فصل دوم
آیین نامه حقوق مالکیت فکری
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 -این آیین نامه درتاریخ  49/6/32در شورای فناوری و در تاریخ  49/8/39در شورای دانشگاه گلستان به تصویب رسیده است.
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مقدمه
نظام مالكیت فكری به عنوان یكي از زیرساختهای ضروری برای توسعه دانشبنیان از جمله الزامات و زیرساختهای توسعه فناوری و نوآوری و
تكمیل زنجیره ایده تا ثروت است .یكي از ملزومات اولویتدار ارتقای نظام مالكیت فكری در جامعه ،افزایش آگاهي عمومي و دانش تخصصي نسبت
به آن است .این دانش و آگاهي زمینه ساز مشاركت اجتماعي و همسوشدن باورها و رفتارهای جامعه با انتظارات و هنجارهای مطلوب نظام مالكیت
فكری است.
تجاری سازی و عرضه محصوالت دانش بنیان به بازار ،نكته بارز و ویژگي دانشگاه های نسل سوم است كه در آن ،این دانشگاه از طریق توسعه و
واگذاری حق مالكیت فكری ،در قالب قراردادهای واگذاری حق امتیاز و یا ایجاد شركتهای دانش بنیان ،به توسعه اقتصاد دانش بنیان ملي كمک مي
كند .هدف ،تولید علم و فناوری است كه به عنوان دارایي فكری عالوه بر ارزش معنوی مي تواند ارزش مادی نیز داشته و ایجاد درآمد نماید.تبیین
خط مشي و ضوابط مالكیت فكری در موسسات علمي و پژوهشي از جمله الزامات موفقیت در تجاری سازی نتایج تحقیقات است.
این آئین نامه و ضوابط ،در راستای تحقق یكي از وظایف وزارت بهداشت مبني بر"فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالكیت فكری" تشریح نحوه
حمایت از ایجاد دارایي های فكری ،ایجاد انگیزه برای پدید آورنده/پدیدآورندگان ،چگونگي تجاری سازی در قالب قراردادهای واگذاری حق امتیاز و
تاثیر آن در ارتقای اعضای هیئت علمي پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را تشریح مينماید.
ماده -1تعاریف
شرکت دانش بنیان :شركتي است كه با به كارگیری دارایيهای ناملموس فكری (مانند فناوری و دارایيهای فكری ) در قالب ارایه مستمر محصول
یا خدمات ،خلق ارزش مي كند .هم افزایي علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش محور و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه از ماموریتهای این شركت-
ها خواهد بود.
تجاری سازی :فرایند خلق محصول و خدمت ،بر مبنای یک دانش فني نوین و عرضه پایدار آن در بازار است كه بتواند برای خود ،مشتری جذب
نموده و به جریان نیازهای مشتری متصل گردد.
کارگزار مالی :نهاد مالي است كه وظیفه ارایه خدمات مالي نوین مورد نیاز ،جهت تجاری سازی را در قالبهایي مانند سرمایه گذاری ریسک پذیر،
تسهیالت كم بهره و ارایه ضمانتهای مورد نیاز بر عهده دارد.
دارایی فکری( :)intellectual propertyدارایيهای حاصل از خالقیتهای فكری انسان كه ميتواند در زمینه های مختلف (نظیر اختراعات ،طرح
های صنعتي ،نرم افزارهای رایانه ای ) دستاوردهای علمي و پژوهشي وی اتالق گردد.
به صورت خاص در زمینه های فني ،منظور از دارایي فكری ،دانش فني یا توانایي فني از نوع دارایي غیرفیزیكي و ناملموس است كه قابلیت خلق
ارزش از طریق ارایه محصول یا خدمت مرتبط به بازار را دارد .این دارایي از طریق ثبت اختراع داخلي یا بین المللي یا گواهي اسرار تجاری ،در انحصار
دارنده آن درآمده و از طریق قراردادهای واگذاری حق امتیاز ،امكان بهره برداری از آن برای شركتهای دانش بنیان فرآهم ميشود.
پدید آورنده/پدیدآورندگان :به فرد یا افراد حقیقي اتالق مي گردد كه یكي از مصادیق دارایي فكری را (در زمان همكاری با دانشگاه و با استفاده از
تسهیالت آن) ایجاد كرده باشند.
واگذاری امتیاز بهره برداری از دارایی فکری( : (licensingقراردادی است بین مالک دارایي فكری و متقاضي بهره برداری از آن دارایي كه به
موجب آن قرارداد ،متقاضي در قبال پرداخت مبلغي(به صورت درصدی از درآمد خالص حاصل از فروش محصول( )royaltyو یا مبلغي ثابت) ،مجوز
بهره برداری از دارایي فكری را بدست مي آورد.
حامی( :)sponsorافرادی حقیقي یاحقوقي (اعم ازدولتي یاغیر دولتي) هستند كه دركنار دانشگاه و پدیدآورنده/پدیدآورندگان در ایجاد دارایي
فكری (معموال از طریق حمایت مالي) سهیم ميباشند.
ماده  -2اهداف
 -1ایجاد انگیزه برای مجریان پژوهشي در راستای خلق و توسعه فناوری های ارزش آفرین ،تسهیل توسعه دارایي های فكری با ارزش برای دانشگاه و
مجری پژوهشي ،تشویق و ارتقای خالقیت و نوآوری در پژوهشگاه به منظور كسب مزیت اقتصادی
 -3ایجاد درآمد پایدار دانش بنیان برای دانشگاه و كمک به تجاری سازی دستاوردهای محصوالت دانش بنیان
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 -2فراهم سازی زمینه های توسعه علم و فناوری از طریق ایجاد محیطي مناسب برای شكوفایي خالقیتها و اشاعه و بكارگیری دستاوردهای جدید
پژوهشي و فناوری دركشور
 -9نهادینه سازی حقوق مالكیت فكری و تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد جهت فعالیت هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و توسعه فناوری وبه تبع
آن افزایش امكان تجاری سازی دستاوردهای در راستای منافع عمومي ،ثبت و حفاظت از دارایيهای فكری دانشگاه
 -5ارائه چارچوبي شفاف و تبیین حقوق و تعهدات دانشگاه ،پدیدآورنده/پدیدآورندگان و حامیان در ارتباط با دارایي های فكری ایجاد شده و در
نتیجه،كاهش اختالف در زمینه حقوق مالكیت فكری
 -6آگاه ساختن افرادی كه از اعتبارات ،تسهیالت و یا امكانات دانشگاه استفاده مينماید نسبت به حقوق مالكیت فكری و به ویژه نحوه پوشش دادن
هزینهها و تقسیم منافع مادی و معنوی حاصل از آن
 -7توسعه مهارت محققین برای درک ،تفسیر وتحلیل اطالعات فني -حقوقي و تجاری پتنت ها ( پروانه ثبت اختراعات) و دیگر اسناد مالكیت فكری-
استفاده از اطالعات حاصل از تحلیل اسناد مالكیت فكری برای هدایت و راهبری طرحهای استراتژیک تحقیقاتي.
ماده -3اصول کلی
 -1این آیین نامه و ضوابط بر تمام افراد شاغل در دانشگاه (اعم از اعضای هیات علمي،دانشجویان،كارشناسان) و بطور كلي هر فردی كه از
تسهیالت،اعتبارات و امكانات این دانشگاه (در راستای انجام یک فعالیت تحقیقاتي در طي زمان معیني كه با دانشگاه همكاری دارد) استفاده نماید،
حاكم مي باشد .الزم است همه افراد فوق در بدو استخدام و یا در چارچوب قراردادهای پروژههای تحقیقاتي ،در تعهدنامه ای رعایت مفاد این آیین
نامه و ضوابط را قبول و امضا نمایند.
 -3دانشگاه در نتایج مادی از هرگونه دارایي فكری كه بر اثر فعالیت فردی یا گروهي با استفاده از امكانات ،تجهیزات و یا اعتبارات دانشگاه انجام شود،
دارای حق خواهد بود ،مگر اینكه در قرار داد شرایط دیگری ذكر شده باشد.
 -2چن انچه پدیدآورنده/پدیدآورندگان ادعا نماید/نمایند كه دارایي فكری ،بدون استفاده موثر از منابع و امكانات دانشگاه حاصل شده است ،در صورت
بررسي مدارک و پذیرش ادعای مذكور توسط شورای فناوری ،دانشگاه بصورت مكتوب اعالم مينماید كه ادعایي را مبني بر مالكیت آن دارایي فكری
ندارد.
 -9میزان سهم دانشگاه ،پدیدآورنده/پدیدآورندگان و حامي و نیز امكان استفاده و بهره برداری آنها از دارایي فكری حاصله ،در قرارداد همكاری
منعقده تعیین ميگردد .در كارهای گروهي ،درصد سهم كلیه افرادی كه در ایجاد یک دارایي فكری مشاركت داشته اند باید قبل از ارایه درخواست
تقاضای ثبت ،بصورت مكتوب مشخص گردد .در صورت عدم توافق و در مواردی كه درصد سهم هریک از افراد مزبور مشخص نشده باشد ،منافع
حاصله بصورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
 -5افرادی كه فعالیت آنها با استفاده از امكانات ،تجهیزات و یا با كمک بودجه دانش گاه ،منجر به ایجاد نوعي از دارایي فكری گردد موظفند در اسرع
وقت و قبل از هرگونه افشا اطالعات مربوط برای سایرین و یا اقدام به ثبت و نشر آنها ،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه را در جریان قرار داده و
اطالعات مربوط را برای آن واحد افشا نموده و هماهنگي الزم را باآ ن بعمل آورند .رعایت این امر در قراردادهای همكاری بین افراد و دانشگاه مورد
تاكید قرار مي گیرد.
 - 6در صورتي كه برای پدید آوردن مالكیت فكری ،تجهیزاتي از محل اعتبارات دانشگاه تهیه شده باشد،آن تجهیزات با رعایت مقررات مربوط ،مال
اختصاصي دانشگاه خواهد بود.
-7كا ركنان دانشگاه و اعضای هیات علمي منصوب از سوی دانشگاه ،موظف به عدم افشاء اسرار ،توصیفات و دادههای مالكیت فكری بوده و ملزم به
رعایت جوانب امانت داری در مورد اطالعات ارائه شده مربوط به مالكیت فكری توسط طرف قرارداد هستند.
 - 8چنانچه تخلف كاركنان و اعضای هیات علمي منصوب ،حسب تشخیص كمیته مالكیت فكری و یا شورای فناوری دانشگاه موجب خسارات مادی
یا معنوی به دانشگاه شود ،دانشگاه ميتواند موضوع را از طریق قانوني پیگیری نماید.
 - 4سیاست گذاری ،برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد حقوق مالكیت فكری در دانشگاه توسط شورای فناوری دانشگاه انجام مي شود.
 - 11هر شخصي كه مدعي وجود یا مقتضیات یكي از موضوعات مالكیت فكری متناسب با رسالت دانشگاه باشد ،ميتواند درخواست مشاركت در
اثبات ،ایجاد ،ثبت یا بهره برداری از آن را به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تقدیم نماید.درخواست شامل تمامي داده ها ،توصیفات ،ترسیمات،
اسناد و مدارک و هرآنچه را كه برای دستیابي به ثبت مالكیت فكری الزم است مي باشد.
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 - 11در مواردی كه حسب تشخیص معاون پژوهش و فناوری،حضور مدعي جهت تبیین و توضیح دادههای مربوط به مالكیت فكری ضروری است،
باید در محل و زمان تعیین شده حاضر شوند.
 - 13مدعي پیش از ثبت مالكیت فكری ،بدون مجوز كتبي دانشگاه ،با هیچ دستگاه اجرایي در معني ماده  5قانون مدیریت خدمات كشوری یا
اشخاص موضوع حقوق خصوصي ،هیچ گونه اقدامي جهت مذاكره ،انعقاد قرارداد ،ثبت ،بهره برداری و تجاری سازی در مورد مالكیت فكری انجام
نخو اهد داد؛ در غیراین صورت و همچنین در مواردی كه به علت تقصیر مدعي ،اقدام به انتشار یا ارائه ی مطالب علمي مربوط به مالكیت فكری شود،
دانشگاه ،مالک و دارندۀ مالكیت فكری مورد ادعا گردیده و حق تقدیم اظهار نامه و ثبت مالكیت فكری به نام دانشگاه را به مرجع صالحیت دار خواهد
داشت ،در غیر اینصورت دانشگاه ميتواند موضوع را از طریق قانوني پیگیری نماید.
 - 12در صورتي كه مالكیت فكری مورد ادعا ،واجد اصالت نبوده یا در زمرهی موارد خارج از حیطهی حمایت باشد ،به شیوه مناسب و ضمن تبیین
آن نتیجه را در فوریتي متعارف به آگاهي مدعي ميرساند.
 - 19دانشگاه در موضوعات مالكیت فكری پدید آمده ،ممكن است برحسب مورد پدیدآورنده ،شریک ،مالک یا بهره بردار از حقوق باشد .در هر حال
در قراردادهای تنظیمي مالكیت فكری باید سهم دانشگاه در مالكیت فكری معلوم باشد.
 - 15در مواردی كه مالكیت فكری بین دانشگاه و شخص دیگر مشترک است ،در صورت ثبت و صدور گواهي نامه ی مربوط از سوی مرجع صالحیت
دار ،مالكیت فكری ،مال مشاع دانشگاه و شخص دیگر بوده و حقوق مادی و معنوی ناشي از آن توسط شورای فناوری دانشگاه تعیین خواهد شد؛
تصرفات حقوقي یا مادی طرفین در مالكیت فكری براساس گواهي نامه ،تابع قواعد مربوط به مال مشاع و عقد شركت مدني خواهد بود.
 - 16سود قابل تقسیم ناشي از مالكیت فكری پس از كسر اعتبارات هزینه شده به تایید امور مالي دانشگاه موافق قرارداد بین دانشگاه و ذی نفع
تقسیم ميگردد.
 - 17در صورت ثبت هریک از طبقات مالكیت فكری كه نتیجه ی اشتراک دانشگاه با شخص یا اشخاص دیگر در بوجود آمدن آن یا ثمرۀ بهره گیری
از نیروی انساني یا تجهیزات یا تامین مالي دانشگاه ميباشد ،دانشگاه با شخص یا اشخاص دیگر بر حسب مورد ،پدیدآورندۀ مشترک آن یا مالک یا
بهره بردار انحصاری یا غیر انحصاری حقوق ناشي از مالكیت فكری خواهد بود.
 - 18در صورت ثبت نشدن مالكیت فكری ،چناچه نتایج به دست آمده به صورت یک اثر علمي قابل عرضه باشد ،عرضه آن همواره باید با تبیین
كامل نقش دانشگاه در پدیدآمدن آن اثر باشد.
 .- 14به منظور تبیین حقوق دانشگاه ،پیش از اقدام درآن موارد ،قراردادی متناسب با هریک موضوعات توسط واحد حقوقي مالكیت فكری با طرف
دیگر منعقد شده و نتیجه از سوی معاون پژوهش و فناوری به شورای فناوری دانشگاه جهت تصویب اطالع داده ميشود.
 - 31تخلف یا تقصیر مدعي مانع دادخواهي دانشگاه در دادگاه ،در جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و همچنین منافع تقویت شده و
احتمالي دانشگاه نخواهد بود.
 - 31اعضا،كارشناسان و اعضای شورای فناوری و اشخاصي كه به نحوی به داده های مربوط به مالكیت فكری دسترسي مي یابند ،مشمول تبصره
ذیل خواهند بود:
تبصره :در صورت ادعای تخلف از سوی صاحبان ایده ،شورای فناوری بدون حضور و رای آن عضو ،به موضوع رسیدگي مينماید؛ در صورت اثبات
تخلف ،ذینفع ميتواند علیه او در دادگاه صالحیت دار دادخواهي نماید.
 - 33ارزیابي و سنجش عل مي مالكیت فكری مورد ادعا ممكن است توسط اعضای هیات علمي دانشگاه یا با ارجاع به سایر مراجع صالحیت دار انجام
شود.
 - 32پیش از تصدیق اصالت مالكیت فكری ،اقدام به ثبت ،هزینه و بهره برداری از مالكیت فكری نخواهد شد.
 - 39در صورت صدور پروانه بهره برداری ،انعقاد قرا ر داد و حصول عوایدی از آن محل ،پیش از تقسیم سود حاصل ،تمامي هزینههای مترتب بر
فرآیند ثبت مالكیت فكری با ارائه ی اسناد مالي مربوط به آن از سوی امور مالي دانشگاه ،از محل عواید حاصل از مالكیت فكری كسر شده ،به حساب
دانشگاه پرداخت خواهد شد.
 - 35میزان سهم هریک به تفكیک در گواهي نامۀ ثبت ،به هنگام تقدیم اظهار نامۀ ثبت قید خواهد شد.
ماده  -4انواع دارایی فکری
دارایي فكری به دست آمده از طریق ذیل حاصل مي شود:
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 - 1دارایي فكری ناشي از سرمایه گذاری و یا اختصاص بودجه از سوی دانشگاه
 - 3دارایي فكری ناشي از اعطای تسهیالت از سوی دانشگاه با بازپرداخت
 - 2دارایي فكری ناشي از اجرای قراردادهای ارتباط با صنعت
 - 9دارایي فكری ناشي از پایان نامه ها و رسالههای دانشجویي
 - 5دارایي فكری ناشي از حمایت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه از جمله سازمانها و دستگاههای دولتي و حمایتي و یا شركتها و موسسات
خصوصي؛
 -6دارایي فكری ناشي از تولید اثر ادبي ،هنری و نرم افزارها و سایر مواردی كه در بند های فوق و جود ندارند.
تبصره :در خصوص انواع دارایي های فكری ،شورای فناوری دانشگاه با توجه به نقش دانشگاه ،پدید آورندگان و حامي در مورد سهم آنان تصمیم
گیری خواهد كرد.
ماده  -5ضوابط اجرایی
 -1دستاورد های پژوهشي و فناوری كه زمینه بهره برداری تجاری،كسب مجوز و پروانه تولید و یا ثبت حقوقي آنها وجود دارد ،توسط
پدیدآورنده/پدیدآورندگان بصورت كتبي به شورای فناوری دانشگاه گزارش ميشود تا ارزیابي اولیه (از جهت ضرورت و قابلیت ثبت ،امكان و نحوه
تجاری سازی و بهره برداری) انجام گیرد .این ارزیابي مي تواند از طریق بررسي داخلي ویا ارجاع به سایر موسسات (نظیر مراجع مالكیت فكری مورد
تایید وزراتین و یا معاونت علمي ریاست محترم جمهوری) صورت پذیرد .پس از این مرحله ،دانشگاه اقدامات الزم جهت ثبت و بهره برداری از دارایي
فكری را به عمل خواهد آورد.
 -3اگر دانشگاه براساس قراردادی تمام یا بخشي از حقوق دارایي فكری حاصله را به دیگری اعطا نماید ،باید حقوق پدیدآورنده/پدیدآورندگان دارایي
فكری مربوط و حامي نیز در قرارداد مذكور لحاظ شود.
 -2هرگو نه تنظیم و عقد قرارداد و موافقت نامه در جهت كسب مجوز و یا بهره برداری تجاری از دارایي فكری ،با نظارت و تایید شورای فناوری
دانشگاه صورت ميپذیرد و اطالعات مربوط به آن ثبت و نگهداری میگردد.
 -9ارایه و افشای اطالعات مربوط به اختراعات و نوآوریها برای دانشگاه ،باید بصورت شرحي مكتوب ،دقیق،كامل و جامع باشد ،بطوریكه براساس
اطالعات ارائه شده ،دستیابي به نتایج حاصله قابلیت تكرار داشته باشد .همچنین این اطالعات باید حاوی مواردی نظیر عنوان،نام
پدیدآورنده/پدیدآورندگان ،توضیح ،نام و مشخصات حامي خارج از دانشگاه ،تاریخ پایان مرحله پژوهش و طراحي و تاریخ بكارگیری نیز باشد.
 -5در ایده هایي كه به تشخیص شورای فناوری دانشگاه قابلیت ثبت به عنوان اختراع را دارند ،افشای اطالعات و انتشار دستاوردهای پژوهشي ،باید
بعد از اقدام جهت ثبت اختراع در مراجع قانوني توسط دانشگاه یا اعالم كتبي دانشگاه مبني بر عدم تمایل به ثبت اختراع صورت گیرد.
 -6هرگونه اطالع رساني و انتشار دستاوردهای پژوهشي اعم از قابل ثبت یا غیر قابل ثبت (اعم از مكتوب ،شفاهي و یا الكترونیكي) توسط
پدیدآورنده/پدیدآورندگان ،باید با ذكر نام دانشگاه صورت گیرد.
 -7چنانچه دانشگاه و یا پدیدآورنده/پدیدآورندگان دارایي فكری نتواند و یا تمایلي به مشاركت در ثبت،كسب مجوزهای الزم و یا بهره برداری از
دارایي فكری را نداشته باشد ،مي تواند حقوق خود را طي موافقت نامه ای به طرف مقابل واگذار نماید كه جزئیات آن در مذاكرات بین دانشگاه و
پدیدآورنده/پدیدآورندگان تعیین خواهد شد.
تبصره :1چناچه دانشگاه پس از دریافت گزارش اختراع بصورت شرحي مكتوب ،دقیق،كامل و جامع ،اقدامي در جهت ثبت قانوني آن به عمل نیاورد،
مخترع پس از دریافت نامه از دانشگاه مي تواند راسا جهت ثبت اختراع به نام خود اقدام نماید .باید توجه داشت كه در این تبصره ،شروع فرآیندهای
بررسي در شورای فناوری مد نظر ميباشد و نه اتمام مراحل ثبت و اعطای گواهي در سقف زماني تعیین شده.
تبصره :2چنانچه دانشگاه به هردلیلي ،حقوق مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نماید ،دانشگاه همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع پس از
ثبت برای مقاصد تحقیقاتي و آموزشي به صورت غیر انحصاری ،غیر قابل انتقال ،غیر قابل ابطال و بدون نیاز به پرداخت حق امتیاز استفاده نماید.
ماده  -6تجاری سازی و کسب درآمد
-1موضوع تجاری سازی دارایي های فكری ،از طریق دانشگاه و با هماهنگي و نظر پدیدآورندگان صورت مي پذیرد .پدیدآورندگان موظفند جهت
هماهنگي بیشتر و اقدام یكپارچه ،هرگونه اقدام در این خصوص را از طریق دانشگاه و با هماهنگي دفتر ارتباط با صنعت انجام دهند.
 -3جهت تجاری سازی و درآمد زایي از دارایيهای فكری ،از طریق مدلهای ذیل عمل گردد:
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 -1-2مشارکت درآمد از طریق واگذاری حق بهره برداری :در این مدل ،دانشگاه طي قراردادی حق بهره برداری از یک دارایي فكری را بصورت
انحصاری و یا غیر انحصاری به یک شركت ثالث واگذار نموده و درصدی از فروش و درآمد محصول را كسب مينماید.
-2-2فروش حق امتیاز(  :)licenseدر این مدل ،الیسنس دا رایي فكری و حق بهره برداری از آن بطور كامل به یک شركت ثالث با مبلغ مشخص
فروخته ميشود.
-3-3تاسیس شرکت دانش بنیان :ممكن است جهت تجاری سازی و كسب درآمد از یک دارایي فكری ،شورای فناوری دانشگاه تصمیم به
تاسیس یک شركت دانش بنیان بگیرد ،لذا دانشگاه و پدیدآورندگان نسبت درصد مالكیت خود در دارایي فكری ،در شركت تازه تاسیس سهام دار
مي گردند .سهم سرمایه گذار مالي (در صورت نیاز به سرمایه گذاری) نیز بصورت جداگانه در سهام شركت منظور ميگردد.
 -2در هر مورد از دارایيهای فكری ،شرایط عقد قرارداد واگذاری حق امتیاز یا فروش و ی ا تاسیس شركت دانش بنیان ،توسط واحد ارتباط با صنعت
دانشگاه تدوین شده و به شورای فناوری دانشگاه پیشنهاد ميشود .هرگونه اقدام در این خصوص ،منوط به تصویب شورای فناوری دانشگاه ميباشد.
 -9مدلهای كاری كسب درآمد از دارایيهای فكری و درصد سهم دانشگاه و پدید آورندگان و شركت ثالث ،در قراردادهای في ما بین تعیین و
مشخص ميگردد.
 -5این آیین نامه با تغییر قوانین ملي و تعهدات بین المللي كشور سازگار بوده و در صورت تغییر در آنها ،مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

این آیین نامه در تاریخ  55/22/25در شورای فناوری و در تاریخ  55/22/25در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه به تصویب رسید.
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