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  و دامنه كاربرد هدف -2

و اشخاص حقیقی و حقوقی  فناورانه دستاوردهای سازیتجاری نحوه  تشریح ،دستورالعمل تدوین این از فهد

های مورد نظر برای تجاری سازی و تعیین مراحل انتخاب شرکت یا شرکتاستاندارد  پژوهشگاهتوسط 

 د. باشد. این دستورالعمل در پژوهشگاه استاندارد کاربرد دارمیالذکر، دستاوردهای فوق

 مسئولیت اجرا -1

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر پژوهش و تجاری سازی فناوری و مسئولیت نظارت بر حسن 

 اجرای آن بر عهده معاونت پژوهشی است. 

  اصطالحات و تعاريف -1

 منظور پژوهشگاه استاندارد است. پژوهشگاه:  -1-2

  شوند؛ورانه و نوآورانه است که به شرح زیر تعریف میمنظور محصوالت دانش بنیان، فنا: لمحصو 1-1

 سازی تجاری كارگروه -1-3

که وظیفه بررسی و امکان تجاری سازی محصوالت دانش بنیان، فناورانه و نوآورانه را برعهده داشته و  کارگروهی 

 یریت منابع یا نماینده تام االختیار ایشان،)رئیس کارگروه(، معاون توسعه و مد فناوری پژوهش و معاونمتشکل از 

 مربوطهرئیس پژوهشکده ، ، رئیس اداره تجاری سازی فناوری)دبیر کارگروه( مدیر پژوهش و تجاری سازی فناوری

  .باشدمی پژوهشگاه حراستاداره  نماینده و

 بسته تجاری سازی -1-0

خواست اشخاص حقیقی در پاسخ به دراست که  خدمات تجاری سازی قابل ارائه توسط پژوهشگاه شاملای بسته

 برداری بهره امتیازاین بسته باید شامل شود. ارائه می(، تهیه و 1-2)بند محصول  سازی تجاری جهتیا حقوقی، 

تواند باشد. این بسته همچنین میمیزان و نوع تضمین  ،مالکانه بهره /فروش قیمت ،همکاری مدت ،فنی دانش از

 .ها باشددهندهگذاران و شتابهای فناور پیشنهادی، سرمایهشامل فهرست شرکت
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 كار انجام نحوه/ اتشرح اقدام -0

)در صورت لزوم با اخذ نظر پژوهشکده مربوطه و مشاورین  فناوری بلوغ سطحتعیین  از پسدبیر کارگروه  -4-1

در کارگروه  ازی محصولتجاری سپیشنهادی را به همراه گزارش توجیهی  سازیتجاری برون سازمانی(، بسته

 کند. تجاری سازی مطرح می

 و  فروش تولید،  اقتصادی توجیه ،فناوری بسته بودن کامل ،فناوری بلوغ سطح شامل توجیهی گزارش :2تبصره 

 پرداخت زمان مدت)رویالیتی( و  مالکانه بهره حداقل ،فروش قیمت حداقل ،فنی دانش از برداریبهره امتیاز اعطای

 شرکت از اکتساب قابل سهام حداقل، مالکانه بهره اعطای مشمول مواد یا تجهیزات مقدار و تعدادانه، بهره مالک

 بهره امتیاز اعطای یا و فروش طریق از سازیتجاری شنهادیپی شیوه همراه به تضمین نوع و میزان ،نظر مورد

 تصویب جهتکه  پیشنهادی هایکتشر فهرست همراه به (انحصاری-محدود) فراخوان نوع و فنی دانش از برداری

 شود. می ارائه سازیتجاری گروه کار به

 انجام سازی تجاری کارگروه توسط پیشنهادی هایشرکت با مذاکرات ،سازیتجاری نحوه تصویب از پس -4-2

  .شودمی

 فناوری و پژوهش معاونت نظارت با ایسازی محصول، پروژهتجاری جهت فنی پشتیبانی و نظارت منظور به -4-3

. گرددمی اجرا و تعریف مربوطه پژوهشکده توسط مربوطه(رئیس پژوهشکده  ،)مالی ذیربط هایبخش حضور و

 گردد. می تامین قرارداد اختصاصی درآمدهای محل از پروژه بودجه

  مستندات -6

 بسته فناوری 

 فناوری به شورای پژوهشی و پژوهش مستندات پیشنهاد معاونت 

 انمندلیست شرکت های تو 

 مکاتبات با شرکت ها 

 نتایج مذاکرات ارزیابی شرکت شرکتهای متقاضی 

 قرارداد تجاری سازی 
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 پروژه داخلی نظارت و پشتیبانی فنی و تجاری سازی محصول 

  مدارك پیوست: -0

 فنی دانش سازی تجاری و توسعه پژوهشی قرارداد: پیوست یک

 :بايگانی سوابق -8

 شود.نگهداری می و تجاری سازی فناوری دفتر پژوهشی این دستورالعمل در شده از اجراسوابق ایجاد  تمامی

 دريافت كنندگان مدارك: -9

 و فناوری معاون پژوهش -9-1

 و تجاری سازی فناوری پژوهشدفتر  -9-2

 جلسه هیات رییسه پژوهشگاه مورخ یکصد و هفدهمینتبصره در  1ماده و  11این دستورالعمل در -20

 .و از تاریخ تصویب الزم االجرا است قرارگرفتصویب تمورد  10/14/1411



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يکپیوست 

 فنی دانش سازی تجاری و توسعه پژوهشی قرارداد

 



 تعالی بسمه

 پژوهشی توسعه تجاری سازی دانش فنی قرارداد

آدرس  ...................................  اقتصادی کد و ...................... ملی شناسه به استاندارد پژوهشگاه بین قرارداد این

  به قرارداد این در منبعد که پژوهشگاه رئیس عنوان به /خانم ................آقای نمایندگی به..............  ...................

 اقتصادی کد و ...................... ملی شناسه با ............... شرکت و طرف یک از شودمی نامیده "پژوهشگاه" اختصار

...... .................... عنوانهبو آدرس .............................  ........................ نمایندگی به ................... ثبت شماره و...................... 

 می منعقد زیر شرایط با و دیگر طرف از شود می نامیده "توسعه دهنده فناوری"قرارداد این در پس این از که از

 :گردد

 قراردادموضوع  2ماده

درج  قراردادعبارت است از................................. که مشخصات فنی آن در پیوست شماره..................  قراردادموضوع 

 گردیده است.

 اجرايی مراحل 1 ماده

ز حداکثر ظرف مدت .............. روز، مشخصات فنی دستگاه اولیه مورد نیا، پژوهشگاه  قراردادپس از امضای  2-1

 فناوری اعالم می نماید. دهندهرا به توسعه  قراردادموضوع 

ایراد و  هرگونه پژوهشگاه اعالم تاریخ از ............... مدت ظرف حداکثر است موظف فناوری دهنده توسعه :1 تبصره

 دهندهسعهتو و گرددمی تلقی شده تایید مذکور موارد در غیراینصورت نماید اعالم پژوهشگاه بهنواقص را کتباً 

 .داشت نخواهد خصوص این در را اعتراض گونهیچفناوری ه

 .بود خواهد پذیرامکان طرفین توافق با اولیه دستگاه مشخصات و نوع در تغییر گونه: هر2 تبصره 

 صنعتی توسعه و تکمیل منظور به را آزمایشگاهی مقیاس در ........... هایدستورالعمل و اطالعات پژوهشگاه 1-1

 .دهدمی قرارفناوری  دهنده توسعه اختیار در طرفین االختیارتام نمایندگان جلسه طی قرارداد عموضو

 در زمانی برنامه ارائه منظور به الزم هماهنگی و برگزار شده معرفی نمایندگان توسط الزم هماهنگی جلسه 1-3

 از اولیه تولید برای احتمالی صنق رفع و الزم تجهیزات تدارک و تامین ،اولیه دستگاه تأمین و تهیه خصوص

 قرارداد این الینفکءجز طرفین توافق مورد صورتجلسه قالب در جلسه این نتایج .گرددمی تشکیل قرارداد موضوع

 .گردد می تلقی



 

 

 مشخصات مطابق نهایی محصول تولید به نسبت پژوهشگران تارنظ و مشاوره با فناوری دهنده توسعه  1-0

 عملکردی و کیفی های آزمون انجام به نسبت پژوهشگاه مرحله این در .کرد خواهد اقدام ........... پیوست در مندرج

 .نمایدمی همکاری

 صنعتی تولید و قرارداد انعقاد ،بازاریابی به نسبت است موظف 4 مرحله انجام از پس فناوری دهنده توسعه 1-5

 .نماید اقدام قرارداد موضوع محصول

 قرارداد مدت 3 ماده

 :باشدمی زیر شرح به سال ............ مدت به امضا زمان از حاضر قرارداد زمان دتم 

 .باشدمی حاضر قرارداد امضای تاریخ از ماه ........... حداکثر اول مرحله انجام زمان مدت 3-1

 .باشدمی اول مرحله مدت اتمام از پس ماه .............. حداکثر دوم مرحله انجام زمان مدت 3-2

 .باشدمی دوم مرحله مدت اتمام از پس ما ................. حداکثر سوم مرحله انجام زمان مدت 3-3

 باشد.سوم می مرحله مدت از پس ماه ............... حداکثر چهارم مرحله انجام دت زمانم 3-4

 باشدمی چهارم همرحل اتمام از پس ماه .................. حداکثر پنجم مرحله انجام زمان مدت 3-5

 به تمدید زمان .بود خواهد تمدید قابل طرفین کتبی توافق با الذکرفوق مراحل از کدام هر زمان مدت تبصره: 

 .شد خواهد اضافه قرارداد زمانی سقف

 طرفین نمايندگان 0 ماده

 نمایندگان این نمایندمی معرفی مقابل طرف به قرارداد انعقاد و امضا از پس را خود االختیارتام نمایندگان طرفین 

 ........... دهندمی انجام قرارداد شرایط طبق را الزم هایهماهنگی و ریزیبرنامه و داشته مشترک مستمر جلسات

 .رسید خواهد طرفین امضای به صورتجلسه قالب در مربوطه

 مالکانه بهره حق 5 ماده

 موظف فناوری دهندهتوسعه ،حاضر قرارداد موضوع فنی انشد از الهس.........انحصاری غیر برداری بهره حق ازای در 

 .............. مدت به )رویالیتی( مالکانه بهره حق عنوان به را تولیدی محصول ناخالص فروش از درصد ............ است

 .نماید پرداخت پژوهشگاه به سال



 

 

-حق مبلغ ،فروش کامل صورت رسمی المضمن اع یکبار ماه سه هر است موظففناوری  دهندهتوسعه : تبصره 

 اقدام استاندارد پژوهشگاه نام به ...............  شعبه ............. بانک نزد ............... شماره حساب به را )رویالیتی( متیازاال

 .نماید سالار پژوهشگاه برای را آن رسید و

 تعهدات پژوهشگاه 6ماده 

 در را محصول آزمایشگاهی تولید برای نیاز مورد تجهیزات و قطعات نیف کامل مشخصات و لیست پژوهشگاه 6-1

 .داد خواهد قرارفناوری  دهندهتوسعه اختیار

-توسعه اختیار در را آزمایشگاهی مقیاس در محصول تولید روش هایدستورالعمل و فنی دانش پژوهشگاه 6-2

 .داد خواهد قرارفناوری  دهنده

 به روش جهتفناوری  دهندهتوسعه یا و پژوهشگاه محصول از دگانکنن مصرف درخواست صورت در 6-3

 به اضافی هزینه اخذ بدون را نیاز مورد هایو راهنمایی اطالعات گرددمی متعهد پژوهشگاه ،محصول کارگیری

 .دنمای ارائه کنندگان مصرف و دهنده توسعه

 از ناشی آنکه طشر به قرارداد 1 شماره پیوست فنی مشخصات با محصول کیفیت مطابقت عدم صورت در 6-4

 کیفیت به رسیدن تا محصول اصالح در همکاری به موظففناوری  دهندهتوسعه و پژوهشگاه ،باشد ساخت روش

 .باشدمی نظر مورد

 در را محصول کیفی بهبود جهت در شرکت نیاز مورد مشاوره علمی خدمات و گرددمی متعهد پژوهشگاه 6-5

 ارائه نماید. خود شده تمام قیمت اخذو  کارمزد اخذ قبال

 و نماینده شرکت هماهنگی با ،حاضر قرارداد موضوع عملکرد بر نظارت راستای در گرددمی متعهد پژوهشگاه 6-6

 .نماید معرفی شرکت به مربوطه صنعتی واحد در حضور جهت را الزم فنی گاننمایند یا

 فناوری دهندهتوسعه تعهدات 0 ماده

 تولید جهت الزم تجهیزات نیاز مورد هایگذاری سرمایه انجامضمن  است دمتعهفناوری   دهندهتوسعه 0-1 

 .نماید تامین یا و سازی بهینه طراحی خود هزینه به را محصول

 دهندهتوسعه .باشدمی شرکت هزینه و عهده به محصول تولید برای نیاز مورد تجهیزات و قطعات تامین 0-2

 .نمایند اخذ را پژوهشگاه کتبی تاییدیه تجهیزات و قطعات یهاین مصرف به عشرو از قبل است موظففناوری 

درصورت نیاز به حضور نماینده پژوهشگاه در محل مورد نظر شرکت، شرکت متعهد است تسهیالت الزم اعم  0-3

 از ایاب و ذهاب، اسکان، غذا و خدمات مورد نیاز دیگر را به هزینه خود تامین نماید.



 

 

 و نموده تلقی محرمانه را پژوهشگاه از دریافتی اطالعات اسناد کلیه است زمتمل و متعهدفناوری  دهدهنتوسعه 0-4

 یا .......... را آنها از یک هیچ است نداده انجام کامل طور به را خود تعهدات که زمانی تا و قرارداد این مدت طول در

 و ءافشا صورت در .نکند تولید به اقدام دیگری محل در یا و نمودهن ءافشا پژوهشگاه قبلی و کتبی اجازه بدون کالً

فناوری حاضر را بصورت یک طرفه فسخ نماید و توسعه دهنده  قراردادپژوهشگاه می تواند  ،دیگر محل در تولیدیا 

 نموده ءامضا را پیوست نامه تعهدفناوری  دهندهتوسعه منظور همین به حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت

 باشد.حاضر می قرارداد الینفک که جزء

 ،خرید ،هایفعالیت انجام نظیر کارخانه تجهیز به مرتبط هایفعالیت انجام به نسبتفناوری  دهندهتوسعه 0-5

 .نمایدمی اقدام پژوهشگاه نظارت با کارخانه اندازیراه و استقرار و ساخت

 فرآیند اجرای به نسبت قرارداد اجرای طول در پژوهشگاه هایبازاریابی از صرفنظرفناوری  دهندهتوسعه 0-6

 .نماید می اقدام نماید تامین را بازار نیاز که نحوی به تولیدی محصول فروش و بازاریابی

 حسابرسی تایید به هک قرارداد موضوع سالیانه فروش از حاصل خالصنا درآمد از موظففناوری  دهندهتوسعه 0-0

 .نماید رائها پژوهشگاه به را است رسیده مستقل

 موضوع محصول فروش و عرضه ،تولیدناشی از ...( و عوارض مالیات بیمه از اعم) قانونی کسورات پرداخت 0-8

 .داشت نخواهد مسئولیتی هیچگونه آن قبال در پژوهشگاه و بودهتوسعه دهنده  عهده به قرارداد

 مادامی ارتباط این در .نمایند کاریهم مشترک صورت به محصول این بهبود روی بر نمودند موافقت طرفین 0-9

 هایهزینه کهمی نماید موافقت پژوهشگاهنماید،  پرداخت پژوهشگاه بهمالکانه  بهره حق دهندهتوسعه که

 .نماید دریافتفناوری  دهندهتوسعه از خود شده تمام قیمت به را تحقیقاتی

 تولید گردیده درج باال در که کارخانه محل در صرفاً را قرارداد این موضوع محصولفناوری  دهندهتوسعه 0-11

 از کتبی اجازه قبالً باید مورد هر در نماید ایجاد دیگر تولیدی هایکارگاه یا کارخانه بخواهد کهصورتی در و نموده

 این مفاد مشمول ، قرارداد موضوع خصوص در مذکور هایکارگاه تمامی حال هر در و نماید دریافت پژوهشگاه

 .بود اهدخو قرارداد

، دانش فنی پژوهشگاه را اصالح و بهینه نماید،  قراردادچنانچه توسعه دهنده فناوری در طول مدت  0-11

 خواهد بود. قراردادمحصول)اصالح شده( آن نیز مشمول مفاد این 

ات گردد ظرف دو سال نسبت به بازاریابی و عرضه محصول تولید شده اقداممتعهد میفناوری توسعه دهنده 12 -0

اقدام و موضوع  را به  قراردادتواند نسبت به فسخ الزم را مبذول نماید و در صورت عدم موفقیت پژوهشگاه می

 د.اشخاص دیگر واگذار نمای



 

 

-توسعه ار و بررسی میزان فروش از کارخانه تولیدیکروند چگونگی جهت بداند الزم که زمان هر پژوهشگاه 0-13

 ملتزم و متعهدفناوری  دهندهتوسعه .آورد خواهد عملب بازدید آن مدارک و سنادا ،دفاتر از نیز وفناوری  دهنده

 همکاری آنان با اطالعات و آمار تهیه در و نموده فراهم کامل تسهیالت پژوهشگاه نمایندگان بازدید جهت است

 .نماید

 به قرارداد کلی یا زئیج واگذاری و انتقال حق پژوهشگاه قبلی و کتبی تایید دونفناوری ب دهنده توسعه 0-14

  مگر با اجازه کتبی پژوهشگاه نداشته عنوان هیچ به را ثالث حقوقی یا حقیقی اشخاص

 تولید بندیبسته روی بر استاندارد پژوهشگاه لیسانس تحت عبارت ذکر با تجاری نام تحت تولیدی محصول 0-15

 .گرددمی عرضه و

 

 تعهدات انجام حسن تضمین 8 ماده

 تمدید قابل بانکی نامه ضمانت صورت به ریال ........ مبلغ است موظف قرارداد امضای از پسفناوری  دهندهتوسعه 

 تعیین مدت درفناوری  دهندهتوسعه تعهدات از هریک انجام عدم صورت در .نمایدارائه  استاندارد پژوهشگاه به

 پژوهشگاه نفع به مذکور مینتض ، ادقرارد همین 12 ماده مفاد حسب پژوهشگاه تشخیص به قرارداد این در شده

 .گرددمیضبط 

 قهريه قوه 9 ماده 

 غیر و بینی پیش غیرقابل و طرفین اختیارات از خارج قهری حوادث وقوع صورت در قرارداد مفاد اجرای در تاخیر 

 توافق با تاخیر مدت و شده تلقی موجه ،سازد غیرممکن طرفین از یک هر برای قرارداد ادامه و باشد کنترل قابل

 .گرددمی اضافه قرارداد زمان به طرفین

 اختالف حل 20ماده

ای با حضور نمایندگان نظر پیش آید، موضوع در جلسهبین دو طرف اختالف قراردادهرگاه در اجرا و تفسیر مفاد  

یق گیری خواهد شد. درصورت عدم حصول نتیجه موضوع از طرتصمیم قراردادطرفین مطرح و در چارچوب مفاد 

 .مراجعه به مراجع صالحیتدار قضائی پیگیری خواهد شد

 واسطه وجود عدم 22 ماده

 قرارداد عقد منظور به غیره و داللی حق هیچگونه که نمایدمی تایید قرارداد این امضای بافناوری  دهندهتوسعه

 داشت خواهد حق وی شود ثابت پژوهشگاه برای مطلب این خالف ء،انحا از نحوی به چنانچه و ننموده پرداخت



 

 

 حقفناوری  دهندهتوسعه و نماید مطالبهفناوری  دهندهتوسعه ازرا واردشده  خسارات کلیه و فسخ را قرارداد

 .نمایدمی سلب خود از خصوص این در را اعتراضی هرگونه

 قانونی ممنوعیت 21 ماده

 منع قانون در شده ذکر ممنوعیت مشمول که نماید می تاکید و تایید قرارداد این امضای با فناوری دهندهتوسعه

 قرارداد مدت طول در است متعهد و باشد نمی 1330 دیماه 22 مصوب دولتی معامالت در کارکنان مداخله

 تعهد عالوههب .کندن ذینفع و سهیم قرارداد موضوع در ءانحا از نفر هیچ به را بحث مورد قانون در مذکور اشخاص

-توسعه در گردیده ءاحصا قانون ماده 1 تبصره در که بستگانش از یکی قرارداد اجرای مدت در هرگاه نمایدمی

 برسد مدیریت مقام به ..............ایران استاندارد ملی سازمان هتابع های دهندهتوسعه در یا و .............فناوری  دهنده

 سپرده داشت خواهدحق  شگاههوژپ و تعهدات اجرای عدم صورت در و دهد اطالع پژوهشگاه به را موضوع فوراً

 خود تشخیص به نیز را قرارداد فسخ از حاصل خسارات کلیه و را فسخ قرارداد و ضبط را تعهدات انجام حسن

  نماید. وصول ...............فناوری  دهندهتوسعه و تعیین

 

 قرارداد: فسخ و خاتمه 23 ماده

 و نموده فسخ را قرارداد ،تعهداتش انجام در شرکت نکافاست و قصور صورت در زمان هر در داردحق  پژوهشگاه 

 دهندهتوسعه هایییدارا و مطالبات محل از هوارد خسارت جبران و تعهدات انجام حسن سپرده ضبط به نسبت

 :بود خواهد تعهداتش انجام در دهنده توسعه استنکاف و قصور مصادیق جمله از ذیل موارد .نماید اقدام فناوری

 1330 ماه دی 22 مصوب دولتی معامالت در دولت کارمندان مداخله منع قانون موجب به یتممنوع 13-1

 حاضر قرارداد 2 ماده موضوع مراحل از یک هر انجام در تاخیر 13-2

 موافقت اخذ بدون دیگر محل در تولید یا و پژوهشگاه اجازه بدون ثالث شخص به قرارداد موضوع انتقال 13-3

 پژوهشگاه کتبی

 فناوری دهندهتوسعه توسط آن نظایر و کمیسیون و داللی حق پرداخت 13-4

 فناوری دهندهتوسعه انحالل ،اموال مصادره ،ورشکستگی 13-5

 حاضر قرارداد 13 ماده مطابق پژوهشگاه کارکنان کارگیری به  13-6

 پژوهشگاه شخیصت به حاضر قرارداد مفاد شرحبه فناوری دهنده عدم انجام هر یک از تعهدات توسعه 13-0



 

 

 پژوهشگاه به متعلق قرارداد موضوع معنوی و مادی حقوق کلیه ، قرارداد این خاتمه یا و فسخ صورت در :تبصره

 .داشت نخواهد را قرارداد موضوع فنی هایدانش از استفاده حق هیچگونه شرکت و بوده

 فکری مالکیت 20 ماده

 غیر برداریبهره امتیاز صرفاً و باشدمی هاگپژوهش به متعلق دقراردا این موضوع از ناشی فکری مالکیت حقوق کلیه

 به ، قرارداد این 3 ماده در مندرج مدت و کارخانه مکان در تولیدی واحد یک برای تنها و ایران در انحصاری

 .شودمی واگذار دهنده توسعه

 قراردادنسخ  25ماده

که پس از تایید و امضا هرکدام حکم نسخه واحد را خواهند  نسخه تنظیم 5در.... ماده و ... تبصره در  قرارداداین 

 2اا.داشت
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