مرکز ایده پروری و نوآوری

تفاهم نامه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی محصوالت پژوهشی
ماده  -1مقدمه
به منظور حمایت از تجاری سازی محصوالت پژوهشی و خلق ثروت دانش بنیان و همچنین ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای
پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه ،این تفاهم نامه میان طرفین منعقد شده که امضا کنندگان آن ،خود را به رعایت مفاد
آن ملزم می دانند.

ماده  -2طرفین تفاهم نامه
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران ،به آدرس تهران ،خیابان کارگر شمالی ،نبش بیمارستان شریعتی و شماره
تلفن  99213688به نمایندگی جناب آقای دکتر ....................................که در این تفاهم نامه به اختصار «پژوهشگاه» خوانده می شود از
یک سو
و جناب آقای /سرکار خانم  .......... ..................به آدرس  ....................................................و شماره تماس  ...................................................که
در این تفاهم نامه به اختصار «متقاضی» خوانده می شود از سوی دیگر

ماده  -3موضوع تفاهم نامه
این تفاهم نامه به منظور حمایت پژوهشگاه از متقاضی در زمینه
 راه اندازی شرکت /موسسه  ..................................................در حیطه فعالیت ......................................................
 مشارکت در اداره شرکت /موسسه  ..............................................به شماره ثبت  ....................و با مدیریت عامل ..................................
 تجاری سازی محصول پژوهشی حاصل از طرح  ....................................................................................مصوب مرکز تحقیقات/
پژوهشگاه /دانشگاه  ...........................................با استفاده از بستر شرکت /موسسه ...................................................
منعقد می گردد.

ماده  -4مصادیق حمایت پژوهشگاه
پژوهشگاه از متقاضی در خصوص موضوع تفاهم نامه ،حمایتهای زیر را به عمل خواهد آورد:
 تسهیل فرآیند ثبت و راه اندازی شرکت دانش بنیان و ارائه مشاوره های الزم در این خصوص
 صدور مجوز حضور و فعالیت در شرکت موضوع تفاهم نامه به متقاضی در ساعات موظف اداری
 تخصیص فضای فیزیکی و امکانات اداری برای مدت  ...................ماه از زمان امضای این تفاهم نامه

 صدور مجوز استفاده از امکانات آزمایشگاهها و کلینیکهای پژوهشگاه
 مشارکت مالی در زمینه موضوع تفاهم نامه به میزان  .............................و یا در خصوص ....................................................
 مشارکت معنوی در قالب استفاده از نام علمی پژوهشگاه
 در اختیار قرار دادن اطالعات طرحها و پژوهشهای پژوهشگاه با حفظ حقوق مادی و معنوی پژوهشگاه و محقق اصلی به شرح زیر:
..................................
 سایر موارد:

ماده  -5تعهدات متقاضی
متقاضی در قبال حمایتهای اشاره شده در ماده  ،4اجرای موارد زیر را متعهد می گردد:
 مشارکت پژوهشگاه در تأسیس و راه اندازی شرکت موضوع تفاهم نامه به میزان  .......درصد از سهام شرکت
 در اختیار گذاشتن  ...........درصد از سهام شرکت موضوع ماده  1به نام پژوهشگاه
 انتخاب نمایندگان معرفی شده پژوهشگاه به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت با حق رأی در جلسات هیأت مدیره
 پرداخت  %........از فروش محصول تجاری سازی شده موضوع تفاهم نامه در بازه های زمانی ساالنه به مدت  ........سال به پژوهشگاه
به عنوان حق باالسری
 در اختیار گذاشتن اسناد مالی شرکت به عامل مالی پژوهشگاه حسب درخواست پژوهشگاه
 انعقاد قراردادهای فروش محصوالت شرکت با نظارت و تأیید عامل مالی پژوهشگاه
 واگذاری فرآیندهای حسابداری و حسابرسی شرکت /موسسه به پژوهشگاه با به کارگیری حسابدار معرفی شده از سوی آن

ماده  -6چارچوب اجرا
-

بهره مندی از حمایتهای پژوهشگاه موضوع ماده  4مستلزم درخواست کتبی متقاضی به مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه و
تأیید از سوی کمیته ارتباط با صنعت پژوهشگاه به لحاظ انطباق با مفاد تفاهم نامه است.

-

در صورتی که پس از انعقاد تفاهم نامه ،متقاضی خواستار حمایتهای بیشتر از مصادیق توافق شده از پژوهشگاه گردد ،درخواست
کتبی خود را ارائه داده و به تناسب درخواست جدید ،تعهدات متقاضی نیز تغییر خواهد کرد .تغییرات احتمالی نیازمند انعقاد تفاهم
نامه جدید است.

-

در خصوص شرکتهای جدید ،شروع فعالیت رسمی شرکت متقاضی ،منوط به انعقاد این تفاهم نامه ،ثبت شرکت در اداره ثبت
شرکتها و اخذ مجوزهای الزم از مراجع قانونی است.

-

مسئولیت نظارت بر حسن اجرا مفاد این تفاهم نامه بر عهده مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه خواهد بود.

ماده  -7حل تعارضات
د ر صورت بروز تعارضات احتمالی میان طرفین این تفاهم نامه ،دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مرجع حل اختالف خواهد بود .در
غیر این صورت امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی وجود دارد.

این تفاهم نامه در  8ماده و پیرو مصوبه شماره  ....................مورخ  .....................................کمیته ارتباط با صنعت پژوهشگاه در دو نسخه در
تاریخ  ...........................امضا و مبنای عمل قرار گرفت.

دکتر ................................

دکتر عطااله پورعباسی
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