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شیوه نامه حق امتیاز احنصاری، مالکیت فکری و ثبت اخرتاعات 

  داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی ؽِشکشد

 

 

 ( : 1)هــادٍ 

 : همذهَ 

   دك اهتیاص احنصاسی ّ هالکیت فکشی ؽاهل کلیَ ی فؼالیت 

ُای حتمیماتی هی ؽْد کَ تَ ًْػی هٌجش تَ تْلیذ یک حمصْل، 

. پیؾربد یک سّػ ّ یا تْعؼَ ی یک فشایٌذ تْلیذی هی گشدًذ

دس صْستی کَ پیؾربد یک سّػ ّ یا تْعؼَ ی یک فشایٌذ 

تْلیذی تَ کغة دمْق هادی اص لثیل پشّاًَ یا جمْص تْلیذ ّ 

یا اًؼماد لشاسداد تشای کغة دسآهذ ّ دك اهتیاص هٌجش ؽْد 

 .آى دمْق هادی ًیض هؾوْل ایي دعتْسالؼلول خْاُذ تْد

 

 ( : 2)هــادٍ 

 : تؼشیف دك اهتیاص 

دك اهتیاص ؽاهل کلیَ ی هٌافغ کغة ؽذٍ اص اػغاء جمْص 

اخرتاع، پشّاًَ تْلیذ، عِام، ّ یا ُش گًَْ هبشٍ تشداسی 

 .جتاسی اص ًتایج داصل اص حتمیمات اعت

 

 : تؼشیف اخرتاع 

 خصْصیت یش تاؽذ تَ 3ُش پذیذٍ، فشآیٌذ ّ هْضْػی کَ ؽاهل 

 : تلمـی هی گشدد(Patent)ػٌــْاى اخرتاع 

 جذیذ تاؽذ -1

 ًْ آّس تاؽذ -2

 لاتلیت صٌؼتی ّ جتاسی ؽذى داؽتَ تاؽذ -3

 

 ( : 3)هــادٍ 

 : ُــذف 

ُذف داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی ؽِشکشد اص تذّیي ایي ؽیٍْ ًاهَ 

محایت اص اجنام فؼالیت ُای ػلوی ّ هبشٍ تشداسی اًتفاػی اص 

آى تْعظ داًؾگاٍ ّ حمممیي دس ساعتای استماء عغخ آهْصػ ّ 

 .پژُّؼ اص عشیك اجنام پژُّؼ ُای پایَ ّ کاستشدی هی تاؽذ

 

 

 

 : اُذاف اختصاصی ایي ؽیٍْ ًاهَ ػثاستٌذ اص 

تـْعؼَ ی پژُّؼ ُای کاستشدی ّ کغرتػ استثاط حمممیي  -1

 داًؾگــاٍ تا صٌایغ ّ عایـش دعتگاٍ ُای اجشایی 

تشّیج تَ ثثت سعاًذى اخرتاػات تْعظ هتخصصیي ّ حمممیي  -2

 داًؾگاٍ 
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محایت اص حتمیمات ّ عایش فؼالیت ُای ػلوی کَ هٌجش تَ  -3

 ثثت اخرتاع هی گشدد

تذّیي اصْل کلی تشای تؼییي عِن حممك ّ داًؾگاٍ اص دس  -4

آهذُای اخرتاػات ّ حمصْالتی کَ هٌجش تَ دصْل دك اهتیاص 

 .هی ؽْد

اختار عیاعت ُا ّ الذاهات ذناٌُگ تشای التصادی کشدى  -5

 هالکیت فکشی ّ هؼٌْی اخرتاػات 

- افضایؼ اهکاى عشهایَ گزاسی دس خبؼ حتمیمات ػلوی  -6

 کاستشدی

 

 ( : 4)هــادٍ 

 : چگًْگی کغة دك اهتیاص ّ ثثت اخرتاع 

   تش اعاط هفاد لشاسداد پژُّؾی ًتایج حتمیماتی کَ اهکاى 

هبشٍ تشداسی جتاسی، کغة جمْص ّ پشّاًَ تْلیذ ّ یا اهکاى 

ثثت اخرتاع آهنا ّجْد داسد تایغتی تَ صْست کتثی تَ هؼاًّت 

پظ اص تأییذ ّ اتالؽ ًغثت . پژُّؾی داًؾگاٍ گضاسػ ؽًْذ

عِن عشفیي تْعظ هؼاًّت پژُّؾی داًؾگاٍ، پژُّؾگش ًغثت تَ 

ثثت اخرتاع یا هبشٍ تشداسی جتاسی اص تْلیذات ػلوی خْد 

 . الذام دنْدٍ ّ ًتیجَ سا تَ داًؾگاٍ اػالم هی دنایذ

 

 ( : 5)هــادٍ 

 : اصْل کلی 

ُش گًَْ اخرتاع، تْلیذ حمصْل ّ یا فشایٌذی کَ تا  -1

اعتفادٍ اص اهکاًات یا تْدجَ داًؾگاٍ تَ ثثت یا اجنام 

سعذ، داًؾگاٍ دس ًتایج هادی ّ هؼٌْی داصل اص آى داسای 

 .دك خْاُذ تْد

چٌاى چَ یک فؼالیت ػلوی تا محایت ّ عشهایَ گزاسی خاسج  -2

اص داًؾگاٍ تَ تْلیذ یک حمصْل جتاسی ّ یا یک اخرتاع هٌجش 

ؽْد، آى عشهایَ گزاس ًیض دس دمْق هالکیت فکشی هشتْعَ 

 .عِین اعت
 

 

 

 

اًؼماد ُش گًَْ لشاسداد ّ هْافمت ًاهَ تشای کغة  -3

پشّاًَ ّ هبشٍ تشداسی اص یک حمصْل یا خرتاع تایغتی تا 

ًظاست هؼاًّت پژُّؾی داًؾگَ صْست گشفتَ ّ اعالػات آى 

 .تشای داًؾٌگاٍ اسعال گشدد

اعتفادٍ اص ًام ّ آسم داًؾگاٍ هٌْط تَ کغة اجاصٍ اص  -4

 .هؼاًّت پژُّؾی داًؾگاٍ خْاُذ تْد
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تا صهاى ثثت یک اخرتاع، حممیي جماغض تَ اًتؾاس اعالػات  -5

ػلوی کَ دس ثثت آى اخرتاع تأثیش هٌفی داؽتَ تاؽذ 

 .خنْاٌُذ تْد
 

 ( : 6)هــادٍ 

 : چگًْگی ختصیص دس آهذ داصل اص دك اهتیاص 

دس ؽشایغی کَ داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی ؽِشکشد تٌِا : الف 

 : عشهایَ گزاس عشح ُای حتمیماتی تاؽذ

دس ساعتای تؾْیك خمرتػیي اص تاسیخ تصْیة ایي ؽیٍْ ًاهَ دس 

ؽْسای پژُّؾی، عِن دسآهذ عالیاًَ ی داصل اص دك اهتیاص 

تشای کلیَ ی عشح ُای حتمیماتی کَ تَ ثثت یک اخرتاع ّ یا 

تشا حممك % 85تْلیذ یک حمصْل جتاسی هٌجش هی ؽًْذ تَ هیضاى 

 .تشای داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی ؽِشکشد تؼییي هی گشدد% 15ّ 

دس ؽشایغی کَ ػالٍّ تش داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی ؽِشکذ : ب  

تا : یکَ یا چٌذ عشهایَ گزاس دیگش ًیض ّجْد داؽتَ تاؽذ

تْجَ تَ ًغثت هؾاسکت دس عشهایَ گزاسی دس ؽْسای پژُّؾی 

داًؾگاٍ ًغثت تَ تؼییي عِن ُش یک اص ری ًفؼاى تصوین 

 .گیشی خْاُذ ؽذ

 

 

 ( : 7)هــادٍ 

 : هالکیت امسی اخرتاع 

   دس ساعتای ایجاد اًگیضٍ تشای پژُّؾگشاى دس جؼت جتاسی 

دنْدى تْلیذات ػلوی خْد، داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی ؽِشکشد حممك 

سا صادة اصلی اخرتاع هی داًذ هگش دس هْاسدی کَ عاصهاى 

تأهیي کٌٌٌذٍ تْدجَ دس لشاسداد تأهیي اػتثاس عشح ؽشط 

دس ػیي دال . داؽنت دك هالکیت امسی اخرتاع سا حلاػ دنْدٍ تاؽذ

حممك تایذ دس ذنَ جا ّاتغتگی خْد تَ داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی 

 .ؽِشکشد سا تغْس ّاضخ رکش دنایذ

 :سایر محایت های دانشگاه از اخرتاعات 

دس هْاسدی کَ تْلیذات ػلوی حمممیي تَ ثثت اخرتاع هٌجش 

 عال داًؾگاٍ تأهیي 5ؽًْذ تا تصْیة ؽْسای پژُّؾی تَ هذت 

 .ُضیٌَ ُای ثثت سا تَ ػِذٍ خْاُذ گشفت

 

 

 ( : 8)هــادٍ 

ایي ؽیٍْ ًاهَ کلیَ پشعٌل داًؾگاٍ ّ ًیض افشادی کَ دس 

هشادلی اص کاس حتمیماتی خْد اص هٌاتغ یا تغِیالت داًؾگاٍ 

دس استثاط یا هْضْع ایي ؽیٍْ ًاهَ اعتفادٍ کشدٍ اًذ سا 

چٌاى چَ فشدی عثك هْاسد فْق ؽاهل دال ایي . ؽاهل هی ؽْد

ؽیٍْ ًاهَ تاؽذ ّ عشف لشاسداد تا حمل دیگشی ًیض تاؽذ کَ 
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هاًغ ّاگزاسی کلیَ دمْق تَ داًؾگاٍ ؽْد، ّظیفَ داسد کَ 

لثل اص اهضاء ُش ًْع تؼِذ یا لشاسداد، هْضْع سا تَ اعالع 

هؼاًّت پژُّؾی داًؾگاٍ تشعاًذ تا تا تْافك داًؾگاٍ ّ 

 .هْعغَ ریشتظ، دمْق عشفیي حلاػ گشدد

 

 ( : 9)هــادٍ 

 عال تشای ایي ؽیٍْ ًاهَ دس صْست ًیاص تْعظ 3پظ اص عی 

 .ؽْسای پژُّؾی داًؾگاٍ هْسد تاصًگشی لشاسد خْاُذ گشفت

 

 

 ( : 10)هــادٍ 

 

 تْعظ 10/11/1389 هادٍ دس تاسیخ 9ایي ؽیٍْ ًاهَ دس 

ؽْسای پژُّؾی داًؾگاٍ تصْیة ّ پظ اص تأییذ دس ُیأت 

 فا./سئیغَ داًؾگاٍ لاتل اجشا خْاُذ تــْد

 

  

 


