قانون حاكم بر تفاهم -16ماده 
نامه حاضر و عدول از شرايط آن بايستي  هرگونه اختالف ناشي از اجرا و تفسير تفاهم -17ماده

  .الطرفين بر اساس مذاكرات دوجانبه حل و فصل گردد توسط طرفين و يك كارشناس مرضي
اعتبار يكسان  نامه حاضر در يك مقدمه و تعاريف، هجده ماده و دو نسخه كه داراي تفاهم -18ماده 

 .، امضاء و بين طرفين مبادله گرديد مؤسسه تنظيمهستند در 
  

  :پژوهشگاه/ دانشگاه  خانم/ آقاي/ شركت
نام و نام خانوادگي نماينده 

  :خانم/ آقاي/ شركت
/ نام و نام خانوادگي نماينده دانشگاه

  :پژوهشگاه
  : سمت  :سمت
  امضاء  :امضاء
  تاريخ  تاريخ
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  1پژوهشي و علمي مؤسسات در فكري مالكيت حقوق ضوابط و مشي خط -3

 مقدمه
عنـوان دارايـي    ژوهشي، توليد علم و فنّاوري است كه به از كاركردهاي مهم مؤسسات علمي و پ يكي

مشـي   تبيين خط. و ايجاد درآمد نمايد  تواند ارزش مادي نيز داشته فكري عالوه بر ارزش معنوي مي
سـازي   و ضوابط مالكيت فكري در مؤسسات علمي و پژوهشي، از جمله الزامات موفقيـت در تجـاري  

  . تايج تحقيقات استن
 بـر  مبنـي  فنّـاوري  و تحقيقـات  علـوم،  وزارت وظيفـه  تحقـق  راسـتاي  در ضـوابط،  و مشـي  خط اين

 برنامـه  قـانون  45 ماده) الف( بند همچنين و "فكري مالكيت حقوق از حمايت زمينهنمودن  فراهم"
بيني سـاختارهاي   بر پيش توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني چهارم

اجرايي الزم براي طراحي و استقرار كامل نظام حقوق مالكيت فكري در سطح ملي و همسويي آن با 
سازي نتايج حاصـل   المللي تدوين گرديده است و بكارگيري آن، زمينة توسعه و تجاري نظامهاي بين

هاي فكري را با ايجاد انگيزه براي پديدآورنده و نيز حفظ منافع مؤسسات علمي و پژوهشي  دارايياز 
  .سازد فراهم مي

 تعاريف)  1 ماده
عبارتست از دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي يا مركز پژوهشي و فنّاوري وابسته به وزارت  :مؤسسه

 فكـري  دارايـي  عنـوان  به آن پژوهشي و علميهاي  علوم، تحقيقات و فنّاوري كه دستاورد فعاليت
  .2گردد مي عرضه هنري و ادبي آثار يا و نوين فرآيندهاي محصول، صورت به

 انسـان  فكـري  خالقيتهـاي  از حاصـل  هـاي  دارايي به: )Intellectual Property( فكري دارايي
 و عالئـم  صـنعتي،  طرحهاي اختراعات،نظير ( صنعتي كلّي زمينه دو در عمدتاً كه گردد مي اطالق
 و فـيلم  شـعر،  موسيقي، اي، رايانه افزارهاي نرم مكتوب، آثارنظير ( هنري و ادبي و) تجاري نامهاي
  .باشند مي) سازي مجسمه

                                                            
 پژوهشي و فنّاوريسسات ؤها و م به دانشگاه نامه توسط وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري اين آئين -1

  .تهيه و تصويب شود  ابالغ شده وليكن بايد متناسب با شرايط، توسط هيأت امناء هر مجموعه
گرچه مخاطب اصلي اين ضوابط، مؤسسات وابسته به وزارت علوم هستند، ولي براي ساير مؤسسات علمي  -2

  .است قابل استفاده و پژوهشي دولتي و خصوصي نيز
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در ( را فكـري  دارايـي  مصـاديق  از يكـي  كـه  گردد مي اطالق حقيقي افراد يا فرد به :پديدآورنده

  .باشند كرده ايجاد) آن تسهيالت از استفاده با و مؤسسه با همكاري زمان
 را جديدي فني حل راه يا و كاري انجام جهت را نويني راه كه است فرآيندي يا محصول :اختراع

 عمـالً  و ابتكـاري  گـام  حاوي جديد، كه است ثبت قابل اختراعي. نمايد مي ارائه مشكلي حل براي
 رياضـي،  روشـهاي  تئوريهـا،  نظيـر ( قـانون  در منـدرج  ثبـت  غيرقابل موارد از و بوده استفاده قابل

   .نباشد )طبيعي مواد كشف و تجارت انجام روشهاي حيوان، يا انسان معالجه روشهاي
 يـا  و محصـول  صـورت  به كه نو هاي ايده موفق بكارگيري از است عبارت ):Innovation(نوآوري
 .گيرد مي قرار برداري بهره مورد عمالً بهبوديافته، يا جديد خدمات

متضمن گواهي حقي انحصاري كه در قبـال   سندياست از عبارت): Patent(اختراع  گواهينامه
 بـه ) سـاله  20معمـوالً  (براي يك دوره زماني محدود  ،اختراع براي عموم يكافشاي جزئيات فني 

كه اين اختراع در آنهـا بـه    است معتبرگردد و البته در كشور يا كشورهايي مالك اختراع اعطا مي
  .باشدثبت رسيده 

توزيع، استفاده و يا واگـذاري نتيجـه    توليد، جهتانحصاري  ياختراع، داراي حق گواهينامه دارندة
از نتايج  توانند يعموم م ،اختراع گواهينامه اعتبارزمان مدت  يپس از انقضا. باشد اختراع خود مي

  . استفاده نمايند رايگانآن بصورت 
 دارايـي  مالـك  بين است قراردادي): Licensing(فكري دارايي از برداري بهره امتياز واگذاري

 پرداخـت  قبـال  در متقاضـي  قـرارداد،  آن موجـب  به كه دارايي آن از برداري بهره متقاضي و فكري
، )ثابـت  مبلغي يا و) Royalty(محصول فروش از حاصل خالص درآمد از درصديصورت  به(مبلغي
افرادي حقيقي يا حقوقي  ):Sponsor(حامي .آورد مي بدست را فكري دارايي از برداري بهره مجوز

هستند كه در كنار مؤسسـه و پديدآورنـده در ايجـاد دارايـي فكـري      ) اعم از دولتي يا غير دولتي(
  . باشند سهيم مي) معموالً از طريق حمايت مالي(

 اهداف)  2 ماده
o شكوفايي براي مناسب محيطي ايجاد طريق از فنّاوري و علم توسعه هاي زمينه سازي فراهم 

 كشور در فنّاوري و پژوهش جديد دستاوردهاي بكارگيري و اشاعه و ها خالقيت

o مؤسسات و افراد در معنوي و مادي انگيزه تقويت و فكري مالكيت حقوق سازي نهادينه 
 امكان افزايش بالطبع و فنّاوري توسعه و پژوهش  عرصه در بيشتر هرچه فعاليت جهت
  . عمومي منافع راستاي در دستاوردها سازي تجاري
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o با ارتباط در حاميان و پديدآورنده مؤسسه، تعهدات و حقوق تبيين و شفاف چارچوبي ارائه 

 فكري مالكيت حقوق زمينه در اختالفات كاهش نتيجه، در و شده ايجاد فكري هاي دارايي
 .مؤسسات اين در

o نمايند مي استفاده مؤسسات امكانات يا و تسهيالت اعتبارات، از كه افرادي ساختن آگاه 
 و مادي منافع تقسيم و ها هزينه دادن پوشش نحوه ويژه به و فكري مالكيت حقوق به نسبت
  .حاصله معنوي

  كلي اصول)  3 ماده
اعم از اعضاي هيأت علمي، (مشي و ضوابط بر تمام افراد شاغل در مؤسسات  خط اين )1

و بطور كلي هر فردي كه از تسهيالت، اعتبارات و ) ها و دانشجويان كارشناسان، تكنسين
در راستاي انجام يك فعاليت تحقيقاتي در طي زمان معيني كه با (امكانات اين مؤسسات 
باشد و الزم است همگي در بدو استخدام و  ايد، حاكم مياستفاده نم) مؤسسه همكاري دارد

اي مبني بر قبول و رعايت مفاد  هاي تحقيقاتي، تعهدنامه يا در چارچوب قراردادهاي پروژه
 . مشي و ضوابط را امضاء نمايند اين خط

 در كه مراكزي يا و فنّاور واحدهاي افراد، با ارتباط در فنّاوري و علم پاركهاي و رشد مراكز )2
 از حاصل آمدهاي در از قراردادي طي توانند مي و داشته را حامي نقش باشند مي مستقر آنها

 .گردند برخوردار آنها توسط ايجادشده فكري هاي دارايي
 با گروهي يا فردي فعاليت اثر بر كه فكري دارايي هرگونه از حاصل مادي نتايج در مؤسسه )3

 .خواهدبود حق داراي شود، انجام مؤسسه اعتبارات يا و تجهيزات امكانات، از استفاده
آورنده ادعا نمايد كه دارايي فكري، بدون استفاده مؤثر از منابع و امكانات  پديد چنانچه )4

 كميته در مذكور ادعاي پذيرشاست، در صورت بررسي مدارك و  مؤسسه حاصل شده
 آن مالكيت بر  مبني را ادعايي كه نمايد مي اعالم مكتوب بصورت مؤسسه فكري، مالكيت
  .ندارد فكري دارايي

 از آنها نامحدود و رايگان استفادة امكان نيز و حامي و پديدآورنده مؤسسه، سهم ميزان )5
  .گردد مي تعيين منعقده همكاري قرارداد در حاصله، فكري دارايي

 قرارداد در پروژه هر طي در شده ايجاد يا و شده خريداري تجهيزات مالكيت نهايي وضعيت )6
 .گردد مي مشخص مربوطه
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 ديگري به را حاصله فكري مالكيت حقوق از بخشي يا تمام قراردادي اساس بر مؤسسه اگر )7

 لحاظ مذكور قرارداد در نيز حامي و مربوطه فكري دارايي پديدآورنده حقوق نمايد، اعطا
 )7 ماده به توجهبا . (خواهدشد 

 مشاركت فكري دارايي يك ايجاد در كه افرادي كليه سهم درصد گروهي، كارهاي در )8
 در. گردد  مي مشخص مكتوب بصورت ثبت، تقاضاي درخواست ارائة از قبل اند داشته

 صورت به حاصله منافع باشد، نشده مشخص مزبور افراد از يك هر سهم درصد كه مواردي
 .شد خواهد تقسيم آنها بين مساوي

 نخواهد تأخير به موجه دليل بدون را فكري هاي دارايي از برداري بهره و ثبت مؤسسه، )9
 .انداخت

 پرسنل هاي فعاليت از حاصل مكتوب آثار رايگان انتشار براي را خود تالش تمام مؤسسه )10
 پديد براي مادي تشويق نيز و منتشرشده آثار معنوي حقوق است بديهي. گيرد مي بكار خود

 .باشد مي محفوظ آورنده
 فكري، دارايي از تجاري برداري بهره يا و مجوز كسب جهت در نامه موافقت و قرارداد هرگونه )11

 در آن به مربوط اطالعات و پذيرد  مي صورت مؤسسه فكري مالكيت مسئول واحد نظارت با
 .گردد مي نگهداري و ثبت مؤسسه

 به منجر مؤسسه، بودجه كمك با يا و تجهيزات امكانات، از استفاده با آنها فعاليت افراديكه )12
 مربوط اطالعات افشاء هرگونه از قبل و وقت اسرع در موظفند گردد فكري دارايي از نوعي
 جريان در را مؤسسه فكري مالكيت مسئول واحد آنها، نشر و ثبت به اقدام يا و سايرين براي
 بعمل آن با را الزم هاي هماهنگي و نموده افشاء واحد آن براي را مربوط اطالعات و داده قرار

 امتياز واگذاري به مربوط قراردادهاي يا و همكاري قراردادهاي در امر اين رعايت. آورند
 .گيرد مي قرار تأكيد مورد فكري دارايي از برداري بهره

 مكتوب، شرحي بصورت بايد مؤسسه، براي ها نوآوري و اختراعات به مربوط اطالعات افشاء )13
 حاصله نتايج به دستيابي شده، ارائه اطالعات اساس بر كه بطوري باشد جامع و كامل دقيق،
 و نام توضيح، پديدآورنده، نام عنوان، نظير مواردي حاوي بايد افشاء اين. باشد تكرار قابل

 بكارگيري تاريخ و طراحي و پژوهش مرحله پايان تاريخ مؤسسه، از خارج حامي مشخصات
 .باشد نيز
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 را اختراع عنوان به ثبت قابليت كه پژوهشي هاي فعاليت دستاوردهاي انتشار و اطالعات افشاء )14

 كتبي اعالم يا مؤسسه توسط قانوني مراجع در اختراع ثبت جهت اقدام از بعد بايد دارند
 .گيرد صورت اختراع ثبت به تمايل عدم بر مبني مؤسسه

 توسط) الكترونيكي يا و شفاهي مكتوب، ازاعم ( دستاوردها انتشار و رساني اطالع هرگونه )15
 آورندگان پديد براي. گيرد  صورت مؤسسه نام ذكر با همراه و  هماهنگي با بايد پديدآورنده،

 .شد خواهد گرفته نظر در متناسبي تنبيهي هاي مكانيزم امر، اين ناقض
 نتايج از برداري بهره يا و عموم براي اطالعات افشاء هنگام به مؤسسه آرم و نام از استفاده )16

 .خواهدبود مؤسسه از اجازه كسب به منوط حاصله، تحقيقاتي
مؤسسه و يا پديدآورنده دارايي فكري نتواند و يا تمايلي براي مشاركت در ثبت،  چنانچه )17

تواند حقوق خود را  برداري از دارايي فكري را نداشته باشد مي كسب مجوزهاي الزم و يا بهره
سه و اي به طرف مقابل واگذار نمايد كه جزئيات آن در مذاكرات بين مؤس نامه طي موافقت

 . شد پديدآورنده تعيين خواهد

 واحد در اختراع گزارش دريافت از پس مشخص زماني سقف يك تا مؤسسه چنانچه) 1 تبصره
 رأساً تواند مي مخترع نياورد، عمل به آن قانوني ثبت جهت در اقدامي فكري، مالكيت مسئول
 شروع تبصره، اين در كه داشت توجه بايد. نمايد اقدام خود نام به اختراع ثبت جهت

 و ثبت مراحل اتمام نه و باشد مي نظر مد فكري مالكيت مسئول واحد در بررسي فرآيندهاي
  .شده تعيين زماني سقف در گواهي اعطاي

 نمايد، واگذار مخترع به را اختراع به مربوط حقوق دليلي، هر به مؤسسه چنانچه) 2 تبصره
 صورت به آموزشي و تحقيقاتي مقاصد براي اختراع آن از تا خواهدبود مجاز همچنان مؤسسه

 استفاده امتياز حق پرداخت به نياز بدون و ابطال غيرقابل انتقال، غيرقابل انحصاري، غير
  .نمايد 

 .خواهدبود مؤسسه فكري مالكيت ضوابط و مشي خط با منطبق قراردادها، كليه )18
 در تغيير صورت در و بوده سازگار كشور المللي بين تعهدات و ملّي قوانين با مشي خط اين )19

 .گرفت خواهد قرار بازنگري مورد آنها،

 ملّي، مصالح گرفتن نظر در با كشورها، ساير به فكري دارايي از برداري بهره امتياز واگذاري )20
 .خواهدگرفت صورت آنها مقررات و قوانين به توجه همچنين و مؤسسه منافع
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  اجرايي ساختار)  4 ماده
 توسط مؤسسه در فكري مالكيت حقوقگيري در مورد  ريزي و تصميم برنامه سياستگذاري، )1

 از تعدادي از متشكل كميته اين. شود مي انجام "فكري مالكيتكميته  " بنام اي كميته
 .خواهدبود مربوطه نظران صاحب و اجرايي مسئوالن
 :باشد مي زير شرح به  فكري مالكيت كميته اصلي وظايف

  فكري هاي دارايي امتياز دريافت يا واگذاري زمينه در ريزي برنامه و سياستگذاري 
 يا و قانوني ثبت قالب در(مؤسسه فكري هاي دارايي از حفاظت درمورد گيري تصميم 

 عموم براي دستاوردها رايگان انتشار يا و) تجاري اسرار

 فكري هاي دارايي ارزشگذاري 

) حامي و مؤسسه تحقيقاتي، واحد آورنده، پديد( نفعان ذي از هريك سهم درصد تعيين 
 فكري هاي دارايي از حاصل مادي حقوق از

 فكري مالكيت حقوق به مربوط مسائل زمينة در احتمالي اختالفات به رسيدگي 

 انتقال دفترنظير ( مؤسسه فكري مالكيتمسئول مديريت و ارائه خدمات در زمينه  واحد )2
 تحت، ...) فنّاوري، سازي تجاري دفتر صنعت، با ارتباط دفتر فكري، مالكيت دفتر فنّاوري،

 فنّاوري و پژوهش امر در وي مقام  قائم/ معاون يا و) ترجيحاً( مؤسسه رئيس مستقيم نظر
 .خواهدنمود فعاليت

  :باشد مي زير موارد شامل واحد اين هاي فعاليت
 آن به اجرايي پيشنهادات ارائه و مؤسسه فكري مالكيت كميته تصميمات پيگيري 

 حاصله دستاوردهاي انتشار بر كنترل و نظارت 

 مختلف واحدهاي و افراد به فكري هاي دارايي به مربوط امور  زمينه در مشاوره ارائه 
 مؤسسه

 مؤسسه فكري هاي دارايي از حفاظت جهت مناسب اقدامات انجام 

 مصاديق از يكي قالب در ثبت قابليت لحاظ از مؤسسه تحقيقاتي دستاوردهاي بررسي 
  فكري دارايي

 آنها ارزشگذاري و فكري هاي دارايي سازي تجاري قابليت ارزيابي 

 شركاي يافتن نظير فكري هاي دارايي سازي تجاري و بازاريابي به مربوط امور انجام 
 سازي تجاري جهت مناسب

 فكري هاي دارايي به مربوط قراردادهاي مديريت و مذاكره 
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فكري و  هاي دارايي نگهداري و ثبت جهت الزم هاي هزينه پرداخت به مربوط امور انجام 

 فكري هاي دارايي از ناشي درآمدهاي تقسيم و دريافتيا 

 شروع از پيش مؤسسه جديد تحقيقاتي فعاليتهاي خصوص در مشاوره ارائه و نظر اظهار 
   آنها

 يا و متخصصان با همكاري نيز و شده ثبت اختراعات اطالعات جستجوي خدمات ارائه 
  فكري هاي دارايي ثبت جهت مربوطه وكالي

 در فكري هاي دارايي ثبت خصوص در فكري مالكيت كميته به الزم پيشنهادات ارائه 
  مربوطه اجرايي امور پيگيري و كشورها ساير

 و ملي مراجع در مؤسسه فكري مالكيت حقوق به مربوط موارد حقوقي پيگيري 
 المللي بين يا و داخلي متخصص وكالي طريق از المللي بين

 به فكري هاي دارايي پديدآورندگان از حمايت و تشويق جهت راهكارهايي پيشنهاد 
 فكري مالكيت كميته

 مؤسسه در فكري مالكيت حقوق با ارتباط در سازي فرهنگ و آموزش رساني،  اطالع 

 وظايف انجام راستاي در خارجي و داخلي هاي سازمان و نهادها با همكاري و ارتباط 
 محوله

 تخصص ،رواين از است، تخصصي كامال حوزة يك فكري مالكيت زمينة در خدمات ارائه كه آنجا از
 از( حوزه اين در خدمات ارائة و گردد ايجاد فكري مالكيت مسئول واحد در تدريج به بايد مربوطه
  .گيرد صورت تخصصي كامال صورت به بايد) مشاوره ارائه و اختراع ثبت متن تهيه جمله

  فكري هاي دارايي از برداري بهره و ثبت) 5 ماده
برداري تجاري، كسب مجوز و پروانه توليد و يا  پژوهشي و فنّاوري كه زمينة بهره دستاوردهاي

در  فكري مالكيت يا سازي تجاري مسئول واحدثبت حقوقي آنها وجود دارد، بصورت كتبي به 
از جهت ضرورت و قابليت ثبت، امكان و نحوه (شود تا ارزيابي اوليه  مؤسسه گزارش مي

تواند از  اين ارزيابي مي. انجام گيرد) برداري و نيز ارزشگذاري دارايي فكري سازي و بهره تجاري
نظير مراجع مالكيت فكري مورد تأييد وزارت (طريق بررسي داخلي و يا ارجاع به ساير مؤسسات 

پس از اين مرحله، مؤسسه اقدامات الزم جهت ثبت و . صورت پذيرد) لوم، تحقيقات و فنّاوريع
  .عمل خواهد آورد برداري از دارايي فكري را به بهره
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  فكري دارايي اسمي مالكيت) 6 ماده
عنوان مالك اسمي  ، بايد نام مؤسسه به)از جمله گواهينامه اختراع(آثار حاصل از فعاليت فكري  در

نامه مكتوب، اين  آورندگان ذكرگردد، مگر اينكه طبق يك توافق دارايي فكري و همچنين نام پديد
 يزن حامي مورد در. باشد شده تعيين ديگري نحو به مؤسسه و فكريحق بين پديدآورنده دارايي 

  .1شد خواهد عمل قرارداد طبق

  فكري هاي دارايينحوه تخصيص درآمدهاي حاصل از ) 7 ماده
  نوآوريها و اختراعات) الف
 كسب اختراع، نگهداري و ثبت به مربوط هاي هزينهنظير ( شده انجام هاي هزينه كسر از پس

 تقسيم نفعان ذي بين زير نحو به باقيمانده خالص درآمد، )سازي تجاري و بازاريابي مجوزها،
  :خواهدشد
 طبق حامي سهم باشد، داشته مشاركت نيز مؤسسه از خارج حامي فكري، دارايي ايجاد در چنانچه
 :شد خواهد عمل زير شرح به سپس و كسر مربوط قرارداد

 
  سهم درصد  نفعان ذي

  % 50 حدود  آورندگان پديد
  % 20 حدود  )مستقل گروه يا پژوهشكدهدانشكده، ( تحقيقاتي واحد

  % 20 حدود   مؤسسه
  % 10 حدود )4 ماده 2 بندموضوع (مؤسسه در فكري مالكيت يا سازي تجاري مسئول واحد

نفعان، با توجه به  در مورد تعيين دقيق درصدهاي سهم مربوط به هر يك از ذي گيري تصميم
هاي حاصله بر امكانات و منابع مؤسسه و يا فكر  معيارهايي نظير ميزان اتكاء اختراعات و نوآوري

 1 بندموضوع ( فكري مالكيت كميته عهده بر اقتصادي، شرايط به توجه همچنينآورنده و  پديد
  .باشد شده توافق ديگري نحو به مربوط پژوهشي فعاليت قرارداد در اينكه مگر شدبا مي) 4 ماده

                                                            
مندي پديدآورنده دارايي فكري از منافع مادي  عنوان مالك اسمي دارايي فكري، عالوه بر بهره با درج نام مؤسسه به 1

برداري  ، آزادي عمل مالك يا مؤسسه نيز در اعطا يا عدم اعطاي امتياز دارايي فكري و نيز بهره)7طبق ماده (حاصله 
 .فتيا اقتصادي از آن به مراتب افزايش خواهد
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 آورندگان پديد سهم درصد باشد باالتر معيني ميزان از حاصله، آمد در كهصورتي در) 1 تبصره

  .شد خواهد تعيين فكري مالكيت كميته توسط مربوطه درصد و آمد در سقف. يابد مي كاهش
 يابد، خاتمه مؤسسه با وي همكاري يا و گردد منتقل ديگري واحد به مخترع چنانچه) 2 تبصره

 همكاري قرارداد در ديگري نحو به اينكه مگر گردد، مي پرداخت همچنان وي به متعلق سهم
  .باشد  شده  مشخص

براي تشويق دانشجويان پديدآورنده دارايي فكري كه از مزاياي تحصيل رايگان استفاده ) 3 تبصره
 . گردد با توجه به شهريه پرداختي، سهم بيشتري از درآمدهاي حاصله منظور مي  كنند، نمي

  دانشگاهي تحصيلي مقاطع به مربوط هاي رساله و ها نامه پايان) ب
 و تكثير و نشر حق شود مي اخذ راهنما استاد و دانشجو از كه تعهدي طبق موارد، اين در

 خواهد محفوظ پديدآورنده معنوي حقوق ولي باشد مي مؤسسه به متعلق آنها از حاصل درآمدهاي
 طبق آيد حاصل اختراعي  اي،  رساله يا  نامه پايان انجام جريان در چنانچه است ذكر به الزم. بود
  .شد خواهد عمل) 7( ماده) الف( بند
 افزارها نرم و هنري آثار مكتوب، آثار ساير) ج

 ايجاد در آورنده پديد و مؤسسه نقش به توجه با فكري مالكيت كميته موارد اينگونه در
  .نمود خواهد گيري تصميم آنها سهم مورد در فكري،  دارايي
 درآمدها از آورنده پديد سهم بطوركلي افزارها، نرم و هنري آثار ويژه به موارد بعضي در) تبصره

  .شود مي گرفته نظر در ها نوآوري و اختراعات با ارتباط در كه است سهمي از بيشتر

  اختالفات فصل و حل) 8 ماده
 هاي دادگاه خارجي، قراردادهاي درو ( ايران هاي دادگاه نيز و ملّي قوانين قراردادها، متن در )1

 .گردند مي مشخص اختالفات به رسيدگي مراجع و قوانين عنوان به) طرفين توافق مورد
 مؤسسه، بين است ممكن كه اختالفاتي فصل و حل سازوكار فكري، مالكيت كميته )2

 مواردي چنين در مثال، بطور. آورد مي فراهم را آيد پيش حامي يا و فكري دارايي آورنده پديد
 يا فرد نيز و دعوا هاي طرف از يك هر از نمايندگاني از متشكل اي كميته به را مسئله توان مي

 .داد ارجاع الطرفين مرضي افرادي
 اين از و رسيده مؤسسه امناء هيأت تصويب به.. ....... تاريخ در تبصره 6 و ماده 8 در ضوابط اين

    .باشد مي االجرا الزم سال.....  مدت به تاريخ
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 و پژوهشي مؤسسات و ها دانشگاه )Spin off( يانشعاب يها شركت تأسيس نامه شيوه -4

  فناوري

  :مقدمه
هستند كه در هر  كليدى هاينهادو بازار كاال و خدمات از  عايصنها، مراكز تحقيقاتي،  دانشگاه
در  چهاگر. اي، نقش بسزايي در توسعه پايدار علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي بعهده دارند جامعه

ه، با توجه به امروز اما ،شد جامعه احساس نمى ها درگذشته نيازى به برقرارى رابطه بين اين نهاد
گيري از نيروهاي متخصص، ايجاد اشتغال  ضرورت بهره سو و  سرعت تغيير و تحوالت فنّاوري از يك

الزام ايجاد چنين ها و مراكز تحقيقاتي از سوي ديگر،  و استفاده از دانش توسعه يافته در دانشگاه
ها  هاي انشعابي از دانشگاه شركت. است هنمودبيش از پيش آشكار  ها راارتباط و تعاملى بين اين نهاد

اند تا بدين ترتيب  و مؤسسات پژوهشي نيز در سايه تحقق اين ايده، در دنيا پا به عرصه وجود نهاده
به  .اين مؤسسات نيز در حد توان خود، نقش فعالتري در توسعه فني و اقتصادي كشور داشته باشند

ها در  سازي نحوه تأسيس اين شركت هماهنگنامه حاضر جهت ساماندهي و   همين سبب شيوه
   .است ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و فناوري كشور تدوين شدهدانشگاه

  كليات -1ماده 
نامه از آنها تحت  هاي علم و فناوري كه در اين شيوه ها، مؤسسات پژوهشي و پارك دانشگاه -الف

كه با مشاركت و حمايت مؤسسه و با هدف هايي  ياد خواهد شد، از شركت "مؤسسه"عنوان 
  .كنند هاي علمي و دانش فني مؤسسه تأسيس شوند، حمايت مي سازي يافته تجاري

سازي و بكارگيري دستاوردهاي تحقيق و  ، شركتي است كه با هدف تجاريشركت انشعابي -ب
هيأت علمي، هاي اعضاي  توسعه و ارائه محصوالت و خدمات جديد به جامعه كه بر پايه قابليت

التحصيالن و يا واحدهاي فناور مستقر در مؤسسه شكل گرفته  كاركنان، دانشجويان، فارغ
  .شود تأسيس مي

شركت "عنوان عنوان شريك در آن سهيم است بهطور مستقيم و بهشركتي كه مؤسسه به -ج
  .تواند فعاليت نموده و از نام و آرم مؤسسه استفاده نمايد مي "انشعابي از مؤسسه

شركت انشعابي تحت حمايت "تواند با عنوان  باشد مي شركتي كه مؤسسه در آن سهامدار نمي -د
  .فعاليت نمايد "مؤسسه
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فرآيند تأسيس شركت انشعابي، نحوه رابطه آن با مؤسسه، اختيار استفاده از كاركنان و تجهيزات  - ه

نامه  نفعان، در اين شيوه هاي الزم جهت جلوگيري از تعارضات در منافع ذي مؤسسه و محدوديت
  . شود مشخص مي

  هاي انشعابي اهداف تأسيس شركت - 2ماده 
هاي علمي و فني اعضاي هيأت  تسهيل و فراهم كردن امكان استفاده از تخصص و توانمندي -الف

 علمي و ساير كاركنان مؤسسه در جهت رفع نيازها و تحقق اهداف توسعه كشور؛

نوآوري و همكاري ميان اعضاي هيأت علمي، كاركنان و ترويج و توسعه فرهنگ ابداع و   -ب 
 دانشجويان؛

برداري مناسب و بهينه از امكانات و تسهيالت مؤسسه در امور تحقيقاتي فراهم كردن امكان بهره  -ج 
 و توسعه فنّاوري مورد نياز كشور؛

سازي نتايج تحقيقات و فروش دانش فني و ارتقاء سطح فناوري محصوالت و  كمك به تجاري  -د 
 خدمات در كشور؛

از طريق جذب منابع مالي جديد براي تأمين هزينه و ارتقاء سطح افزايش درآمدهاي اختصاصي   - ه 
 هاي مؤسسه كمي و كيفي فعاليت

  هاي شركتهاي انشعابي موضوع و حيطه فعاليت -3ماده
  هاي ايجاد شده در مؤسسه سازي نتايج تحقيقات و فنّاوري تجاري -الف

برداري بهينه از امكانات و تسهيالت مؤسسه در امور تحقيقاتي مورد نياز  بهرهريزي براي  برنامه  -ب 
  كشور با هماهنگي مديريت مؤسسه

هاي تحقيقات  يافته و مستمر با بخش توليد و خدمات جهت انجام پروژه برقراري ارتباط سازمان  -ج 
  اي در سطح كالن  كاربردي و توسعه

از محصوالت و خدمات حاصل از نتايج تحقيقات  برداري توليد، فروش و اعطاي امتياز بهره  -د 
  اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، كاركنان و يا واحدهاي فناور مستقر در مؤسسه

هاي  محور از طريق توسعه و بكارگيري فنّاوري توليد و عرضه محصوالت و خدمات دانش  - ه 
  پيشرفته 

  ارائه مشاوره و خدمات فني مهندسي   -و 
  هاي استراتژيك مورد نياز كشور و توسعه آنها  نّاوريفعاليت در جهت دستيابي به ف  -ز 
  سازي و اشاعه فنّاوري  مشاركت در انتقال، جذب، بومي  -ح 
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 هاي مطالعاتي، پژوهشي و فنّاوري  مشاركت در اجرا، مديريت و نظارت بر طرح  -ط 

مطالعه، طراحي، ساخت و تامين، (هاي فني و مهندسي در كليه مراحل  اجرا و يا مديريت پروژه  -ي 
  )اندازي، تعمير و نگهداري ب و راهنص
  شركاي شركت انشعابي -4ماده
  :باشند شركاي اصلي مؤسس شركت انشعابي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل مي -الف

 )به نمايندگي از سوي مؤسسه(معاون پژوهش و فنّاوري مؤسسه يا نماينده وي  −
و فناوري يك واحد هاي علم  در مورد پارك(حداقل يك نفر از اعضاي هيأت علمي مؤسسه  −

 )فناور مستقر در پارك
 اجرايي مؤسسه -يك يا چند تن از كارشناسان و يا كاركنان فني −

 دانشجويان تحصيالت تكميلي شاغل به تحصيل در مؤسسه −

هاي علم و فناوري، واحدهاي فناور خارج شده از  در مورد پارك(التحصيالن مؤسسه فارغ −
 )پارك

  :باشند شرح ذيل ميابي تحت حمايت مؤسسه بهشركاي اصلي مؤسس شركت انشع -ب
هاي علم و فناوري يك يا  در مورد پارك(يك يا چند تن از اعضاي هيأت علمي مؤسسه  −

 )چند واحد فناور مستقر در پارك
 اجرايي مؤسسه -يك يا چند تن از كارشناسان و يا كاركنان فني −

 دانشجويان تحصيالت تكميلي شاغل به تحصيل در مؤسسه −

هاي علم و فناوري، واحدهاي فناوري خارج شده  در مورد پارك(التحصيالن از مؤسسه فارغ  −
 )از پارك

الذكر، پژوهشگران خارج از مؤسسه كه در پژوهش منتج به تأسيس   عالوه بر شركاي فوق: تبصره
گذاري تا حداكثر  اند و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، اجازه سرمايه شركت نقش داشته 

هاي اجرائي  هاي انشعابي را دارند مشروط بر آنكه مجموع سهام دستگاهدر شركت سهام% 49
  .نباشد% 49قانون برنامه چهارم در شركت بيش از  160موضوع ماده 

  نحوه مشاركت مؤسسه -5ماده 
به تشكيل  اقدام دتوان مي ، مؤسسهت امناأهي از انشعابي هاي تأسيس شركت كسب مجوزپس از 

، كارشناسان و ت علميأهر شركت به پيشنهاد تعدادي از اعضاء هي. نمايد ها شركتگونه  اين
تأسيس خواهد شد و يا توسط  مؤسسهو تصويب  اجرايي و يا واحدهاي فناور مستقر -كاركنان فني
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تواند در هاي زير مي به صورت مؤسسه. شودپيشنهاد مي و يا كاركنان به اعضاء هيئت علمي مؤسسه
  :سهامدار باشد انشعابيهاي  شركت

صورت انتقال از سهام شركت و به% 49مشاركت مؤسسه در شركت انشعابي حداكثر تا سقف  -الف
  .گيرد سرمايه، دارايي فكري و يا تجهيزات با تصويب هيأت امنا صورت مي

با رعايت سقف (تواند با تصويب هيأت امنا نسبت به افزايش يا كاهش سهام خود  مؤسسه مي -ب
  .در شركت مطابق با اساسنامه شركت اقدام نمايد) بند الفمذكور در 

  :هاي انشعابي موارد زير بايد مدنظر قرارگيرد در اساسنامه شركت -ج
 .هنگام هرگونه نقل و انتقال سهام، شركاي شركت انشعابي داراي حق تقدم سهام هستند •
اعضاي معرفي شده  تعداد. هر شركت انشعابي حداقل بايد سه عضو هيأت مديره داشته باشد •

توسط مؤسسه جهت عضويت در هيأت مديره، متناسب با سهام مؤسسه در شركت و حداقل 
  .باشد يك نفر مي

هاي  اي كه رأساً براي سازمان هاي تحقيقاتي و مشاوره تواند در انجام فعاليتمؤسسه مي •
 .نمايد هايي را در اساسنامه شركت اعمالدهد، محدوديت دولتي و يا خصوصي انجام مي

 .رسندبه ثبت مي "شركت تعاوني"و يا  "شركت سهامي خاص "ها به صورت اين شركت •
 .شركت داراي استقالل مالي و شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي مي باشد •
كل سهام شركت به صورت سهم ممتاز خواهد بود كه % 15حداقل سهام مؤسسه در شركت  •

در كليه مراحل افزايش سرمايه . گرددميبالفاصله پس از تأسيس شركت به مؤسسه هديه 
 .كل سهام شركت كمتر شود% 15نيز سهام مؤسسه نبايد از 

  نحوه مشاركت كاركنان مؤسسه -6ماده 
 هاي فناور مستقر در اجرايي و يا شركت - اعضاي هيأت علمي، كارشناسان و كاركنان فني -الف

نامه متعهد به رعايت   اين شيوهمؤسسه كه در شركت انشعابي داراي سهام هستند بر اساس 
  :باشند موارد زير مي

 .مدت سه سال به همكاري و مشاركت خود در شركت ادامه دهندحداقل به •
هاي دولتي و خصوصي در رقابت با  اي و تحقيقاتي خود به ساير سازمان هاي مشاورهفعاليت •

  . مؤسسه را با اطالع و تأييد مؤسسه انجام دهد
  .مؤسسه محافظت به عمل آورنداز  شهرت و اعتبار  •
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نحوه و ميزان فعاليت آموزشي و تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي مؤسس شركت در مؤسسه بر  -ب

  .رسد اي خواهد بود كه به تصويب هيأت امناء مي نامه اساس آئين
شركت انشعابي موظف است در پايان هر سال مالي عايدي سهامداران شاغل در مؤسسه را به  -ج

  .سه برسانداطالع مؤس
توانند در يك شركت انشعابي فعاليت نموده و از  اجرايي مؤسسه مي -كارشناسان و كاركنان فني -د

مند شوند مشروط به آنكه مجوز الزم را از مؤسسه اخذ نموده و فعاليتشان  مزايا و منافع آن بهره
ند به عضويت تـوان آنان تنها زماني مي. در شركت در طول زمان كاريشان در مؤسسه نباشد

  .هيأت مديره شركت انشعابي درآيند كه از سوي مؤسسه به اين سمت منصوب گردند
نامه بدان اشاره شد نظارت خواهد كرد  ها و مجوزهايي كه در اين شيوه مؤسسه بر تمامي فعاليت -هـ

روز از تقاضاي مؤسسه كليه اطالعات الزم در اين  30انشعابي موظف است ظرف مدت   و شركت
  .وص را در اختيار مؤسسه قرار دهدخص

  هاي انشعابي  رويه تأسيس شركت - 7ماده 
درخواست تأسيس شركت انشعابي جهت اخذ تصميم بايد به هيأت امناي مؤسسه ارسال  -الف

  . گردد و نماينده هيأت مؤسس شركت بايد با تسليم گزارش به دفاع از تأسيس شركت بپردازد
پس از تأييد . نامه تدوين گردد نمودن كليه مندرجات اين شيوهلحاظاساسنامه شركت بايد با  -ب

تواند نسبت به ثبت رسمي  اساسنامه از سوي هيأت امناي مؤسسه، هيأت مؤسس شركت مي
  .شركت اقدام نمايد

  نحوه تسهيم سود-8ماده 
به سهم مؤسسه از سود خالص شركت به نسبت سهام آن و پس از وضع اندوخته قانوني محاس -الف

  .شودماه پس از تصميم مجمع شركت به مؤسسه پرداخت ميو تا يك
درآمد مؤسسه از سود و پرداختهاي شركتهاي انشعابي با تأكيد بر گسترش فعاليتهاي  -ب

  .رسدتحقيقاتي و توسعه فنّاوري و با نظر هيات امناي مؤسسه به مصرف مي
منعقده با مؤسسه نسبت به پرداخت شركت انشعابي تحت حمايت مؤسسه بر اساس قرارداد  -ج

 .سود به مؤسسه در پايان هر سال مالي اقدام خواهد نمود
  و شركت انشعابي  نحوه ارتباط ميان مؤسسه - 9ماده 
مؤسسه از طريق معاونت مسئول امور فناوري خود و يا يكي از واحدهاي تابعه كه توسط  -الف

  .كند ارتباط برقرار ميهاي انشعابي  شود، با شركت رئيس مؤسسه مشخص مي
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توانند در محل مؤسسه مستقر باشند و تنها بر اساس  سال مي 3هاي انشعابي به مدت  شركت -ب

  .شرايط و موافقت هيأت امناي مؤسسه اين زمان قابل تمديد است
. تواند تحت قرارداد و ضوابط مشخصي از نام و آرم مؤسسه استفاده نمايد شركت انشعابي مي -ج

ام همكاري و ارتباط مؤسسه با شركت انشعابي، شركت مجاز به استفاده از نام و آرم پس از اتم
  .باشد مؤسسه نمي

هاي شركت انشعابي پس از تأسيس آن  حقوق مالكيت فكري ناشي از نتايج تحقيقات و فعاليت -د
  .متعلق به شركت خواهد بود

هاي خود را به مرجع تعيين  بار گزارش فعاليت شركت انشعابي موظف است حداقل سالي يك -هـ
  . شده از سوي مؤسسه ارائه نمايد

  حل و فصل اختالفات  -10ماده 
اختالفات بين مؤسسه و اعضاي شركت انشعابي، بايستي توسط نماينده طرفين و داور  -الف

  .الطرفين حل و فصل گردد مرضي
المي ايران مالك عمل نامه قوانين حاكم بر جمهوري اس در موارد اشاره نشده در اين شيوه -ب

    .خواهد بود
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 مراكز و ها ه دانشگا از (Spin off) يهاي غيردولتي انشعاب شركت يشنهادياساسنامه پ - 5

  فنّاوري و پژوهشي

  
   :مقدمه

پارك علم و / مركز پژوهشي/ هيأت امناء دانشگاه............ مورخ ............ بر اساس مصوبه جلسه شماره 
شود، نسبت به تشكيل شركت به شرح  ناميده مي "مؤسسه"كه در اين اساسنامه ................... فنّاوري 

  :گردد ذيل اقدام مي
  كليات  -فصل اول

شود و با رعايت  كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي است................ نام شركت  )1ماده 
  .ق اين اساسنامه تشكيل شده و فعاليت خواهد كردايران و بر طب اسالمي  قوانين جمهوري 

هاي  هدف اصلي از تأسيس شركت عبارتست از تسهيل در استفاده از تخصص و توانمندي )2ماده 
هاي آنها به سمت رفع نيازها و  گيري پژوهش اعضاي هيأت علمي و ساير كاركنان مؤسسه و جهت

  .توسعة فنّاوري در كشور
با ( تعاوني / صورت شركت سهامي خاص ت حقوقي مستقل بوده و بهشركت داراي شخصي )3ماده 

  .اداره خواهد شد) سهام شركت متعلق به مؤسسه% 49حداكثر 
  ...............و نشاني آن عبارتست از ................ مركز اصلي شركت در  )4ماده 

در صورت تغيير نشاني مركز اصلي شركت، موضوع با تصويب هيأت مديره در روزنامه  :تبصره
  .كثيراالنتشاري كه براي شركت مشخص گرديده آگهي خواهد شد

  .گردد شركت براي مدت نامحدود از تاريخ ثبت تشكيل مي )5ماده 
  اهداف  -فصل دوم

  :عبارت است از 2اهداف شركت در چارچوب ماده  )6ماده 
ج و توسعه فرهنگ ابداع و نوآوري و همكاري ميان اعضاي هيأت علمي، كاركنان و تروي -

هاي علمي و فني آنان به  دانشجويان مؤسسه و فراهم كردن امكان استفاده از توانايي
 منظور رفع نيازهاي كشور؛

سازي نتايج تحقيقات و فروش دانش فني مؤسسه در راستاي ارتقاء سطح  كمك به تجاري -
 محصوالت و خدمات در كشور فنّاوري 
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  موضوع فعاليت شركت -فصل سوم

  :هاي شركت عبارت است از موضوع فعاليت )7ماده 
  هاي ايجاد شده در مؤسسه   سازي نتايج تحقيقات و فنّاوري تجاري  -الف
برداري بهينه از امكانات و تسهيالت مؤسسه در امور تحقيقاتي مورد نياز كشور با  بهره -ب

  مديريت مؤسسههماهنگي 
ها در  يافته و مستمر با بخش توليد و خدمات جهت انجام پروژه برقراري ارتباط سازمان -ج

  سطح كالن 
برداري از محصوالت و خدمات حاصل از نتايج تحقيقات  توليد، فروش و اعطاي امتياز بهره -د

  سهاعضاي هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان و يا واحدهاي فناور مستقر در مؤس
جذب منابع مالي مناسب براي تأمين هزينه تحقيقات و ارتقاء سطح كمي و كيفي  - ه

  هاي مؤسسه فعاليت
  هاي پيشرفته  محور از طريق توسعه و بكارگيري فنّاوري توليد و عرضه محصوالت دانش -و
  ارائه مشاوره و خدمات فني مهندسي  -ز 
  راتژيك مورد نياز كشور و توسعه آنها هاي است ريزي براي دستيابي به فنّاوري برنامه -ح
  سازي و اشاعه فنّاوري  مشاركت در انتقال، جذب و بومي -ط
  هاي مطالعاتي، پژوهشي و فنّاوري   مشاركت در اجرا، مديريت و نظارت بر طرح -ك
مطالعه، طراحي، ساخت و تأمين، نصب (هاي فني و مهندسي در كليه مراحل  اجراي پروژه -ل

  )، تعميرات و نگهدارياندازي و راه
  حضور در مناقصات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فعاليت شركت -م
  .انجام هرگونه فعاليتي كه مرتبط با اجراي موضوعات فوق و در راستاي اهداف شركت باشد -ن

  اركان شركت -فصل چهارم
  :اركان اصلي شركت عبارتند از )8ماده 

  مجمع عمومي صاحبان سهام  -الف
  هيأت مديره  -ب
  بازرس -ج
  مجمع عمومي صاحبان سهام  -الف

  .شود مجمع عمومي از اجتماع صاحبان سهام شركت يا نماينده قانوني آنان تشكيل مي )9ماده 
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دعوت براي تشكيل مجمع عمومي به صورت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه  :1تبصره 

با ذكر دستور جلسه، تاريخ و محل تشكيل (است  كرده  كثيراالنتشاري كه شركت مشخص
گيرد و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به  صورت مي) مجمع به طور دقيق و كامل

  .اطالع سهامداران برسد
روز و  10فاصله زماني آگهي دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل  :2تبصره 
  . روز باشد 30حداكثر 
اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر  مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه :3تبصره 
 .دوشميانتخاب ) با رأي مجمع عمومي(رئيس مجمع عمومي از بين سهامداران  .شوند  اداره مي
اعضاي هيأت رئيسه نبايد از كساني باشند كه خود را جهت انتخاب هيأت مديره و  :4تبصره 

  .اند بازرس كانديدا كرده
اي تهيه و توسط هيأت رئيسه امضا  جلسه از تمامي جلسات مجمع عمومي صورت :5تبصره 

  .گردد و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد مي
با (وسيله بازرس دعوت شده باشد رياست مجمع عمومي  عمومي به هرگاه مجامع :6 تبصره

 .    تواند بر عهده بازرس باشد مي) رأي مجمع

شود و با  اساسنامه تشكيل مي 15مجمع عمومي عادي سالي دو بار در چارچوب ماده  )10ماده 
  . بد يا حضور نصف به عالوه يك كل سهامداران رسميت مي

موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا بازرس و يا با تقاضاي كتبي يك مجمع عمومي در  )11ماده 
  .شود پنجم سهامداران تشكيل مي

  :وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از )12ماده 
 بررسي و تصويب تشكيالت شركت  -1

هاي پيشنهادي هيأت مديره براي دوره عمليات سال  بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه -2
  .گردد د و تصويب و يا اصالح بودجه ساليانه شركت كه از طرف هيأت مديره پيشنهاد ميبع

 گذاري تصويب هرگونه مشاركت سرمايه -3

  استماع گزارش ساليانه هيأت مديره و گزارش بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آن  -4
بررسي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و حساب سود و زيان با توجه به گزارش بازرس و  -5

 توضيحات هيأت مديره 

 نصب و عزل يا تجديد انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرس -6
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اليحه قانوني اصالح قسمتي از  147مديران و بازرسان منتخب بايد با توجه به ماده  :تبصره

  .را كتباً اعالم كنند قانون تجارت موافقت خود
اليحة  341و  134تعيين حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هيأت مديره طبق مواد  -7

البدل و  الزحمه بازرسي اصلي و علي قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت و تعيين حق
 .كه مديرعامل عضو هيأت مديره باشد حقوق و مزاياي مديرعامل درصورتي

ازش و ارجاع امر به داوري، تعيين داور و همچنين استرداد دعوي اتخاذ تصميم در مورد س -8
 طبق مقررات مربوط

هاي شركت و اتخاذ تصميم در مورد تخصيص سود به اندوخته شركت  تعيين ميزان اندوخته -9
 يا تقسيم بين سهامداران و يا انتقال به سود انباشته 

 شركت  كثيراالنتشار جهت درج كليه اعالنات) هاي(تعيين روزنامه -10

 اعطاي اجازه و اختيارات الزم به هيأت مديره  -11

 در خارج از كشور  هاي شركت اتخاذ تصميم نسبت به ايجاد يا تعطيل شعب و نمايندگي -12

اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه پيشنهادي كه با موافقت رئيس جلسه در دستور جلسه  -13
 .شدقرار گيرد مگر در مواردي كه قانوناً از وظايف مراجع ديگر با

 هاي كلي شركت  مشي و سياست تصويب خط -14

 اي  گذاري و ميزان خريدهاي سرمايه تصويب حدود سرمايه -15

اتخاذ تصميم در مورد انتشار سهام جديد و فروش آن با ارزش اسمي و تعيين نحوه  -16
 اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 160تخصيص ارزش اضافي آن بر اساس ماده 

  :العاده عبارتست از اختيارات مجمع عمومي فوق وظايف و )13ماده 
  اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه شركت  -1
 تغيير در مفاد اساسنامه  -2

 انحالل شركت  -3

نيز  12از ماده  7و  6، 5العاده منحصراً در خصوص مواد بندهاي  مجمع عمومي فوق :تبصره
  .شود تشكيل مي

توانند در  صاحبان سهام يا نمايندگان آنان بدون در نظر گرفتن تعداد سهام خود مي )14ماده 
مجامع عمومي شركت كنند و براي هرسهم يك رأي خواهند داشت مشروط بر اينكه بهاي مطالبه 

  .شده سهام خود را كامالً پرداخت كرده باشند
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حبان سهام در اشخاص در كليه مجامع عمومي حضور وكيل و نماينده قانوني صا :تبصره

حقيقي و يا حقوقي به شرط تسليم مدرك وكالت و يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب 
  .باشد سهم مي

العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در  مجامع عمومي اعم از عادي و يا فوق )15ماده 
ل ساليانه يك جلسه تشكيل حداق. شود برگزار خواهد شد آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي

هاي مالي و استماع گزارش  براي بررسي عملكرد شركت، بررسي صورت(مجمع عمومي عادي 
ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت و يك جلسه مجمع عمومي  4حداكثر ظرف ) بازرس
  .الزامي است) براي بررسي بودجه پيشنهادي(العاده  فوق

. بازرس و سهامداران تشكيل شود  هيأت مديره، تواند با دعوت مجمع عمومي مي )16ماده 
  .شود كننده تعيين مي دستورجلسه توسط دعوت

  .خالصه مطالب دستور جلسه بايد در آگهي دعوت ذكر شود :1تبصره
گيري در  مطالبي كه در دستور جلسه ذكر نشده باشند در صورتي قابل طرح و رأي :2تبصره

ر جلسه حضور داشته و اكثريت آنها با طرح آن باشند كه تمامي صاحبان سهام د مجمع مي
  .موضوع موافق باشند

در مجمع عمومي عادي حضور حداقل نصف به عالوه يك دارندگان سهام كه حق رأي  )17ماده 
دارند ضروري است و تصميمات همواره با اكثريت نصف بعالوه يك آراي حاضر در جلسه رسمي 

العاده نيز با نصف بعالوه يك دارندگان سهام يا نمايندگان آنها  در مجمع فوق. معتبر خواهد بود
  . بد و تصميمات با اكثريت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بوديا جلسه رسميت مي

مجمع عمومي عادي در صورت برگزار نشدن به علت نرسيدن به حد نصاب، در  :1تبصره
يابد  روز بعد، با هر تعداد از سهامداران حاضر رسميت مي 20دعوت دوم به فاصله حداقل 

  .باشد عوت اول قيد شده مشروط بر آنكه در دعوت دوم نتيجه د
العاده در صورت برگزار نشدن به علت نرسيدن به حد نصاب در  مجمع عمومي فوق :2تبصره

  .يابد دعوت دوم با حداقل يك سوم تعداد سهامداراني كه حق رأي دارند رسميت مي
اليحه قانون اصالح قسمتي از  88در انتخاب مديران و بازرسان شركت، طبق ماده  :3تبصره

  .نون تجارت عمل خواهد شدقا
چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه زير باشد يك نسخه از  )18ماده 

  :گردد صورتجلسه مربوطه جهت درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم مي
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 انتخاب مديران و بازرسان •

 هاي مالي تصويب ترازنامه و صورت •

 شركت كاهش يا افزايش سرمايه •

 هرگونه تغيير در مواد و مفاد اساسنامه •

 انحالل شركت و نحوه تصفيه آن •

كه طبق مقررات و اساسنامه حاضر تشكيل ) العاده اعم از عادي و فوق(مجامع عمومي  )19ماده 
  .باشد آور مي شوند، نماينده عموم سهامداران بوده و تصميمات آنها براي كليه صاحبان سهام الزام مي
  عامل مديره و مديرهيأت  -ب

باشد كه توسط مجمع عمومي صاحبان  نفر مي 7الي  3اعضاي هيأت مديره متشكل از  )20ماده 
  .شوند سهام انتخاب مي

تعداد اعضاي معرفي شده توسط مؤسسه جهت عضويت در هيأت مديره، متناسب با  :تبصره
  .باشد سهام مؤسسه در شركت و حداقل يك نفر مي

بار انجام رأي مخفي مجمع عمومي عادي هر دو سال يك باضاي هيأت مديره انتخاب اع )21ماده 
شود و مدت مذكور تا زمان انجام تشريفات مربوط به ثبت و آگهي انتخاب هيأت مديره بعدي  مي

اليحه قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت انجام وظيفه  136ادامه دارد و مديران براساس ماده 
  .نمايند مي

هر يك از اعضاي هيأت مديره در دوره مديريت خود مالك حداقل يك سهم از سهام  )22ماده 
عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تصميمات هيأت  شركت بوده و ورقه مزبور را به

سپارد، وثيقه بودن سهم مانع  مديره منفرداً و يا مشتركاً بر شركت وارد شود به صندوق شركت مي
باشد ولي مادامي  ت مديره از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق رأي و دريافت سود نمياستفاده هيأ

كه هيأت مديره مفاصاحساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان 
  .وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند

يا ترميم هيأت مديره ظرف يك هفته بعد از انتخاب و هيأت مديره در اولين جلسه  )23ماده 
رئيس براي هيأت مديره  منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيأت مديره يك رئيس و يك نايب

رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره  مدت رياست رئيس و نايب. نمايند تعيين مي
  .نخواهد بود
  .درئيس و منشي قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بو رئيس، نايب: 1تبصره
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رئيس در جلسه، اعضاي هيأت مديره يك نفر از  در صورت غيبت رئيس و نايب: 2تبصره

  . نمايند تا وظايف رئيس جلسه را انجام دهد اعضاي حاضر را تعيين مي
  .اي تنظيم گردد براي هر يك از جلسات هيأت مديره بايد صورت جلسه )24ماده 
ار دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب توانند بيش از چه هيچ يك از اعضاء نمي )25ماده 
  .شوند
هيأت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي  )26ماده 

  .نمايد نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي
ره كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مدي )27ماده 

هاي شركت نيز با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر  نامه. همراه با مهر شركت معتبر است
  .و رسمي خواهد بود

در صورت استعفاء، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو ديگري براي  )28ماده 
  .شود مدت باقيمانده دوره عضويت تعيين مي

جلسات هيأت مديره توسط رئيس هيأت مديره و در غياب وي  دعوت براي تشكيل )29ماده 
هفته قبل از دعوتنامه كتبي بايد حداقل يك. عمل خواهد آمدرئيس هيأت مديره به توسط نايب

زمان تشكيل جلسه و درصورت لزوم از طريق نمابر يا پست الكترونيكي براي هريك از اعضاء هيأت 
  .اند ارسال گردد ركت اعالم كردهمديره به آخرين نشاني كه كتباً به ش

هيأت مديره موظف است برحسب نياز و حداقل هر ماه يكبار در محل تعيين شده در  :1تبصره
  .دعوتنامه تشكيل جلسه دهد

فاصله بين ارسال دعوتنامه با تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيأت  مديره حداقل سه  :2تبصره
  .روز است

موضوعات مطرح شده در دعوتنامه عبارتند از دستور جلسه، محل و تاريخ تشكيل  :3تبصره
  جلسه 

هيأت مديره در صورت لزوم در هر جلسه تاريخ و محل تشكيل جلسه بعد را تعيين و در  )30ماده 
تواند براي تشكيل جلسات موعد معين را قبالً تعيين و  نمايد و همچنين مي جلسه درج مي صورت

  .جلسه درج نمايد يب هيأت مديره در صورتپس از تصو
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يابد و تصميمات متخذه با  جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي )31ماده 

كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد داراي  همچنين تصميماتي. اكثريت آراء موافق معتبر است
  .ذ شده باشداعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيأت مديره اتخا

جلسات  جلسات هيأت مديره پس از امضاي اعضاء در دفتر صورت كليه مصوبات و صورت )32ماده 
  .شود ثبت مي

شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت اعضا بدون عذر موجه به  )33ماده 
تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب 

  .خواهد بود و گزارش آن به مجمع عمومي ارائه خواهد شد تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد
  .هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است شركت بازرس در جلسات )34ماده 
باشد و جز درباره موضوعاتي كه در اين اساسنامه  هيأت مديره نماينده قانوني شركت مي )35ماده 

و مقررات اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت اخذ تصميم درباره آنها در صالحيت خاص 
باشند مشروط بر آنكه  ي اداره امور شركت ميساير مراجع است داراي كليه اختيارات الزم برا

 .تصميمات و اقدامات آنها در حدود فعاليت موضوع شركت باشد
  :باشد الخصوص اختيارات و وظايف زير را دارا مي هيأت مديره علي

  نمايندگي شركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي و عمومي •
 هاي اجرائي شركت به پيشنهاد مديرعامل دستورالعملهاي داخلي و  نامه تصويب آئين •

 هاي يا شعب در هر منطقه از ايران به مجمع عمومي پيشنهاد ايجاد و حذف نمايندگي •

نصب و عزل كاركنان شركت و كليه امور مربوط به تعيين شغل، حقوق و مزايا، ترفيع، تنبيه و  •
 ساير شرايط استخدامي و اداري كاركنان

 و بودجه شركت براي تصويب به مجمع عمومي پيشنهاد برنامه •

ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و  افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانك •
  خارج از كشور

 دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و سود و متفرعات •

 تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي •

از قبيل عقد قرارداد، خريد، فروش، (عمليات و معامالت مرتبط با موضوع شركت  انجام كليه •
 ...)معاوضه، برگزاري مزايده و مناقصه و 

 هاي فكري مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه عالمت تجاري ، اختراع و ساير دارايي •
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و خصوصي و عمومي و گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه نزد مراجع دولتي به امانت •

 تعاوني و استرداد آنها

ها و مؤسسات مالي و اعتباري و هر نوع استقراض و اخذ وجه  ها، شركت تحصيل اعتبار از بانك •
 .به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان سود و كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه متقتضي باشد

 ها تعيين ميزان استهالك •

 و قروض شركت هر شش ماه يكبار و ارائه آن به بازرس شركتتنظيم خالصه صورت دارايي  •

تنظيم صورت دارايي و ديون پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و  •
 اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 232حساب سود و زيان شركت طبق ماده 

 جلسه آنها العاده و تعيين دستور دعوت مجامع عمومي عادي و فوق •

اليحه اصالح  238و  140پيشنهاد هر نوع اندوخته و ذخيره عالوه بر موارد مذكور در ماده  •
 قسمتي از قانون تجارت 

 پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام •

 پيشنهاد اصالح اساسنامه •

مسئوليت هر يك از اعضاء هيأت مديره شركت طبق مقررات اليحه قانوني اصالح  )36ماده 
  .قسمتي از قانون تجارت و قوانين جاري كشور است

هايي كه اعضاء  اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركت )37ماده 
توانند بدون  ا باشند نميهيأت مديره و يا مديرعامل شركت، عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنه

شود بطور مستقيم و  اجازه هيأت مديره در معامالتي كه با شركت يا به حساب شركت مي
اليحه قانوني  129غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده 

  .باشد الرعايه مي اصالح قسمتي از قانون تجارت الزم
عنوان  ه بايد يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاء خود يا خارج، بههيأت مدير )38ماده 

  .مديرعامل شركت برگزيند و حدود اختيارات او را تعيين كند
توانند قائم مقامي را براي خود تعيين و حدود اختيارات  مديرعامل در صورت تمايل مي )39ماده 

  .وي را مشخص كنند
شده رايي شركت بوده و امور شركت را طبق اختيارات تفويضعامل باالترين مقام اج مدير )40ماده 

  .اداره خواهد نمود
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جلسه هيأت  اي از صورت عامل بايد با ارسال نسخه نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير )41ماده 

  .ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود مديره به اداره ثبت شركت
  بازرس  -ج

-عنوان بازرس اصلي و يك فرد حقيقي را بهمجمع عمومي عادي يك فرد حقوقي را به )42ماده 
سازمان حسابرسي، مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي يا خبره  البدل از بين عنوان بازرس علي

  .نمايد ايران براي مدت يك سال انتخاب مي
  : وظايف بازرس به شرح زير است )43ماده 
  مالي شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي بررسي اسناد و دفاتر  -1

تواند هر موقع هرگونه رسيدگي و  البدل مي بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي :تبصره
بازرسي الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد 

  .رسيدگي قرار دهد
  و تهيه گزارش عملكرد شركت براي مجمع عمومي بررسي گزارش ساالنه هيأت مديره  -2
 گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي  -3

گردد به  توانند در معامالتي كه به حساب شركت انجام مي البدل نمي بازرس اصلي يا علي )44ماده 
  .طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شوند

  سرمايه و منابع مالي شركت -فصل پنجم
سهم با نام كه هر يك به ارزش .......... ريال منقسم به ......... سرمايه نقدي شركت مبلغ  )45ماده 
ريال بقيه، .......... نقدا پرداخت و مبلغ ) درصد 35حداقل (ريال آن ......... باشد و مبلغ  ريال مي........ 

 .از طرف صاحبان سهام تعهد شده است
هاي فكري  آورده غيرنقدي از طرف صاحبان سهام به اشكالي چون دانش فني، دارايي: تبصره 

نحوي كه تقويم ارزش پولي آن از سوي و تجهيزات به شرط احراز تمامي مالكيت آن و به
  .كارشناس رسمي دادگستري به تأييد رسيده باشد، بالمانع است

، برحسب نياز شركت در 45قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده  )46ماده 
گردد و در اين مورد هيأت  شود، پرداخت مي موعد يا مواعدي كه توسط هيأت مديره تعيين مي

اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود كه به هر  38تا  35مديره طبق مواد 
  .بيشتر نخواهد شد حال از پنج سال
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الشكل، چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در  اوراق سهام شركت، متحد )47ماده 
بوده و به امضاي دو  1347اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه  26ماده 

به مهر شركت ممهور  شوند، خواهد رسيد و نفر از مديران شركت كه از طرف هيأت مديره تعيين مي
  .گردد مي

نامه موقت سهم  كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهيتا زماني )48ماده 
  .شده استدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت مي

مالكين مشاع مكلفند در برابر شركت تنها به يك . باشد سهام شركت غير قابل تقسيم مي )49ماده 
  . نفر از خودشان نمايندگي بدهند

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيأت مديره، نقل و انتقال   )50ماده 
گيرنده يا  دهنده و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال

نقل و انتقال . نقل و انتقال را گواهي نمايندنمايندگان قانوني آنها بايد در دفتر شركت حاضر شده، 
سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم 

  .خواهد شناخت كه سهام به نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد
نام و بالعكس مطابق مفاد اليحه قانوني اصالح قسمتي از  سهام با نام به بي تبديل: تبصره

  .قانون تجارت خواهد بود
  .مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است )51ماده 
هرگونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات اليحه قانوني اصالح قسمتي  )52ماده

  .صورت خواهد گرفت 1347ت مصوب اسفند از قانون تجار
درصورت افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي  )53ماده 

ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات اليحه قانوني . كه مالكند، حق تقدم خواهند داشت
  . اصالح قسمتي از قانون تجارت، خواهد بود

  :شود اعتبارات الزم جهت تأمين اهداف شركت از منابع  زير تأمين مي منابع و )54ماده 
  هاي شركت  دادهاي منعقده با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليت قرار –الف 
  ) با تصويب هيأت امناي مؤسسه(درآمدهاي اختصاصي مؤسسه  -ب
  ي هاي پژوهش و فنّاور هاي بخش خصوصي يا غيردولتي و صندوق  سرمايه -پ
  ها و هداياي دريافتي از افراد حقيقي و حقوقي  كمك -ت
  درآمد حاصل از مديريت عمليات وجوه اداره شده توسط شركت  -ث
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صورت سهم ممتاز خواهد كل سهام شركت و به% 15حداقل سهام مؤسسه در شركت  )55ماده 
در كليه مراحل افزايش سرمايه . گرددهديه ميبود كه بالفاصله پس از تأسيس شركت به مؤسسه 

  .كل سهام شركت كمتر شود% 15نيز سهام مؤسسه نبايد از 
  سال مالي و حسابهاي شركتضوابط مالي،  -ششمفصل 
هاي مالي شركت بر اساس اصول و موازين حسابداري تنظيم و در دفاتر  كليه فعاليت )56ماده 

  . قانوني ثبت خواهد شد
هاي شركت اعم از مادي و معنوي صرفاً متعلق به شركت بوده و  و دارايي  كليه سرمايه )57ماده 

هيچك از اعضاي مجمع عمومي، اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و قائم مقام وي و بازرس، شخصاً 
  .هيچگونه حق و مالكيتي نسبت به آنها نخواهند داشت

ها، طبق نظر مجمع  تهالكات و ذخيرهها و اس سود شركت پس از كسر كليه هزينه )58ماده 
  .گردد عمومي تقسيم مي

سهم مؤسسه از سود خالص به نسبت سهام مؤسسه و پس از وضع اندوخته قانوني  :تبصره
  .ماه پس از تصميم مجمع به مؤسسه پرداخت خواهد شدمحاسبه و تا يك

ان اسفند همان سال شود و در پاي سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز مي )59ماده 
يابد، به استثناء سال اول تأسيس كه از تاريخ تأسيس آغاز شده و در اسفندماه همان سال  خاتمه مي
  .يابد پايان مي

ماه يكبار خالصه  6اليحه قانوني تجارت، الاقل هر  137هيأت مديره بايد طبق ماده  )60ماده 
  .ازرس بدهدها و قروض شركت را تنظيم كرده و به ب  صورت دارايي

اليحه قانوني اصالح  232هيأت مديره شركت پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده  )61ماده 
قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت، ترازنامه، حساب عملكرد، حساب سود و زيان 

  .كند ارائه مي
  انحالل و تصفيه  -فصل هفتم

هيأت مديره و مديران و مديرعامل و بازرس همواره سعي خود را در جهت تحقق اهداف  )62ماده 
ذلك، هرگاه وضعيتي پيش آيد كه مع. هاي آن مبذول خواهند داشت شركت و بقا و استمرار فعاليت

به هر علت بقاي قانوني و اجرايي شركت به مصلحت و يا ضروري نباشد، انحالل و تصفيه شركت به 
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هيأت مديره و تصويب دو سوم اعضاي مجمع با اكثريت آراي هيأت امناي مؤسسه و با پيشنهاد 

  .گردد  اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت منحل مي 199رعايت مقررات ماده 
تصفيه شركت بر اساس مقررات اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت انجام  )63ماده 

  .خواهد شد
  متفرقه -فصل هشتم

بيني نشده طبق قانون تجارت و ساير قوانين  كه در اين اساسنامه پيشدر مورد مسائلي )64 ماده
  .كشور عمل خواهد شد

به تصويب ............. تبصره در جلسه مورخ  23ماده و  65اين اساسنامه در هشت فصل،  )65ماده 
مؤسس رسيد و ذيل تمام  به عنوان مجمع عمومي............. هيأت مديره و ساير سهامداران شركت

  . صفحات آن امضاء شد
  محل امضاي هيأت مديره و سهامداران      
  



40 
 

ناوری ر -عاو  ناورید ری  ذا ت یا ی و  ر  

، قات و ناوری  وم وزارت ع
 فناوري و پژوهشي مؤسسات و ها دانشگاه در فناوري انتقال دفاتر تأسيس يراهنما -6

 
  :مقدمه -1
 توجه قابل رشد شاهد خوشبختانه علمي، توسعه هاي برنامه و هااستيس پيگيري با اخير سالهاي در

 زده گره كشور پايدار توسعه به را رشد اين تواند مي كه آنچه ولي ايم، بوده كشور در علمي توليدات
 در علمي دستاوردهاي يساز يتجار و كارگيري به شود علمي مؤسسات ياثربخش و پويايي موجب و

 و يپژوهش يدستاوردها يساز يتجار يچالشها تحليل و يبررس. است جامعه رفاه و تعالي جهت
 درست فيتعر عدم به عمدتاً زمينه، اين در ياصل مشكالت كه دهد مي  نشان كشور فنّاوري
-جهت جامعه، و صنعت مشخص يازهاين با متناسب و يساز يتجار هدف با يپژوهش يها پروژه

 كمبود ،يالملل نيب اي يمل بازار در نهفته ازهايين به ييپاسخگو يبرا موجود يها پروژه اندك يريگ
 يبرا ازين مورد يتخصص توان و تجربه كمبود ،ينوآور به خدمات و ديتول بخش ازين احساس

 زهيانگ كمبود و يساز يتجار نديفرآ در پژوهشگران نقش نبودن مشخص دستاوردها، يساز يتجار
  .شوند مي مربوط يسازيتجار عرصه در فعال حضور يبرا آنان
دستاوردها و انتقال  يسازيتجار با ارتباط در كارآمد و مشخص يمتول يك وجود ميان اين در البته

  . اي برخوردار است آن به بخش توليد و خدمات در داخل و خارج كشور نيز از اهميت ويژه
 يساز يتجار نديفرآ ليتسه و ها تيقابل باالبردن و شده ذكر يها چالش با مقابله منظوربه لذا،

 يراهنما عنوانبه مجموعه نيا فنّاوري، و يپژوهش مؤسسات و ها دانشگاه در يپژوهش يدستاوردها
 .گردديم ارائه فنّاوري انتقال دفاتر تأسيس

  : فيتعار-2
مركز  ايپارك علم و فنّاوري و  ،يمركزپژوهش/ پژوهشگاه ،يمركز آموزش عال/ دانشگاه: مؤسسه

  و فنّاوري  قاتيمجوز از وزارت علوم، تحق يفناور دارا يرشد واحدها
 حمايت و حفظ جهت در كه است ينهاد :)Technology Transfer Office(فنّاوري انتقال دفتر

 انتقال نهيزم جاديا و مؤسسه كي در يافته توسعه يا و شده ايجاد يها فنّاوري و فكري هايدارايي از
 منافع از جامعه و مؤسسه محقق، دانشجو، ترتيب اين به و كرده تيفعال مؤسسه از خارج به آن

  .گردندمي منتفع تعامل اين از حاصله



41 
 

ناوری ر -عاو  ناورید ری  ذا ت یا ی و  ر  

، قات و ناوری  وم وزارت ع
  :هدف -3

 هدايت و يسامانده طريق از نوآوري و فناوري انتشار و توليد در مؤسسه مشاركت سطح ارتقاء
 يا و توسعه يكاربرد يها پژوهش يدستاوردها يسازيتجار و يريكارگ به با مرتبط هاي فعاليت
  .برداري از اين دستاوردها در داخل و خارج كشور و ايجاد زمينة بهره مؤسسه

  شرح وظايف دفاتر انتقال فناوري  -4
 برداري بهره جهت فناوري و پژوهشي دستاوردهاي افشاء به مؤسسه پژوهشگران تشويق: الف

  مؤسسه و خود نفع به آن از تجاري
 يساز يتجار جهت در موسسه يقاتيتحق يها پروژه يساز هدفمند و يساز هماهنگ: ب

 يطرحها اجراي و تصويب مراحل در پژوهشگران به مشاوره ارائه قيطر از آنها شتريب هرچه
  آنها نتايج از برداري بهره امكان افزايش هدف با يقاتيتحق

 مورد در مشاوره ارائه و قاتيتحق جينتا شدن يتجار تيقابل خصوص در نظر اعالم و يبررس: ج
  قاتيتحق جينتا انتشار و فكري يهاييدارا از حفاظت

  يقاتيتحق يهاتيفعال از حاصل يفكر يهاييدارا از حفاظت و ثبت يبرا الزم اقدامات انجام: د
  موسسه در موجود يمهارتها و فنّاوريها دانش، يمستندساز و نيتدو يبرا يزيربرنامه :ه
 ،يفكر يهاييدارا از حفاظت و دانش تيريمد نهيزم در تيحما و مشاوره آموزش، ارائه: و

  فناوري يمستندساز و فني دانش نيتدو
 يها مشاوره ارائه و متقاضيان به انتقال جهت فناوري و يپژوهش يدستاوردها گذاري ارزش: ز

  خصوص نيا در الزم
  فناوري انتقال يقراردادها ميتنظ به كمك: ح
 و انتقال منظور به يحقوق و يمال ،يابيبازار از اعم مختلف يامشاوره خدمات ارائه: ط

  فنّاوري يساز يتجار
 و مؤسسه در آمده بدست يفن دانش و ها تيقابل ارائه براي اطالعاتي گاهيپا تشكيل: ي

 آتي فناوري توسعه و پژوهشي هاي فعاليت به دهي جهت منظور به جامعه نيازهاي شناسايي
 مؤسسه

 يدستاوردها و يفن دانش ديخر براي گذاران هيسرما جذب و مالي منابع تأمين جهت تالش: ك
  مؤسسه
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 دانش تبادل نهيزم جاديا منظور به بازار فن و شگاهينما برگزاري و يساز فرهنگ رساني، اطالع: ل

  يفن

  فنّاوري انتقال دفاتر يشنهاديپ يسازمان ساختار - 5
 قراردادها و يحقوق امور ،يفكر يها ييدارا از تيحما واحد •

 صنعت با ارتباط و يابيبازار واحد •

 فنّاوري ازيامت امور و يگذار ارزش واحد •

 اطالعات فنّاوري واحد •

 .ابندي گسترش اي و شده ادغام تواننديم تهايفعال حجم به توجه با فوق يواحدها

  يدانشگاه فنّاوري انتقال دفاتر تأسيس يارهايمع و ضوابط -6
 ها، تيقابل از يقبول قابل حجم وجود فنّاوري، انتقال دفتر كي جاديا هيتوج يبرا ياصل شرط

 و نانيكارآفر جانب از ازين و تقاضا وجود نيهمچن و مؤسسه در فنّاوري و يپژوهش يدستاوردها
 يبرا ن،يا بر عالوه. باشديم دستاوردها نيا يريكارگبه نيا يبرا يخدمات و يديتول يها بخش

  :است كننده نييتع ليذ ضوابط و نكات تيرعا فنّاوري انتقال دفتر كي تأسيس
 هاتيفعال حجم با متناسب يادار يفضا •

 يهابانك به يدسترس و ينترنتيا گاهيپا ،يادار و يدفتر لوازم: مانند الزم يهارساختيز •
 اختراعات يتخصص ياطالعات

 و يفن يها رشته در دكترا اي ارشد يكارشناس يليتحص مدرك بودن دارا ضمن دفتر سئير •
 و يديتول حوزه در تيفعال تجربه و سابقه سال 3 حداقل ،مرتبط يهارشته اي و يمهندس
 .باشد داشته را يصنعت

 تيمالك يها حوزه از يكي در حداقل ديبا دفتر يتخصص يهاپست در شاغل افراد هيكل •
 يمهندس و يفن يابيارز و قراردادها و يحقوق امور ،يابيبازار فناوري، تيريمد ،يفكر

 .  باشند دهيد خصوصنيا در يا ژهيو يآموزش يهادوره و بوده دارا را الزم تخصص

 دفتر در شده جذب افراد يها يتوانمند شيافزا يبرا مداوم و مندهدف هايآموزش برنامه •
 .باشد شده هيته

 .باشند دفتر ارياخت در مجرب مشاوران از يگروه •
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  دفاتر انتقال فناوري در مؤسسات جادياز ا شيمالحظات الزم پ -7

 فكري، مالكيت و صنعت با ارتباط دفاتر قبيل از مشابه واحدهاي سازي هماهنگ يا و ادغام •
) فناوري و يپژوهش معاونتيا ( فناوري معاونت ليذ فنّاوري انتقال دفتر جاديا جهت در

  مؤسسه
 امناء أتيه مصوب يفكر تيمالك حقوق ضوابط و مشي خط يساز ادهيپ جهت يزير برنامه •

 مؤسسه

 يها تيمدت دفتر انتقال فناوري با توجه به قابل دار و برنامه كوتاه اقدامات اولويت ارائه •
  مؤسسه

 :فنّاوري انتقال و يساز يتجار حوزه در غيردولتي مؤسسات خدمات از استفاده نحوه - 8
 تنوع ليدل به فناوري و يپژوهش مراكز و ها دانشگاه در مستقر فناوري انتقال دفاتر كه آنجا از

 مورد خدمات انواع ارائه ييتوانا است ممكن ،يابيبازار و يحقوق مباحث يدگيچيپ زين و ها فناوري
 تيرعا با توان مي باشند، نداشته را گوناگون يها نهيزم در يتخصص مختلف يها حوزه در ازين

 از شود مي توصيه رو نيا از. شد مند بهره زمينه اين در يخصوص بخش هاي ظرفيت از ضوابطي،
  :ندينما افتيدر را الزم خدمات باشند زير طيشرا واجد كه ييها شركت اي مؤسسات
 و يفكر تيمالك حوزه در خدمات ارائه و دهيرس ثبت به كشور داخل در شركت اي مؤسسه -الف

  .باشد داشته قرار آن ياصل يها تيفعال و فيوظا زمره در فناوري انتقال و يساز يتجار
 اي فناوري تيريمد در متخصص كي و يفكر تيمالك حقوق امور در متخصص كي حداقل -ب

  .باشند) مؤسسه( شركت رهيمد أتيه ياعضا جزء يصنعت تيريمد
 و يفن و يابيبازار ،يفكر تيمالك با مرتبط يها تخصص يدارا) مؤسسه( شركت كاركنان -ج

  .باشند يمهندس
 در يتخصص خدمات ارائه نهيزم در تيفعال سابقه سال كي حداقل داراي) مؤسسه( شركت -د

  .باشند فناوري تيريمد اي و يفكر تيمالك حوزه
  

 اقدام شرايط واجد هاي شركت اطالعات دريافت به نسبت فنّاوري و قاتيتحق علوم، وزارت فناوري معاونت
  .رسانيد خواهد كشور فنّاوري و يپژوهش مراكز و دانشگاهها اطالع به را آنها مشخصات تأييد صورت در و

 يبرخوردار در الذكر، فوق ضوابط تيرعا صورت در فنّاوري، و قاتيتحق علوم، وزارت به وابسته مؤسسات
  .داشت خواهند تياولو وزارت متمركز اعتبارات قالب در مالي يها تيحما از
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  كشور داخل در آن از برداري بهره و خارج در اختراع ثبت از حمايت نامه شيوه -7

  دمهقم
وظايف منـدرج در قـانون اهـداف، وظـايف و تشـكيالت      ) 2(ماده ) ج(از بخش ) 3(استناد به بند  با

ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوريها با همكـاري سـاير   "وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، 
و  مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به منظور فراهم نمودن زمينه حمايـت از حقـوق مالكيـت معنـوي    

همچنـين، بنـد   . بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري قرار گرفته است "ربط ثبت در مراجع ذي
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي كشـور، دولـت را ملـزم بـه       45ماده ) ب(
و  المللـي  در سطح بـين  (PATENT)هاي ثبت جواز امتياز علمي  تأمين و پرداخت بخشي از هزينه“

 ايـن  لـذا، . اسـت  نمـوده  ”خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شـده داخلـي، توسـط توليـد كننـدگان     
  .است شده تدوين فوق هاي حمايت انجام نحوة تبيين منظور به نامه شيوه

  تعاريف) 1( ماده
مراجعي هستند كه از سوي معاونت فنّاوري وزارت علوم، تحقيقات و فنّـاوري  : مراجع حمايتي -الف 

  .دارند عهده بر را كشور داخل در آن از برداري بهره واختراع در خارج  ثبتمسئوليت حمايت از 
 از مختـرع  به دولت مالي كمك پرداخت و تعيين براي كه است اي كميته: فكري مالكيت كميته -ب

  .گردد مي تشكيل فوق مراجع از يك هر به يافته اختصاص اعتبار محل

  اعتبارات نمودن هزينه موارد) 2( ماده
  كشورها ساير در اختراعات ثبت هاي هزينه از) درصد 50حداكثر ( بخشي پرداخت -1
ثبت شده  اختراعات از برداري بهره حق واگذارياز هزينه ) درصد 20حداكثر (بخشي  پرداخت -2

  داخلي به توليدكنندگان
ــابي و ايجــاد زمينــة   هــاي هزينــه -3 ــه بازاري ــوط ب ــرداري بهــرهمرب ثبــت شــده  اختراعــات از ب

  )كل اعتبارات ٪10حداكثر (داخلي
 )كلّ اعتبارات ٪10حداكثر ( اختراعات ارزيابي جهت مشاوره و كارشناسي هاي، هزينه -4
 مالكيت حقوق از حمايت زمينه در سازي فرهنگ و رساني اطالع آموزش، به مربوط هاي هزينه -5

كـلّ   ٪10حـداكثر  ( شـده اختراعـات ثبـت   سـازي  تجـاري  و بازاريابي اختراعات، ثبت و فكري
 )اعتبارات
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 فنّـاوري  معاونـت  تأييـد  بـا  2 و 1 بنـدهاي  در شـده  تعيـين  سقف از بيشتر مالي حمايت: تبصره
  .بود پذيرخواهد امكان

   كشور از خارج در اختراع ثبت هزينه از بخشي تأمين شرايط) 3( ماده
  .باشد رسيده ثبت به كشور داخل در نظر مورد اختراع -1
سـازمان پژوهشـهاي    توسـط ارزش كـاربردي اختـراع    و بودن جديدتخصصي و تأييد  ارزيابي -2

 . علمي و صنعتي ايران صورت گرفته باشد

 .باشد داشته سازي تجاري قابليت اختراع -3
 تـأمين  را كشـور  ملّـي  منـافع  و داشته اقتصادي توجيه نظر مورد) هاي(كشور در اختراع ثبت -4

 .نمايد

  اختراعبرداري از  حق بهره) فروش( واگذاريتأمين بخشي از هزينه  شرايط) 4( ماده
  .باشد رسيده ثبت به كشور داخل در نظر مورد اختراع -1
سـازمان پژوهشـهاي    توسـط ارزش كـاربردي اختـراع    و بودن جديدتخصصي و تأييد  ارزيابي -2

 . علمي و صنعتي ايران صورت گرفته باشد

  .باشد شده منعقد اختراع از برداري بهره حق واگذاريمبني بر  قرارداد -3

   ها هزينه پرداخت و اقدام نحوه) 5( ماده
 تشـكيل  بـا  الزم، كارشناسي هاي بررسي انجام و مخترع مدارك تكميل از پس حمايتي مراجع -الف

 خواهـد  اخذ مخترع از الزم هاي تضمين و تعيين را دولت مالي حمايت ميزان فكري مالكيت كميتة
  .كرد
 گيـري  بهره و حمايتي مرجع وحمايت هماهنگي با مخترع كشور، از خارج در اختراع ثبت جهت -ب
 موظـف  و نمـوده  آغاز را كشور از خارج در ثبت به مربوط اقدامات صالح ذي حقوقي مشاورة دفاتر از

 مرجـع  بـه  را كـار  پيشـرفت  از گزارشـي  يكبار ماه سه هر خود، سهم موقع به پرداخت ضمن است،
  .دهد ارائه حمايتي

 از پـس  ،ثبت شده داخلي به توليد كننـدگان  اختراعات از برداري بهره حق واگذاري با ارتباط در -ج
 اختـراع  از بـرداري  بهـره   بر مبني امتياز خريدار از تضمين اخذ و مربوطه مالي و حقوقي اسناد ارائة
  .شد خواهد پرداخت فكري مالكيت كميتة توسط شده تصويب مالي كمك نظر، مورد
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  حمايتي مراجع عملكرد گزارش )6( ماده

 تخصـيص  و نماينـد  مي ارائه فنّاوري معاونت به ماه شش هر را خود عملكرد گزارش حمايتي مراجع
 .گرفت خواهد صورت آينده برنامه و گذشته عملكرد ارزيابي مبناي بر اعتبار

  )7( ماده
 و تحقيقـات  علـوم،  وزارت فنّـاوري  معاونـت  مـديران  شوراي تصويب به مـاده 7 در نامــه شيوه ايـن

 .شود مي اجرا آزمايشي صورت به يكسال مدت به 1387 سال ابتداي از و رسيده فنّاوري
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  خالقيت شكوفائي هايكانون اندازي راه و تأسيس نامه آيين - 8

  مقدمه 
 در موجود امكانات و ها ظرفيت از استفاده با نوآوري ارتقاء و خالقيت بروز سازي زمينه منظور به 

 ،)39( مواد اهداف تحقق راستاي در و فنّاوري و علم پاركهاي و پژوهشي مؤسسات و دانشگاهها
 اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون) 48( و )46( ،)45(

 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تشكيالت و وظائف اهداف، قانون) 2( ماده مفاد باستناد و ايران
 ايجاد زير شرايط با خالقيت شكوفائي هاي كانون اسالمي، شوراي مجلس 18/5/1383 مصوب

  .شوند مي

  تعاريف – 1 ماده
 از را آن امكانات و اعتبارات تأمين و نموده تأسيس را كانون كه است سازماني: مؤسس سازمان 1-1

  .گيردمي عهده به غيردولتي و دولتي مجاري
- مي ابالغ او به مؤسس سازمان مقام باالترين سوي از كانون اداره كه است شخصي: كانون دبير 1-2

 .گردد
 داشته اجرا قابليت و بوده منطق و هماهنگي داراي كه خام بصورت فكر، از اي چكيده: ايده 1-3

 .باشد
  نو ايده صاحب و مبتكر حقيقي اشخاص: ايده صاحبان 1-4
 مسايل، با ارتباط در نو هاي ايده و ها فرضيه نظرات، آمدن بوجود و انديشه درخشش: خالقيت 1-5

 بهبود يا جديد روشهاي يا و محصوالت ايجاد موجب نهايت در كه موجود هايخأل و تنگناها
 . شود مي يافته

 هاي ايده نمودن كارا و اثبات به زير خدمات ارائه با كه است واحدي: خالقيت شكوفائي كانون 1-6
 . كند مي كمك خالقانه هاي ايده شكوفايي و علمي

  تخصصي مشاوره ارائه  •
  وكارگاهي آزمايشگاهي امكانات و تجهيزات از استفاده  •
  وفني علمي اطالعات منابع تأمين و آموزشي هاي دوره برگزاري •
  هاپشتيباني و هاسايرحمايت •
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  اهداف – 2 ماده
  ايده صاحبان توسط دانش بر مبتني نو هاي ايده سازي پياده جهت بسترسازي 2-1
   جوان نيروهاي خالقيت از حمايت و ظهور براي مناسب زمينه ايجاد 2-2

  وظايف -3 ماده
   ايده صاحبان پذيرش 3-1
   نوآورانه فعاليت بقاء و پرورش ايجاد، به كمك 3-2
   نياز مورد خدمات و مشاوره ارائه طريق از ايده سازيپياده براي ايده صاحبان هدايت  3-3
   فناور واحدهاي رشد مراكز در پذيرش قالب در فعاليت ادامه براي تسهيالت ايجاد   3-4
   فكري مالكيت حقوق حفظ جهت قانوني هاي حمايت آوردن فراهم براي تالش  3-5
   علمي هاي ايده نمودن كاربردي راستاي در ايده صاحبان از حمايت  3-6

   خالقيت شكوفائي كانون تأسيس نحوه و شرايط -4 ماده
   مشخص اندازي راه برنامه تدوين  4-1
   پايه تجهيزات و اتتأسيس و مناسب فضاي اختصاص 4-2
 الزم وكارگاهي آزمايشگاهي تجهيزات به دسترسي 4-3

   تخصصي هايمشاوره براي مؤسس سازمان انساني منابع و آموزشي كمك وسائل از استفاده و دسترسي امكان 4-4
  :زير مشخصات با تخصصي و كوچك بسيار مديريتي ستاد  4-5

   توسعه و تحقيق امر در كافي تجربه •
  خالقيت و نوآوري مباني با آشنايي •
 )طريق گروههاي تخصصي از( ايده صاحبان شناخت و هاايده ارزيابي در توانايي •

  پذيردمي انجام مؤسس سازمان تصويب با خالقيت شكوفايي كانون تأسيس 4-6
  .رسيد خواهد تصويب به مؤسس سازمان توسط موجود امكانات از استفاده نحوه نامهآيين: تبصره 

   تقاضا بررسي نحوه مراحل شرايط -5 ماده
 و بررسي را ايده يا طرح فني و علمي هاي جنبه درخواست، دريافت از پس مؤسس سازمان

 يكماه حداكثر مدت طي تقاضا نياز مورد خدمات و امكانات نوع ارائه به نسبت تأييد درصورت
  . رساند مي متقاضيان اطالع به را نتيجه و نموده گيري تصميم
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   امكانات از استفاده -6 ماده
 و علمي خدمات و تجهيزات و امكانات از صحيح برداري بهره در كافي دقت موظفند ايده صاحبان

 و اموال از حفاظت خصوص در مؤسس سازمان ضوابط و آورند عمل به مؤسس سازمان فني
 خسارتهاي مسئوليت اينصورت غير در. نمايند رعايت را بهداشتي و ايمني هايجنبه و تجهيزات

  . شود گيريتصميم ايشان كار ادامه به نسبت و داشته عهده بر را وارده

   فكري مالكيت - 7 ماده
 شروع از قبل اينكه مگر است خودشان به متعلق نامه آئين اين موضوع ايده صاحبان دستاوردهاي

 ايده از ناشي دستاوردهاي فكري مالكيت به نسبت دستگاه و نوآور ميان كتبي نامه توافق فعاليت،
 انتشارات از مناسب نحو به را سازمان حمايت مراتب بايد ايده صاحب حال هر در. گيرد صورت
  . نمايد اعالم نوآوري به مربوط

   خالقيت شكوفائي هاي كانون اركان -8ماده 
  كانون دبير 8-1
 پذيرش شوراي 8-2

 تخصصي مشاوران 8-3

 براي احتساب قابل اجرايي خدمات عنوان به كانون در خدمات ارائه و همكاري ساعات:  تبصره
  .شد خواهد محسوب علمي هيئت اعضاء

   فعاليتها ارزيابي - 9 ماده
 كاربرگ تكميل با فناوري و تحقيقات علوم، وزارت فناوري معاونت توسط كانون اي دوره ارزيابي
 اعتبار هايرديف محل از تشويقي حمايتهاي عملكرد، تأييد صورت در. گيردمي انجام مربوطه
  .پذيرفت خواهد انجام كانون فعاليت توسعه جهت در مربوطه

  10 ماده
  .باشدمي االجرا الزم ابالغ تاريخ از و تهيه تبصره 2و   ماده 10در  نامه آيين اين
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  صنعتي نيمه توليد مرحله در تحقيقات از حمايت برنامه نامه شيوه -9

  
  مقدمه
 و پـذيرش  نحوه نمودن اجرايي منظور به صنعتي نيمه توليد مرحله در تحقيقات از حمايت نامه شيوه

 نتـايج،  مالكيت و طرفين حقوق تعيين اقساط، پرداخت قرارداد، انعقاد اعتبار، تأمين تصويب، مراحل
 اطالعـاتي  نظام و ارزيابي نظارت، آمده، بدست فنّاوري انتقال يا و نگهداري فنّي، دانش مستندسازي

 توسـط  نامـه  شـيوه  ايـن . اسـت  گرديـده  تنظيم و تهيه صنعتي نيمه توليد تحقيقات برنامه طرحهاي
 و ثابـت  عامـل  دسـتگاه  عنوان با ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان شامل عامل هاي دستگاه
 بـه  84-85-86 هـاي  سـال  بـراي  خراسان فنّاوري و علم پارك و اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرك

  ).است بالمانع مذكور هاي دستگاه مجدد انتخاب( آيد، مي در اجرا

  تصويب مراحل و پذيرش نحوه -1 ماده
 تحقيقـات  طرحهـاي  اجراي دهنده پيشنهاد توانند مي غيردولتي حقوقي و حقيقي افراد كليه -1-1

  .باشند عامل دستگاههاي به صنعتي نيمه توليد
 رسـاني،  اطالع هاي روش ديگر و كثيراالنتشار روزنامه دو در حداقل سال هر بهار در فراخوان -1-2

 سـازمان  توسـط ) مـاه  مـرداد  پايـان  تـا (مشـخص  زمـاني  بـراي  فنّاوري، معاونت هماهنگي با
 .شود مي انجام ايران صنعتي و علمي هاي پژوهش

 كليـه  اختيـار  در و تهيـه  را يكسـان  اي پرسشـنامه  عامـل  هاي دستگاه فراخوان اعالن از پس -1-3
 .نمايند اقدام آن تكميل به نسبت تا دهند مي قرار متقاضيان

 و حقيقـي  اشخاص توسط شده ارسال تقاضاهاي كليه صنعتي، نيمه هاي طرح فراخوان اعالم با -1-4
 اقـدامات  بـراي  و ثبـت  ها طرح اطالعات بانك در مستندات، تكميل و تفكيك از پس حقوقي،
 در همـاهنگي  براي موظفند عامل هاي دستگاه. گردد مي ارجاع ها طرح ذيربط واحد به بعدي

 قابـل  تـا  نمـوده  مكـانيزه  را ها طرح موجود اطالعات يكسان، افزار نرم يك اساس بر مرحله هر
 .شوند فنّاوري واحدهاي ارتباطات امور كل اداره و عامل هاي دستگاه كليه براي دسترس

 و دقيـق  كارشناسي مورد بيشتر بررسي منظور به طرحها نياز مورد مستندات تكميل از پس -1-5
 در كـه  ذيـربط  علمـي  شـوراهاي  در تا گيرند مي قرار اقتصادي و فنّي علمي، نظر از تفصيلي
 .شوند گيري تصميم گيرد مي شكل عامل هاي دستگاه
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 و كـاري  دوبـاره  و مشـابه  هـاي  طـرح  تصـويب  از جلوگيري براي موظفند عامل هاي دستگاه -1-6

 .گيرند كار به را خود امكانات و ها توانمندي كليه ها طرح مناسب كيفيت تضمين همچنين
 شـده  تعيـين  اعتبـار  بـه  توجـه  بـا  اقدام هاي روش و ها سياست سازي هماهنگ نظارت، براي -1-7

 از يـك  هـر  نماينـده  شـامل  منتخـب،  شـوراي  نـام  بـا  فنّـاوري  معـاون  نظارت تحت شورايي
 بـه  نظـر  صـاحب  نفـر  دو كشـور،  ريـزي  برنامه و مديريت سازمان نماينده عامل، هاي دستگاه
 تشـكيل  كـل  اداره اين در فنّاوري واحدهاي ارتباطات امور كل مدير و فنّاوري معاون انتخاب

 .شود مي
 شـوراي  تصويب به قبالً بايد باشد، مي ريال  500.000.000 از بيش آنها هزينه كه هايي طرح -1-8

 .برسد منتخب
 .گردد مي منعقد غيردولتي حقوقي نهادهاي با تنها قرارداد -1-9
 :گيرد مي قرار مدنظر زير يمعيارها عامل دستگاه توسط هاطرح تصويب و پذيرش در -1-10

 موفقيـت  بـا  را) سـازي  نمونـه  و آزمايشگاه( پژوهشي مرحله شده، ارايه طرحهاي  -1-10-1
 .باشند گذرانده

 در نـوآوري  بـا  يا و) محدود ابعاد در( شود توليد به منجر صنعتي نيمه طرح انجام  -1-10-2
 .يابد كاهش آن هزينه يا افزايش توليد حجم طرح،

 فنّـاوري  معاونـت  سـوي  از شـده  اعـالم  فنّـاوري  اولويتهـاي  و ها سياست با طرح  -1-10-3
 .باشد داشته انطباق) نامه شيوه اين دو ماده در مندرج(
 مقيـاس  در محيطـي  زيسـت  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  فنّي، توجيه داراي ها طرح  -1-10-4

 .باشند صنعتي و صنعتي نيمه
 .باشند داشته كافي اجرايي و علمي توانايي و صالحيت هاطرح مجريان  -1-10-5
 در( عامـل  هاي دستگاه از يكي به توانند مي تنها غيردولتي حقوقي و حقيقي افراد  -1-10-6

 .دارند ارسال را خود تقاضاي) مربوط جغرافياي منطقه
 ديگـر،  دولتـي  تسـهيالت  محـل  از طـرح  يـك  كامل هاي هزينه تأمين صورت در  -1-10-7

 .باشد نمي ميسر طرح همان براي صنعتي نيمه هاي طرح محل از اعتبار تأمين امكان

  دار اولويت هاي طرح -2 ماده
  .طرح اعتبار تأمين در خصوصي بخش از ديگري گذارسرمايه يا و مجري مشاركت -2-1
 .باشند محصول خريد متقاضي داراي كه هايي طرح -2-2
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 .باشند مند بهره كشور از خارج مشاوران از يا و بوده خارجي همكار داراي كه هايي طرح -2-3
 معتبـر  علمـي  مراكـز  سـوي  از طـرح  بودن ابتكاري كه مبتكران سوي از شده ارايه هاي طرح -2-4

 .باشد گرفته قرار تأييد مورد

  اعتبار تأمين -3 ماده
 يـا  و بودجـه  قـانون  113545 رديـف  از صـنعتي  نيمـه  توليـد  تحقيقـات  برنامه اعتبار تأمين -3-1

  .باشد مي ديگر مربوط هاي رديف
 بـه  وزارتخانـه  ذيحسـابي  طريـق  از و تعيـين  فنّـاوري  معاونت توسط عامل دستگاه هر اعتبار -3-2

 انجـام  مسـئوليت  عامـل  دسـتگاه  مـالي  امـور  و گردد مي واريز مربوط دستگاه جاري حساب
 .دارد عهده به را ها هزينه

 ايـن  بـراي  فقـط  را صنعتي نيمه هاي طرح هاي پرداخت باز هستند، موظف عامل هاي دستگاه -3-3
 .نمايند هزينه ها طرح

 بـه  نسـبت  سـاله  همـه  عامـل  دستگاه بعد، هاي سال به انتقالي مالي تعهدات انجام منظور به -3-4
 .نمايد مي اقدام فنّاوري معاونت به مالي تعهدات فهرست ارسال

 بنـد  در مذكور رديف اعتبار محل از كه بود خواهد سال همان اعتبار معادل شده تعهد مبالغ -3-5
 .شد خواهد تأمين 3-1

  قرارداد انعقاد -4ماده
 بررسـي  از پس كه باشد مي كتبي قرارداد اساس بر عامل دستگاه در مصوب هاي طرح اجراي -4-1

  .رسد مي او نماينده يا و عامل دستگاه رئيس و مجري امضاي به علمي شوراي در آن تأييد و
 بـراي  ضـروري  مـدارك  و اسـناد  طرح نتايج استانداردهاي و مشخصات طرح نوع با متناسب -4-2

 طـرح  اجـراي  قـرارداد  در طـرح  سـازي  تجاري متولي تعيين همچنين و حاصله، نتايج تدوين
 .گردد مي قيد صنعتي نيمه

 خاتمـه،  نظارت، اجرا، مراحل اجرا، مدت شروع، تاريخ شامل اساسي نكات حاوي بايد قرارداد -4-3
 .باشد... و طرح، اعتبار مبلغ

  اقساط پرداخت -5ماده
 كـل  ميـزان  بـه ( كـار  انجام براي مجري از) سفته يا چك( تضمين اخذ و قرارداد عقد از پس -5-1

 كـل  اعتبـار %) 25( پـنج  و بيست حداكثر ميزان به طرح اجراي پرداخت پيش ،)طرح اعتبار
  .شود مي پرداخت مجري به طرح
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 پيشـرفت  بـا  و مجـري  درخواسـت  بـه  بنـا  مرحله هر در طرح اجراي قرارداد اقساط پرداخت -5-2

 مسـئولين  و نـاظر  تأييـد  از پـس  قـرارداد  اسـاس  بر مرحله آن گزارشات ارايه و طرح اجراي
 .گيرد مي انجام ذيربط

 اعـالم  و نهـايي  گـرازش  ارايـه  از پـس  ،)كـار  انجام حسن( طرح، اجراي قرارداد قسط آخرين -5-3
 ذيربط علمي شوراي ناظر تأييد و مجري توسط فنّاوري اسناد و مستندات همراه طرح خاتمه

 .شود مي پرداخت مجري به

  فنّي دانش مستندسازي -6 ماده
 طـرح  فنّـي  دانـش  بـه  مربوط اطالعات كليه تدوين و گردآوري به نسبت است مكلف مجري -6-1

... و فنون ها،روش فرآيندها،) ساخت تفصيلي، مفهومي، پايه، مهندسي( مهندسي علوم شامل
 آن سـازي  پيـاده  و بـرداري  بهـره  و ديگران به فنّي دانش انتقال امكان كه بطوري نمايد اقدام
  .گردد پذيرامكان مجري از غير توسط

 .برسد علمي شوراي و ناظر تأييد به بايد مي آن اطالعات بودن كامل و مستندات كيفيت -6-2
 علمـي  روشـهاي  و ظـوابط  اسـاس  بر كه مداركي و اسناد مجموعه و اجرا مراحل هاي گرازش -6-3

 بانـك  در انـد  شـده  بنـدي  طبقـه  نيز آنها به دسترسي و اهميت نظر از و يافته تدوين و تهيه
 .شوند مي نگهداري مربوط اطالعات

  آمده دست به فنّاوري انتقال يا و نگهداري طرفين، حقوق  -7 ماده
 اتكـاي  بـه  كه است مجري با آنها سازي تجاري و ها طرح از حاصل نتايج كارگيري به اولويت -7-1

 توسـعه  هـاي  شـركت  همكـاري  بـا   مجـري،  تمايـل  صـورت  در و) تحويلي اسناد( فنّي دانش
 بـراي  را الزم همكـاري  عامـل  هـاي  دسـتگاه  اسـت  بـديهي . گيـرد  مـي  صـورت  سـازي  تجاري
  .داد خواهند انجام سازي تجاري

 تعيـين  قـرارداد  مفـاد  در صـنعتي  نيمـه  طرح اجراي از حاصل نتايج مالكيت و طرفين حقوق -7-2
 .گردد مي

 طـرح  دسـتاورد  شـدن  تجـاري  از ناشـي  سـازي  تجاري توسعه هاي شركت يا و مجري حقوق -7-3
 .باشد مشخص بايد صنعتي نيمه

 طـرح  دسـتاورد  شـدن  تجـاري  از ناشـي  سازي تجاري توسعه هاي شركت يا و مجري حقوق -7-4
 .باشد مشخص بايد صنعتي نيمه
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  فنّي دانش خريداران توسط اقساط بازپرداخت -8 ماده

 تـنفس  و طـرح  ازاتمـام  بعد را دريافتي مبالغ معادل طرح نتايج مالكيت ازاي در بايد مجري -8-1
  .دهد عودت ماهه شش قسط شش در ساله يك

 ايـن  حقـوقي،  شـخص  بـه  طرح از حاصل تجهيزات و آالت ماشين نتايج، واگذاري صورت در -8-2
 اقسـاط  كليه ماهه، دوازده تنفس زمان يك و طرح آميز موفتيت پايان از بعد بايد مي شخص
 .دهد عودت ماه شش هر فاصله به قسط چهار در را تحقيق در حاصل نتايج خريد

 .گردد هزينه صنعتي نيمه هاي طرح براي فقط بايد  اقساط هاي بازپرداخت كليه -8-3

  ارزيابي و نظارت -9 ماده
 وظيفـه  كـه  هـا  طـرح  نـاظران  يا ناظر طريق از ويژه به و نظارت فرآيند اساس بر نظارت امر -9-1

 زمـاني  مقـاطع  در طـرح  اجـراي  طول در دارند، عهده به را ها طرح بر اجرايي و علمي نظارت
  .گردد مي اعمال مرحله هر انتهاي نيز و مناسب

 طـرح  كننـده  تصويب علمي شوراي توسط و عامل دستگاه پيشنهاد با ها طرح ناظران يا ناظر -9-2
 يـا  نـاظر  الزحمـه  حـق  و بـوده  نـاظر  خدمات شرح چارچوب در نظارت امر. شوند مي انتخاب
 .بود خواهد پرداخت قابل نظارت قراراداد اساس بر ناظران

 طرحهـاي  بـه  يافته تخصيص اعتبار%) 2( درصد دو معادل حداكثر است مجاز عامل دستگاه -9-3
 صورت به نظارت حق بابت را%) 6( درصد شش و كارشناسي هاي بررسي بابت را صنعتي نيمه

 .برساند مصرف به مستقل
 مـي  طـرح  قـرارداد  اجـراي  حسـن  بر نظارت مسئول عامل، دستگاه نماينده )ناظران يا( ناظر -9-4

 .نمايد مي طرح اجرايي و علمي پيشرفت خصوص در گزارش ارايه به اقدام و باشد
 بـه  توانـد  مـي  را طـرح  دو حداكثر نظارت شوراي در عضو چه و منفرد صورت به چه ناظر هر -9-5

 .باشد داشته نظارت تحت همزمان صورت
 توانـد  نمـي  نـاظر . باشند يكديگر هاي طرح مجري و ناظر متقابل طور به نبايد مجري و ناظر -9-6

 .باشد نظارت مورد طرح همكار
 سـاخت  و خريـد  مربـوط،  نتـايج  و مراحل از يك هر در طرح اجراي روش مورد در اظهارنظر -9-7

 تغييـر  هرگونـه  طـرح،  اجراي قرارداد اقساط و وجه درخواست ادواري، هاي گزارش تجهيزات،
 طـرح،  اجـراي  بنـدي  زمـان  و هزينـه  هاي رديف جابجايي و اعتبارات طرح، اجراي مراحل در

 .است ناظران يا ناظر هاي مسئوليت از طرح خاتمه يا توقف نهايي، گزارش
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 از متشـكل  كميسـيوني  در موضـوع  مجـري،  با ناظران يا و ناظر بين اختالف بروز صورت در -9-8

 كميسـيون  نظـر  و مطرح حقوقي دفتر نماينده و ارشد مديريت ذيربط، علمي شوراي اعضاي
 .بود خواهد االجرا الزم

  ها طرح اطالعاتي نظام -10 ماده
 و تهيـه  مسـئوليت  عامـل  هاي دستگاه همكاري با ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان -10-1

 دريافـت  شـامل  طرح اجرايي مراحل كليه و دارد عهده به را ها طرح اطالعاتي نظام نگهداري
 بـا  طرح تصويب عدم يا و تصويب تقاضاها، بررسي تخصصي، هاي گروه به تقاضا توزيع تقاضا،
 يـك  ايجـاد  و طراحـي  طريـق  از بايسـت  مـي ... و خاتمه، نظارت، اجرا، طرح، ابالغ علت، ذكر
 اولـين  انجام از قبل تا مزبور سايت وب. شود رساني اطالع متقاضيان عموم به واحد سايت وب

  .شود درج فراخوان متن در آن آدرس و گردد اندازي راه و طراحي بايست مي فراخوان
 .كنند روز به را خود اطالعات سال طول تمام در هستند موظف عامل هاي دستگاه -10-2
 از سـهولت  بـه  آن عمومي اطالعات به دسترسي كه باشد طوري بايد ها طرح اطالعاتي بانك -10-3

 .گردد پذير امكان وب طريق
 .داشت خواهد نظارت مزبور بندهاي انجام بر فناوري واحدهاي ارتباطات امور كل اداره -10-4

  متفرقه موارد -11 ماده
 صـنعتي  نيمـه  هاي طرح سال هر مالي و عملياتي عملكرد گزارش عامل، دستگاه مالي امور -11-1

  .نمايد مي ارسال فناوري معاونت به بعد سال ماه فروردين پايان تا حداكثر را
 مورد صنعتي نيمه توليد هاي طرح ادواري و موردي هاي گزارش است موظف عامل دستگاه -11-2

 قـرار  آنهـا  اختيـار  در و تهيه را كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان يا و فنّاوري معاونت نياز
 .دهد

 برنامـه « اجرايي دستورالعمل چارچوب در بند شش و پنجاه و ماده يازده در نامه شيوه اين -11-3
 معاونـت  تصـويب  به ،1384 ماه بهمن در »صنعتي نيمه توليد مرحله در تحقيقات از حمايت
 اسـت  رسيده كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان و فنّاوري و تحقيقات علوم، وزارت فنّاوري

 .باشدمي االجرا الزم تاريخ اين از كه


	Commercialization- Hashemi.jpg
	Rahnamie Tejarisazi.pdf

