
 بسمه تعالی

 شماره:

 تاریخ:

 دااگشنه صنعتی اصفهان

 ي دانشجوتعهدنامه

 

 :اطالعات دانشجو

              تاريخ تولد:           فرزند:                                  نام خانوادگي:                   نام:               

 :   گرايش-رشته                     :  تحصیلي مقطع            :           شماره دانشجويي 

 

 تعاریف:

 دانشجو:

 صنعتي اصفهان ي مشغول به تحصیل در دانشگاهعبارت است از فرد ثبت نام شده

 دانشگاه:

 در اينجا منظور دانشگاه صنعتي اصفهان است.

 پروژه:

 نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتراکارشناسي، پايانعبارت است از هرگونه پروژه درسي، پروژه 

 اطالعات:

شود يا اطالعاتي که از ر جريان پروژه به دانشجو داده ميفني و تجاري در هر قالب که د هرگونه اطالعات علمي،

 آيد.انجام پروژه به دست مي ها در زمان اجرا و يا پس ازو آزمايش هاپژوهش

 فکري:دارايي 

ي فني، نشان و آرم هاها، نتايج آزمايش، نقشه پايگاه داده اختراع، مقاله، کتاب، نرم افزار، از نوآوري،عبارت است 

 فکري قالب هاي مرتبط با تعاريف مالکیت ديگر و

 تجاري سازي دانش فني:

 سازي دانش فنياجاره، انتشار و ديگر صور تجاري مشارکت، عبارتست ازساخت، استفاده، فروش، واگذاري،

 :تعهدنامهمدت 

پروژه، ا تا زمان اعتبار حقوق مالکیت فکري تا بیست سال پس از تاريخ امضا ي ي آناز زمان امضا اين تعهدنامه

 معتبر است. هر کدام که بیشتر بود،

 تعهدات دانشجو:

 :هاي خودپروژه و پژوهششود که در انجام وسیله متعهد ميدانشجو بدين

 ها را محفوظ بدارد.و آزمايش پژوهشو دانش فني و نتايج به دست آمده از  تمام اطالعات و مدارک اولیه-1

 اطالعات و دانش موجود را به شخص سوم بدون مجوز کتبي دانشگاه واگذار ننمايد.-2



 

 

 دااگشنه صنعتی اصفهان

 

را ابتدا به استاد راهنما و سپس به دفتر انتقال فناوري  پژوهشهرگونه نوآوري و دانش فني به دست آمده از -3

 اطالع دهد. (TTO) دانشگاه

سازي مالکیت فکري و تجاري ،ه حقوق ماديب هیچ گونه حقي نسبتدانشگاه،  کتبي بدون آگاهي و اجازه -4

 دانش فني ندارد.

مجوز کتبي دانشگاه بدون ، چه در داخل و چه در خارج از کشور سازي دانش فني را به هر صورت،تجاريحق -5

 ندارد.

 

 تبصره الف:

متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان و پديدآورندگان است. اين  و معنوي مربوط به پروژهکلیه حقوق مالکیت مادي 

بندي گذاري و سهم، ارزشدانشگاه حقوق توسط دانشگاه صنعتي اصفهان و بر اساس خط مشي مالکیت فکري

  خواهد شد.

 تبصره ب:

در صورت عدم تناقض با  ،پروژهحقوق مادي و معنوي  وردمدر صورت وجود قرارداد ها و توافق هاي داخلي در 

 آنها نیز لحاظ خواهند شد.  ،دانشگاه مالکیت فکري خط مشيشیوه نامه اجرايي 

 :پتبصره 

سازي يا تجاري براي حفاظت از مالکیت فکري منتج از پروژه ،راهنما دانشگاه و يا استاد در صورت عدم تمايل

سازي دستاوردهاي و تجاري دانشگاه مي تواند در مورد حفاظت از مالکیت فکريدانشجو با مجوز کتبي از  ،آن

 اقدام نمايد. خود

 

 

                                                         نام و نام خانوادگي دانشجو:                                         تاريخ                        امضا

 

 

 :امضاي دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکدهمهر و 


