بسمه تعالی
آیین نامه حمایت از ترویج و آموزش مالکیت فکری
مقدمه

نظام مالكيت فكري به عنوان يكی از زيرساختهاي ضروري براي توسعه دانشبنيان از جمله الزامات و زيرساختهاي توسعه
فناوري و نوآوري و تكميل زنجيره ايده تا ثروت است .يكی از ملزومات اولويتدار ارتقاي نظام مالكيت فكري در جامعه ،افزايش
آگاهی عمومی و دانش تخصصی نسبت به آن است .اين دانش و آگاهی زمينهساز مشاركت اجتماعی و همسوشدن باورها و رفتارهاي
جامعه با انتظارات و هنجارهاي مطلوب نظام مالكيت فكري است.
در نقشه جامع علمی كشور ذيل راهبرد كلان  1توسعه علم و فناوري در كشور ،راهبرد ملی «ساماندهی نظام مالكيت فكري در
حوزههاي علم و فناوري» و اقدامات ملی متعدد مرتبط با آن تعريف شده است .به همين ترتيب در ماده  11قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه ،به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمايت از شركتهاي دانشبنيان به دولت اجازه داده شده است تا از فعاليتها در حوزه
مالكيت فكري حمايت كند.
بر همين اساس «آييننامه حمايت از ترويج و آموزش مالكيت فكري ،به عنوان يكی از لوازم و مقدمات ضروري تحقق
مأموريتها ،اهداف و احكام فوق تدوين شده است.
ماده  -1تعاریف

معاونت :معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري
مجری :افراد حقيقی يا حقوقی برگزاركننده فعاليت ترويجی
دستگاه متقاضی :مراكز رشد ،پارکها و شهرکهاي علم و فناوري ،موسسات آموزش عالی ،موسسات پژوهشی ،ستادهاي فناوري
راهبردي ،كانونهاي هماهنگی دانش و صنعت ،بنياد ملی نخبگان و دفاتر استانی آن ،انجمنهاي علمی و صنفی.
فعالیت ترویجی :سمينار يا كارگاه آموزشی يا موارد مشابه كه با هدف آموزش يا ترويج مفاهيم مالكيت فكري برگزار میگردد.
ماده  -2اهداف

 زمينهسازي براي تجاريسازي يافتههاي علمی و فناوري و توليد ثروت ارتقاي دانش و آگاهیهاي عمومی و تخصصی جامعه علم و فناوري نسبت به مالكيت فكري افزايش دانش تخصصی نسبت به روشها و راهكارهاي مديريت مالكيت فكري در ميان فعالان جامعه علم و فناوري توسعه متون و منابع علمی ،آموزشی و ترويجی در سطوح عمومی و تخصصیماده  -3فراخوان حمایت از فعالیتهای ترویجی

 -1-3معاونت براي اطلاعرسانی فرايندهاي اجرايی اين آييننامه ،پايگاه اينترنتی مناسب را طراحی و اداره مینمايد .براي شناسايی
مجريان توانمند براي فعاليت در زمينه ترويج و آموزش مالكيت فكري ،معاونت در سايت اينترنتی خود اعلام عمومی میكند.
 -2-3معاونت نسبت به دريافت ،استخراج اطلاعات و نگهداري درخواستهاي مجريان براي همكاري در فعاليتهاي ترويجی اقدام
مینمايد.
 -3-3معاونت بر اساس معيارها و شاخصهاي مصوب ،اقدام به ارزيابی صلاحيت و معرفی مجريان صلاحيتدار براي فعاليتهاي
ترويجی میكند.
تبصره :اولويت دعوت به همكاري به عنوان مجري با اشخاص حقوقی است و پذيرش افراد حقيقی به عنوان مجري محدود به زمان
و شرايط خاص میباشد.

ماده  -4برگزاری فعالیت ترویجی

 -1-4فعاليت ترويجی بايد بنا به تقاضا و با ميزبانی يک يا چند دستگاه متقاضی برگزار گردد .لذا مجريان صلاحيتدار لازم است در
تماس و ارتباط با دستگاه هاي متقاضی ،همكاري آنان را براي فعاليت ترويجی جلب نمايند .دستگاه متقاضی بايد درخواست فعاليت
ترويجی را با ذكر مجري مورد نظر ،رسماً به معاونت اعلام نمايد.
تبصره :معاونت میتواند برخی فعاليتهاي ترويجی را به صورت ويژه به مجريان سفارش دهد.
 -2-4پس از درخواست دستگاه متقاضی ،لازم است پيشنهاد تفصيلی مجري براي برگزاري فعاليت ترويجی مشتمل بر مشخصات
اجرايی ،نحوه اطلاع رسانی جهت جذب حداكثري مخاطب ،هزينه ،زمان و مكان ،مدرسان ،محتوا و مستندات آموزشی و ساير
اطلاعات مهم مربوطه ،به معاونت ارائه شود.
 -3-4معاونت براساس دستورالعمل مصوب ،بررسی و احراز سطح كيفی پيشنهاد را انجام داده و موافقت يا عدم موافقت خود را
براي حمايت از فعاليت ترويجی به مجري اعلام مینمايد.
ماده  -5ارزیابی فعالیت ترویجی

 -1-5مجري پس از برگزاري فعاليت ترويجی ،گزارش و مستندات اجرايی شامل آمار شركتكنندگان و نتايج نظرسنجی از آنان
را تهيه نموده و به همراه تأييديه دستگاه متقاضی به معاونت ارائه مینمايد.
 -2-5معاونت پس از دريافت گزارش و مستندات ،براساس معيارهاي ارزيابی كيفی مصوب ،درجه كيفی فعاليت ترويجی را ارزيابی
نموده و نتايج درجهبندي را به مجري و دستگاه متقاضی اعلام میكند.
ماده  -6حمایت مالی از فعالیتهای ترویجی

 -1-6معاونت براساس گزارش تأييدشده ،فعاليتهاي ترويجی را درجهبندي نموده و بر همين مبنا ،پرداخت حمايتهاي مالی را
انجام میدهد.
 -2-6ميزان حمايت مالی بين  %33تا  %133هزينه اجراي فعاليت ترويجی است.
تبصره :1معاونت به صورت ويژه از برگزاري دورههاي تخصصی آموزش مالكيت فكري براي ستادهاي فناوري راهبردي و
شركتهاي دانشبنيان مربوط به آنها حمايت مینمايد.
تبصره :2معاونت میتواند ارايه برخی از خدمات خود به شركتهاي دانشبنيان را منوط به گذراندن فعاليتهاي ترويجی و كسب
گواهينامه نمايد.
ماده  -7دیگر فعالیتهای مورد حمایت

علاوه بر فعاليتهاي ترويجی تعريف شده در ماده ،1ساير فعاليتهايی كه با هدف ترويج مالكيت فكري (مانند انتشار كتاب ،مجله،
بروشور و كتابچههاي ترويجی ،راهاندازي وبسايت و  )...نيز پس از تاييد معاونت ،مورد حمايت قرار میگيرند .در اين گونه موارد
لازم است مجري مربوطه ،پيشنهاد اجرايی تفصيلی خود را براي بررسی و اعلام نظر به معاونت ارائه نمايد تا تصميمات لازم اتخاذ
گردد.
ماده -8اجرای آییننامه

 -1-8كميته اي متشكل از نمايندگان معاونت سياستگذاري و نظارت راهبردي ،معاونت فناوري و نوآوري ،معاونت علمی و پژوهشی
و معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت پژوهش و برنامهريزي و معاونت فرهنگی و امور نخبگان بنياد تشكيل میشود و فعاليتهاي

اجرايی آييننامه را پيگيري می نمايد .مسئول كميته ،معاونت سياستگذاري و نظارت راهبردي است كه مأمور هماهنگی با بخشهاي
معاونت و بنياد و تهيه دستورالعملهاي مورد نياز میباشد.
 -2-8با توجه به حجم فعاليتهاي مرتبط با اجراي اين آييننامه و تنوع تخصصهاي مورد نياز ،معاونت میتواند برخی از امور مربوط
به اجراي اين آييننامه از قبيل پيگيري امور اجرايی وگزارشگيري بر مبناي دستورالعملهاي مصوب معاونت را از طريق بكارگيري
افراد حقيقی و حقوقی واجد صلاحيت به انجام برساند.

