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 رئیس محترم مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر نجفیان،  جناب آقاي دکتر  
 غفاري، رئیس محترم موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور جناب آقاي دکتر  

   عصاره، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  جناب آقاي دکتر 
  رئیس محترم موسسه تحقیقات علوم باغبانیجناب آقاي دکتر حسنی،  

    نیا، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات برنج کشور  علی جناب آقاي دکتر 
    روشنی، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات پنبه کشور  جناب آقاي دکتر   
   طالقانی، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند   تر جناب آقاي دک 
  هاي اصالح شده فنی تولید بذور و نهال انتقال دانش  فرآیند : موضوع 

 با سالم 
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  23/01/93مورخ  200/2037احتراماً؛ پیرو نامه شماره 

، که بر اساس آخرین هاي اصالح شده فنی تولید بذور و نهال انتقال دانشفرآیند  ،10/09/93مورخ  224/52094و نامه شماره کشاورزي 
تقدیم  به شرح زیر هت استحضار و امر به اقدام مقتضی،روزآمد گردیده، ج ،تجربیات منتج از عقد قراردادهاي پیشین و جاري ضوابط

  .گردد می
   : شود، عبارتند از  هاي اصالح شده می تولید بذور و نهال فنی اصولی آنها منجر به عقد قراردادهاي انتقال دانشهائی که طی  گام

بندي آنها، در گروه کارشناسان خبره، به  هاي اصالح شده قابل واگذاري و اولویت فنی بذور و نهال تهیه فهرست دانش -1
فنی متعلق به  برداري از فناوري و دانش حق بهره) فروش(یا دائم دستورالعمل نحوه واگذاري موقت " 2استناد ماده 

نامه مالی و معامالتی مصوب بیست و نهمین جلسه هیات محترم امناء سازمان، ابالغی طی  آئینپیوست شش ( "سازمان
  )معاون محترم وزیر و رئیس سازمان 09/06/93مورخ  200/33088نامه شماره 

نظرات آنها براي اعمال در مراحل  در وزارت متبوع و کسب نقطه اجرائی ذیربط) هاي( معاونتانجام هماهنگی الزم با  -2
  بعدي و در نهایت مفاد قراردادها 

به دلیل اهمیت (هاي فنی قابل واگذاري، در قالب تهیه و تدوین برنامه کسب و کار اولیه   ارزیابی مالی و اقتصادي دانش -3
  )متقاضیانمالی و اقتصادي براي منافع 

تعیین تکلیف سهم مادي مراکز تحقیقات استانی همکار با آن موسسه در دستیابی به ارقام مورد نظر و مستندسازي آن  -4
ت فکري در سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزي مصوب یکنامه مال شیوه 2ماده بر اساس ( )در قالب صورتجلسه(

  )23/12/90رخ موبیست و پنجمین جلسه هیات امناء سازمان 
  :اقتصادي، که به دو شکل زیر قابل انجام است مالی و هاي فنی داراي ارزش  تثبیت مالکیت فکري دانش -5
  ثبت در قالب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال 
 برداري از آن به غیر، در  بهرهو اعطاء اجازه ) تا زمان ثبت در قالب قانون مذکور(فنی به شکل اسرار تجاري  حفظ دانش

 هاي محکم قالب قراردادي متقن و متضمن ضمانت
اقتصادي، در گروه مزبور، به استناد مالی و هاي فنی قابل واگذاري و داراي ارزش  ترین روش انتقال دانش تعیین مناسب -6

  دستورالعمل مورد اشاره در بند یک
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اقتصادي و نیز تعیین نحوه پرداخت حق امتیاز مالی و  ارزش هاي فنی قابل واگذاري و داراي گذاري دانش ارزش -7
 دستورالعمل مورد اشاره در بند یک، در گروه موصوف، به استناد )در واگذاري موقت(فنی  دانش )رویالیتی(

د نظر و هاي فنی مور کننده هر یک از دانش دریافتشرکت  )هاي علمی و فنی ویژگی(هاي تائید صالحیت  شاخصتعیین  -8
    ) در وزارت متبوع اجرائی ذیربط) هاي( معاونت نظرات با تکیه بر نقطه( الزامات انتقال آنها نیز

در این  راهکارهاي پیشنهادي). فراخوان متقاضیان(هاي اصالح شده قابل واگذاري  فنی بذور و نهال بازاریابی دانش -9
 :عبارتند از  خصوص

 االنتشار  هاي کثیر استفاده از روزنامه -
 ...و  بروشور ،هاي الکترونیکی، کاتولوگ خبرنامه ها و استفاده از وبگاه -
 المللی فیزیکی و مجازي اي و بین بازارهاي ملی، منطقه شرکت فعال در فن -

شماره هاي  فنی با توجه به نامه هاي کارگزار انتقال فناوري، در بازاریابی و انعقاد قرارداد انتقال دانش استفاده از پتانسیل شرکت
 .قابل توصیه است 24/7/93مورخ  224/43009و شماره  21/05/92مورخ  224/25034

در عقد قراردادها، توجه به (فنی با متقاضیان تائید صالحیت شده  هاي انتقال دانش تائید صالحیت متقاضیان و عقد قرارداد - 10
 ).بسیار ضروري است ،رفنی مورد نظ حقوق مادي مراکز تحقیقات استانی همکار در دستیابی به دانش

بر اساس دستورالعمل  تحقق این مهم،( فنی دانشدستیابی به اندرکاران  دستمحققان و سایر تشویق و ارتقاء انگیزه  - 11
معاون محترم وزیر و  10/12/92مورخ  200/64151ابالغی طی نامه شماره  ،تشویق و ارتقاء انگیزه درآمد اختصاصی

  )رئیس سازمان، میسور است
  .باشد مکاري در خصوص موضوع میرفع هر گونه ابهام احتمالی و هآماده  کماکان تراین دف

  

  
  

   :رونوشت
عقد  در هاي اجرائی با عنایت به دستور آن مقام محترم مبنی بر ضرورت تعامل با معاونتوزیر و رئیس سازمان، جناب آقاي دکتر اسکندر زند، معاون محترم  - 

  جهت استحضار، فنی قراردادهاي انتقال فناوري و دانش
مراکز تحقیقات استانی  با عنایت به دستور آن مقام محترم، مبنی بر حفظ حقوق ماديمحترم رئیس سازمان،  جناب آقاي دکتر عبدالرضا باقري، قائم مقام -

  جهت استحضار ،هاي اصالح شده فنی تولید بذور و نهال انشانتقال د در قراردادهاي جدید، در دستیابی به ارقام موسساتهمکار با 
  ترم پژوهش و فنآوري، جهت استحضارجناب آقاي دکتر غالمحسین طهماسبی، معاون مح -
  توسعه منابع انسانی، جهت استحضارریزي و  جناب آقاي دکتر عباسعلی مطلبی، معاون محترم برنامه -
  ، جهت استحضارها استان یطبیع و منابع يکز تحقیقات کشاورزامحترم مر وساير -

  


