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مقدمه
مالكيت معنوي
 ركن بسيار با اهميت براي مراكز علمي ،پژوهشي ،فناوري در همه جاي دنيا
 جاري نبودن در يك شركت دان بنيان ،نشانه ضعف و ناتواني آن شركت است
 عامل حفظ ارزشهاي بدون شكل فيزيكي ،اما برخوردار از ارزش معنوي و همپنين مادي
 روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود
دارائي ها:
الف -دو نوع دارائي در يك شركت دانش بنيان ،قابل تصور است
 دارائي هاي معنوي:
 دارائي حاصل از خﻼقيتهاي فكري است كه ظاهرا قابل لمس و رؤيت نيست
 ظاهرا فقط ارزش معنوي دارد
 در صورتي كه كاربردي و قابل پياده شدن باشد ،قطعا ارزش مادي نيز دارد،
 مشروط بر اين كه به ثبت رسمي رسيده باشد ،قابل معامله و انتقال است
 دارائي هاي مادي:
 قابل لمس و رؤيت است
 ارزش مادي دارد
 مستقيما قابل معامله و انتقال است
ب -انواع دارائي هاي معنوي:
 ادبي و هنري:
 آثار مكتوب
 كتاب
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 مقاله
 نرم افزار
 و ...
 صنعتي:
 اختراع
 طرح صنعتي
 عﻼئم و نامهاي تجاري
پ -دارائي هاي معنوي محيط دانشگاهي عبارتند از:
 كتب علمي منتشر شده
 مقاﻻت علمي ،ا عم از مندرج در مجﻼت و ارائه شده در همايش ها
 پايان نامه ها و رساله ها
 گزارشات سمينارهاي تخصصي
 جزوات درسي و پاورپوينتهاي مربوط به دروس استادان
 بانكهاي اطﻼعاتي تخصصي
 نرم افزارهاي توسعه يافته
 گزارش هاي پروژه هاي پژوهشي
 و....
پديدآورنده:
 فرد يا افرادي كه يكي از مصاديق دارائي هاي معنوي را ايجاد كرده باشند
 در محيط دانشگاه عبارتند از:
 اعضاي هيأت علمي
 دانشجويان
 در محيط يك شركت دانشبنيان عبارتند از:

 مديران ارشد و مياني
 پرسنل بخش تحقيق و توسعه
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 كليه كاركناني كه با دادههاي توليدي ،ارتباط دارند
 در صورتي كه شركت بزرگتر باشد ،كليه كساني كه به نحوي از انحاء با دادهها سروكار دارند ،آنها را
تجزينه و تحليل ميكنند و به ويژه يكي از انواع كار مطالعاتي را انجام ميدهند.
نوآوري واختراع:
الف -تعريف نوآوري:
 ارائه يك فكر نو براي توليد ،عرضه ،مصرف و  ...يك محصول
 ارائه روش جديد و مطلوب مشتريان براي توليد يا بهكارگيري محصول ،در راستاي:
 ايجاد نياز جديد ،رفع نياز موجود
 بهكارگيري و بهرهبرداري بهتر از محصول توليدي
 توليد يك محصول جديد
 ايده جديد در ارتباط با:
 توليدات،
 فرآيندها،
 خدمات و
 فناوري
ب -تعريف اختراع:
 محصول يا فرآيندي است مبتني بر يك راه نوين توليد
 راه حلي جديد براي برطرف كردن يك مشكل
 يك فرآيند ،ماشين ،بهسازي جديد و مفيد
پ -ثبت اختراع:
 مجوز رسمي دولتي )در بعضي از كشورها غير دولتي اما رسمي( به مخترع ،جهت حفاظت از ايدهاش
 اجازه اختصاصي به مخترع در يك زمينه توسط نهاد مسئول
 هيچكس نمي تواند همان محصول را از همان مسير اختراع شده ،توليد نمايد ،مگر اين كه رضايت
مخترع را به نحوي از انحاء جلب نمايد.
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واگذاري اختراع /نوآوري:
الف -يك اختراع ثبت شده به روش هاي زير قابل واگذاري است:
 انتقال اختراع
 فروش اختراع با /بدون سلب اصل مالكيت از مالك
 متداول است :انتقال كامل دانش به مشتري ،شامل اسناد و مدارك ،آموزش ،مشاوره تخصصي و...
 تابع قرارداد :تفويض اختيار به بهره برداري نامحدود از اختراع ،مجاز بودن به فروش آن به شخص
ثالث ،و ...
 تابع قرارداد :مجاز به بهسازي يا عملياتي كردن اختراع ،محدود به اطﻼع رساني و انتقال بهسازي
ها و ...
 واگذاري امتياز /ليسانس
 واگذاري حق استفاده از اختراع
 متداول است محدوديت انتقال دانش بهره برداري به مشتري ،شامل اسناد و مدارك ،آموزش ،مشاوره
تخصصي
 متداول است محدوديت تفويض اختيار به بهره برداري طبق قرارداد ،محدود به فقط بهره برداري،
غير مجاز به انتفال قرارداد به شخص ديگر
 متداول است محدوديت غير مجاز بودن به بهسازي اختراع ،غير مجاز به اعمال تغييرات در واحد
توليدي
 روش و چگونگي دريافت وجه براي هر دو حالت:
 يك مبلغ ثابت
 درصدي از فروش يا سود
ب -قرارداد فروش اختراع:
 يك قرارداد بسيار پيچيده و تهيه آن قطعا يك كار تخصصي مشترك افراد حقوقي و افراد فني است
 ميتواند قيمت ثابت قراردادي داشته باشد
 معموﻻ قطع ارتباط طرفين
 تعيين اختيارات
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 تعيين محدوديتها
پ -قرارداد واگذاري امتياز /ليسانس:
 قيمت گذاري با توافق طرفين
 ارتباط طرفين با انعقاد قرارداد شروع و مستمر خواهد بود
 اختيارات براي توليد محصول /محصوﻻت خاص ،طبق دستورالعمل توليدي صاحب فناوري ،داده مي-
شود
 محدوديتهاي زيادي براي دريافت كننده امتياز /ليسانس در قرارداد في مابين درج و اعمال ميشود.
 صاحب اختراع يا فناوري ،مجاز و مختار به اعمال انواع نظارت خواهد بود.
شايان ذكر است كه آنچه در اينجا در ارتباط با فروش يا واگذاري اختراع /نوآوري ذكر گرديد ،در باره
فروش يا انتقال فناوري نيز صادق است.
خط مشي مالكيت معنوي:
الف -در هر مؤسسه يا شركت دانش بنيان ،بايد تعريف و رسما تدوين و اطﻼعرساني در سطح سازمان شود.
ب -اهداف جاري سازي آن عبارتند از:
 فراهم سازي زمينه هاي توسعه علم و فنّاوري در سازمان ،از طريق ايجاد محيطي مناسب براي شكوفايي
خﻼقيتها در سازمان و نيل به دستاوردهاي جديد پژوهشي و فنّاوري
 شناسائي ،ثبت ،ضبط و مستند سازي دارايي هاي فكري سازمان و بهره برداري مادي و معنوي از آنها
 نهادينه سازي حقوق مالكيت فكري و تقويت انگيزه مادي و معنوي در افراد شاغل در سازمان جهت
فعاليت هرچه بيشتر در عرصه پژوهش و توسعه فنّاوري
 افزايش امكان تجاري سازي دستاوردها در راستاي منافع سازمان و عموم
 شفاف سازي چگونگي حقوق و تعهدات تمام اشخاصي كه در پديد آمدن يك دارايي فكري نقش دارند
)شامل سازمان ،شخص پديدآورنده(
 اطﻼع رساني نحوه پوشش دادن هزينه ها و تقسيم منافع مادي و معنوي حاصل )بين سازمان و فناوران(
 فراهم آوردن فضا و محيطي مناسب براي انجام به فعاليتهاي تخصصي منجر به دارايي هاي معنوي
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 حمايت از توسعه فناوري توسط پژوهشگران و بيان توانمنديها و ظرفيتهاي سازمان و ساير مؤسسات
دانش بنيان همكار
 و باﻻخره فراهم سازي همه شرائط براي توليد دارائي هاي معنوي
پ -اصول حاكم عبارتند از:
 حاكم بودن خط مشي بر تمام افراد شاغل در سازمان ،كه
 از تسهيﻼت ،اعتبارات و امكانات سازمان استفاده مي كنند
 در راستاي انجام يك فعاليت تحقيقاتي مشخص كار ميكنند
 در طي زمان معين با سازمان همكاري دارند
 همگي ﻻزم است در بدو شروع همكاري ،تعهدنامه مربوط را مبني بر قبول و رعايت مفاد خط مشي
مالكيت معنوي سازمان و ضوابط آن ،امضاء نمايند.
 سازمان در نتايج مادي حاصل از هرگونه دارايي معنوي ،كه بر اثر فعاليت فردي يا گروهي و با استفاده
از پرسنل ،امكانات ،تجهيزات و يا اعتبارات سازمان انجام شود ،داراي حق مسلم خواهد بود.
 چنانچه كسي به تشخيص سازمان و با استفاده از توانمنديهاي سازمان ،دارائي هاي معنوي ايجاد كند،
ﻻزم است سهم سازمان را پرداخت نمايد )مادي و معنوي(
 چنانچه پديدآورنده ادعا نمايد كه دارايي معنوي حاصل را بدون استفاده مؤثر از منابع و امكانات سازمان
حاصل نموده ،بايد مدارك و اسناد ادعاي خود را به مديريت مالكيت فكري سازمان ارائه نمايد ،تا بررسي
و اتخاذ تصميم گردد.
 كليات ميزان سهم سازمان ،پديدآورنده و حامي از حقوق مادي و معنوي دارايي هاي معنوي حاصل و
نيز امكان و حدود اختيارات هر يك از طرفين در استفاده از آنها ،در خط مشي پيش بيني شود.
 وضعيت نهايي مالكيت تجهيزات خريداري شده و يا ايجاد شده در طي هر پروژه ،در قرارداد مربوط
مشخص گردد.
 اگر سازمان بر اساس قراردادي ،تمام يا بخشي از حقوق مالكيت فكري حاصل را به ديگري اعطا نمايد،
حقوق پديدآورنده دارايي فكري مربوط و حامي را نيز ،از قرارداد مذكور لحاظ خواهد نمود.
 در كارهاي گروهي ،درصد سهم كليه افرادي كه در ايجاد يك دارايي فكري مشاركت داشته اند ،قبل از
شروع فعاليت علمي ،به صورت مكتوب مشخص گردد و يا به صورت مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.
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 ضرورت اطﻼع رساني به موقع دارائي معنوي حاصل شده به سازمان ،قبل از هرگونه افشاء و يا اعﻼم به
اشخاص ثالث
 اطﻼع رساني داده ها و اطﻼعات كامل فني و حقوقي به مديريت مالكيت معنوي سازمان و سپس كسب
مجوز ثبت و يا انتشار تمام يا جزئي آن.
 اطﻼعات علمي و فناوري سازمان )از قبيل گزارشات ،نقشه ها ،عكسها ،و  (....ﻻزم است ممهور به مهر
محرمانه باشد و محرمانه تلقي گردد و احدي مجاز به افشاي آنها به هر طريق نيست
 چنانچه فردي از شاغلين به هر علتي از سازمان جدا شود ،مجاز به افشاي اين اطﻼعات به هر طريقي
نخواهد بود .اين تعهد در قراردادهاي استخدام و يا همكاري اشخاص با سازمان اخذ گردد.
 دارائي هاي معنوي كه بر اساس نظر سازمان قابليت ثبت به عنوان اختراع را دارند ،بايد توسط مديريت
مالكيت فكري نزد مراجع قانوني داخل و خارج از كشور ،در كوتاه ترين زمان ممكن ،ثبت شوند
 هرگونه قرارداد و موافقت نامه در جهت كسب مجوز و يا بهره برداري تجاري از دارايي معنوي ،با هماهنگي
مديريت مالكيت فكري انجام مي پذيرد و كليه مستندات مربوط به آن ،در اين مديريت نگهداري مي
گردد.
 هرگونه اطﻼع رساني و انتشار دستاوردها )اعم از مكتوب ،شفاهي و يا الكترونيكي( توسط پديدآورنده و
اشخاص ديگر ذينفع ،بايد با هماهنگي مديريت مالكيت فكري صورت گيرد.
 استفاده از نام و آرم سازمان به هنگام افشاي اطﻼعات براي عموم و يا بهره برداري از نتايج تحقيقاتي
حاصل ،منوط به كسب اجازه از دفتر مالكيت فكري خواهد بود.
 چنانچه سازمان و يا پديدآورنده دارايي فكري نتواند و يا تمايلي براي مشاركت در ثبت ،كسب مجوزهاي
ﻻزم و يا بهره برداري از دارايي معنوي را نداشته باشد ،حقوق خود را طي موافقت نامه اي به طرف مقابل
واگذار مي نمايد.
 در صورت واگذاري حقوق مربوط به اختراع به مخترع ،سازمان همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع
براي مقاصد تحقيقاتي ،ارتقاء فناوري و آموزش و  ...بدون نياز به پرداخت حق امتياز ،استفاده نمايد.
 كليه قراردادهاي پژوهشي و فناوري سازمان ،منطبق با خط مشي و ضوابط مالكيت فكري سازمان خواهد
بود و نظارت بر اين امر ،بر عهده مديريت مالكيت فكري است.
 واگذاري امتياز بهره برداري از دارايي فكري به ساير كشورها ،با در نظر گرفتن مصالح ملّي ،منافع سازمان
و همچنين توجه به قوانين و مقررات جاري در كشور انجام خواهدگرفت.
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