آيين نامه حقوق مالكيت فكري و معنوي دانشگاه صنعتي شريف
دفتر توسعه فناوري و تجاري سازي

ماده  -1چکیده
 -1-1تجبسیػبصی ٍ ػشضِ هحلَالت داًؾ ثٌيبى ثِ ثبصاسً ،ىتِ ثبسص ٍ ٍيظگي داًـگبُّبی ًؼل ػَم اػت وِ دس آى ،ايي داًـگبُّب اص
عشيك تَػؼِ ٍ ٍاگزاسی حك هبلىيت فىشی ،دس لبلت لشاسدادّبی ٍاگزاسی حك اهتيبص ٍ يب ايجبد ؿشوتّبی داًؾ ثٌيبى ،ثِ تَػؼِ التلبد
داًؾ ثٌيبى هلي ووه هيوٌٌذّ .ذف تَليذ ػلن ٍ فٌبٍسی اػت وِ ثِػٌَاى داسايي فىشی ػالٍُ ثش اسصؽ هؼٌَی هيتَاًذ اسصؽ هبدی ًيض
داؿتِ ٍ ايجبد دسآهذ ًوبيذ .تجييي خظهـي ٍ ضَاثظ هبلىيت فىشی دس هؤػؼبت ػلوي ٍ پظٍّـي ،اص جولِ الضاهبت هَفميت دس
تجبسیػبصی ًتبيج تحميمبت اػت.
 -2-1ايي آئيي ًبهِ ٍ ضَاثظ ،دس ساػتبی تحمك يىي اص ٍظبيف ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌّبٍسی هجٌي ثش "فشاّنًوَدى صهيٌِ حوبيت اص
حمَق هبلىيت فىشی" ،تـشيح ًحَُ حوبيت اص ايجبد داساييّبی فىشی ،ايجبد اًگيضُ ثشای پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ،چگًَگي
تجبسیػبصی دس لبلت لشاسدادّبی ٍاگزاسی حك اهتيبص ٍ تبثيش آى دس استمبی اػضبی ّيبت ػلوي پشداختِ ٍ اثؼبد هختلف ايي هَضَع سا
تـشيح هيًوبيذ.
ماده  -2تعاريف
 -1-2داًـگبُ :هٌظَس داًـگبُ كٌؼتي ؿشيف اػت.
 -2-2ؿشوت داًؾ ثٌيبى :ؿشوتي اػت وِ ثب ثِ وبسگيشی داساييّبيي ًبهلوَع فىشی (هبًٌذ فٌبٍسی ٍ داساييّبی فىشی) دس لبلت اسايِ
هؼتوش هحلَل يب خذهبت ،خلك اسصؽ هيوٌذّ .ن افضايي ػلن ٍ ثشٍت ،تَػؼِ التلبد داًؾ هحَس ٍ تجبسی ػبصی ًتبيج تحميك ٍ تَػؼِ اص
هبهَسيتّبی ايي ؿشوتّب خَاّذ ثَد.
 -3-2تجبسیػبصی :فشآيٌذ خلك هحلَل ٍ خذهت ،ثش هجٌبی يه داًؾ فٌي ًَيي ٍ ػشضِ پبيذاس آى دس ثبصاس اػت وِ ثتَاًذ ثشای خَد،
هـتشی جزة ًوَدُ ٍ ثِ جشيبى ًيبصّبی هـتشی هتلل گشدد.
 -4-2وبسگضاس هبليًْ :بد هبلي اػت وِ ٍظيفِ اسايِ خذهبت هبلي ًَيي هَسد ًيبص ،جْت تجبسیػبصی سا دس لبلتّبيي هبًٌذ ػشهبيِگزاسی
سيؼه پزيش ،تؼْيالت ون ثْشُ ٍ اسايِ ضوبًتّبی هَسد ًيبص ثش ػْذُ داسد.
 -5-2داسايي فىشی

):(Intellectual Property

داساييّبی حبكل اص خالليتّبی فىشی اًؼبى وِ هيتَاًذ دس صهيٌِّبی هختلف (ًظيش

اختشاػبت ،عشحّبی كٌؼتيً ،شمافضاسّبی سايبًِای) ٍ دػتبٍسدّبی ػلوي ٍ پظٍّـي ٍی اعالق هيگشدد .ثِ كَست خبف دس صهيٌِّبی
فٌي ،هٌظَس اص داسايي فىشی ،داًؾ فٌي يب تَاًبيي فٌي اص ًَع داسايي غيشفيضيىي ٍ ًبهلوَع اػت وِ لبثليت خلك اسصؽ اص عشيك اسايِ
هحلَل يب خذهت هشتجظ ثِ ثبصاس سا داسد .ايي داسايي اص عشيك ثجت اختشاع داخلي يب ثيي الوللي يب گَاّي اػشاس تجبسی ،دس اًحلبس داسًذُ
آى دسآهذُ ٍ اص عشيك لشاسدادّبی ٍاگزاسی حك اهتيبص ،اهىبى ثْشُثشداسی اص آى ثشای ؿشوتّبی داًؾ ثٌيبى فشاّن هيؿَد.
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 -6-2پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى :ثِ فشد يب افشاد حميمي اعالق هيگشدد وِ يىي اص هلبديك داسايي فىشی سا (دس صهبى ّوىبسی ثب
داًـگبُ ٍ ثب اػتفبدُ اص تؼْيالت آى) ايجبد وشدُ ثبؿٌذ.
ٍ -7-2اگزاسی اهتيبص ثْشُثشداسی اص داسايي فىشی ) : (Licensingلشاسدادی اػت ثيي هبله داسايي فىشی ٍ هتمبضي ثْشُثشداسی اص آى
داسايي وِ ثِهَجت آى لشاسداد ،هتمبضي دس لجبل پشداخت هجلغي (ثِكَست دسكذی اص دسآهذ خبلق حبكل اص فشٍؽ هحلَل

)(Royalty

ٍ يب هجلغي ثبثت) ،هجَص ثْشُثشداسی اص داسايي فىشی سا ثذػت هيآٍسد.
 -8-2حبهي ) :(Sponsorافشادی حميمي يب حمَلي (اػن اص دٍلتي يب غيش دٍلتي) ّؼتٌذ وِ دس وٌبس داًـگبُ ٍ پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى دس
ايجبد داسايي فىشی (هؼوَالً اص عشيك حوبيت هبلي) ػْين هيثبؿٌذ.
ماده  -3اهداف
 -1-3ايجبد اًگيضُ ثشای هجشيبى پظٍّـي دس ساػتبی خلك ٍ تَػؼِ فٌبٍسیّبی اسصؽ آفشيي ،تؼْيل تَػؼِ داساييّبی فىشی ثب اسصؽ
ثشای داًـگبُ ٍ هجشی پظٍّـي ،تـَيك ٍ استمبی خالليت ٍ ًَاٍسی دس پظٍّـگبُ ثِ هٌظَس وؼت هضيت التلبدی
 -2-3ايجبد دسآهذ پبيذاس داًؾ ثٌيبى ثشای داًـگبُ ٍ ووه ثِ تجبسیػبصی دػتبٍسدّبی هحلَالت داًؾ ثٌيبى
 -3-3فشاّنػبصی صهيٌِ ّبی تَػؼِ ػلن ٍ فٌبٍسی اص عشيك ايجبد هحيغي هٌبػت ثشای ؿىَفبيي خالليتّب ٍ اؿبػِ ٍ ثىبسگيشی
دػتبٍسدّبی جذيذ پظٍّـي ٍ فٌبٍسی دس وـَس
ًْ -4-3بديٌِػبصی حمَق هبلىيت فىشی ٍ تمَيت اًگيضُ هبدی ٍ هؼٌَی دس افشاد جْت فؼبليت ّشچِ ثيـتش دس ػشكِ پظٍّؾ ٍ تَػؼِ
فٌبٍسی ٍ ثبلغجغ افضايؾ اهىبى تجبسیػبصی دػتبٍسدّب دس ساػتبی هٌبفغ ػوَهي ،ثجت ٍ حفبظت اص داساييّبی فىشی داًـگبُ
 -5-3اسائِ چبسچَثي ؿفبف ٍ تجييي حمَق ٍ تؼْذات داًـگبُ ،پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ٍ حبهيبى دس استجبط ثب داساييّبی فىشی ايجبد
ؿذُ ٍ دس ًتيجِ ،وبّؾ اختالفبت دس صهيٌِ حمَق هبلىيت فىشی
 -6-3آگبُ ػبختي افشادی وِ اص اػتجبسات ،تؼْيالت ٍ يب اهىبًبت داًـگبُ اػتفبدُ هيًوبيٌذ ًؼجت ثِ حمَق هبلىيت فىشی ٍ ثٍِيظُ ًحَُ
پَؿؾدادى ّضيٌِّب ٍ تمؼين هٌبفغ هبدی ٍ هؼٌَی حبكلِ
 -7-3تَػؼِ هْبست هحمميي ثشای دسن ،تفؼيش ٍ تحليل اعالػبت فٌي  -حمَلي ٍ تجبسی پتٌتْب ٍ ديگش اػٌبد هبلىيت فىشی،
 -8-3اػتفبدُ اص اعالػبت حبكل اص تحليل اػٌبد هبلىيت فىشی ثشای ّذايت ٍ ساّجشی عشحْبی اػتشاتظيه تحميمبتي
ماده  -4اصول كلي
 -1-4ايي آئييًبهِ ٍ ضَاثظ ثش توبم افشاد ؿبغل دس داًـگبُ (اػن اص اػضبی ّيأت ػلوي ،داًـجَيبى ،وبسؿٌبػبى) ٍ ثغَس ولي ّش فشدی
وِ اص تؼْيالت ،اػتجبسات ٍ اهىبًبت ايي داًـگبُ (دس ساػتبی اًجبم يه فؼبليت تحميمبتي دس عي صهبى هؼيٌي وِ ثب داًـگبُ ّوىبسی داسد)
اػتفبدُ ًوبيذ ،حبون هيثبؿذ .الصم اػت ّوِ افشاد فَق دس ثذٍ اػتخذام ٍ يب دس چبسچَة لشاسدادّبی پشٍطُّبی تحميمبتي ،تؼْذًبهِای
هجٌي ثش لجَل ٍ سػبيت هفبد ايي آئيي ًبهِ ٍ ضَاثظ سا اهضبء ًوبيٌذ.
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 -2-4داًـگبُ دس ًتبيج هبدی حبكل اص ّشگًَِ داسايي فىشی وِ ثش اثش فؼبليت فشدی يب گشٍّي ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت ،تجْيضات ٍ يب
اػتجبسات داًـگبُ اًجبم ؿَد ،داسای حك خَاّذ ثَد ،هگش ايٌىِ دس لشاسداد ؿشايظ ديگشی روش ؿذُ ثبؿذ.
 -3-4چٌبًچِ پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ادػب ًوبيذً/وبيٌذ وِ داسايي فىشی ،ثذٍى اػتفبدُ هؤثش اص هٌبثغ ٍ اهىبًبت داًـگبُ حبكل ؿذُ
اػت ،دس كَست ثشسػي هذاسن ٍ پزيشؽ ادػبی هزوَس تَػظ وويتِ فٌبٍسی ٍهبلىيت فىشی داًـگبُ ،داًـگبُ ثلَست هىتَة اػالم
هيًوبيذ وِ ادػبيي سا هجٌي ثش هبلىيت آى داسايي فىشی ًذاسد.
 -4-4هيضاى ػْن داًـگبُ ،پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ٍ حبهي ٍ ًيض اهىبى اػتفبدُ ٍ ثْشُثشداسی آًْب اص داسايي فىشی حبكلِ ،دس لشاسداد
ّوىبسی هٌؼمذُ تؼييي هيگشدد ٍ ؿشايظ ٍ ضَاثظ آى دس هبدُّبی  4 ٍ 3آهذُ اػت .دس وبسّبی گشٍّي ،دسكذ ػْن وليِ افشادی وِ دس
ايجبد يه داسايي فىشی هـبسوت داؿتِاًذ ثبيذ لجل اص اسائة دسخَاػت تمبضبی ثجت ،ثلَست هىتَة هـخق گشدد .دس كَست ػذم
تَافك ٍ دس هَاسدیوِ دسكذ ػْن ّش يه اص افشاد هضثَس هـخق ًـذُ ثبؿذ ،هٌبفغ حبكلِ ثلَست هؼبٍی ثيي آًْب تمؼين خَاّذ ؿذ.
 -5-4افشادی وِ فؼبليت آًْب ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت ،تجْيضات ٍ يب ثب ووه ثَدجِ داًـگبُ ،هٌجش ثِ ايجبد ًَػي اص داسايي فىشی گشدد
هَظفٌذ دس اػشع ٍلت ٍ لجل اص ّشگًَِ افـبء اعالػبت هشثَط ثشای ػبيشيي ٍ يب الذام ثِ ثجت ٍ ًـش آًْب ،هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ
سا دس جشيبى لشاس دادُ ٍ اعالػبت هشثَط سا ثشای آى ٍاحذ افـبء ًوَدُ ٍ ّوبٌّگيّبی الصم سا ثب آى ثؼول آٍسًذ .سػبيت ايي اهش دس
لشاسدادّبی ّوىبسی ثيي افشاد ٍ داًـگبُ هَسد تأويذ لشاس هيگيشد.
ماده  -5انواع دارايي فکزي
 -1-5داسايي فىشی تَػؼِ يبفتِ اص عشق ريل هيثبؿٌذ:
 -1-1-5داسايي فىشی ًبؿي اص ػشهبيِ گزاسی ٍ يب اختلبف ثَدجِ اص ػَی داًـگبُ؛
 -2-1-5داسايي فىشی ًبؿي اص اػغبی تؼْيالت اص ػَی داًـگبُ ثب ثبصپشداخت؛
 -3-1-5داسايي فىشی ًبؿي اص اجشای لشاسداّبی استجبط ثب كٌؼت؛
 -4-1-5داسايي فىشی ًبؿي اص پبيبىًبهِ ٍ سػبلِّبی داًـجَيي؛
 -5-1-5داسايي فىشی ًبؿي اص حوبيت ٍ اختلبف اػتجبس خبسج اص داًـگبُ اص جولِ ػبصهبىّب ٍ دػتگبُّبی دٍلتي ٍ حوبيتي ٍ يب ؿشوت-
ّب ٍ هَػؼبت خلَكي؛
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 -2-5دسكذ هبلىيت داًـگبُ ،پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ٍ حبهي دس خلَف اًَاع داسايي فىشی ثِ ؿشح جذٍل ريل هيثبؿذ:
سديف ًَع داسايي فىشی

دسكذ هبلىيت
حبهي

داًـگبُ

پذيذآٍسًذُ/گبى

1

ثٌذ 1-1-5

60

40

-

2

ثٌذ 2-1-5

15

85

-

3

ثٌذ 3-1-5

30

70

-

2

4

ثٌذ 4-1-5

25

75

-

5

ثٌذ 5-1-5

50

50

3

-

1

ماده  -6ضوابط اجزايي
 -1-6دػتبٍسدّبی پظٍّـي ٍ فٌّبٍسی وِ صهيٌة ثْشُ ثشداسی تجبسی ،وؼت هجَص ٍ پشٍاًِ تَليذ ٍ يب ثجت حمَلي آًْب ٍجَد داسد ،تَػظ
پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ثلَست وتجي ثِ اداسُ فٌبٍسی داًـگبُ گضاسؽ هيؿَد تب اسصيبثي اٍليِ (اص جْت ضشٍست ٍ لبثليت ثجت،
اهىبى ٍ ًحَُ تجبسیػبصی ٍ ثْشُثشداسی ٍ ًيض اسصؿگزاسی داسايي فىشی) اًجبم گيشد .ايي اسصيبثي هيتَاًذ اص عشيك ثشسػي داخلي ٍ يب
اسجبع ثِ ػبيش هؤػؼبت (ًظيش هشاجغ هبلىيت فىشی هَسد تأييذ ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌّبٍسی) كَست پزيشد .پغ اص ايي هشحلِ،
داًـگبُ الذاهبت الصم جْت ثجت ٍ ثْشُثشداسی اص داسايي فىشی سا ثِػول خَاّذ آٍسد.
 -2-6اگش داًـگبُ ثش اػبع لشاسدادی توبم يب ثخـي اص حمَق داسايي فىشی حبكلِ سا ثِ ديگشی اػغب ًوبيذ ،ثبيذ حمَق پذيذآٍسًذُ/
پذيذآٍسًذگبى داسايي فىشی هشثَعِ ٍ حبهي ًيض دس لشاسداد هزوَس لحبػ ؿَد.
ّ -3-6شگًَِ تٌظين ٍ ػمذ لشاسداد ٍ هَافمتًبهِ دس جْت وؼت هجَص ٍ يب ثْشُثشداسی تجبسی اص داسايي فىشی ،ثب ًظبست ٍ تبييذ هؼبًٍت
پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ كَست هيپزيشد ٍ اعالػبت هشثَط ثِ آى دس داًـگبُ ثجت ٍ ًگْذاسی هيگشدد.
 -4-6اسائِ ٍ افـبء اعالػبت هشثَط ثِ اختشاػبت ٍ ًَآٍسیّب ثشای داًـگبُ ،ثبيذ ثلَست ؿشحي هىتَة ،دليك ،وبهل ٍ جبهغ ثبؿذ
ثغَسی وِ ثش اػبع اعالػبت اسائِؿذُ ،دػتيبثي ثِ ًتبيج حبكلِ لبثليت تىشاس داؿتِ ثبؿذّ .وچٌيي ايي اعالػبت ثبيذ حبٍی هَاسدی ًظيش

 1دسكَستيىِ يه حبهي ثخـي اص هٌبثغ هَسد ًيبص جْت تَػؼِ هبلىيت فىشی سا تبهيي ًوبيذ ،ثِ ًؼجت دسكذ تبهيي هٌبثغ اص ػْن داًـگبُ
ثِ هبلىيت حبهي دسخَاّذ آهذ.
 2دس كَستيىِ دس لشاسداد ثب وبسفشهبی لشاسداد استجبط ثب كٌؼت ،لؼوتي اص هبلىيت داسايي فىشی ايجبد ؿذُ هتؼلك ثِ وبسفشهب ثبؿذ ،ػْن
پذيذآٍسًذُ ٍ داًـگبُ اص ػْن ثبليوبًذُ ثِ ًؼجت تؼييي ؿذُ تؼلك هيگيشد.
 3ػْن حبهي دس كَست ٍجَد هغبثك ثب لشاسداد ٍ يب تَافمٌبهِ هٌؼمذ ؿذُ ثِ اٍ تؼلك هيگيشد ٍ ػْن داًـگبُ ٍ پذيذآٍسًذُ سٍی ثبليوبًذُ
ػْن هحبػجِ هيگشدد.
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ػٌَاىً ،بم پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ،تَضيحً ،بم ٍ هـخلبت حبهي خبسج اص داًـگبُ ،تبسيخ پبيبى هشحلِ پظٍّؾ ٍ عشاحي ٍ تبسيخ
ثىبسگيشی ًيض ثبؿذ.
 -5-6دس پظٍّؾ ّبيي وِ ثِ تـخيق هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ لبثليت ثجت ثِ ػٌَاى اختشاع سا داسًذ ،افـبی اعالػبت ٍ اًتـبس
دػتبٍسدّبی پظٍّـي ،ثبيذ ثؼذ اص الذام جْت ثجت اختشاع دس هشاجغ لبًًَي تَػظ داًـگبُ يب اػالم وتجي داًـگبُ هجٌي ثش ػذم توبيل ثِ
ثجت اختشاع كَست گيشد.
ّ -6-6شگًَِ اعالعسػبًي ٍ اًتـبس دػتبٍسدّبی پظٍّـي اػن اص لبثل ثجت يب غيش لبثل ثجت (اػن اص هىتَة ،ؿفبّي ٍ يب الىتشًٍيىي) تَػظ
پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى ،ثبيذ ثب روش ًبم داًـگبُ كَست گيشد.
 -7-6چٌبًچِ داًـگبُ ٍ يب پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى داسايي فىشی ًتَاًذ ٍ يب توبيلي ثِ هـبسوت دس ثجت ،وؼت هجَصّبی الصم ٍ يب
ثْشُثشداسی اص داسايي فىشی سا ًذاؿتِ ثبؿذ ،هيتَاًذ حمَق خَد سا عي هَافمتًبهِای ثِ عشف همبثل ٍاگزاس ًوبيذ وِ جضئيبت آى دس
هزاوشات ثيي داًـگبُ ٍ پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى تؼييي خَاّذ ؿذ.
تجلشُ  )1چٌبًچِ داًـگبُ تب يه هبُ پغ اص دسيبفت گضاسؽ اختشاع ثلَست ؿشحي هىتَة ،دليك ،وبهل ٍ جبهغ دس هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ
فٌبٍسی داًـگبُ ،الذاهي دس جْت ثجت لبًًَي آى ثِػول ًيبٍسد( ،ػمف صهبًي ٍ اػالم صهبى پبػخ ًْبيي ثِ هتمبضي ثشسػي ثجت اختشاع،
پغ اص تىويل ٍ اسائِ هذاسن ٍ هؼتٌذات خَاػتِ ؿذُ تَػظ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ ٍ تبييذ وبهل ثَدى آًْب هـخق هيؿَد)
هختشع پغ اص دسيبفت ًبهِ اص هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ هيتَاًذ سأػبً جْت ثجت اختشاع ثِ ًبم خَد الذام ًوبيذ .ثبيذ تَجِ داؿت
وِ دس ايي تجلشُ ،ؿشٍع فشآيٌذّبی ثشسػي دس هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هذ ًظش هيثبؿذ ٍ ًِ اتوبم هشاحل ثجت ٍ اػغبی گَاّي دس ػمف
صهبًي تؼييي ؿذُ.
تجلشُ  )2چٌبًچِ داًـگبُ ثِ ّش دليلي ،حمَق هشثَط ثِ اختشاع سا ثِ هختشع ٍاگزاس ًوبيذ ،داًـگبُ ّوچٌبى هجبص خَاّذثَد تب اص آى اختشاع
پغ اص ثجت ثشای همبكذ تحميمبتي ٍ آهَصؿي ثِ كَست غيش اًحلبسی ،غيشلبثل اًتمبل ،غيشلبثل اثغبل ٍ ثذٍى ًيبص ثِ پشداخت حك اهتيبص
اػتفبدُ ًوبيذ.
 -8-6ايي آئييًبهِ ثب تغييش لَاًيي هلي ٍ تؼْذات ثييالوللي وـَس ػبصگبس ثَدُ ٍ دس كَست تغييش دس آًْب ،هَسد ثبصًگشی لشاس
خَاّذگشفت.
ماده  -7تجاريساسي و كسب درآمد
 -1-7هَضَع تجبسیػبصی داسايي ّبی فىشی ،اص عشيك داًـگبُ ٍ ثب ّوبٌّگي ٍ ًظش پذيذآٍسًذگبى كَست هيپزيشد .پذيذآٍسًذگبى
هَظفٌذ جْت ّوبٌّگي ثيـتش ٍ الذام يىپبسچِّ ،شگًَِ الذام دس ايي خلَف سا اص عشيك داًـگبُ ٍ ثب ّوبٌّگي دفتش استجبط ثب كٌؼت اًجبم
دٌّذ.
 -2-7جْت تجبسیػبصی ٍ دسآهذصايي اص داساييّبی فىشی ،اص عشيك هذلّبی ريل ػول هيگشدد:
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 -1-2-7هـبسوت دس دسآهذ اص عشيك ٍاگزاسی حك ثْشُثشداسی :دس ايي هذل ،داًـگبُ عي لشاسدادی حك ثْشُثشداسی اص يه داسايي فىشی
سا ثلَست اًحلبسی ٍ يب غيش اًحلبسی ثِ يه ؿشوت ثبلث ٍاگزاس ًوَدُ ٍ دسكذی اص فشٍؽ ٍ دسآهذ هحلَل سا وؼت هيًوبيذ.
 -2-2-7فشٍؽ اليؼٌغ :دس ايي هذل ،اليؼٌغ داسايي فىشی ٍ حك ثْشُثشداسی اص آى ثغَس وبهل ثِ يه ؿشوت ثبلث ثب هجلغ هـخق
فشٍختِ هيؿَد.
 -3-2-7تبػيغ ؿشوت داًؾثٌيبى :هوىي اػت جْت تجبسیػبصی ٍ وؼت دسآهذ اص يه داسايي فىشی ،وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی
داًـگبُ تلوين ثِ تبػيغ يه ؿشوت داًؾثٌيبى ًوبيذ .لزا د اًـگبُ ٍ پذيذآٍسًذگبى ثب ًؼجت دسكذ هبلىيت خَد دس داسايي فىشی ،دس
ؿشوت جذيذالتبػيغ ػْبمداس هيگشدًذ .ػْن ػشهبيِگزاس هبلي (دسكَست ًيبص ثِ ػشهبيِگزاسی) ًيض ثلَست جذاگبًِ دس ػْبم ؿشوت
هٌغَس هيگشدد.
 -3-7دس ّش هَسد اص داساييّبی فىشی ،ؿشايظ ػمذ لشاسداد ٍاگزاسی حك اهتيبص يب فشٍؽ ٍ يب تبػيغ ؿشوت داًؾثٌيبى ،تَػظ دفتش
استجبط ثب كٌؼت داًـگبُ تذٍيي ؿذُ ٍ ثِ وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی پيـٌْبد هيؿَدّ .شگًَِ الذام دس ايي خلَف ،هٌَط ثِ تلَيت
وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی داًـگبُ هيثبؿذ.
 -4-7ؿشوتّبی ّوىبس دس ؿجىِ ّوىبساى اسصؽ آفشيي داًـگبُ دس اٍلَيت ٍاگزاسی لشاسداد حك اهتيبص لشاس داؿتِ ٍ داًـگبُ دس حذ
اهىبًبت ٍ ؿشايظ صهبى ،دس لبلت وبسگضاس هبلي اص تجبسیػبصی داسايي فىشی حوبيت هيوٌذ.
 -5-7هذلّبی وبسی وؼت دسآهذ اص داساييّبی فىشی ٍ دسكذ ػْن داًـگبُ ٍ پذيذآٍسًذگبى ٍ ؿشوت ثبلث ،دس لشاسدادّبی فيهبثيي
تؼييي ٍ هـخق هيگشدد.
ماده  -8ساختار اجزايي
 -1-8وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی :
 -1-1-8ثشًبهِسيضی ٍ تلوينگيشی دس هَسد حمَق هبلىيتفىشی دس داًـگبُ دس وويتِای ثٌبم "وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی " صيش ًظش
هؼبٍى پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ ٍ هتـىل اص هذيش استجبط ثب كٌؼت ،،هذيش هشوض سؿذ ،هذيش تَػؼِ فٌبٍسی ٍ دٍ ًفش اص اػضبی ّيئت ػلوي
ثِ اًتخبة هؼب ًٍت پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی كَست خَاّذ گشفت.
تجلشُ :وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشيوَظف اػت دس ّش حَصُ تخللي ثب تَجِ ثِ دػتَسوبس وويتِ اص هـبٍساى ٍ وبسؿٌبػبى آى حَصُ
ثْشُ گيشد.
ٍ -2-1-8ظبيف اكلي وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی ثِ

ؿشح صيش هيثبؿذ:

 -1-2-1-8تلوينگيشی دسهَسد حفبظت اص داساييّبی فىشی داًـگبُ ٍ ًحَُ آى
 -2-2-1-8تبييذ اػتجبس ٍ اسصؽگزاسی داسايي ّبیفىشی
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 -3-2-1-8احشاص ٍ تؼييي ػْن هبلىيت ّشيه اص ریًفؼبى (پذيذآٍسًذگبى ،داًـگبُ ٍ حبهيبى) اص حمَق هبدی حبكل اص داساييّبی
فىشی
 -4-2-1-8ثشسػي ٍ تـخيق اختالفبت ٍ تخلفبت احتوبلي دس صهيٌة هؼبئل هشثَط ثِ حمَق هبلىيتفىشی ٍ داٍسی
 -5-2-1-8ثشسػي دػتبٍسدّبی تحميمبتي داًـگبُ اص لحبػ لبثليت ثجت دس لبلت يىي اص هلبديك داسائي فىشی
: -3-1-8
ّوچٌيي وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی دس ساػتبی تجبسیػبصی ٍ خلك ثشٍت اص داساييّبی فىشی تَػؼِ يبفتِ ٍظبيف صيش سا ثِ ػْذُ
داسد:

 -1-3-1-8ؿٌبػبيي ٍ فشاخَاى فشكتّب ٍ ايذُّبی هؼتؼذ تَػؼِ فٌبٍسی دس داًـگبُ
 -2-3-1-8اسصيبثي عشحّبی ٍكَلي ٍ لبثليت تجبسیػبصی آًْب
ً -3-3-1-8ظبست ٍ اسصيبثي لشاسدادّبی ػشهبيِگزاسی دس تَػؼِ فٌبٍسی هٌؼمذُ ثب تَػؼِ دٌّذگبى
 -4-3-1-8هزاوشُ ٍ تٌظين ٍ ػمذ لشاسدادّبی ٍاگزاسی اليؼٌغ ٍ حك ثْشُثشداسی داساييّبی فىشی
 -5-3-1-8ووه ثِ ػشهبيِگزاسی ٍ تجبسیػبصی داساييّبی فىشی ٍ تؼبهالت ثب كٌؼت
 -2-8اداسُ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی:
 -1--2-8اداسُ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی داًـگبُ ريل دفتش استجبط ثب كٌؼت داًـگبُ ثِ ػٌَاى دثيشخبًِ وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی
ٍظبيف ريل سا ثش ػْذُ خَاّذ داؿت:
 -1-1--2-8پيگيشی هلَثبت وويتِفٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی داًـگبُ ٍ اسائِ پيـٌْبدات اجشايي ثِ آى
 -2-1--2-8اسائِ هـبٍسُ دس صهيٌِ اهَس هشثَط ثِ داساييّبی فىشی ثِ افشاد ٍ ٍاحذّبی هختلف داًـگبُ ٍ اعالعسػبًي ،آهَصؽ ٍ
فشٌّگػبصی دس استجبط ثب حمَق هبلىيتفىشی دس داًـگبُ
 -3-1--2-8اًجبم الذاهبت هٌبػت جْت حفبظت اص داساييّبی فىشی داًـگبُ
 -4-1--2-8اًجبم اهَس هشثَط ثِ پشداخت ّضيٌِّبی الصم جْت ثجت ٍ ًگْذاسی داساييّبی فىشی ٍ يب دسيبفت ٍ تمؼين دسآهذّبی ًبؿي
اص داساييّبی فىشی
 -5-1--2-8اسائِ وليِ خذهبت وبسؿٌبػي هَسد ًيبص دس حَصُ داساييّبی فىشی داًـگبُ
 -6-1--2-8پيگيشی حمَلي هَاسد هشثَط ثِ حمَق هبلىيتفىشی داًـگبُ دس هشاجغ هلي ٍ ثييالوللي اص عشيك ٍوالی هتخلق داخلي ٍ
يب ثييالوللي
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ماده  -9سزمايهگذاري ريسكپذيز
 -1-9داًـگبُ هيتَاًذ اص هحل هٌبثغ داخلي ٍ يب ثب هـبسوت ثب وبسگضاساى هبلي ،ثش سٍی تَليذ يب تَػؼِ داساييّبی فىشی ػشهبيِگزاسی
سيؼهپزيش ًوبيذ .دس ايي كَست هحل ثبصگـت ػشهبيِگزاسی اًجبم ؿذُ ،دسآهذ حبكل اص لشاسدادّبی ٍاگزاسی اهتيبص خَاّذ ثَد.
 -2-9ؿشايظ ٍ تَافمبت داًـگبُ ثب تين تَػؼِ دٌّذُ داسايي فىشی دس لشاسداد فيهبثيي ايـبى ثب داًـگبُ هٌظَس هيگشدد.
ماده  -11حل و فصل اختالفات
 -1-10دس هتي لشاسدادّبی داخلي ،لَاًيي هلّي ٍ ًيض حىويت ٍ دادگبُّبی ايشاى ٍ دس لشاسدادّبی خبسجي ،حىويت ٍ دادگبُّبی هَسد
تَافك عشفيي ثِػٌَاى لَاًيي ٍ هشاجغ سػيذگي ثِ اختالفبت هـخق هيگشدًذ.
 -2-10وويتِ فٌبٍسی ٍ هبلىيت فىشی ٍظيفِ حل ٍ فلل اختالفبتي وِ هوىي اػت ثيي داًـگبُ ،پذيذآٍسًذُ/پذيذآٍسًذگبى داسايي
فىشی ٍ يب حبهي پيؾآيذ سا ثب حضَس عشفيي ٍ يب ًوبيٌذگبى ثؼْذُ داسد .دس كَست ػذم حلَل تَافك ،هَضَع ثِ هشاجغ ريلالح اسجبع
دادُ هيؿَد.
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