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بهره برداري و اي محققان، هاي فكري، پيشرفت حرفهستاي تشویق ثبت خالقيتانستيتو پاستور ایران در را

 اي به شرح زیر تدوین نموده است :آیين نامه خودابداعات  سازيتجاري

 توجيهي مقدمه -1

هاي جديد و حمايت و تشويق مبدعين نقش حقوق مالكيت فكري در خلق نوآورياز  امروزه حمايت

و ابداعات دارويي حقوق در خصوص مايت از اين نوع اي را برعهده دارد .اهميت شناسايي و حعمده

 .هاي زيستي بارزتر استفناوري

ست و اگر حمایت مناسبي از این هاي فراواني اهاي زیستي نيازمند هزینهابداعات در خصوص داروها و فناوري

اي از دانش و اطالعات گونه هزینهرقبا ممكن است بدون پرداخت هيچ ،نوع ابداعات صورت نگيرد

بدون هيچ گونه تحقيقي به نتایجي كه حاصل  استفاده كنند و در نتيجه مبدعين واقعي هاي فكريوخالقيت

 .دست یابند ،زحمات چندین ساله افراد دیگر است

 يت مبدع،هاي الزم براي ادامه فعالانگيزه ، مبدع برداري برايبهره پتنت و انحصار كيت فكري با ایجادمال حقوق

 .كندحاصله از ابداع را فراهم مي آمدن تحقيق و توسعه بيشتر از راه درمبدع و امكا بازگشت سرمایه به

یژه ارزش مادي است كه بتوان از آن نكته شایان ذكر این است كه كسب پتنت تنها زماني داراي ارزش به و

 .برداري تجاري نمودبهره

 اهداف -2

 عبارت است از  حاضر اهداف مهم انستيتو پاستور ایران ازتدوین آیين نامه

 انتشار دانش و ابداعات-1

 برداري به صنعت براي به كارگيري عملي از ابداعاتاعطاي مجوز بهره -2

 .فانه اي نيز به محققين تعلق گيردر با توجه به اینكه باید سهم منصآمد براي تحقيق و آموزش بيشتكسب در-3
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 .شودگان مالي برآورده ميكنندتضمين این كه اهداف حمایت-4

برداري جلوگيري از هرگونه تبعيض در بهرهرساني به محققين براي استفاده از سيستم پتنت و تشویق واطالع -5

 .ثبت پتنتسازي فرایند و قانونمند از این سيستم

 تعاريفبخش اول:  -1

به وسيله كليه محققين و مبدعين انستيتو  مواد و ابداعات خلق شده این آیين نامه در خصوص تحقيقات،

، امكانات كه از مواد و سایراشخاصي هادر پروژهاشخاص همكار  پاستورایران اعم از استخدامي و قراردادي ویا

 باشد.ستفاده كرده باشند قابل اعمال ميا ي انستيتو پاستورایرانهاگذاريو سرمایه

 (Intellectual Propertyدارايي فكري ) 1-1

گردد كه عمدتاً در دو زمينه كلي صنعتي )نظير هاي فكري انسان اطالق ميهاي حاصل از خالقيتبه دارایي

هاي رایانه افزارهاي تجاري( و ادبي و هنري )نظير آثار مكتوب، نرمهاي صنعتي، عالئم و ناماختراعات، طرح

 باشد.سازي( مياي، موسيقي، شعر، فيلم و مجسمه

 (Invention، )ابداع )اختراع( 1-2

تواند هرگونه ابداعي باید به گروه مدیریت پتنت اعالم شود .ابداع مي ایرانانستيتو پاستور براساس سياست پتنت

 ،دماي در دانش مقها،هرتوسعهنيسمميكروارگا ،تركيبات شيميایي ساخت مواد، هرگونه توليد و ماده جدید،

 باشد. ي مواد از قبل شناخته شدهكاربرد جدید برا

ابداع، محصول یا فرآیندي است كه راه نویني را جهت انجام كاري و یا راه حل فني جدیدي را براي حل 

و كاربردي تلقي  باید داراي مرحله ابتكاري بوده ،ابداع عالوه بر جدید بودن در جهاننماید. مشكلي ارائه مي

)مرحله ابتكاري یعني براي همكاران مبدع ،عملي سهل و بدیهي نباشد و كاربردي بودن یعني اینكه فراتر شود .
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قابل . اختراع مورد ادعا نباید از مصادیق موارد غير.(در مقياس صنعتي اجرا نموداز ایده باشد و بتوان ابداع را 

 ثبت مندرج در قانون باشد.

 (Inventor، )رع()مختمبدع   1-3

سهمي در ایجاد ابداع و یا حداقل  گردد كه به طور مستقل واصيلمينامه به شخصي اطالق مبدع در این آیين

هاي شخص ثالثي اقداماتي را دستياراني كه تنها طبق راهنمایي ؛بنابراین یكي از ادعاهاي ابداع داشته باشد،

مجري پروژه ذي نفع اصلي  ،هاي تحقيقاتي مصوبطرح گردند.درنامه نميدهند مشمول این آیينانجام

 بود.خواهد

د همكاري بين یندارد و براي عملكرد موثر این فرآ ايسازي ابداع نقش عمدهبت و تجاريث یندآمبدع در فر

 .باشدالزامي مي مبدع و گروه مدیریت

 (Patentگواهينامه اختراع ) 1-4

اري كه در قبال افشاي جزئيات فني یك اختراع براي عبارت از سندي است كه متضمن گواهي حقي انحص

گردد و البته در كشور یا ساله( به مالك اختراع اعطاء مي 22عموم، براي یك دوره زماني محدود )معموالً 

باشد. دارنده گواهينامه اختراع، حقي انحصاري هایي معتبر است كه این اختراع در آنها به ثبت رسيده كشور

باشد. پس از انقضاي مدت زمان اعتبار یع، استفاده و یا واگذاري نتيجه اختراع خود ميجهت توليد، توز

 توانند از نتایج آن به صورت رایگان استفاده نمایند.گواهينامه اختراع، عموم مي

 مالكيت فكريگروه مديريت  1-5

ثبت پتنت اوليه ول اظهارنظر و پيگيري و راهنمایي مبدعين در مرحله مسئ ،مالكيت فكريگروه مدیریت 

حقوق متخصصين ، وفایل پتنت جستجو ،امكان سنجياین گروه شامل افراد متخصص در زمينه  .دنباشمي

به پيشنهاد مدیر دفتر مالكيت فكري و تائيد معاونت پژوهشي و كه  دباشميمالكيت فكري وافراد متخصص فني 

 .گرددبا حكم ریاست انستيتو پاستور تعيين مي
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 نوآوريابليت ثبت بررسي ق شوراي 1-6

هاي گروه مدیریت پتنت در ع تجدیدنظر و اعتراض به اظهارنظرمرج ،شوراي بررسي قابليت ثبت نوآوري

در زمينه  و یا مرتبط) كه از افراد ماهر این شورا . اعضايباشدسازي ابداعات مي خصوص قابليت ثبت وتجاري

 ستور ایران تعيينریاست محترم انستيتو پاحكم ي وژوهشبا نظر معاونت محترم پباشند(، ابداع مورد نظر مي

 بود.خواهد قطعي از سوي مبدع و یا گروه مدیریت پتنت در موارد ارجاعيد ونظر اكثریت اعضاي كميته نشومي

تشكيل و اداره  )معاونت پژهشي( این شورا با نظر ریاست محترم انستيتو پاستور ایران و یا نماینده ایشان

 شود.مي

اعضاي این شورا متشكل از ریاست انستيتو پاستور ایران، معاونت پژوهشي، معاونت توليد،  تبصره :

معاونت پشتيباني، مدیر دفتر مالكيت فكري، مدیر دفتر بازاریابي و انتقال تكنولوژي، مدیر حوزه پژوهشي، 

حكم نفر از متخصصين حوزه علوم زیستي به پيشنهاد معاونت پژوهشي و با 2و  R&Dمدیر بخش 

 بود.ریاست انستيتو خواهد

 فرم افشاء ابداع 1-7

نيستند ولي از امكانات انستيتو پاستور ایران  این انستيتو افرادي كه مستخدم ،انستيتو پاستورایران مستخدمين

 كنند باید فرم افشاء اختراعمي استفادهپاستورایران جه انستيتوامتياز ویا از بود كنند وكساني كه پاداش،استفاده مي

 .شودبراساس این سند ابداعات متعلق به انستيتوپاستور ایران مي پرنمایند. براي ابداع خود انستيتوپاستورایران را

را در  دگردمشاوره خلق مي اساس بر تنها و این افشاء مواردي را كه بدون استفاده از تجهيزات انستيتو

 گيرد.برنمي

و  يتو را از ابداع خود مطلع سازنندانست گردند كه فوراًمتعهد مي هناماساس این آیين بر كليه اشخاص فوق الذكر

بدیهي  مند گردند .بهره االختراع( ناشي از تجاري سازي ابداعویالتي )حقاز ر سهميدر عوض این افشاء از 

 )در اسناد اختراع، نام مبدعين ذكر خواهد شد(.است در كليه موارد باید حقوق معنوي مبدعين حفظ شود.

كنند باید توجه داشته باشند نيز فعاليت مي این انستيتو عالوه بر انستيتو پاستور ایران در خارج ازشخاصي كه ا

 .گردد را نقض نمایندنامه ميكه مشمول این آیينایران نباید حقوق پتنت انستيتو پاستور



 معاونت پژوهشي انستيتو پاستور ايران -آئين نامه اجرائي ثبت نوآوري

 

7 
 

 (Licensingبرداري از دارايي فكري )واگذاري امتياز بهره 1-8

موجب آن قرارداد، متقاضي در برداري از آن دارایي كه بهمالك دارایي فكري و متقاضي بهرهقراردادي است بين 

( و یا مبلغي Royaltyقبال پرداخت مبلغي )به صورت درصدي از درآمد خالص حاصل از فروش محصول )

 آورد.برداري از دارایي فكري را بدست ميثابت(، مجوز بهره

 (Royalty) المتيازاحق 1-9

سازي ابداعات كه به طور منصفانه مابين از ابداعات از طریق تجاري درآمدحاصلهعبارت است از تراع،االخحق

 .شودتسهيم مي دعانستيتو پاستور ایران و مب



 معاونت پژوهشي انستيتو پاستور ايران -آئين نامه اجرائي ثبت نوآوري

 

8 
 

 

 هاي فكريمالكيت دارائي :دومبخش  -2

به انستيتو پاستور ایران و  از لحاظ حقوق مادي و معنوي متعلق یلابداعات مشمول یكي از موارد ذ .1

 خواهد بود ومقررات این آیين نامه بر آن حاكم خواهد شد. خترعم

با  در طي اجراي تعهدات هر قرارداد دیگري و یا مخترع استخداميابداع در قلمروي وظایف  1.1

ابداعات به وجود  ،به عنوان نمونه در قرارداد استخدام ).انستيتو پاستور ایران حاصل شده باشد

 (اندمي شده وبضوعات قرارداد محسجزء موآمده 

هاي گيرد با این وجود ابداع مرتبط به فعاليتابداع درون قلمروي وظایف مبدع قرار نمي 2.1

 .باشديمو تحقيقاتي انستيتو پاستور ایران  تجاري

 .باشداستفاده كرده  انستيتو پاستور ایرانمبدع از دانش كارفرما و یا منابع  3.1

ينامه اختراع(، باید نام موسسه به عنوان مالك اسمي جمله گواه در آثار حاصل از فعاليت فكري )از .2

نامه مكتوب، دارایي فكري و همچين نام پدیدآمورندگان اختراع ذكر گردد، مگر اینكه طبق یك توافق

باشد. در مورد حامي نيز ن پدیدآورنده دارائي فكري و موسسه به نحو دیگري تعيين شدهياین حق ب

 طبق قرارداد عمل خواهد شد.

و یا باز نشستگي و تغيير  باشند یك سال پس از استعفاءفوق الذكر  خصوصيات داراي اعاتي كهابد .3

 باشند.و مبدع به صورت مشترک مي همچنان متعلق به كارفرما ،مبدعكار

مبدع موثر  االختراعحقدر تعيين سهم  در ایجاد ابداع مبدع و سهم انستيتو پاستور ایران نسبت سهم .4

 .خواهد بود

یك اختراع مي تواند توسط یك یا چند نفر ایجاد شود كه در صورت تيمي بودن آن، سهم هر  تبصره:

ایان نامه ÷یك از افراد مجموعه بایستي با توافق مجموعه مخترعين مشخص شود كه در این رابطه اگر 

و ماخذ اختراع باشد استاد یا اساتيد راهنما سهم را مشخص، و به تائيد اعضاء ذي نفع )دانشجو 

مشاورین( رسانده و جهت ادامه كار ثبت نوآوري ارائه مي نماید. در صورتيكه طرح پژوهشي ماخذ 



 معاونت پژوهشي انستيتو پاستور ايران -آئين نامه اجرائي ثبت نوآوري

 

9 
 

ي نفع )همكاران طرح( در اختراع را مشخص ذوهشي سهم افراد پژاختراع باشد، مجري یا مجریان طرح 

 و پس از تائيد و توافق مجموعه جهت ثبت آن اقدام مي نمایند.

 انستيتو پاستور ايران ت: فرايند ثبت پتنومسبخش  -3

ها و نامه و ضوابط بر تمام افراد شاغل در موسسات )اعم از اعضاي هيئت علمي، كارشناسان، تكنسناین آئين

طور كلي هر فردي كه از تسهيالت، اعتبارات و امكانات این موسسات )در راستاي انجام یك دانشجویان( و به

باشد و الزم است دارد( استفاده نماید، حاكم ميموسسات همكاري  فعاليت تحقيقاتي در طي زمان معيني كه با

اي مبني بر قبول و رعایت نامهدههاي تحقيقاتي، تعهاي پروژههمگي در بدو استخدام و یا در چارچوب قرارداد

 نامه و ضوابط را امضاء نماید.مفاد این آئين

اشخاصي كه در بخش هاي مربوط به آنها مشغول باشند از تمامي ها متعهد ميكليه مدیران و مسوالن بخش (1

را اخذ نمایند براساس این تعهد مبدعين موظف  باشند  تعهد اعالم ابداعهاي تحقيقاتي ميبه فعاليت

 .ه گروه مدیریت پتنت اعالم نمایندخواهند بود ابداعات مشمول این آیين نامه را از طریق فرم افشاء ابداع ب

.به این  شودين شروع ميتكميل فرم افشاء ابداع توسط مخترع ت ابداع از طریقیند ثبآاقدام در خصوص فر (2

. پركردن این فرم دهدقرار مي مخترعينهاي خاصي را در اختيار فرم منظور،گروه مدیریت مالكيت فكري

در خصوص  خترعو تعهدات م نوآوري، مالكيت، تعهدات انتقالكند كه در خصوص قابليت ثبت كمك مي

این اطالعات  .گيري شودبهتر تصميم ه مطلوبيت اقدام براي ثبت اختراع، درجان ماليگنندحمایت ك

 .انه است و باید كامال محفوظ باشدمحرم

 ،حق آنها را در ثبت پتنت از بين خواهدبرد نوآوريافشاء گونه هرين باید توجه داشته باشند كه خترعم (3

خودداري  بدون انعقاد قراردادهاي محرمانگيگونه افشایي از حقوق خود از هر بنابراین براي بهره برداري

ابداعات خود را براي بررسي امكان ثبت پتنت به گروه ، و یا افشاء قبل از ارائه هر گونه مقاله و نمایند

 ایران ارائه نمایند. انستيتو پاستور فكريمالكيتمدیریت 
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هاي مالي خارج از انستيتو پاستور ایران تدر صورتي كه مبدعين از حمای ،عينختربه منظور حفظ حقوق م (4

كنندگان مالي مطرح ا حمایتابداعات خود را ب ،مالكيت فكرياز طریق گروه مدیریت  انداستفاده نموده

 واز ارائه مستقيم به حمایت كنندگان مالي خودداري نمایند. نمایند

 

دفتر مالكيت اد ومدارک به دفتر مدیریت ایده خاص با ارائه اسن یابي به ابداعات و یاپس از دست عينخترم (5

ع كه ختربدیهي است هرگونه تاخيري از جانب م ،نمایندع اوليه معرفي ميخترخود را به عنوان م ،فكري

 ،معرفي نمایدمالكيت فكري ابداعي را همانند و یا مشابه همان ابداع به دفتر  سبب شود محقق دیگري،

شود كه عين براي حفظ حقوق قانوني خود توصيه ميخترد.به مسبب زایل شدن حق مبدع اوليه خواهد بو

 براي حفظ حقوق خود تالش نمایند. در اقدام هرچه سریعتر

وتایپ شده و در سه نسخه )باید در ذیل A4 هاي عين بایداطالعات مربوط به ابداع خود رادر برگهمختر (6

قرار  در اختيار دفتر مالكيت فكريباشد( به شرح زیر عين درج شده خترع و مختركليه اوراق امضاي م

 دهند:

 یند آ) بيان جزیيات وذكر اجزاو قسمتهاي مختلف مورد ادعاي مخترع و فرشرح و توصيف اختراع

 (عملكرد وكاركرد آن به صورت مشروحو چگونگي 

 ع راتشكيل خترهایي كه منحصرا ادعاي مژگيها و ویادعا و خالصه اختراع ) منظور بيان قابليت

 د(دهمي

و هر  نوآوريوشوراي بررسي قابليت ثبت  مالكيت فكريطالعات وابداعاتي كه در اختيار گروه مدیریت ا (7

 نوآوري به اطالعات دسترسي پيدا مي كند،شخص حقيقي و حقوقي كه در راستاي اهداف مدیریتي 

 .دقابل پيگرد قانوني خواهدبو ،و هرگونه سوء استفاده از اطالعاتگردد محرمانه تلقي مي

و یا شوراي  مالكيت فكريعين بخواهند اطالعات خود را در اختيار گروه مدیریت ختردر صورتي كه م (8

و یا  براي حفظ حقوق خود باید از قراردادهاي حفظ اسرار قرار دهند نوآوريبررسي قابليت ثبت 

 .دادهاي عدم افشاء استفاده نمایندقرار
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ع ختراطالعات ارائه شده م ا خارج از آن به دالئل قانع كننده،تو پاستور ایران و یليه اشخاصي كه در انستيك (9

گونه بهره باشند و حق هيچنامه موظف به حفظ اطالعات ميگيرد براساس این آیيندر اختيار آنها قرار مي

كليه خسارات مادي ناشي از آن را تخلف از این ماده  ي آن را نخواهند داشت، در صورتبرداري و یا افشا

 نمود.واهندجبران خ

ع اي بين مخترریق دبير اجرایي مذاكرهاز ط ،عختراز طریق م 8 و ارائه اسناد ماده پس از پرنمودن فرم افشاء (12

 32تا  22ع به ارائه ابداع خود در خترگيرد .در این مذاكره مصورت مي مالكيت فكريو گروه مدیریت 

 ئه كند.اات ذیل توضيحاتي را ارع باید درخصوص موضوعختردر این ارائه م .پردازددقيقه مي

 توصيف ابداع 

 چه مشگلي را ابداع حل كرده است 

 سبت  به تكنولوژي و ابداعات رقيب چه  برتر ي داردتكنولوژي ن 

 ع مورد نظر را دارند معرفي ها و موسساتي كه قابليت تجاري سازي و یا مجوزدهي از ابداشركت

 نماید

 با اشخاص ثالث امضاء نموده  ط به ابداع مورد نظر كه مبدعقراردادها و اسناد مرتب ،كليه تعهدات

 .ه رعایت آنها بوده استاست و یا موظف ب

ایران صورت انستيتو پاستور  مالكيت فكريارزیابي ابتدایي ابداع از طریق گروه مدیریت ارزیابي ابداعات:  (11

حقوق پتنت اشخاص سازي و قابليت تجاري ،ارزش براي عموم گيرد .معيارهایي چون قابليت ثبت،مي

كه از لحاظ حقوقي  هاي زمانيبرنامه ،زینه هاي ثبت پتنته .گيردميثالث در این مرحله مورد ارزیابي قرار

باشند كه ماهها وقت براي تجزیه و تحليل آنها الزم است و در این مي شود مسائل مهميباید در نظر گرفته

 در این مرحله موارد زیر باید پيگيري شود:. جلوگيري نمایند ع خودختراعين باید از افشا اخترمدت م

 م ومحصوالت ارائه شده براي ختراعهاي مقددانش ،عاختراخصوص  تري درمدیر فني تحقيقات گسترده (12

 .تري مورد بررسي قرارمي دهدبه طور دقيق رااز لحاظ فني  اعختراشرایط قابليت ثبت  صورت مي دهد و
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گان بالقوه، گيرندمجوز ،هاي تجاري محصولدهد  تا ویژگيميتحقيقاتي را صورتنيز  اریابيمدیر باز (13

هاي مشابه مورد اع نسبت به تكنولوژيختر، محدودیت براي ورود رقبا و مزایاي اهاي رقيبتكنولوژي

 يرد.گميبررسي قرار

سپس مدیر  .ارائه كندنظري در این خصوص دارد شود تا اگر ع فرستاده ميخترفوق به م هاينتایج بررسي (14

جوازگيرندگان بالقوه مذاكراتي صورت  با اریابيدهد و از طریق مدیر بازاصالحات الزم را صورت ميفني 

ها نشان دهد كه محصول قابليت تجاري سازي دارد بازاریابي براي پيدا كردن گيرد. اگر بررسيمي

 كه ارزش تجاري محصول برآورد شود تیابي این اسهدف از بازار .شودجوازگيرنده مناسب آغاز مي

 .تعيين شود وجوازگيرنده مناسب نيز

هاي آنها عين به در خواستخترم هموظف است به ترتيب و نوبت مراجعمالكيت فكري گروه مدیریت  (15

 اثر دهد.ترتيب

ا این گروه ب ،هاي اوليهو ارزیابي خترعينارائه ابداعات از سوي م پس از مالكيت فكريگروه مدیریت  (16

 سازيو قابليت تجاري ابداعي بودن، كاربردي بودن ع در خصوص شرایط جدید بودن،خترهمكاري م

 ع اعالم خواهند نمود.خترم ماه به 3را به صورت كتبي در ظرف نظر خود  ،اعاختر

نظر و یا سازمان از دو شخص صاحب تر،هاي دقيقبراي انجام ارزیابي تواندمي فكريمالكيتگروه مدیریت  (17

و یا انستيتو پاستورایران كه توانایي و تخصص در بررسي قابليت ثبت  فكريمالكيتارج از گروه مدیریتخ

 براي حفظ محرمانگيعدم افشا  استفاده نمایند.این نظرخواهي باید در ضمن قرارداد ،باشندپتنت را دارا مي

 .و تایيد مقامات صالح انستيتو پاستور ایران صورت گيرد

هاي آن توسط انستيتو پاستورایران مورد ثبت بين المللي اختراع و پرداخت قسمتي از هزینهكه  در صورتي  (18

در  (ازكل اعضاء 3/2نوآوري)تعداد آرا بررسي قابليت ثبت اكثریت اعضاي شوراي  تایيدنظر باشد 

زامي ال ،اعخترا و قابليت تجاري سازي موثر بودن و كاربرد صنعتي داشتن جدید بودن و ابتكاري خصوص

 باشد.مي

. در صورت عدم تایيد شوراي بررسي باشدص بررسي قابليت ثبت پتنت قطعي مينظرشورا در خصو (19

 عدم احرازالمللي به دليل ت پذیرش اقدام براي ثبت پتنت بينخواسنوآوري در خصوص درقابليت ثبت 
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به هزینه خود ثبت نماید و اع را ختربود كه اع مختار خواهدختراع، ماخترشرایط قانوني و یا تجاري ثبت 

با  حق بهره برداري غير انحصاري ازابداع را ،این وضعيت انستيتو پاستور ایران برداري نماید، درازآن بهره

حق واگذاري و یا پاستور ایران انستيتو  ،داشت. در چنين صورتيخواهد مخترعپرداخت پاداش منصفانه به 

برداري تواند براي استفاده و بهرهرا نخواهد داشت و تنها ميبرداري به اشخاص ثالث اعطاي مجوز بهره

 .تحقيقات خود از آن استفاده نمایدابداع در توليدات و 

ع ظرف خترو یا م مالكيت فكريپس از ارجاع از طرف گروه مدیریت  نوآوريشوراي بررسي قابليت ثبت  (22

 نمود. ماه تشكيل شده و نظر نهایي خود را در این مدت اعالم خواهد یك

يتو محرمانه و متعلق به انست ،گيردميقرار نوآوريكليه اطالعاتي كه در اختيار شوراي بررسي قابليت ثبت  (21

ارئه كرده  مالكيت فكريبه گروه مدیریت  اولين بار ابداع مورد نظر راعي كه ختراستور ایران و مپ

بود و هرگونه و قانوني خواهد يادار هايباشدوهرگونه سوء استفاده از آن اطالعات داراي ضمانتمي

 ع اوليه قابل جبران از طرف فرد ناقض این تعهد است.خترمخسارت مادي و معنوي به 

و كسب شریك  شود پس از تایيد ارزش تجاري و امكان كسب در آمدمتعهد مي انستيتو پاستور ایران (22

حاظ دركشورهایي كه از لدرصد  82 هاي ثبت پتنت بين المللي را تاهزینه ،تجاري داراي صالحيت

اع و قبل از خترها پس از كسب در آمد از ا. این هزینهاقتصادي و تجاري مناسب باشد پرداخت نماید

ها مي تواند از انستيتو براي پرداخت سهم خود در پرداخت هزینه .شوداسترداد مي هرگونه تسهيم منافعي،

 تراعات  تشكيل شده اندكمك بگيرد.اخمراجع دولتي و نهادهایي كه به  منظورحمایت از ثبت 

اع را اخترسازي در صورتي كه قصد تجاري ،ان و مخترعين با توجه به مواد فوقانستيتو پاستور ایر (23

به جستجوي شركاي تجاري بپردازد كه  مي توانند ،اختراعاتباشد با استفاده از اسناد غير محرمانه داشته

 ز ابداع را دارند.توان و سرمایه الزم براي بهره برداري ا

در صورتي كه انستيتو پاستور ایران بخواهد وارد مذاكرات جدي با شریك تجاري گردد باید از قراردادهاي  (24

 .ط جدید بودن ابداع استفاده نمایدعدم افشاء براي جلوگيري از سلب شر

ثبت پتنت را جزء اع را داشته باشد مي تواند اخترقصدتجاري سازي  در صورتي كه انستيتو پاستور ایران، (25

 یكي از تعهدات شریك تجاري قرار دهد.
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توجه به با  ت اختراع به ویژه ثبت بين الملليثب باشند.مي مالكيت فكري مسوول ثبت اختراعگروه مدیریت  (26

 .توجيه شده باشد فني حقوقي و باید از نظر اقتصادي، ،شمول هزینه و وقت فراوان

در نظر  جهداع و ارزش و اهميت آن و مقدار بوختروضعيت ا با توجه به یت مالكيت فكريگروه مدیر (27

هدف و موارد دیگر اع و بازارهاي خترو مقدار درآمد احتمالي ناشي از ا اعاختر ثبت شده برايگرفته

 .، بين المللي، استفاده خواهد كرداز ثبت ملي ،اقتصادي و حقوقي

ئول ع مسخترفني و فایل پتنت و مبا كمك متخصصين  مالكيت فكريگروه مدیریت  يمتخصصين حقوق (28

 .باشنددر مراجع رسمي و اداري مي ثبت وپيگيري ابداعات

ع باید با مالكيت فكري ومختر، گروه مدیریت و مراجع رسمي دیگرپس از ارائه پتنت به ادارات ثبت  (29

 دهند.پاسخ و یا مراجع رسمي دیگر هاي اداره ثبتهمكاري یكدیگر به پرسش

دها و هزینه هاي ثبت ران با توجه به مالحضات اقتصادي و تجاري و براساس برآورد درآمانستيتو پاستور ای (32

و  از طریق ثبت پتنت م عدم به صرفه بودن بهره برداريكسب شركاء تجاري واعال ،جستجو پتنت ونتایج

برداري هاي فكري در قالب اسرار تجاري بهرهنوآوريمي تواند از  ،و حقوقي و فني دیگر مباحث اقتصادي

 .نماید

ختراع داراي كليه شرایط ثبت یعني ع ) اخترادر صورت احراز شرایط قابليت ثبت ا :تدوین تقاضانامه پتنت (31

مالكيت فكري  گروه مدیریتمتخصصين فایل پتنت در باشد(، ابداعي بودن وكاربردي بودن ،جدید بودن

ع ختردر این خصوص م ام نمایدد كه در خصوص نوشتن پتنت و پيگيري آن اقدنگردصالحيت ميداراي 

 باشد.داشته مالكيت فكري مدیریتباید همكاري  نزدیكي با گروه 

قتصادي و ارزش تجاري بين المللي ممكن است با توجه به دالیل حقوقي و ا گروه مدیریت مالكيت فكري (32

از حق تقدم براساس  به تاخير اندازد تا امكان ثبت بين المللي و استفاده ماه 6ثبت پتنت داخلي را به مدت 

 .ات بين المللي فراهم باشدمعاهد
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 برداريمجوزبهره :چهارمبخش  -4

 برداري عبارت است از:هدف از مجوز بهره

 در اختيار عموم قراردادن تحقيقات انستيتو پاستور ایران-1

 كنندگان ماليجذب حمایت -2

 ع وانستيتو پاستورایرانخترجذب منفعت مالي براي م-3

همكاري مدیریت  با مالكيت فكريگروه مدیریت  ،: براي انعقاد قراردادجوازگيرندگان مناسب مذاكره با (1

شود و درجه تمایل آنها را مورد بررسي هاي داراي صالحيت وارد مذكره ميشركت بازاریابي با

 .هاي مناسب تاثير به سزایي داردع در شناسایي شركتخترد. در این خصوص كمك هاي مندهميقرار

مالكيت فكري را از این ع باید گروه مدیریت خترتماس بگيرد م خترع به طور مستقيمم گر شركتي باا (2

 .دعوت مطلع نماید

پذیر است .این عمل امكان حفظ قبل از اقدام براي پتنت نيز امكان برداريمذاكره براي انعقاد مجوزهاي بهره (3

 .دهدرا افزایش ميپاستور ایران ع و انستيتو خترمنافع م

تمایل داشته  ،گيرددر موقعيت مجوزگيرنده قرار دبه صورت بالقوه امكان دار كه در صورتي كه شخصي (4

قرارداد  مالكيت فكري باید با انعقادگروه مدیریت  دهد، اع صورتخترا هایي در خصوصبررسي باشد كه

 قبل از هرگونه ارائه اطالعات اقدام نمایند. ءعدم افشا

باشد و از طریق نمایندگان دو متفاوت مي ، بسته به موضوع قراردادنحوه انعقاد قرارداد: نحوه انعقاد قرارداد (5

 .شودطرف تعيين مي

از طرف  از طرف ریاست انستيتو پاستور ایران و یا نمایندگان ایشان ،منتخب قراداد پيشنهادي از طرف (6

 .ار خواهد گرفتمورد بازبيني قر مالكيت فكريگروه مدیریت  متخصص مشاورین حقوقي و فني
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بایست به تایيد ریاست پيش نویس نهایي قرارداد پيش از امضاي نهایي و ارائه به طرف مقابل قراداد مي (7

 برسد.ایشان  هو یا نمایند محترم انستيتو پاستور ایران

 ور در انتقال تكنولوژي بهع به عنوان مشاخترتواند از مشركت جوازگيرنده مي :عخترقرارداد مشاوره با م (8

 بود.در چنين وضعيتي بنگاه طرف قرارداد با انستيتو پاستور ایران نخواهد .خود استفاده كندبنگاه 

به تایيد ریاست  )براي جلوگيري از افشاء اطالعات محرمانه(، ع باید قرارداد مشاوره پيشنهادي راخترم (9

 برساند.ندگان معرفي شده از سوي آن مقام انستيتو پاستور ایران و یا نمای

خترع در اي به تعهدات ملطمه انتقال تكنولوژي خصوصاي در بدهد كه هرگونه مشاوره مبدع باید تضمين (12

 .كندوارد نمي برابر انستيتو پاستور ایران

ع در ختربرداري باید كليه تعهدات قبلي مقبل از هرگونه قرارداد مجوز بهره: كنندگان ماليحقوق حمایت (11

 .گيردد توجه قرارنندگان مالي موركبرابر حمایت

قراردادهایي كه در آنها اعطاي امتياز و یا : (grant) هاي اعطاي امتيازدها و درابالغدر قراردا شروط پتنت (12

 این شروط حقوق طرفين مختلف را باشند،تنت ميبردارنده شروطي در خصوص پشود معموال درمواد مي

تمامي تعهدات موجود مورد بررسي قرار گيرد تا  در این خصوص بایدد، كناعات متعاقب تعيين ميختردر ا

 .سبق تعارضي نداشه باشندبا تعهدات ا

نت اكتسابي احتمالي كننده حقوق او در پتدهد تعيينسطح حمایتي كه یك حمایت كننده مالي صورت مي (13

 .هم خواهد بود

اع خترهاي تحقيقاتي اشود كه تمامي هزینهتنها زماني صاحب كليه حقوق انحصاري مي حمایت كننده مالي (14

را برعهده بگيرد) به عنوان نمونه باید حتي حقوق مبدعين را بپردازد( و یا اینكه ریاست محترم انستيتو 

پاستور ایران و یا نماینده ایشان اعطاي مجوز انحصاري را تامين كننده منافع این انستيتو تلقي نماید و به 

 .ابالغ نماید مورد نظر، صورت كتبي به نمایندگان قرارداد

یران مالك ابداع به شمار مي انستيتو پاستور ا ،هاي دولتي: در گرنتهاي دولتيحقوق پتنت در موارد گرنت (15

 صادر كند. ت یك مجوزغيرانحصاري بهره برداريدول ولي باید برايرود. 
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خواهد  آن شروط قابل اعمال باشند 12دولتي برخالف مادههاي در صورتي كه مقررات و یا شروط گرنت (16

 بود .

خواهد شد .این ذكر  برداريهربه مجوزهاي نرخ رویالتي به عنوان بخشي از قرارداداالختراع)رویالتي(: حق (17

بودن و غير  اع و انحصاريخترسازي اهزینه تجاري به ویژه به ارزش ابداع، نرخ به عوامل متعددي

 رد.مقدار فروش وسایر عوامل مرتبط بستگي دا ،ابداع انحصاري بودن

متخصص و خود  مشاورین حقوقي و فني و اقتصاديانعقاد قرارداد باید با همكاري براي  نمایندگان منتخب (18

را با دالیل  نرخ مطلوب براي قرارداد، هاي مشابهرویالتي در تكنولوژي در مطالعه و بررسي نرخ مخترع،

 .ارائه نمایند

هاي ناشي از ثبت پس از كسر هزینهسازي از تجاريمنافع ناشي : اعخترتسهيم منافع ناشي از تجاري سازي ا (19

اع به طور منصفانه ختربين انستيتو پاستور ایران و مبدع با توجه به سهم هریك از طرفين در ایجاد ا ابداع

 شود.تقسيم مي

به طور مساوي  خترعينتخصيص یافته به م منافع ،باشندابداعي شركت كرده ع درخترزماني كه چندین م (22

 تقسيم مي شود مگر در صورتي كه قرارداد دیگري بين خود منعقد كرده باشند. بين آنها

ع در نظر گرفته خترع از سهم مخترو م منافع بين آن بنگاه ،به كار باشد مشغولع در بنگاه دیگري ختراگر م (21

 شود.مي

حقيقاتي به كار ت كارهاي تهاي پتنت وحمایبراي برنامه را اعاخترمنافع ناشي از انستيتو پاستور ایران  (22

 .باشد در اولویت قرارداردع در آن مشغول به فعاليت ميختروبخشي كه مبرد خواهد

 هاي حاصل از داراي فكرينحوه تخصيص درآمدبخش پنجم:  -5

 هاي فكي بصورت ذیل تخصيص خواهند یافت:هاي حاصل از دارایيدرآمد
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 هااختراعات و نوآوري 5-1

ها، هاي مربوط به ثبت و نگهداري اختراع، كسب مجوزير هزینهشده )نظهاي انجامپس از كسر هزینه (1

 خواهد شد:نفعان تقسيمسازي(، درآمد خالص باقيمانده به نحو ذیل بين ذيبازاریابي و تجاري

باشد، سهم حامي طبق قرارداد چنانچه در ایجاد دارایي فكري، حامي خارج از موسسه نيز مشاركت داشته (2

 ح زیر عمل خواهد شد:مربوط كسر و سپس به شر

 حجم قرارداد                           

 مشاركت كنندگان

 111كمتر از 

 ميليون ريال

 511-111بين 

 ميليون ريال

 511باالتراز 

 ميليون ريال

 %72 %75 %82 آورنده يا پديدآورندگانپديد

  15% 22% 25%انستيتو پاستور ايران

 واحد تحقيقاتي

 گرفته(واحد صورت)كه نوآوري در آن  
3% 3% 3% 

 %2 %2 %2 دفتر مالكيت فكري در انستيتو

 

  تا   مبدع، و ميزان مشاركت انستيتو را بر اساسسهم انستيتو شوراي بررسي ثبت نوآوري مي تواند

 . دهدبرابر نيز افزايش  5/2سقف 

هایي نظير ، با توجه به معيارنفعانهاي سهم مربوط به هر یك از ذيصدگيري در مورد تعين دقيق درتصميم

آورنده و همچنين هاي حاصله بر امكانات و منابع موسسه و یا فكر پدیدميزان اتكاء اختراعات و نوآوري

باشد. مگر اینكه در قرارداد فعاليت پژوهشي عهده دفتر مالكيت فكري ميتوجه به شرایط اقتصادي، بر

 باشد.مربوط، بنحو دیگري توافق شده

چنانچه مخترع به واحد دیگري منتقل گردد و یا همكاري وي با موسسه خاتمه یابد، سهم متعلق به  تبصره(

 .باشدگردد، مگر اینكه بنحو دیگري در قرارداد همكاري مشخص شدهوي همچنان پرداخت مي
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 هاي مربوط به مقاطع تحصيلي دانشگاهيها و رسالهنامهپايان 5-2

هاي حاصل از شود حق نشر و تكثير و درآمدانشجو و استاد راهنما اخذ ميدر این موارد، طبق تعهدي كه از د

آورنده محفوظ خواهد بود. الزم به ذكر است چنانچه در باشد ولي حقوق معنوي پدیدآنها متعلق به موسسه مي

در مورد آن  ها و اختراعاتاي، اختراعي حاصل آید طبق ماده مرتبط با نوآوريیا رساله نامهجریان انجام پایان

 شد.عمل خواهد

 حل و فصل اختالفاتبخش ششم:  -6

در صورت اعتراض مخترع به نظر گروه مدیریت مالكيت فكري، مساله مورد اختالف درشوراي بررسي  (1

 قابليت ثبت نوآوري ارائه خواهد شد.

ایيدیه فكري در خصوص ارزش تجاري اختراع، مبدع با ارائه تدر صورت عدم تایيد گروه مدیریت مالكيت (2

از موسسات و مراجع ذي صالح در خصوص تدوین امكان سنجي اقتصادي، مي تواند مراتب اعتراض خود 

را به تصميم گروه مدیریتي مالكيت فكري، به شوراي بررسي قابليت ثبت نوآوري انستيتوپاستور ایران به 

 صورت كتبي ارائه نماید.

مالكيت فكري، نظرات خود را اعالم خواهد نمود و  در جلسات شورا ثبت نوآوري، نماینده گروه مدیریتي (3

شورا با توجه به نظرات نماینده گروه مدیریت مالكيت فكري انستيتو پاستور و نظرات و ادله ارائه شده از 

شده از سوي مخترع وامكان ثبت بين المللي پتنت ،نظر سوي مخترع در خصوص اظهارات و تایيدیه ارائه

 مود.نهایي را اعالم خواهد ن

هاي مورد گاههاي خارجي، دادهاي ایران )و در قراردادگاهها، قوانين ملي و نيز داددر متن تمامي قرارداد (4

 گردند.توافق طرفين( به عنوان قوانين و مراجع رسيدگي به اختالفات مشخص مي

نده مالكيت آوركار حل و فصل اختالفاتي كه ممكن است بين موسسه، پدیدودفتر مالكيت فكري، ساز (5

اي توان مسئله را به كميتهطور مثال، در چنين مواردي ميسازد. بهفكري و یا حامي پيش آید را فراهم مي

 هاي دعوا و نيز فرد یا افرادي مرضي الطرفين ارجاع داد.متشكل از نمایندگاني از هر یك از طرف
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اي اصالحات آتي كليه متخصصان حاضرهر سال یك مرتبه قابل تجدید نظر خواهد بود وبرآیين نامه 

با ارائه درهيات امناء ارائه نمایند تا  مالكيت فكرينظرات پيشنهادي خود را به گروه مدیریت  ،ومخترعين

 .مورد اصالح قرار گيرد انستيتو پاستور ایران و تایيد این هيات

 .است تبصره 4بند و  78و ماده6اهداف وتعاریف و و توجيهي نامه داراي یك مقدمهاین آیين


