بسمه تعالی
آييننامه مالکيت فکري وتجاري سازي دانشگاه الزهرا
مقدمه
حفظ دارايی هاي فکري و تالش براي تجاري سازي و تبديل يافتههاي علمی به ثروت با حفظ حقوق قانونی ،از رويکردهاي مهم علم و فناوري
است .دانشگاه الزهرا نسبت به لزوم حمايت از سرمايهها و دارايیهاي فکري حاصل از تالشهاي ارزشمند کارکنان خود به ويژه اعضاي هيأت
علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی واقف بوده و معتقد است ايجاد و افزايش انگيزه در بين نيروهاي انسانی در حوزه پژوهش و فناوري عامل
بسيار مهم و مؤثري براي تحقق اهداف عالی دانشگاه و تعالی سرمايههاي انسانی است .لذا در راستاي اجراي "راهبردها و اقدامات ملی براي
توسعه علوم و فناوري" در سند نقشه جامع علمی کشور (بند چهارم راهبردهاي کالن و بند پنجم اقدامات) و در اجراي مفاد سند چشم انداز
دانشگاه الزهرا ،معاونت پژوهشی و فناوري آييننامه مالکيت فکري وتجاري سازي دانشگاه را تدوين مینمايد.
هدف اصلی از تدوين و عملياتی نمودن اين آييننامه ،حفظ دارايیهاي فکري دانشگاه و زمينهسازي براي توسعه و تجاريسازي نتايج حاصل از
اين آثار میباشد .

ماده  -1اختصارات و تعاريف
-1-1دانشگاه :منظور دانشگاه الزهرا است.
 -2-1معاونت :منظور معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه است.
-3-1کميته :منظور کميته فناوري و مالکيت فکري دانشگاه است.
 -4-1عضو هيأت علمی :منظورعضو هيأت علمی شاغل و يا بازنشسته دانشگاه است.
-5-1کارگزارمالی :نهاد مالی است که ارايه خدمات مالی نوين مورد نياز جهت تجاري سازي را در قالبهايی مانند سرمايهگذاري
ريسک پذير ،تسهيالت کم بهره و ارايه ضمانتهاي مورد نياز بر عهده دارد.
-6-1تجاري سازي :فرايند خلق محصول و خدمت ،برمبناي يک دانش فنی نوين و عرضه پايدار آن در بازار است که بتواند براي خود ،مشتري
جذب نموده و به جريان نيازهاي مشتري متصل گردد.
 -7-1مالکيت فکري :مالکيت فکري به معناي تسلط و حق برخورداري از آثار ناشی از فعاليتها و تراوشات فکري انسان
در زمينههاي ادبی ،هنري ،علمی ،تجاري و صنعتی است.
 -8-1دارايیهاي فکري :دارايیهاي حاصل از خالقيتهاي فکري که در زمينه صنعتی (نظير اختراعات ،طرحهاي صنعتی ،دانش فنی ،نرم افزار
رايانهاي و عالئم و نامهاي تجاري) ،نظريهپردازي ،ادبی و هنري نظير آثار مکتوب ،آثار هنري (هنرهاي تجسمی ،موسيقی ،فيلم ،شعر) و يا ساير
دستاوردهاي عينی علمی و پژوهشی میباشند.
دارايیهاي فکري به دست آمده از طريق ذيل میباشد:
 -1-8-1دارايی فکري ناشی از اختصاص اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه؛
 -2-8-1دارايی فکري ناشی از اعطاي تسهيالت از سوي دانشگاه با بازپرداخت؛
تبصره :1مرکز رشد دانشگاه خارج از شمول دارايی هاي فکري ناشی از اعطاي تسهيالت از سوي دانشگاه با بازپرداخت میباشد.
 -3-8-1دارايی فکري ناشی از اجراي قراردادهاي ارتباط با صنعت؛
 -4-8-1دارايی فکري ناشی از پايان نامهها و رسالههاي دانشجويی؛
 -5-8-1دارايی فکري ناشی از حمايت و اختصاص اعتبار خارج از دانشگاه ابالغی از سوي سازمانها و دستگاه هاي دولتی و حمايتی و يا شرکتها
و موسسات خصوصی؛
 -6-8-1دارايی فکري ناشی از نظريه پردازي  ،اثر ادبی ،هنري و نرم افزارها و ساير مواردي که در بندهاي فوق وجود ندارد.
 -9-1پديد آورنده/پديدآورندگان :به فرد يا افرادي اطالق میشود که يکی از مصاديق دارايی فکري را (در زمان همکاري با دانشگاه و با استفاده
از تسهيالت آن) ايجاد کرده باشند .

 -11-1حامی :اشخاص حقيقی يا حقوقی (اعم از دولتی و غيردولتی) که در کنار دانشگاه و پديد آورندگان در ايجاد دارايی فکري (معموالً از
طريق حمايت مالی) شريک میباشند.

ماده  – 2اهداف
 -1-2ايجاد انگيزه براي پژوهشگران در راستاي خلق و توسعه فناوريهاي ارزش آفرين ،تسهيل توسعه دارايیهاي فکري با
ارزش براي دانشگاه و مجري پژوهشی ،تشويق و ارتقاي خالقيت و نوآوري در دانشگاه به منظور کسب مزيت اقتصادي
-2-2ايجاد درآمد پايدار دانش بنيان براي دانشگاه و کمک به تجاري سازي دستاوردهاي محصوالت دانش بنيان
 -3-2فراهم سازي زمينههاي توسعه علم و فناوري از طريق ايجاد محيطی مناسب براي شکوفايی خالقيت و اشاعه و به کارگيري
دستاوردهاي جديد پژوهشی و فناوري در کشور
 -4-2ن هادينه سازي حقوق مالکيت فکري و تقويت انگيزه مادي و معنوي در افراد جهت فعاليت هرچه بيشتر در عرصه پژوهش و
توسعه فناوري و افزايش امکان تجاري سازي دستاوردها در راستاي منافع عمومی ،ثبت و حفاظت از دارايیهاي فکري دانشگاه
 -5-2ارائه چارچوبی شفاف و تبيين حقوق و تعهدات دانشگاه ،پديدآورنده/پديدآورندگان ،حاميان در ارتباط با دارايیهاي فکري
ايجاد شده و در نتيجه کاهش اختالفات و تعارض منافع در زمينه حقوق مالکيت فکري
 -6-2آگاه ساختن افرادي که از اعتبارات ،تسهيالت و يا امکانات دانشگاه استفاده مینمايند به حقوق مالکيت فکري و به ويژه نحوه
پوشش دادن هزينهها و تقسيم منافع مادي و معنوي حاصل از آن
 -7-2توسعه مهارت محققان در زمينه درک ،تفسير و تحليل اطالعات فنی –حقوقی و تجاري ثبت اختراعات داخلی وخارجی و
ديگر اسناد مالکيت فکري
 -8-2استفاده از اطالعات حاصل از تحليل اسناد مالکيت فکري براي هدايت و راهبري طرحهاي راهبردي تحقيقاتی و سمت دادن به روند
پژوهشها در جهت توليدات داراي ارزش اقتصادي

ماده  -3اصول اساسی
-1-3اين آييننامه بر تمام افراد اعم از اعضاي هيأت علمی و غير هيأت علمی ،دانشجويان و به طور کلی بر هر فردي که از تسهيالت ،اعتبارات و
امکانات دانشگاه (به استثناي موارد مرتبط با مرکز رشد) و در راستاي انجام يک فعاليت تحقيقاتی مشخص (طی زمان معين که با دانشگاه همکاري
دارد) استفاده نمايد ،حاکم میباشد و الزم است همهي افراد ذيربط در بدو استخدام و يا در چارچوب قراردادهاي همکاري و پروژههاي تحقيقاتی
يا پاياننامهها يا رسالههاي مصوب ،تعهدنامه مربوطه را مبنی بر قبول و رعايت مفاد اين آييننامه و ضوابط آن امضا نمايند.
-2-3حقوق مادي حاصل از هر گونه دارايی فکري که بر اثر فعاليت فردي يا گروهی و با استفاده از کارکنان ،امکانات ،تجهيزات و يا اعتبارات
دانشگاه انجام شود ،متعلق به پديد آورنده/پديدآورندگان ،دانشگاه و حامی/حاميان است.
-3-3کميته در مورد دارايیهاي فکري که پديدآورنده مدعی است بدون استفاده مؤثر از منابع و امکانات دانشگاه آنرا تحصيل نموده بر اساس
اسناد و مدارک اظهاري تصميمگيري میکند.
 -4-3اگر دانشگاه بخواهد حسب مورد تمام و يا بخشی از حقوق مادي دارايی فکري پديد آمده را واگذار کند ،سهم هر يک از پديدآورنده و
حامی و اختيارات هر يک از طرفين در استفاده از اين حقوق ،در قراردادهاي همکاري فيمابين تعيين خواهد شد.
 -5-3مالکيت تجهيزات خريداري شده و يا ايجاد شده در جريان اجراي پروژه در صورت لزوم ،ضمن قرارداد مربوط تعيين میگردد.
 -6-3ميزان سهم افرادي که در ايجاد يک دارايی فکري در قالب کارگروهی مشارکت داشتهاند ،قبل از ارائه تقاضا ،به صورت مکتوب و به شکل
درصد مشخص میگردد .در غير اين صورت ،منافع حاصل به صورت مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.
 -7-3تمام افراد داخل و خارج از دانشگاه که فعاليت آنها با استفاده از امکانات ،تجهيزات و يا با کمک بودجه دانشگاه ،منجر به پديد آمدن دارايی
فکري شود ،موظفند در اسرع وقت و قبل از هر گونه افشاء اطالعات مربوط براي سايرين و يا اقدام به ثبت و نشر آنها ،معاونت را در جريان قرار
داده و اطالعات کامل فنی و حقوقی را مطابق با اظهار نامه نتيجه تحقيق براي طرح در شورا و کسب مجوز ثبت و يا انتشار آن به معاونت ارسال
دارند.
 -8-3آن دسته از دارايیهاي فکري دانشگاه که قابليت ثبت به عنوان اختراع و ديگر عناوين مشابه را دارند ،بايد پس از اعالم و دريافت اظهارنامه
ثبت توسط مجري ،از طريق معاونت در کوتاهترين زمان ممکن نزد مراجع قانونی داخل و خارج از کشور ،ثبت شوند.

 -9-3هرگونه قرارداد در جهت کسب مجوز و يا بهرهبرداري تجاري از دارايی فکري ،با نظارت معاونت انجام میپذيرد و کليه اطالعات و مستندات
مربوط به آن ،در معاونت ثبت و نگهداري میگردد.
 -11-3پس از کسب مجوز ،هرگونه اطالع رسانی و انتشار دستاوردها (اعم از مکتوب ،شفاهی و يا الکترونيکی) توسط پديدآورنده و اشخاص
ذينفع ديگر  ،بايد با مجوز کتبی معاونت و با ذکر نام دانشگاه صورت گيرد.
 -11-3استفاده از نام يا لوگوي دانشگاه به هنگام انتشار اطالعات براي عموم و يا بهره برداري از نتايج تحقيقاتی حاصل ،منوط به کسب مجوز
کتبی از معاونت خواهد بود.
 -12-3چنانچه دانشگاه و يا پديد آورنده دارايی فکري نتواند و يا تمايلی براي مشارکت در ثبت ،کسب مجوزهاي الزم و يا بهره برداري از دارايی
فکري را نداشته باشد ،میتواند حقوق مادي خود را طی قراردادي به طرف مقابل واگذار نمايد .
تبصره :2چنانچه دانشگاه به هر دليل ،حقوق مادي مربوط به اختراع را به مخترع واگذار نمايد ،دانشگاه همچنان مجاز خواهد بود تا از آن اختراع
براي مقاصد تحقيقاتی ،ارتقا فناوري و آموزش به صورت غيرانحصاري ،غيرقابل انتقال ،غيرقابل ابطال و بدون نياز به پرداخت حق امتياز ،استفاده
نمايد.
تبصره :3حقوق موضوع تبصره  1در قراردادهاي منعقده با مخترع درج خواهد شد.
تبصره :4آن دسته از ادعاهاي اختراع که از نظر کميته حائز شرايط الزم براي ثبت اختراع نبوده ،میتواند توسط پديد آورنده و با اخذ مجوز
کميته به نام پديد آورنده به ثبت برسد.
-13-3کليه قراردادهاي دانشگاه مرتبط با اين آييننامه  ،با نظارت معاونت منعقد و اجرا میشود.
 -14-3واگذاري امتياز بهرهبرداري از دارايی فکري متعلق به دانشگاه به اشخاص حقيقی و حقوقی تابع و يا مقيم در ساير کشورها با در نظر گرفتن
مصالح ملّی ،منافع دانشگاه و همچنين با رعايت قوانين و مقررات مربوط حاکم در ايران صورت میپذيرد.
تبصره  :5دانشگاه مطابق ضوابط و مقررات مرتبط با حمايت از حقوق مالکيت فکري و انتقال آن در سطح بينالمللی در مواردي که متضمن بهبود
فرآيندها و تسهيل کننده آن است اقدام و آن را نهادينه میکند.

ماده  -4ساختار اجرايی
-1-4کميته فناوري ومالکيت فکري :سياستگذاري ،برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد حقوق مالکيت فکري وتجاري سازي در دانشگاه
توسط کميته اي به نام "کميته فناوري و مالکيت فکري" انجام میشود .اعضاي اين کميته عبارتند از :
-

معاون پژوهشی و فناوري :رئيس کميته

-

مدير امور فناوري :دبيرکميته

-

مدير امورپژوهشی :عضو

-

مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  :عضو

-

رئيس مرکز رشد :عضو

-

رئيس مرکز نوآوري وشکوفايی :عضو

-

مدير امور حقوقی :عضو

-

دو نفر از اعضاي هيأت علمی صاحب نظر به انتخاب معاون پژوهشی و فناوري

تبصره  :6درصورت لزوم و بنا به تشخيص معاونت ،می توان از دو نفر صاحب نظر درحوزه موضوع جلسه دعوت به عمل آورد.

 -2- 4وظايف اصلی کميته:
 -1-2-4سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه واگذاري يا دريافت امتياز دارايی هاي فکري
 -2-2-4تصميم گيري درمورد حفاظت از دارايی هاي فکري دانشگاه (در قالب ثبت قانونی ملی ،منطقه اي و بين المللی و يا اسرار تجاري) و يا
ارائه رايگان دستاوردها براي عموم
 -3-2-4ارزش گذاري دارايی هاي فکري
 -4-2-4تعيين درصد سهم هريک از ذينفعان (پديدآورنده /پديدآورندگان  ،دانشگاه و حامی /حاميان) از حقوق مادي حاصل از دارايی هاي
فکري
 -5-2-4بررسی مقدماتی ،مذاکره  ،مشاوره ،ميانجيگري و تشخيص اختالفات و تخلفات احتمالی در زمينه مسائل مربوط به حقوق مالکيت
فکري و داوري

ماده  –5مالکيت دارايیهاي فکري
 -1-5اختراع ،طرح صنعتی و عاليم و نامهاي تجاري :در مورد گواهينامه اختراع ،طرح صنعتی و عاليم و نامهاي تجاري ،بايد نام دانشگاه به عنوان
مالک اسمی دارايی فکري و همچنين نام پديدآورنده/پديدآورندگان به عنوان مخترع ذکر گردد ،مگر اين که طبق توافق نامهاي مکتوب ،اين حق
بين پديدآورنده/پديدآورندگان دارايی فکري و دانشگاه به نحو ديگري تعيين شدهباشد .ضمناً در مورد حاميان خارج از دانشگاه نيز طبق
قراردادهاي مربوط عمل خواهد شد5.
-2-5کتاب :حق مؤلف شامل حق انحصاري نشر و پخش و اجراي اثر انتشارات افراد دانشگاه نظير کتاب و درآمدهاي حاصل به
پديدآورنده/پديدآورندگان تعلق دارد .در صورتی که محتواي کتاب شامل اطالعات طرحهاي دانشگاه باشد ،مطابق با ماده 9-3عمل خواهد شد.
 -3-5نرمافزار :مالکيت نرمافزارهاي رايانهاي پديد آمده با امکانات دانشگاه ،در صورتی که ثبت قانونی آن انجام شده باشد ،مشمول تمام مواد
مربوط به اختراع ،مندرج در اين آييننامه ،خواهد بود.
 -4-5پاياننامه و رساله :در مورد پاياننامهها و رسالههاي مربوط به مقاطع تحصيلی دانشگاهی ،طبق تعهدي که از دانشجو و استاد راهنما اخذ
میشود ،حق نشر و تکثير و درآمدهاي حاصل از آنها ،متعلق به دانشگاه میباشد ،ولی حقوق معنوي پديدآورندگان محفوظ خواهد بود .چنانچه
تدوين پايان نامه يا رساله منجر به اختراع و يا دستيابی به دانش فنی جديد شود ،مشمول احکام مرتبط با اختراع ،اثر و يا نوآوري ،مندرج در اين
آييننامه خواهد بود.
تبصره  :7کميته میتواند ،در صورت تحقق شرايط مندرج در بند فوق ،در زمينه نوع تشويق پديدآورنده/پديدآورندگان تصميم گيري کند .
 -5-5اثرهنري :درمورد آثارهنري ارزنده که با امکانات دانشگاه پديدآمده  ،مالکيت آنها متعلق به دانشگاه و پديدآورنده/پديدآورندگان است.
 -6-5نظريه :مالکيت نظريه هايی که پس از برگزاري ،تاييد وثبت آنها توسط شوراي تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی انجام شده است،
متعلق به پديد آورنده/پديدآورندگان میباشند.

ماده  -6ثبت و بهره برداري وتجاري سازي دارايی فکري
 -1-6دستاوردهاي پژوهشی و فناوري که بنابر تأييد کميته مرتبط ،زمينهي بهرهبرداري تجاري ،کسب مجوز و پروانه بهرهبرداري و يا زمينه ثبت
حقوقی آنها وجود دارد به صورت کتبی به معاونت گزارش می شود تا ارزيابی اوليه از جهت ضرورت و قابليت ثبت ،امکان و نحوه تجاريسازي و
بهرهبرداري و نيز ارزشگذاري انجام گيرد ،سپس پرونده به کميته ارائه میگردد و در صورت تصويب کميته ،اقدامات الزم براي ثبت و بهره برداري
از دارايیهاي فکري به عمل خواهد آمد.
 -2-6به منظور تجاري سازي دارايیهاي فکري ،پديدآورنده/پديدآورندگان موظفند هرگونه اقدام دراين خصوص را از طريق دانشگاه و با
هماهنگی معاونت انجام دهند.
 -3-6تجاري سازي و درآمدزايی از دارايیهاي فکري از يکی از روشهاي زير قابل انجام است:
 -1-3-6مشارکت دردرآمد از طريق واگذاري حق بهره برداري :پديدآورنده/پديدآورندگان يا دانشگاه میتواند طی قراردادي حق بهره برداري
از يک دارايی فکري(به صورت انحصاري و يا غير انحصاري) را به يک شخص حقيقی و يا حقوقی ثالث واگذار نموده ودرصدي از فروش و يا درآمد
محصول را کسب نمايد.
 -2-3-6فروش حق امتياز (ليسانس) :پديدآورنده/پديدآورندگان يا دانشگاه می تواند دارايی فکري و حق بهره برداري از آن را به طور کامل به
يک شخص حقيقی و يا حقوقی ثالث با مبلغ مشخص بفروشد.
 -3-3-6تاسيس شرکت دانشگاهی :ممکن است جهت تجاري سازي وکسب درآمد از يک دارايی فکري ،کميته فناوري و مالکيت فکري دانشگاه
با تاسيس يک شرکت دانشگاهی موافقت نمايد .لذا دانشگاه و پديدآورنده/پديدآورندگان با نسبت درصد مالکيت خود در دارايی فکري يا براساس
توافق نامه جديد سهامداران که به تأييد کميته فناوري رسيده است ،درشرکت جديدالتاسيس سهامدار میگردند .سهم سرمايه گذار مالی
(درصورت نياز به سرمايه گذاري) نيز به صورت جداگانه درسهام شرکت منظور میگردد.
 -4-6درهرمورد از دارايی فکري ،شرايط عقد قرارداد و واگذاري حق امتياز يا فروش و يا ساير شرايط انتفاع از دارايی ،توسط دبير کميته تهيه و
به کميته پيشنهاد میشود و درصورت تصويب آن درکميته ،قابل اجرا خواهدبود.
 -5-6شرکتهاي همکار وکارفرمايان ارزش آفرين دانشگاه در الويت واگذاري قرارداد حق امتياز قرار داشته و دانشگاه درحد امکانات و شرايط،
درقالب کارگزار مالی از تجاري سازي دارايی فکري حمايت میکند.
 -6-6روشهاي کاري کسب درآمد از دارايیهاي فکري و درصد سهم دانشگاه و پديدآورندگان و شرکت ثالث (حامی) ،در قراردادهاي فيمابين
تعيين و مشخص میگردد .درهرصورت ،درصد سهم دانشگاه نبايد از  %5درآمد ناخالص ساليانه حاصله کمتر باشد.

ماده  -7نحوه تخصيص درآمدهاي حاصل از دارايی هاي فکري
 -1-7هرگاه تجاري سازي دارايی فکري منجر به تحصيل درآمد شود ،درآمد خالص باقيمانده ،پس از کسر هزينههاي انجام شده (نظير هزينههاي
مربوط به ثبت و نگهداري اختراع ،کسب مجوزها ،بازاريابی و تجاريسازي) ،بر اساس جدول ذيل ميان ذينفعان تقسيم میگردد:

درصد سهم

نوع دارايی
فکري

دانشگاه

پديدآورنده/پديدآورندگان

بند1-8-1

81-111

1-21

بند2-8-1

1-15

85-111

بند3-8-1

1-31

71-111

بند4-8-1

25

75

بند5-8-1

51

51

حامی/حاميان
درصورتی که حامی/حاميان بخشی از منابع
موردنياز جهت توسعه مالکيت فکري را تامين
نمايد ،به نسبت درصد تامين منابع از سهم
دانشگاه به مالکيت حامی/حاميان درخواهد آمد

درصورتی که در قرارداد با کارفرماي قرارداد
ارتباط با صنعت ،قسمتی از مالکيت دارايی فکري
ايجاد شده متعلق به کارفرما باشد ،سهم
پديدآورنده/پديدآورندگان و دانشگاه از سهم باقی
مانده به نسبت تعيين شده تعلق میگيرد.

سهم حامی درصورت وجود ،مطابق باقرارداد و يا
توافق نامه منعقدشده به او تعلق میگيرد وسهم
دانشگاه و پديدآورنده/پديدآورندگان ،براساس
سهم باقی مانده محاسبه میگردد.
تبصره :8درخصوص ساير دارايیهاي فکري مانند توليد نظريه ،آثارهنري و  ،...کميته با توجه به نقش دانشگاه و پديدآورنده/پديداورندگان در
ايجاد دارايی فکري درمورد سهم آنها تصميمگيري خواهدکرد.
تبصره :9درمواردي که افراد يا سازمان ها داراي قراردادهاي خاص هستند ،معاونت مجاز است با حفظ منافع دانشگاه به تنظيم قراداد و تعيين
سهم طرفين مبادرت نمايد.
 -2-7تعيين سهم نهايی هر يک از ذينفعان ،براساس ميزان بهره برداري اختراع ،اثر و يا نوآوري از امکانات و منابع دانشگاه و يا فکر پديدآورنده
و همچنين توجه به شرايط اقتصادي و ديگر معيارهاي مشابه بر عهده کميته خواهد بود.
تبصره  :11چنانچه مخترع/پديدآورنده به سازمان ديگري منتقل و يا همکاري وي با دانشگاه خاتمه يابد ،براي پرداخت سهم متعلق به وي طبق
قرارداد مربوط ،در موعد مقرر عمل میشود.

ماده-8
ماده -9

شرح موارد مسکوت و تفسير آن به عهده هيأت رئيسه دانشگاه است.

شيوه نامههاي اين آييننامه به تصويب هيأت رئيسه میرسد.

ماده –11اين آييننامه مشتمل بر يک مقدمه 11 ،ماده و  11تبصره در جلسههاي  422مورخ  423 ،1397/16/27مورخ  424 ،1397/17/11مورخ
 425 ،1397/17/17مورخ  426 ،1397/18/11مورخ  1397/18/15و  427مورخ  1397/18/22شوراي پژوهشی و فناوري دانشگاه و جلسه 283
مورخ  1397/19/16هيأت رئيسه دانشگاه و جلسه مورخ  1397/11/14کميسيون دائمی هيأت امنا و جلسه مورخ  1397/11/31هيأت امناي دانشگاه
به تصويب رسيده است و از تاريخ  1397/11/11الزم االجرا است.

