بسمهتعالي


«شیوهنامهبرگزاریفستیوالهایبازاردارایيفکری»

مقدمه:
با عنايت به تاكيد بند «د» ماده  71قانون برنامه پنجم توسعه كشور ،دولت ميتواند به منظور توسعه و انتشاار ننااورو و
حمايت از شركتهاو دانشبنيان اقداماتي را در دساتور قارار دهاد كاه يزاي از ن اا «حمايات ماالي از ايجااد و توساعه
بورسایدهو بازار نناورو به منظور استفاده از ظرنيتهاو علماي در ه ات پاساییويي باه نيااز بیاشهااو نانعت،
كشاورزو و خدمات» ميباشد.
در اين راستا بازاردارایيفکری با هدف رونق بیشيدن به نضاو تبادل نناورو كشور در حوزه مصااديق مالزيات
نزرو از همله گواهينامههاو ثبت اختراع ،طرحهاو ننعتي و عالئم تجارو در خردادمااه  7131انتتااح شاد .باا انتتااح
بازار و شروع نر يندهاو اهرايي ن ،كميته ويژه بازار دارايي نزرو با هدف بحث و بررسي اقدامات الزم ه ات توساعه
و تس يل نر يندهاو اين بازار تشزيل شد .الزامات نر يند بازاريابي در بازار دارايي نزرو ،كميته ويژه را بر ن داشات تاا
با بررسي راهزارهاو هديد براو توسعه تقاضاو بازار و هلب سرمايهگذاران و ننعتیران ،اهراو نعالياتهااو هدياد را
در دستور كار قرار دهد .از همله اين نعاليتها ،اهرا و برگزارو روياداد معارناه عماومي و تیصصاي اختراعاات عرضاه
شده در بازار دارايي نزرو با عنوان فستیوالبازاردارایيفکریدر نظر گرنته شد.
به همين منظور «نستيوالهاو بازار دارايي نزرو» با حضور طرنين عرضه و تقاضا تعريف شده و در چارچوب شايوه-
نامه حاضر برگزار خواهد شد.

شیوه نامه برگزاری فستیوالهای بازار دارایی فکری

ماده-1تعاریف
 معاونت:معاونت علمي و نناورو رياست هم ورو .
 بورس:سازمان بورس و اوراق ب ادار كشور.
 فرابورس :شركت نرابورس ايران.
 پارک :پارک نناورو پرديس.
 بازار دارایي فکری :بازار و هديد و قانوني كه به عنوان يزي از بازارهاو رسمي شركت نرابورس ايران
تشزيل شده است.
 فستیوال :نستيوال بازار دارايي نزرو.

ماده-2ارکانفسیتوال
 .7مجری :ن اد يا سازماني است كه برگزارو رويداد را بر ع ده دارد و مسئوليت نحت برگزارو رويداد و انجام
امور اهرايي بر طبق چارچوب اين شيوه نامه را بر ع ده دارد .پارک به عنوان دبيرخانه دائمي نستيوالهاو بازار
دارايي نزرو تعيين شده است .امزان برونسپارو امورات اهرايي به شیص ثالث وهود دارد ليزن اين
موضوع سلبكننده مسئوليت مجرو انلي نیواهد بود.
 .2واسطنوآوری :شیص حقوقي يا حقيقي است كه نقش بازاريابي براو اختراع يا طرح ننعتي را دارد و در
قالب وظايف مشیص شده در اين شيوهنامه ،درخصوص نستيوال نعاليت ميكند .واسطان نو ورو در
دستورالعمل بازار دارايي نزرو تعريف شدهاند.
 .1فروشنده :مالک اختراع /طراح طرح ننعتي است كه در نستيوال به ارائه ابعاد نني ،كاربردو و مالي
اختراع/طرح خود و پاسخ به اب امات خريداران و سرمايهگذاران بالقوه ميپردازد.
 .4خریدار :سرمايهگذ اران حقيقي و حقوقي ،ناحبين ننايع و ساير انرادو هستند كه مشترو بالقوه اختراع يا
طرح ننعتي هستند.
ماده-3نحوهبرگزاریفستیوال
 .7نستيوالها ميتواند به  2نورت عمومي يا تیصصي برگزار شود .در نستيوال عمومي ،امزان عرضه
اختراعات/طرحهاو ننعتي از چندين حوزه نناورو يا كاربردو نراهم است؛ ليزن در نستيوال تیصصي ،نرناً
در يک حوزه از نناورو يا كاربرد عرضه انجام ميشود.
 .2اختراعات حداقل  44روز قبل از زمان برگزارو نستيوال تعيين شوند.
 .1شرايط اختراعات براو حضور در نستيوال به اين شرح ميباشد:
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 .1.7وهود نمونه نيزيزي براو اختراعاتي كه در قالب محصول هستند؛
 .1.2داشتن مستندات معرني اختراع مبسوط و يا طرح كسب و كار؛
 .1.1تعيين قيمت پايه با توهه به مستندات بند قبل.
تبصره :1در نورتيزه تعداد متقاضيان كم يا زياد باشد ،كميته نناي نساتيوال در خصاوص انتیااب اختراعاات باراو
عرضه در روز نستيوال ارزيابي و تصميمگيرو مينمايد.
 .4اطالعرساني هر نستيوال به خريداران ،توسط مجرو و واسطهاو نو ورو انجام خواهد شد .هر واسط نو ورو
ميبايست نسبت به شناسايي خريداران اختراعات/طرحهاو ننعتي مرتبط با خود و اطالعرساني و هلب تمايل
ن ا اقدام نمايد.
تبصره:2نروشندگان ميتوانند خريداران احتمالي اختراع/طرح ننعتي خود را به كارگزار معرني نمايناد و واساط
ميبايست همزارو الزم را درخصوص دعوت از ايشان بعمل ورد.
تبصره:3سازمانهاو عضو كميته بازار با توهه به ارتباطات و تعامالت خود با شركتها و سازمانهايي كاه پتانسايل
خريد اختراعات را دارند ،نسبت به ارتباطگيرو و دعوت از ايشان به نستيوال اقدام نمايند.
 .4ثبت نام از خريداران ،توسط واسطهاو نو ورو نورت خواهد گرنت و هر خريدار ،عالقهمندو خود را بر
طبق نرمي كه به پيوست شماره  7مي باشد ،به واسط نو ورو اعالم خواهد كرد.
 .6حداقل تعداد اختراعات/طرحهاو ننعتي الزم براو برگزارو يک نستيوال 4 ،و حداكثر ن ا  1ميباشد.
 .1حداقل سرمايهگذاراني كه در نستيوال شركت مي كنند  2نفر (حقيقي يا حقوقي) بايد باشد.
تبصره:4ثبت نام نزردن سرمايهگذاران به معني برگزار نشدن نستيوال تلقي خواهد شد.
 .8هر نروشنده (میترع يا ناحب طرح ننعتي) حداكثر  8دقيقه براو ارائه اختراع/طرح خود زمان دارد .اين ارائه
درخصوص ابعاد نني ،كاربردو و مالي بوده و طبق سرنصلهاو مندرج در پيوست شماره  2اين شيوهنامه است.
 .3بالنانله پس از هر ارائه ،حداكثر  1دقيقه براو پرسش و پاسخ اختصاص داده خواهد شد.
 .71اولويت پرسيدن سوال ،با خريداراني است كه كارت سوال مربوط به اختراع/طرح را داشته باشند .در نورت
وهود زمان ،ساير خريداران نيز ميتوانند پرسش كنند.
 .77لزوم ندور كارت سوال به تشیيص مجرو برنامه خواهد بود.
تبصره :5كارت سوال ،با توهه به اعالم عالقهمندو هر خريدار در نرم ثبت نام (مذكور در بند  1اين مااده) ،توساط
كارگزار مربوطه قبل از شروع نستيوال تحويل خريدار خواهد شد.
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 .72پس از ارائه خرين اختراع/طرح ،هلسات اختصاني با محوريت واسط هاو نو ورو و با حضور
میترع/ناحب طرح ننعتي و كليه خريداران برگزار خواهد شد .به اين منظور الزم است نضاهاو برگزارو
اين هلسات از قبل توسط مجرو پيشبيني شده باشد.
 .71درنورت حصول توانق ،توانقنامهاو توسط نروشنده ،خريدار و كارگزار امضا خواهد شد .اين توانقنامه غير
الزام ور بوده و حاوو كليات مذاكرات و اعالم موانقت طرنين و چارچوب ادامه مذاكرات به منظور انجام
معامله است.
 .74ترتيب ارائهها با استفاده از قرعهكشي تعيين خواهد شد .انجام قرعهكشي برع ده مجرو خواهد بود و به
واسطهاو نو ورو و نروشندگان اعالم خواهد شد.
 .74حداكثر تعداد رويدادهايي كه هر اختراع/طرح ننعتي ميتواند در ن ا حضور داشته باشد 1 ،نستيوال است.
 .76در پايان هر نستيوال از شركتكنندگان نظر سنجي بعمل خواهد مد و بازخورد ن به سازمانهاو متبوع
گزارش خواهد شد.

سرفصلهایارائهاختراعاتدرفستیوال

- 1معرفياختراعوابعادحقوقيوقانوني
 حوزه علمي اختراع
 ويژگيهاو نني اختراع
 نحوه كار اختراع
 تاريیچه شزلگيرو دارايي نزرو
 تعريف دارايي نزرو و تعيين حدود و ثغور قانوني ن
 حمايتهاو قانوني از دارايي نزرو و حقوق مالزان ن
 تشريفات و الزامات قانوني الزم ه ت امزان استفاده از دارايي نزرو
 كاربردهاو و كاركردهاو دارايي نزرو
- 2معرفيابعادتکنولوژیکي
 ننايع مرتبط با اختراع
 حوزههاو عمومي كاربردو اختراع
 ننعت مورد نعاليت دارايي نزرو
 هايیاه دارايي نزرو در ننعت
 سطح بلوغ و هايیاه تزنولوژيزي دارايي نزرو
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 تعيين و تحليل درهه مشاركت دارايي نزرو در نر يندهاو محتمل قابل استفاده
 معرني مشیصات و ويژگيهاو نني دارايي نزرو
 هريان عملياتي نقش دارايي نزرو در نر يندهاو مورد استفاده
 ظرنيتهاو توليدو – خدماتي قابل استفاده از دارايي نزرو
- 3معرفيشرایطبازار
 مزيت نسبت به محصوالت مشابه داخلي
 مزيت نسبت به محصوالت مشابه خارهي
 محصوالت مزمل ،هانشين و رقيب
 مواد اوليه و تأمينكنندگان انلي دارايي نزرو
 معرني بازارهاو محل نعاليت و مشتريان دارايي نزرو
 امزان توسعه و گسترش دارايي نزرو
 عوامل كليدو موثر بر مونقيت يا شزست دارايي نزرو
- 4معرفيابعادماليواقتصادیاختراع
 هزينهها /میارج مورد نياز ه ت عملياتي نمودن دارايي نزرو
 ن رست تفصيلي محصوالت ناشي از بزارگيرو دارايي نزرو همراه با ب او تمامشده و قيمتهاو نروش
 خالنه گزارش ارزشیذارو دارايي نزرو
 روش پيشن ادو براو تبادل اختراع
 امزان تجاروسازو دارايي نزرو
 دوره بازگشت سرمايه
 منانع و عايدات مستقيم و غير مستقيم اقتصادو ن
 تحليل سناريوهاو محتمل بر بزارگيرو دارايي نزرو
 همانزايي ناشي از بزارگيرو دارايي نزرو در ننايع مزمل
 پيشبيني عملزرد مالي -اقتصادو بلندمدت و كوتاهمدت دارايي نزرو در قالب نورت او مالي اساسي
 ن رست تفصيلي محصوالت ناشي از بزارگيرو دارايي نزرو در قالب نورت او مالي اساسي
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