
 فنی حاصله سازي فناوري/ دانش بنیان و تجاري هاي فناوري دستورالعمل نحوه تدوین و تصویب پژوهش

با عنایت به اهمیت و ضرورت رسیدگی به نیازهاي حال و آینده صنعت کشاورزي به منظور نیل به کشاورزي 
بنیان، این دستورالعمل  هاي تحقیقاتی فناوري بنیان و نیز تبیین نقش کلیدي واحدهاي دخیل در تدوین و تصویب پروژه دانش

 باشد.   االجرا می تهیه و از تاریخ ابالغ الزم

فنی و منطبق با نیاز  اي است که با هدف دستیابی به فناوري یا دانش بنیان، پروژه پروژه تحقیقاتی فناوري:  ماده یک
اختراع، طرح  گیاهی، جدید فنی عبارتند از ارقام شود. مصادیق فناوري و دانش حال یا آینده صاحبان صنایع بخش، انجام می

نامه مالکیت فکري در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي  شیوه یک دهما 7بند  به استناد که ... و افزار نرم صنعتی،
سازي داشته باشند. هر کدام از انواع  ) قابلیت تجاري23/12/90(مصوب بیست و پنجمین جلسه هیات امناء سازمان مورخ 

 بنیان باشند.  توانند فناوري هاي تحقیقاتی (مشترك، ملی، خاص و مستقل) می پروژه

هاي مذکور، الزاماً بر اساس درخواست سفارش  بنیان، پروژه هاي تحقیقاتی فناوري ه با توجه به ماهیت پروژ دو :ماده 
پژوهی مدون صنعت کشاورزي،  دهنده تحقیق (اعم از دولتی یا غیر دولتی، اشخاص حقیقی یا حقوقی) یا منتج از مطالعات آینده

 شوند. رداري ذیربط انجام میب گیرند و ترجیحاً در محل واحد بهره شکل می

بنیان، عقد قرارداد بین واحد پژوهشی ذیربط با سفارش دهنده  قبل از تدوین شناسنامه تحقیق فناوري ماده سه :
 فنی حاصله ضروري است. فناوري / دانش تحقیق، با تاکید بر سهم مالکیت مادي از مالکیت فکري

بنیان به صورت مشترك (با دیگر واحدهاي پژوهشی) یا در قالب  ريدر صورتی که پروژه تحقیقاتی فناو ماده چهار :
فنی حاصله، در  شود، تعیین سهم هر یک از واحدهاي ذیربط، از مالکیت فکري فناوري / دانش پروژه تحقیقاتی ملی انجام می

 قالب قراردادهاي مجزا ضروري است.

بنیان جهت سهیم شدن در مالکیت  یقاتی فناوريدر صورت درخواست مجري / مجري مسئول پروژه تحق  ماده پنج :
نامه مالکیت فکري، مصوب  فنی حاصله، عقد قرارداد با وي بر اساس ماده پنج شیوه مادي از مالکیت فکري فناوري/ دانش

میسور است. در صورت عدم تمایل مجري / مجري مسئول به  23/12/90بیست و پنجمین جلسه هیات امناء سازمان به تاریخ 
اندرکاران انجام پروژه، بر اساس دستورالعمل تشویق و ارتقاء انگیزه درآمد  عقاد قرارداد مذکور، اعطاء پاداش به وي و دیگر دستان

 پذیرد.    اختصاصی صورت می

مرجع تائید قراردادهاي موضوع مواد سه، چهار و پنج این دستورالعمل، گروه کارشناسان خبره (موضوع   ماده شش :
فنی متعلق به سازمان، برداري از فناوري و دانشدستورالعمل مربوط به نحوه واگذاري موقت یا دائم (فروش) حق بهرهماده دو 

نامه مذکور، مصوب  بیست و نهمین  نامه مالی و معامالتی، معطوف به بند شش ماده بیست و هفت آئین پیوست شش آئین
) موسسه/ پژوهشکده/ مرکز تحقیقات 09/06/93مورخ  200/33088ه جلسه هیات امناي سازمان، ابالغ شده طی نامه شمار

 باشد. استانی ذیربط می یاملی 

  شناسنامه پیوست است.بنیان،  هاي تحقیقاتی فناوري الب تهیه و تدوین پروژهق ماده هفت :
حقیـق و توجیـه   اهمیـت و ضـرورت ت  «بنیان، مداقه ویژه بـر بنـد    هاي تحقیقاتی فناوري تبصره یک : در تدوین پروژه

 07/03/92مـورخ   224/11736، ابالغی طی نامه شماره "نامه توجیه اقتصادي تحقیق شیوه "با توجه به » اقتصادي و اجتماعی
 است. ضروري

در صورتی که سفارش دهنده (کارفرما)، داراي قالبی متفاوت با شناسنامه مذکور بوده و مصر بر تدوین تبصره دو :  
 الب تهیه، کاربرگ یا شناسنامه کارفرما خواهد بود.تحقیق در آن باشد، ق

بنیان متعاقب بررسی و تایید در گروه کارشناسان خبره موسسه/  شناسنامه پروژه تحقیقاتی فناوري ت :ماده هش
 رسد.  رئیس کمیته علمی و فنی ذیربط می تصویبپژوهشکده/ مرکز تحقیقات ملی یا استانی مربوطه، به 



تبصره سه : حضور معاون پژوهش و فناوري و نیز رئیس بخش تحقیقاتی ذیربط در موسسه/ پژوهشکده/ مرکز 
ضروري  ،گروه مذکور دربنیان  تحقیقات ملی یا استانی مربوطه، در زمان بررسی و تصویب شناسنامه پروژه تحقیقاتی فناوري

 است.
بنیان و قراردادهاي موضوع مواد سه، چهار و پنج  تی فناوريهاي تحقیقا بررسی و تصویب شناسنامه پروژه : نهماده 
  بطول انجامد.روز  30، در هر حالت نباید بیشتر از این دستورالعمل

بنیان با دیگر انواع تحقیق، تثبیت حقوق مالکیت فکري  هاي فناوري با توجه به تفاوت ماهوي پژوهش  ه:ماده د
اساس ضوابط جاري و با مداقه بر قراردادهاي موضوع مواد سه، چهار و پنج این  (هاي) فنی حاصله، بر (ها) / دانش فناوري

 دستورالعمل ضروري است.

موضوع این دستورالعمل، بر اساس فرآیند و ضوابط   هاي سازي نتایج حاصل از پژوهش پیگیري تجاريه : یازدماده 
 جاري، بر عهده رئیس واحد ذیربط است.

هاي الزم به گروه کارشناسان خبره  سازي، ارائه آموزش دار فرهنگ وري سازمان، عهدهدفتر امور فنا ده:ماده دواز
تبیین ضوابط و مقررات جاري مرتبط و نظارت بر  ،منتخب رییس سازمان و معاونان پژوهش و فناوري واحدهاي تابعه و وابسته

 حسن اجراي این دستورالعمل است.   

 

 

 

 

 

 

  


