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 بسمه تعالی

آيين نامه مالكيت مادي و معنوي ثبت اختراع، اكتشاف و نوآوري پرديس كشاورزي و منابع 
 طبيعی دانشگاه تهران

 
 

 مقدمه
امتيازی است که دولت و يا موسسه خاص در يك ، اکتشاف و نوآوری ثبت اختراع

حائز اهميت باشد اهدا به مبتكران و مخترعان برای ايجاد يك ابداع نو که از نظر اقتصادی  کشور
گيرد که به طور کلي توليد و يا فرآيندهايي را در بر مي)اکتشاف و نوآوری( کند. ثبت اختراع مي

يك ، )اکتشاف و نوآوری( يا عملكرد جديد باشد. در واقع ثبت اختراعفناوری شامل جنبه های 
قرار داده و  مبتكراختيار  نوع بهره برداری مالي و اقتصادی از ابداع تا مدت زمان خاصي را در

قابل ثبت است که در سطح  ثبت اختراعکند. اثری به عنوان حق مالكيت آن را از ديگران سلب مي
جهاني جديد باشد و در ضمن ظرفيت کاربرد صنعتي داشته و در شاخه علمي مربوط به خود به 

 صورت عام بكار گرفته شود. 
 باشند.مي های موجود به شرح زيرثبت اختراع انواع 

مي به کسي واگذار ثبت اختراع(: امتياز اين نوع Utility Patentsی سودمند )اهثبت اختراع  -1
 از که از ديدگاه اقتصادی  باشدای ساخته يا وسيله شود که ابتكار و يا اختراع انجام داده و

 د. گردسبب پيشرفت شاخه های مختلف علوم  و ار بوده دبسيار بااليي برخوراهميت 
به کسي واگذار  ثبت اختراع( : امتياز اين نوع Design Patentsحي )اهای طر ثبت اختراع -2

 پايه ريزی نمايد.  يا اصولي را برای صنعت توليد مي شود که طرحي جديد و
از ثبت ( : امتياز اين نوع Plant and Animal Patents) و دامي های گياهي ثبت اختراع -3

يا ايجاد  را کشت داده ويا دام رادی واگذارمي شود که نوع جديدی از گياه به فرد يا افاختراع 
 نمايد که در باروری اقتصادی بسيار سودمند باشد. 

 ثبت اختراع ماده يا روش استفاده جديد -4
  موفق به ايجاد بررسي داده هاشود که در  امتياز اين نوع اختراع به فرد يا افرادی واگذار مي

 ليدر صورتي که ترکيب و يا مواد جديد نباشد و گردد.ساخته شده نوظهور  ترکيب يا مواد
 طرز استفاده جديد دريافت نمود.ثبت اختراع توان يا طرز استفاده جديد باشد مي خواص و

 
 : تعاريف1ماده 
پرديس کشاورزی و منابع  پژوهشي وابسته به و به کليه مراکز آموزشيموسسه:   – 1-1

 اطالق مي شود.طبيعي دانشگاه تهران 

شامل کليه اعضا هيات علمي رسمي و پيماني، دانشجويان مقاطع تحصيلي  :پژوهشگر – 1-2
 مختلف، تكنسين ها و کارمندان رسمي، پيماني و قراردادی پرديس مي باشد.
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: محصول يا فرايندی است جديد که راه نويني را جهت انجام کاری و يا راه حل اختراع – 1-3
 شكلي ارايه مي نمايد.  فني جديدی را برای حل م

عبارت است از پديدار کردن پديده ای که قبال وجود داشته ولي تا زمان  اكتشاف: – 1-4
 کشف و ثبت در مراجع قانوني، موجود بودن آن مشهود و يا درک نشده است.

کارگيری موفق ايده های نو است که به صورت محصول ه : عبارت است از بنوآوري – 1-5
 هبود يافته عمال مورد بهره برداری قرار مي گيرد.و يا خدمات جديد يا ب

موسسه ای است خصوصي و يا  موسسه سرمايه گذار خارج از پرديس كشاورزي – 1-6
دولتي که تمام يا بخشي از هزينه مالي پروه ای که منجر به ثبت اختراع شده است را تعهد 

 مي نمايد.

اور رساله، پايان نامه يا شامل استاد راهنما و مش كميته علمی تدوين كننده طرح – 1-7
 سمينار دانشجوی پرديس مي باشد.

عبارت از سندی است متضمن گواهي حق انحصاری، که در قبال  گواهينامه ثبت – 1-8
افشای جزئيات فني يك اختراع برای عموم برای يك دوره زماني محدود به مالك ) مخترع، 

 مكتشف يا نوآور( اعطا مي گردد.

 
 : اهداف2ماده 

زی زمينه های توسعه علم و فناوری از طريق ايجاد محيطي مناسب برای فراهم سا -2-1
 کارگيری دستاوردهای پژوهشي در کشوره شكوفايي خالقيت ها و اشاعه و ب

نهادينه کردن حقوق مالكيت فكری و تقويت انگيزه مادی و معنوی در افراد جهت فعاليت  -2-2
وردها در راستای منافع بيشتر در عرصه پژوهش و افزايش امكان تجاری سازی دستا

 عمومي

تشويق موسسات سرمايه گذار خارج از پرديس جهت همكاری با پرديس در قالب طرح  -2-3
 يا دانشجوييو  کاربردی  بنيادی، های

 
 : حقوق مادي و معنوي اختراع، اكتشاف و نوآوري3ماده 

ن نامه، متعلق کليه حقوق مادی و معنوی هر گونه اختراع، اکتشاف و يا نوآوری مشمول اين آيي
، مخترع ويا نوآور، کميته علمي پژوهشگربه پرديس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران، 

باشد. در کارهای گروهي چنانچه موضوع اختراع، تدوين کننده طرح يا موسسه سرمايه گذار مي
ه يا موسس رصد سهم کليه افراداکتشاف و يا نوآوری منجر به حصول مزايای مادی گردد د

هايي که مشارکت داشته اند قبل از ارايه درخواست تقاضای ثبت بايد بصورت مكتوب در 
 چهارچوب زير مشخص شود:
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اگر ثبت اختراع )اکتشاف و نوآوری( مربوط به تحقيقات انجام شده توسط محقق) محققين(  -الف
و سهم  %50ن( با استفاده از امكانات پرديس کشاورزی و منابع طبيعي باشد، سهم محقق )محققي

  خواهد بود. %50پرديس 
و يا سمينار دکتری يا رساله امه کارشناسي ارشد و ن الف( اگر ثبت اختراع مربوط به کار پايان

پرديس دانشجويان پرديس کشاورزی و منابع طبيعي باشد و کليه امكانات مادی پروژه توسط 
 50و 25،  25 به ترتيب پرديسو، کميته علمي تدوين کننده طرح تامين شده باشد سهم دانشجو

  0در صد خواهد بود
س استفاده نموده باشد ) مكتشف يا نوآور( از امكانات مالي غير از پردي پژوهشگرب( چنانچه 

درصد، موسسه سرمايه گذار خارج از پرديس  20، کميته علمي تدوين کننده طرحسهم دانشجو
 0درصد خواهد بود35و20،20،25به ترتيب درصد  و پرديس 25

الف و ب( پس از کسر  های بند موضوع( سهم تعيين شده برای هر فرد يا موسسه ) 1تبصره 
 .استمجوز، بازاريابي و تجاری سازی قابل محاسبه اخذ هزينه های ثبت، 

)مكتشف يا نوآور( با موسسه خاتمه يابد، سهم متعلق به  پژوهشگر( چنانكه همكاری 2تبصره 
 ده باشد. با موسسه  قرارداد کر ، مگر آنكه به نحو ديگریخواهد بودپرداخت  قابل وی همچنان

( برای تشويق دانشجويان پديدآورنده که به صورت نوبت دوم مشغول به تحصيل 3تبصره 
بند های الف و ب درصد به سهم آنان در ارتباط با  5حداکثر هستند با توجه به شهريه پرداختي 

 .سته خواهد شداضافه و از سهم پرديس کا
 
 : موارد در برگيرنده آيين نامه4ماده  

اکتشاف يا نوآوری )اختراعات ثبت شده در اداره حفظ مالكيت صنعتي و يا ، هر گونه اختراع
سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ايران و يا اختراعات ثبت شده در مراجع خارجي و بين 

 رگرفته از طرح هایيا ب ه های دانشجويي ،لي( که مستخرج از پايان نامه ها ، يا رسالالمل
 بين معاونت پژوهش وفناوریفي ما کاربردی منعقده  پژوهش های پژوهشي نوع اول و يا

های خارج از پرديس باشد و يا بطور  پرديس کشاورزی و منابع طبيعي با موسسات و سازمان
رديس و دانشگاه تهران هر اختراعي که به نوعي با کمك مالي؛ آزمايشگاهي و يا علمي پ امع

مخترعان، مكتشفان و نوآوران پرديس  تمامي. بودصورت گيرد؛ مشمول اين آيين نامه خواهد 
دانشجويان؛ اساتيد و يا کارکنان( که موفق به اختراع، اکتشاف يا نوآوری شوند ملزم به اعم از )

ختراع بوده و قبل از دانشگاه تهران در اظهار نامه ا پرديس کشاورزی و منابع طبيعي درج نام
معاونت پژوهش گزارش به حوزه پس از ثبت اختراع )اکتشاف و نوآوری( ملزم به  يا اقدام و

آيين نامه  اين درمذکور پر نمودن فرم تعهد مبني بر رعايت موارد  نيز و پرديس وفناوری
 هستند.

 : اصول كلی آيين نامه 5ماده 
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موسسه  های مالي ز امكانات، تجهيزات و يا با کمكکه فعاليت آنها با استفاده ا افرادی -5-1
)پرديس( منجر به ثبت اختراع گردد موظفند در اسرع وقت و قبل از هر گونه افشای اطالعات 

واحد مسئول  اطالعات الزم را در اختيار مربوطه برای سايرين و يا اقدام به ثبت و نشر آنها،
 .قرار دهد پرديسثبت اختراع 

عات مربوط به اختراعات، اکتشافات و نوآوری ها برای موسسه بايد به صورت ارايه اطال -5-2
که بر اساس اطالعات ارايه شده دستيابي به  طوریه شرحي مكتوب، دقيق، کامل و جامع باشد. ب

پديد پديد آورنده /شامل مواردی نظير عنوان، نام  به عبارتينتايج حاصله قابل تكرار باشد. 
صات موسسه سرمايه گذار خارج از موسسه، تاريخ پايان مرحله آورندگان، نام و مشخ

 کارگيری باشد.به پژوهشي و
) اعم از شفاهي، مكتوب و يا الكترونيكي(  اطالع رساني و انتشار دستاوردها هر گونه -5-3

 صورت گيرد. آنو همراه با ذکر نام پرديس توسط پديد آورنده بايد با هماهنگي 
اطالعات و يا بهره برداری از  گزارشآرم موسسه )پرديس( به هنگام  استفاده از نام و -5-4

 منوط به کسب اجازه از موسسه خواهد بود. ،حاصله پژوهشينتايج 
چنانچه موسسه حداکثر تا سه ماه بعد از دريافت گزارش اختراع، اکتشاف يا نوآوری،  -5-5

يا نوآور( مي تواند راسا جهت اقدامي در جهت ثبت قانوني آن به عمل نياورد مخترع )مكتشف 
 ثبت اختراع به نام خود اقدام نمايد. 

کليه قراردادها جهت بهره گيری مادی و معنوی از اختراع، اکتشاف يا نوآوری، بايد با  -5-6
ثبت و  آن جابوده و در آن و منطبق بر خط مشي و ضوابط پرديسنظارت واحد مسئول در 

 نگهداری گردد.
يا  و استاد اعتبار اعتبار ويژه )گرنت( ه جهت ثبت اختراع از محلمصروفه ی هاکليه هزينه -5-7

 گردد. مربوطه تامين مي طرح پيش بيني شده در اعتبارات از 
 

 ساختار اجرايی: 6ماده 
ا سياستگذاری، برنامه ريزی و تصميم گيری در مورد حقوق مادی و معنوی اختراع، اکتشاف و ي

انجام مي شود "حقوق مالكيت فكری"هکارگرو ثبت در موسسه توسطايه گواهينامه ارنوآوری و
 :استمتشكل از افراد زيرکه 

 پرديس به عنوان رئيس  معاون پژوهش وفناوری -1

 رئيس اداره پژوهش های بنيادی -2

 رئيس اداره پژوهش های کاربردی -3
 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده ها -4

هيات علمي از داخل يا خارج موسسه در صورت نياز و بر حسب مورد، يك نفر عضو  -5
 که آشنا به موضوع اختراع ) اکتشاف يا نوآوری( مي باشد. 
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  موارد تشويقی:  7ماده 
معاون پژوهش وفناوری به منظور تشويق مخترعان، مكتشفان و نوآوران در سطح پرديس، 

در سازمان  ، به اختراعات ثبت شده به هر اختراع ثبت شده در اداره مالكيت صنعتيپرديس 
 پژوهشهای علمي و صنعتي ايران و به اختراعات ثبت شده در مراجع معتبر بين المللي

 .خواهد دادامتياز گرنت اختصاص  20و30،10حداکثر
 

تبصره در تاريخ     به تصويب .........رسيده و از اين تاريخ به  3ماده و  7اين آيين نامه در  
 مدت ......الزم االجرا مي باشد. 

 
 
 

 

 
 
 


