
 

 

 حقوق نظام شدن نهادینه و توسعه در ها اهگدانش نقش

  فکري مالکیت
 

  1غالمرضا ذاکرصالحی
  

  ریزي آموزش عالی، تهران، ایران برنامه سسه پژوهش وؤدانشیار م
  

  29/6/93پذیرش:                                   6/6/92دریافت: 
  

 چکیده
 هستند،زش اقتصادي داد و ستد حقوق اموالی است که داراي ار ،حقوق مالکیت معنوي یا فکري

قانون اهداف و وظـایف   2 ماده» ج« بندشیء معین مادي نیست. براساس  ها ولی موضوع آن
قانون برنامه چهـارم   45ماده  همچنینو  وزارت علوم درخصوص ارزیابی و تأیید اختراعات

   توسعه، این دستگاه داراي وظایفی در این قلمرو است.
آموزش عالی در نظام حقوق مالکیت فکري تدوین و دیدگاه گانه   هاي دهدر این پژوهش نقش

ها  اهمیت باالي کلیه نقشید ؤمها  پاسخگویان درباره میزان اهمیت هریک تدوین شده است. یافته
جهان در  دانشگاه معتبر 26پاسخگویان است. در کنار این تالش، تجارب عملی از نظر وکارکرده

 .بندي شده استتطبیقی جمع زمینه حقوق مالکیت فکري با تأکید بر مبحث اختراعات با رویکرد
ایجاد یک نظام حمایتی است تا  ها گاهدهد جوهره اصلی فعالیت دانشنشان می ها گاهتجارب دانش

ت رهنمـون شـد. انـواع ایـن     و خلـق ثـرو   سازي تجاريها را به سطح ها و پژوهشبتوان ایده
حمایـت از  ، کمک به صـدور مجـوز  ، سازي تجاريتسهیل ، ها عبارت است از: مشاوره حمایت

، هــاي مــالیکمــک، ارزیــابی اختراعــات دانشــگاهی، پیگیــري امــور ثبــت اختــراع، بازاریــابی
 نهایت دو تهیه اسناد حقوقی و کنترل قوانین. در، رسیدگی به دعاوي، انگیزش، استانداردسازي
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ایران، آنچه درعمـل   در دهند ها نشان می شناسایی شده است. یافتهمریکایی آ سنخ اروپایی و
نه الگوي امریکایی  ،یعنی الگوي اروپایی بوده ،خدمات حقوقی ارائه مشاوره و اتفاق افتاده عمدتاً

  دارد.  سازي تجاريبر کمک به تأکید  که
  

حقـوق مالکیـت فکـري، ثبـت اختـراع، آمـوزش عـالی، مالکیـت فکـري درون           واژگان کلیدي:
 دانشگاهی، اختراعات دانشگاهی

  

  مقدمه .1
ارزش اقتصـادي داد و سـتد   حقوق اموالی اسـت کـه    1حقوق مالکیت معنوي یا فکري 

مادي نیسـت. موضـوع ایـن نـوع مالکیـت، ذاتـاً        شیء معینها  آن ولی موضوع هستند،
عبارت از وجهـی از دانـش و اطالعـات اسـت کـه در محصـوالت        ،غیرقابل لمس بوده

 تجلی یافته است. ها  آن تولید دفراینفیزیکی یا 
 1883در سـال   اولین معاهده در زمینه حقوق مالکیـت فکـري کنوانسـیون پـاریس    

کرد: اختراعات، عالئم  قوق مالکیت معنوي را به سه بخش تقسیم میمیالدي است که ح
حقـوق   هراه خـود را بـه عرصـ   » رایت کپی« نیز 1886تجاري، طراحی صنعتی. در سال

ادبی و هنـري   هاي آفرینشالمللی گشود و در قالب کنوانسیون برن براي حمایت از  بین
بعـدها از ادغـام دو    2(وایپـو)  انی مالکیـت معنـوي  پا به عرصه حیات نهاد. سازمان جه

کشـور عضـو وایپـو     187معاهده برن و معاهده پاریس شکل گرفت. در حـال حاضـر   
  هاي بزرگ وابسته به سازمان ملل متحد است.  هستند و این سازمان یکی از سازمان

موارد تحت حمایت مالکیت فکري مشتمل بر دو نظـام حـق مالکیـت مؤلـف (آثـار        
) و نظـام حقـوق   اي هافزارهـاي رایانـ   آثار فنی مثل نـرم ، آثار سمعی و بصري، وبمکت

عالئم و اسامی  - 3هاي مفید هاي کاربردي یا مدل مدل، تجاري (اختراع –مالکیت صنعتی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

1  . intellectual property rights 
2. WIPO  
3 .utility model 
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  . استتجاري) 
اوري در جهت توسعه هسته پیشتاز تولید علم و فنعنوان  به ها گاهامروزه نقش دانش

ست. به منظور شناخت بهتر نقش ا سازي حقوق مالکیت فکري نقشی قابل اعتنا و نهادینه
ي مختلف ها گاهنحوه فعالیت دانشبررسی در نظام مالکیت فکري،  ها گاهو کارکرد دانش
گیري از یک مطالعه تطبیقی در کشورهاي مختلف جهان ضـرورت دارد.   جهان با بهره

قـانون برنامـه چهـارم     45مـاده   »ب« که قانونگـذار در بنـد   بدیهی است با توجه به این
نسبت به طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق « است: کردهتوسعه دولت را موظف 

] 1» [بینی نماید المللی اقدام و ساختارهاي اجرایی الزم را پیش مالکیت معنوي ملی و بین
  . کندزمینه طراحی این نظام جامع را فراهم  بایدانجام این مطالعه 

ي صنعتی و عالئم تجاري مصـوب  ها طرحدر قانون جدید ثبت اختراعات، سفانه أمت
نیز نظام آموزش عالی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري فاقد جایگـاه و   1386

ه صرفاً اداري به موضوع مهمی است که یکی له نشانه نگاأنقش دیده شده است. این مس
ست. حقوق مالکیت فکـري ابعـاد مختلـف    ا از ارکان توسعه علم و فناوري در کشورها

  فرهنگی، بینشی، مدیریتی، فنی، حقوقی، اقتصادي و سیاسی دارد. 
تر مورد توجـه قـرار    در این مطالعه نقش و کارکرد نظام آموزش عالی کشور بیش

  تري شده است.  بیشتأکید  »ثبت اختراع« مبحثو بر گرفته 
) در مسـیر  هـا  گاهعالی (دانشـ  ها و کارکردهاي آموزش بررسی نقشهدف این طرح 

  :ندعمده آن به شرح زیرال ؤسدو  و استنهادینه شدن حقوق مالکیت فکري در ایران 
 ر چه نقش و کارکردي در توسعه و نهادینه عالی کشو و نظام آموزش ها گاهدانش

 شدن حقوق مالکیت فکري دارند؟

 هاي یاد شده کـدامیک بـه منظورسیاسـتگذاري در شـرایط حاضـر       از بین نقش
 تر است؟ تر و کلیدي مهم
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  . روش پژوهش و مراحل انجام طرح2

و ابـزار  گيـري از د  مطالعه اسنادي و تطبيقي و پيمايشي با بهره روش پژوهش تلفيقي از

  پرسشنامه و مصاحبه است.  

  اي است.   مطالعه اسنادي و كتابخانهنوع  ،در بخش مروري بر ادبيات

حقوقـدانان و كارشناسـان    و نظر ها گاهدر بخش دوم براي گردآوري و بررسي ديد

 ،آزمـون پايـايي   از طريق پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در 1از مطالعه پيمايشي

 محاسبه شد.   9/0هاي مختلف پرسشنامه باالي  ي كرونباخ بخشضريب آلفا

در مرحله سوم يك مطالعه تطبيقي صورت گرفته و نحوه فعاليت و نقـش و كـاركرد   

بـر ثبـت   تأكيـد   ي مختلف جهان در زمينه حمايت از حقوق مالكيـت فكـري بـا   ها گاهدانش

 اختراعات بررسي و تدوين شده است.  

بنـدي موضـوعي و تـدوين و ارائــه     سياسـتي، طبقـه   هايپيشـنهاد ايي در مرحلـه نهـ  

 شود.   مي

  

  . مروري بر ادبيات نظري و تجربي3

كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مصاديق حقوق مالكيت فكـري را بـه   

  شرح زير برشمرده است:

  ،آثار ادبي، هنري و علمي •

  ،هاي راديويي صوتي، برنامه نمايشي، آثار آثار •

  ،هاي فعاليت انسان اختراعات در كليه زمينه •

  ،كشفيات علمي •

  ،هاي صنعتي طراحي •

  ،ها و عناوين تجاري عالئم تجاري، عالئم خدماتي، نام •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. survey 
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 .  ]2ه [حمايت در برابر رقابت نامطلوب و غير منصفان •

هاي نظري و تجربي پيرامون نقش آموزش عالي در اين زمينه را مرور  اكنون آموزه

 كنيم:   مي

هـايي   در حقـوق مالكيـت فــكري همـواره بـا چـالش       ها گاهمسأله تـوسعه نقش دانش

هاي فكري ريشه در ابتكارات فردي پژوهشگران دارنـد.  زيرا آفرينش ؛همـراه بوده است

تواند با مشاركت اقتصادي بـا پژوهشـگران در بخشـي از حقـوق     از اين رو دانشگاه مي

  را سهيم كند.   مالكيت فكري آنان خود

هاي قابل انتقـال بـه دانشـگاه را بـه سـه گـروه        شناسي خود حوزهمحققان در گونه 

حقوق اقتصـادي مالكيـت ادبـي،      )2حقوق اقتصادي مالكيت صنعتي،   )1اند: كردهتقسيم 

 .]3حقوق معنوي مالكيت فكري [ )3

انشـگاه در حقـوق مالكيـت فكـري     هاي قابل انتقال بـه د توجه به جدول زير حوزه با 

  شود.  روشن مي
  

  هاي قابل انتقال به دانشگاه در حقوق مالكيت فكري حوزه 1جدول 
  

  قابليت انتقال به دانشگاه  انواع  حوزه

  حقوق اقتصادي مالكيت صنعتي

  حق انحصاري ساخت

  حق انحصاري فروش

  حق ممانعت از واردات

+  

+  

+  

  حقوق اقتصادي مالكيت ادبي

  و تكثير  حق نشر 

  حق ترجمه

  حق اقتباس و تلخيص و تبديل

  حق استفاده از پاداش و جايزه

  حق عرضه و اجرا

+  

+  

+  

 -  

+  
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   1جدول ادامه 
  

  قابلیت انتقال به دانشگاه  انواع  حوزه

  حقوق معنوي مالکیت فکري

  حق افشاي اثر
ــد    ــوان پدی ــام و عن ــت ن حــق حرم

  آورنده
  حق تمامیت اثر

  حق عدول و استرداد اثر
  حق دسترسی به اثر

+  
-  
+  
-  
-  

 
هاي آموزشی به نظر پژوهشگران این نکته اهمیت دارد که مالکیت فکري در فعالیت

و سایر وظایـف دانشگاه از جمله تولید یا استفاده از مطالب مکتوب، نرم افـزار، منـابع   
 . ]4[ در نظر گرفته شود ها طرحعلمی یا 

ترین ارتباط بـین  نتیجه رسیده است که گستردهروزنویگ در بررسی خود به این   
هاي فردي مشاوره بود و صنعت در آمریکا در ابتدا شامل قراردادها و توافق ها گاهدانش

تدریج این  منظم سازمانی. بهدهی  گزارشنه  ،که متکی بر مسؤولیت فردي استادان است
ها کشاند. پس  طه ساختارمندتر با شرکتهمکاري فردي پاي دانشگاه را به سوي یک راب

اي چـون بـه هـم    هاي نوآورانـه ، مدلها گاهاز آن براي حفظ حقوق مالکیت فکريِ دانش
آمـد. حالـت    به وجود ١پیوستن چند شرکت دانشگاهی و صنعتی مانند شرکت انجنیس

است. به ا مشارکت، ارتباط سیستماتیک دانشگاه با کنسرسیومی از کسب و کاره دیگر
، 1980در این زنجیره بود که کنگره آمریکا در سال  ها گاهمنظور حفظ نقش کلیدي دانش

 هـا  گاهمالکیت ثبت اختراع ناشی از تحقیقات که به کمک دولت صورت گرفته را به دانش
هاي تقسـیم سـود ناشـی از    واگذار کرد. به اعتقاد روزنویگ هم اکنون تنوعی از برنامه

اختراع بین مخترع، آزمایشگاه، دپارتمان و بخش مـدیریتی دانشـگاه کـه مسـؤول      حق
پیگیري و بازاریابی ثبـت اختـراع اسـت وجـود دارد. دو چـالش عمـده کنـونی از نظـر         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. Engenics 
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روزنویگ عبارتند از: مخفی کردن اطالعات در جریان تحقیقات دانشگاهی و تـأخیر در  
  . ]5بت اختراعات ناشی از آن [انتشار نتایج تحقیقات به منظور حمایت از ث

تصویب شد که یـک قـانون برجسـته     1دل –قانون باي  1980در آمریکا  کشور در
هاي تحقیق و توسعه فـدرال حـق ثبـت اختراعـات و      است و به دریافت کنندگان بودجه

کنـد. انگیـزه اصـلی تصـویب ایـن قـانون، تسـهیل         صدور مجوز شـرکت را اعطـا مـی   
ي از نتایج تحقیقات مورد حمایت دولت از طریق انتقال مالکیت از دولـت بـه   ردارب هرهب

چه ها بود. اگر و دیگر پیمانکاران و صدور مجوز مالکیت فکري براي شرکت ها گاهدانش
دل نیـز صـورت    –قبل از تصویب قـانون بـاي   آمریکا  يها گاهثبت اختراعات در دانش

  مند نبود.  امگرفت ولی نظ می
 با پیروي از تغییر سیاست OECDعضو، بسیاري از کشورهاي 1990در پایان دهه 

قوانین اسـتخدام  ویا  هاي تحقیقاتی اقدام به انجام اصالحاتی در مقررات بودجهآمریکا 
کردند تا نهادهاي تحقیقاتی قادر به طرح درخواست، مالکیـت و کسـب مجـوز مالکیـت     

قیقات صورت گرفته با کمک دولت باشند. اثر مهم و اصـلی ایـن تغییـرات در    فکري تح
بود که به استادان این » حق استاد« اتریش، دانمارك، آلمان و ژاپن، کنار گذاشتن قانون

داد که ثبت اختراعات را به خود اختصـاص دهنـد. اکنـون حـق مالکیـت بـه        حق را می
بل مخترعان دانشگاهی سهمی از درآمد کسب شـده را  انتقال یافته و در مقا ها گاهدانش

 . ]6کنند [ تصاحب می

نتایج تحقیقات از طریق اعطاي  سازي تجاريبه  ها گاهبه نظر سروتنتس تشویق دانش
امـا بـراي تبـدیل شـدن پژوهشـگران بـه       ؛ تواند مفیـد باشـد   میها  آن مالکیت فکري به

کنون دولت انگلستان بودجه آموزش مدیریت مالکیت فکري در مخترعان کافی نیست. ا
ي براي تر کم مبالغ ها گاهو ژاپن، دانشآمریکا  را افزایش داده است. حتی در ها گاهدانش

در  هـا  گاهپردازند. همچنین دفاتر ملی ثبت اختـراع بـه دانشـ    درخواست ثبت اختراع می
  . ]5ص، 6کنند [ کري کمک میآموزش مالکیت ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. Bayh- Dole 
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ها و مدیران دانشگاهی بـه   این محقق سپس سه راهبرد جدید را که هم اکنون دولت
جاي صدور مجوز براي ه هاي جدید ب ایجاد شرکت )1ارائه کرده است: اند  دهآن رو آور

بـه حفـظ   حمایت و حفاظت مالکیت فکـري بـا نیـاز    سازي   متوازن )2 ،هاي دیگر شرکت
معافیـت   )4 ،صـدور مجـوز انحصـاري در مقابـل غیرانحصـاري      )3 ،دسترسی عموم

  . ]6، ص 6تحقیقات دانشگاهی از مالیات [
ویـژه   هبـ آمریکـا   يهـا  گاهي از تجـارب دانشـ  گیـر  بهره در مقاله خود با ]8ریچمن [

شـگاه را بـراي حفـظ و ارتقـاي     دانشگاه دوك در قالب یک الگو، هماهنگی صنعت و دان
حقوق مالکیت فکري تشریح کرده است. به اعتقاد وي، اهمیت انجام تحقیقات دانشگاهی 

فراوانی قرار گرفتـه و اغلـب از   کید أتدر نظام نوآوري فناورانه آمریکا مورد پذیرش و 
در حال توسعه یاد خصوص از جانب کشورهاي مدل الگو و قابل پیروي، بعنوان  به آن
  شود.  می

 .تـی .آي.خصوص هاروارد، استنفورد، کالیفرنیا و امب ها گاهدل به دانش-قانون باي 
اجازه داد که به حقوق انحصاري ثبت اختراع پیرامون نتـایج تحقیقـات مـورد حمایـت     

 امـا  ،عین حال که اجراي این قانون دستاوردهاي مهمـی داشـت   فدرال دست یابند. در
دل یک معلول و نه یـک علـت افـزایش ثبـت اختـراع و       -برخی محققان معتقدند که باي

مواردي بودند که پیش از ند فرایتر این  صدور مجوز دانشگاهی بود. علل واقعی یا عمیق
  این شناسایی شدند: 

 ؛ ي آمریکاها گاهمدت بین صنایع و دانشروابط بلند  
 1980از دهـه  تـر    يحقوق مالکیـت فکـري قـو    تغییر گسترده و حرکت به سمت 

  ؛ کنونتا
  7کنون [تا 1970تحول علوم زیست پزشکی از دهه[ .  
ي اصالحی در ها گاهمقاله باگلی استاد دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا حاوي دید 

  ساز و کار ثبت اختراعات دانشگاهی است. 
 یی صورت بگیرد تـا ها  الحات و انعطافبه نظر ایشان باید در نظام ثبت اختراع اص
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کننده توزیع دانش دانشگاهی باشد. این مقاله،   ثبت اختراعات موجود بتواند تسهیلیند افر
این روش،  . درکند طرفداري می »زمانی تعمیم یافته گزینشیه دور« از ایجاد  صبخصو

مرحله نخستین و اولیه تحقیقات ه ئاراار و تري براي انتش محققان دانشگاهی زمان بیش
  ]. 8قبل از پر کردن فرم درخواست ثبت اختراع خواهند داشت [

کشور کانـادا   در زمینه حقوق مالکیت فکري دانشگاهی در یک پژوهش خوب دیگر 
اي از  ي کانادا تنوع گستردهها گاهنویسد که دانش ] می9صورت گرفته است. کاترن هوي [

اند. دولت فـدرال بـه تنظـیم حقـوق و      آورده هاي مالکیت فکري را به نمایش در سیاست
پـردازد، در نتیجـه    انتقال فناوري نمـی   هدر حوز ها گاههاي مخترعان و دانش مسؤولیت

 61، مدیران فناوري 2003هاي متفاوتی اتخاذ کنند. در سال  توانند سیاست می ها گاهدانش
دانشگاه کانادا که در پیمایش آمار کانادا شرکت داشتند، گزارش  121از میان  دانشگاه

گونه مالکیـت فکـري تحقیقـات    مالکیت کامل یا مشترك هرها  آن يها گاهکردند که دانش
کنند . این امر در مقایسه با شـماري از کشـورهاي    اعطا میها  آن خود را به مخترعان

جـز سـه دانشـگاه حقـوق     ب هـا  گاهتمام دانشـ آمریکا  در حشی دارد. مثالًدیگر تفاوت فا
» هـوي « دهند. به اعتقاد مالکیت فکري تحقیقات صورت گرفته را به خود اختصاص می

هاي مالکیت فکري بر صدور مجوز  اثر سیاست  هرود که تحقیقات کانادا دربار انتظار می
  . ]9[ کشورهاي دیگر نیز باشد  هد نظر و عالقصنعت مور –دانشگاه 

  ها در این حوزه را مالحظه کرد.  توان تنوع طیف فعالیت با نگاه به ادبیات موجود می 
و  هـا  گاههاي مختلف حقوق مالکیت فکـري را در دانشـ   چنانچه بخواهیم اجزا و الیه

] 11و  10قلمرو را دید: [ توان این سسات پژوهشی بررسی کنیم در هشت حوزه میؤم
  دهد.  را نشان میها  آن شکل زیر تنوع مختلف
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  (یک وضعیت مطلوب) ها گاهدانش نظام حقوق مالکیت فکري در ياجزا 1نمودار 
  

گیـري فعالیـت نظـام     هـا و جهـت   سیاسـت  هخالصهاي نظري و تجربی در پژوهش
  :استبه شرح زیر  نعتیکشورهاي بزرگ ص در دانشگاهی

هـاي فــردي مشـاوره اعضــاي هیـأت علمــی بــا    دهــی در مـورد توافــق  گـزارش  .1
 .هاي غیردولتی (دانشگاه کالیفرنیا) شرکت

اي استادان با منافع دانشگاه و رفع تعارض بین این دو همسوسازي منافع حرفه .2
   رسـمی (مـورد دانشـگاه   دهـی   زارشگروه از منافع از طریـق مسـؤولیت فـردي نـه گـ     

 .روارد)ها

ها به منظور پشتیبانی از انجام تحقیقات توسط خرید بخشی از سهام کنسرسیوم .3
 .(دانشگاه استانفورد و دانشگاه کالیفرنیا) ها گاهدانش
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مالحظه منافع و حقوق دانشگاه در زنجیره توالی تحقیق تا تولیـد و مصـرف بـا     .4
 .همکاري دولت و صنعت

برداري از حق مالکیت ثبت اختراعات دانشگاهی و تقسیم سود حاصله بـین  بهره .5
 .مخترع، آزمایشگاه، دپارتمان و بخش مدیریتی و بازاریابی

 .تشویق استادان به اعالم اختراعات خود .6

حمایت از مخترعین و پژوهشگران توسط دانشگاه در طی مراحل صدور مجوز  .7
 .سازي آنو انتقال فناوري تا تجاري

 .فاده از مخترعان دانشگاهی در مذاکرات کسب و کاراست .8

اعطاي مشوق مـالی بـه اعضـاي هیـأت علمـی جهـت جلـب مشـارکت آنـان در           .9
 .هاي مالکیت فکري دانشگاههاي انتقال فناوري براساس سیاست فعالیت

دانشگاه در برخی  –مخترع به سیستم مالکیت  –تبدیل تدریجی سیستم مالکیت .10
 فع و در عین حال مضراتی هست. کشورها که داراي منا

  ها سازي اختراعات و نوآوري در تجاري ها گاهنقش دانش
سازي را مترادف با استانداردسازي عملیات تولید جهت ارائه و انتقال دانش  تجاري

و فناوري از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور به کارگیري در سیستم، 
 .]12اند [ هاي انجام کار دانسته روشفرایند، محصول یا 

دي پرهزینـه و پرریسـک اسـت و معمـوالً امکـان      فراینـ سازي دارایی فکري  تجاري
حمایت  این رو موفقیت مخترع یا نوآور به صورت فردي در آن بسیار ضعیف است. از

تشکیل زنجیره ایـده تـا محصـول اهمیـت      صنعتی و وسرمایه گذاري نهادهاي علمی و
  . دارد

ها و اختراعـات در   سازي نوآوري ترین چالش در تجاري ] اصلی13به اعتقاد فکور [
هاي دانشگاهی  نظام دانشگاهی ایران فقدان مقررات روشن براي تخصیص سهام شرکت

  نفعان است. بین مالکین و ذی
  هاي پژوهشی عبارتند از: سازي یافته ] مراحل تجاري14به اعتقاد برخی محققان [
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توسـعه ایـده و بررسـی کـاربردي      )3 ،ارزشیابی ایده تولید شـده  )2 ،لید ایدهتو )1
) 6 ،تهیـه نمونـه اولیـه و مـدل کـاال و بازارسـنجی       )5 ،تحلیل تجاري کاال )4 ،کردن آن

  تجاري شدن. ) 7 ،هاي فنی و اجرایی برآورد جنبه
از هفت گام یاد شده جنبه بررسی و تحقیق  شود شش گام که مالحظه میگونه  همان

در هــر شــش گــام نخســت از مراحــل   هــا گاهو صــبغه علمــی دارد. از ایــن رو دانشــ
  توانند مشارکت فعال داشته باشند.  سازي یک ایده یا نوآوري یا اختراع می تجاري

  
  ها . یافته4

  شود.  بخش ارائه می چند در هاي اصلی مطالعه به اختصار اکنون یافته
  
  . وضعیت موجود آموزش حقوق مالکیت فکري در ایران4-1 

هاي مهم در توسعه و نهادینه شدن آن  آموزش حقوق مالکیت فکري از جمله زیرساخت
هاي فراوان در چند سال گذشته  و ضعف تأخیراست. در کشور ما این امر متأسفانه با 

مـتن درسـی یـا     گونـه  هـیچ سـطه  آغاز شده است. در مقاطع دبسـتان راهنمـایی و متو  
هاي  هاي کارشناسی مهندسی و رشته شود. در دوره آموزشی در کتب رسمی یافت نمی

مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و علوم پزشکی و . . . نیـز ایـن مبحـث در مجموعـه     
هایی به سوي تعریف  اما اخیراً گرایش ،دروس دانشگاهی تا کنون جایگاهی نداشته است

  ها شکل گرفته است که نیازمند حمایت است.  واحد درسی در برخی رشته چند
هـاي صـنعتی و دانشـگاهی و مؤسسـات      هاي آموزش مدیران در بخـش  در برنامه
  آموزشی (حتی در حد چند ساعت آشنایی اولیه) وجود ندارد.  گونه هیچپژوهشی نیز 

تخصـص   گونـه  هـیچ نیـز  هاي مختلـف   در شرایط احراز مشاغل دولتی در سازمان
کارگیري کارشناسان حقوق مالکیت فکري بجـز   هبه منظور آموزش و باي  هتعریف شد

  خورد.  در سازمان ثبت اسناد و امالك کشور به چشم نمی
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تنها تالش قابل ارج در این زمینه، تصویب و راه اندازي رشته حقوق مالکیت فکري 
به تصویب رسید و توسط دانشـکده حقـوق    1382ل در دانشگاه تهران است که در سا

این دانشگاه به اجرا در آمده است. هم اکنون این دوره توسط چند دانشگاه دیگراجـرا  
  شود.  در زیر ارائه می ها گاهشود. شرح عملکرد این دانش می

 
  وضعیت کمی دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري 2جدول

 
   سال  شده تعداد پذیرفته

13 1383  

 دانشگاه تهران

15 1384  
17 1385  
15 1386  
16  1387  
15  1388  
16  1389  
15  1390  
6  1391  

 جمع کل 128
9 1382  

 دانشگاه شهید بهشتی
  

9 1383  
9 1384  
9 1385  
9 1386  

12  1387  
12  1388  
15 1389  
18 1390  
17 1391  
 جمع کل  119
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   2جدول ادامه
 

   سال  شده تعداد پذیرفته
6 1382  

 دانشگاه تربیت مدرس

5  1387  
5  1388  
-  1389  
8  1390  
11  1391  
 جمع کل  35

27 1387  

  دانشگاه عالمه طباطبایی

25  1388  
12  1389  
34  1390  
40  1391  
 جمع کل  138

22 1387  

دانشگاه قم و دانشکده علوم اداري و قضایی قوه 
  (قم) ییهضاق

22  1388  
22  1389  
30  1390  
30  1391  
 جمع کل  126

  جمع کل تعداد دانشجو  نفر 546
  

 هاي یاد شده صورت گرفت مشکالت زیر مورد هایی که با مدیران دوره در مصاحبه
  پاسخگویان قرار گرفت:تأکید 
یک کارفرماي مشخص و ي مجري دوره براساس سفارش ها گاهکدام از دانش . هیچ1
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  اند.  یک برآورد مشخص از بازارکار نسبت به جذب دانشجو اقدام نکرده
هاي مختلف در  تر شدن دوره در گرایش . برنامه یا اقدام مشخصی براي تخصصی2

  این تمایل وجود دارد. هرچند  ،دستورکار نیست
ـ . کمبود استاد و سایر امکانات آموزشی بـراي توسـعه دوره   3 ویـژه در مقـاطع    هب

 مشهود است.  ها گاهدکتري در همه دانش

  هاي غیر دانشگاهی  آموزش 
کنون به دو صورت زیر انجام پذیرفته هاي آموزشی غیردانشگاهی در ایران تا دوره

  است:
براي کارشناسان  هاي آموزشی که سازمان جهانی مالکیت فکري معموالً دوره -الف

هـاي   در راسـتاي اجـراي کنوانسـیون    هـا  گاهالك و دیگر دسـت سازمان ثبت اسناد و ام
چنین نسبت به اعزام مدرس به کشـورهاي عضـو   وایپو هم .مختلف برگزار کرده است

  . دکن میاقدام 
در ایـن زمینـه مراکـزي چـون     . مدت) هي آموزشی داخل کشور (کوتاها گاهکار -ب

ها و مراکز رشـد فعـال    كپار جهاد دانشگاهی و، صنعتی هاي علمی و شسازمان پژوه
 . ها ناکافی است اما پوشش کمی این آموزش؛ اند دهبو

  
  ها گاهحمایت از حقوق مالکیت فکري در دانش . ثبت و حفاظت و4-2

نسبت  ي صنعتیها گاهدانشویژه  بهي مهم کشور ها گاهدر چند سال اخیر برخی از دانش
این وظیفه بـر عهـده    ها گاهاند. در برخی دانش کردهبه تأسیس دفتر مالکیت فکري اقدام 

شـود.   دفتر ارتباط با صنعت و در برخی دیگر توسط مدیریت امور پژوهشی انجام می
] که در بین هفت دانشگاه مهم کشور انجام شده نشان 15تحقیق فکور و حاجی حسینی [

پرسنل تخصیص یافته به امور ثبت و حفاظـت مالکیـت فکـري در ایـن      دهد مجموع می
پنج نفر است. از نظر فعالیت نیز وظیفه این دفاتر صـرفاً بـه راهنمـایی ثبـت      ها گاهدانش

اهمیـت ثبـت اختراعـات    هرچنـد  اختراع محدود شده است. به اعتقاد این دو پژوهشـگر  
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ست. بررسی این پژوهشگران ا رصه هنوز نوپااما این ع ،دانشگاهی احساس شده است
؛ ي مورد مطالعه چندان قوي یا آشکار نیستها گاهدانش 1385نشان داد که عملکرد سال 

مورد  5مورد ثبت اختراع داخلی و  93در این سال تعداد  ها گاهمجموع این دانشهرچند 
  . ]15اند [ ثبت اختراع خارجی داشته

ي مورد مطالعه این بوده است کـه  ها گاهبر نو پا بودن، یکی از مشکالت دانشعالوه 
 و کنند محققان بدون مراجعه به دانشگاه، مستقیماً به اسم خود اقدام به ثبت اختراع می

در نتیجه آمار مدونی از اختراعات دانشگاهی در دست نیست. از سـویی بـا توجـه بـه     
  انشگاهیان انگیزه چندانی براي ثبت اختراع ندارند. اظهاري بودن ثبت در ایران، د

در زمینه حفاظت اي  هافتادهاي جا سنت هاي کاري نیز دها و رویهفرایناز نظر وجود 
هـاي تـدوین شـده یـا در حـد       نامـه  شود. آیین از مالکیت فکري دانشگاهی مشاهده نمی

هاي الزم و ابالغ از باال به فقدان زمینهه دلیل باند یا مصوب باقی ماندهپیشنهادهاي غیر
  اند.  پایین به دست بایگانی سپرده شده

نظام آموزش  فناوري عملکرد علیرغم ارتباط تنگاتنگ مالکیت فکري با توسعه علم و
بسیار اندك بوده است. پس از فعـال  1386ویژه تا قبل از سال هب عالی در حوزه حمایت

چنـد   هاي علمـی و صـنعتی و   سازمان پژوهش مالکیت فکري دراي  هشدن مراجع منطق
در دو سه سال اخیر اقدامات حمایتی مختصري  مرجع) 11 (جمعاً دانشگاه بزرگ کشور

ي غربی در ها گاهصورت گرفته است. این اقدامات بخش کوچکی از فعالیت متنوع دانش
هاي  که مشتمل بر بسته یکرد جامع نگري غربی روها گاه. برخالف دانشاین زمینه است

 کـه در گونه  همانشود.  ها مشاهده نمی در این فعالیت حمایتی از ایده تا محصول باشد
، سـازي  تجـاري ي ایرانی در قلمرو تسـهیل  ها گاهدر دانش شود سطور آتی مالحظه می

راعـات، کمـک بـه صـدور مجـوز،      حمایت از بازاریابی اختراعات، استانداردسـازي اخت 
ي هـا  گاهگیرد. از نظر مشابهت، اقدامات دانش ي صورت میتر کم انگیزش و. . . . فعالیت
تـر   نزدیـک اي  هیعنی خدمات حقوقی و مشـاور  ،ي اروپاییها گاهایرانی به اقدامات دانش

تسهیم  مریکایی نوعی مشارکت جدي وآي اه گاهمریکایی. در دانشآي ها گاهاست تا دانش
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با توجه به  3جدول شماره ارقام ذکرشده در. )5جدول  :ك.ر( منافع قابل مشاهده است
 30دانشگاهی و  واحد 2400برخورداري از پژوهشگران کشور و حجم باالي نوآوران و

 چهار میلیون و چهار بیش از علمی وت أهی هزار عضو 70حدود فناوري و پارك علم و
 نشانه تغییر، خیز همراه بوده هزار دانشجو اندك است. رشد این ارقام نیز با افت و صد

سالهاي اخیر برخی اقالم آمـاري مـرتبط گـزارش     درست. ا ها عدم ثبات در سیاست و
  نهیم.  ر مینقطه عزیمت قدعنوان  به رای ئجزنشده است. در مجموع همین مقدار عملکرد 

  
  عملکرد وزارت علوم در حمایت از حقوق مالکیت فکري 3جدول 

  

  عنوان فعالیت 1386 1387  1388  1389  1390

490  203  36  692 156 
اداره  تعــداد تقاضــاهاي ثبــت اختــراع ارجــاعی از 

  مالکیت صنعتی سازمان ثبت

193 250 564  248 
تعداد تقاضاهاي ارزیابی اختراعات ثبت شده براي 

  برخورداري از پشتیبانی أیید وت

      40 32 
کل تقاضابراي جلـب حمایـت مـالی از ثبـت      تعداد

 اختراع در خارج از کشور

    28 
فـروش امتیـاز    براي پشتیبانی از کل تقاضا تعداد

  ي از اختراعات در داخل کشوربردار هرهب
  خارج کشور ثبت اختراع در حمایت مالی از 6 3  15  15  -

    26 
اختراعـات   ي ازبردار هرهب فروش امتیاز حمایت از

  در داخل کشور
  ]17] و [16منبع: [
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ها و مراکز رشد علم و فناوري طی  تعداد اختراعات ثبت شده واحدهاي مستقر در پارك 4جدول
  1385 - 90هاي  سال

  

  عنوان 1385 1386 1387  1388  1389  1390

321 310 499 245 236 145 
تعداد اختراعات ثبت شده در 

  داخل کشور
 ]16منبع: [

  
  ي مختلف خارجیها گاه. مقایسه تجارب دانش4-3

، مراکزي که داراي مرکز یـا دفتـر   ها گاهدر این بخش با بررسی وبگاه الکترونیکی دانش
 انتخـاب و  بودنـد  (ماننـد انتقـال فنـاوري)    مشـابه یت مأمورمالکیت فکري یا دفاتري با 

ي جهـان  هـا  گاهاستخراج گردید. بسیاري از دانشـ ها  آن انواع فعالیت اهداف، وظایف و
ي شرقی فاقد چنین مراکزي بودند یا حداقل در وبگاه دانشگاه مطلبی ها گاهدانش ویژه به

ن مطالعه به معتبر ای دانشگاه مهم و 26شد. با بررسی وبگاه  در این مورد مشاهده نمی
  مرحله اشباع رسید. 

ایجاد یـک نظـام    ها گاهدهد جوهره اصلی فعالیت دانشنشان می ها گاهتجارب دانش 
و خلـق ثـروت    سـازي  تجـاري ها را بـه سـطح   ها و پژوهشحمایتی است تا بتوان ایده

کمک به ، سازي تجاريل تسهی، ها عبارت است از: مشاورهرهنمون شد. انواع این حمایت
ارزیـابی اختراعـات   ، پیگیـري امـور ثبـت اختـراع    ، حمایت از بازاریـابی ، صدور مجوز

تهیـه اسـناد   ، رسیدگی به دعاوي، انگیزش، استانداردسازي، هاي مالیکمک، دانشگاهی
  حقوقی و کنترل قوانین. 

ظـام آمـوزش عـالی و دانشـگاهی در کشـورها و      اي از نقش و کـارکرد ن خالصه  
  شود. ي مختلف در جدول آتی ارائه میها گاهدانش

ي هـا  گاهکـه در دانشـ   دهنـد  هـا نشـان مـی    شـود مقایسـه   که مالحظه میگونه  همان
اسـت. در   سـازي  تجاريهاي اصلی به سوي ارتباط با صنعت و  مریکایی جهت گیريآ
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  تر بر خدمات حقوقی تکیه شده است.  ي اروپایی بیشها گاهحال در دانشعین 
تنها کشوري که به صورت جدي و وسیع بـر اسـتفاده از    که نکته در خور تأمل این

دهاي فراینـ داشـته و نظامـات و   تأکیـد   دانش و پژوهش دانشگاه و تبدیل آن به ثـروت 
  . ستا مریکاآ، ایاالت متحده اي در این خصوص داردافتادهجا

 
  ي خارجیها گاهخالصه مطالعه تطبیقی تجارب دانش 5جدول

  
  ماهیت اصلی  مرکز / واحد  دانشگاه  ردیف

دانشگاه دولتی پنسـیلوانیا    1
]18[ 

 تسهیل ثبت اختراع   اداره مالکیت فکري

 مشاوره  

 ]19دانشگاه ماساچوست [  2

اداره ریسک و مالکیت 
دفتر انتقال  -فکري

 فناوري

   ــک بــه  ســازي تجــاريکم
  اختراعات

دانشگاه ایـالتی کالیفرنیـا،     3
 ]20فرسنو [

 آزمایشگاه ریسک
  ــات ارزیـــابی ثبـــت اختراعـ

  دانشگاه

  ]21دانشگاه کنتاکی [  4
   پیگیري امور ثبت اختراعـات

  دانشگاه

ــی    5 ــگاه دولت  IOWAدانش
]22[ 

تحقیقاتی  همؤسس
 IOWAتی دانشگاه دول

 (شرکت ثبت شده)

  سازي تجاريحمایت از  

 دفتر مالکیت فکري ]23دانشگاه سینسیناتی [  6
 ورياانتقال فن 

 صدور مجوز  

  ]24دانشگاه پرینستون [  7
    ــت از دارایــی فکــري حفاظ

  دانشگاه

دانشگاه ایـالتی میشـیگان     8
 ]26] و [25[

مالکیت فکري   مؤسسه
(OIP) صدور  و اداره

 رایت جوز کپیم

 حمایت و تشویق  
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   5جدولادامه 
  

  ماهیت اصلی  مرکز / واحد  دانشگاه  ردیف

 ]27دانشگاه ام. آي. تی [  9

عمومی  هورمشادفتر 
(OGC) شرکت حقوقی ،
وري افن همؤسسداخلی 

 (MIT)ماساچوست 

  سازي تجاريتسهیل  

دانشگاه کارولیناي جنوبی   10
 ]29] و [28[

مدیریت مالکیت   مؤسسه
 فکري

  حمایت از بازاریابی و صدور
  سازي تجاريمجوز و 

مؤسسه مالکیت فکري  ]30دانشگاه نبراسکا [  11
UNMC 

  حمایت از بازاریابی و صدور
  مجوز

دانشــگاه تگــزاس سیســتم   12
]31[ 

  ورياحمایت از انتقال فن  دفتر وکالي عمومی

  حمایت   ]32دانشگاه ومینگ [  13

  ]33دانشگاه آالسکا [  14

 ــت از ــانه حفاظـ ــاي  رسـ هـ
مقابله با  اطالعات و ارتباطی و

  تخلفات

 دفتر مالکیت فکري ]34دانشگاه ایالتی پن [  15
 ــاريز حمایــت ا  ســازي تج

  اختراعات

 ]35دانشگاه راش [  16
اداره مالکیت فکري 

 (انتقال فناوري)

  و  زيسـا  تجـاري حمایت از
  صدور مجوز

 ]36دانشگاه آمهرست [  17
هاي تجاري  ریسک هادار

 (CVIP)و مالکیت فکري 
  سازي تجاريحمایت از  

کمک به مشاورین دانشگاهی    دفتر خدمات محدود فنی  ]37دانشگاه کمبریج [  18
  در عقد قرارداد با صنعت

] و 38دانشگاه آکسـفورد [   19
]39[ 

  ه خدمات حقوقیارائ  دفتر خدمات حقوقی

ــنت    20 ــالتی سـ ــگاه ایـ دانشـ
 ]40پترزبورگ روسیه [

دپارتمان مالکیت فکري و 
 انتقال فناوري

  ــابی و ــابی، بازاریـــ ارزیـــ
  سازي تجاري
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   5جدولادامه 
  

  ماهیت اصلی  مرکز / واحد  دانشگاه  ردیف

21  
ــالزي   ــو م دانشــگاه ام ام ی

]41[  
  

و  سازي تجاريمرکز 
کارگیري  به توسعه

 (CCTD)فناوري 

 حمایت از کارآفرینی  

دانشگاه دولتی مالزي (یو.   22
 ]42ام) [

شرکت توسعه 
 اي هرسانچند

 (پژوهانه) اعطاي گرانت 
  سازي تجاريحمایت از  

دانشـگاه سـیدنی اســترالیا     23
]43[ 

 دفتر حقوق مالکیت فکري

  تأکید بر تسهیم دقیق حقوق
تراعات و آثار مالکیت فکري اخ

 نفعانمکتوب بین ذی

 تجاري شدن تحقیقات 

 مدیریت اطالعات علمی  

  ]44دانشگاه تورنتو [  24

    ــرع و ــودن مختـ ــهیم بـ سـ
ــات   ــگاه در اختراعــــ دانشــــ

 دانشگاهی 

 سهم مؤلـف و  سازي   شفاف
 دانشگاه در حق تألیف

 ترغیب به افشاي اختراع  

دانشگاه فري برلین آلمـان    25
 لشرکت ایپا  ]45[

 مشاوره 

 پشتیبانی 

 ارزیابی اختراعات 

  ــه ب ــک ب ــرهکم ــردار ه ي و ب
  سازي تجاري

وري جهانی ثبـت  انگروه ف  26
 ]46ها [ اختراعات و دارایی

  مشاوره  
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  هاي پیمایش . خالصه یافته4-4
  الکیت فکريحقوق مسازي   آموزش عالی در نهادینهسسات ؤمو  ها گاهنقش دانش

نقش و کارکرد اصـلی نظـام آمـوزش عـالی از      10در این قسمت پس از شناسایی 
ها را از خیلی مهم تا اهمیت خیلـی کـم    پاسخگویان خواسته شد میزان اهمیت این نقش

 امتیاز مکتسـب براساس  ها به ترتیب اهمیت و . در جدول زیر این نقشندسازمشخص 
  اند.  فهرست شده

 
  سسات آموزش عالیؤو م ها گاهنقش دانش 6جدول 

  

 سسات آموزش عالیؤو م ها گاهنقش دانش

  امتیاز
اساس فراوانی (بر

 ها) پاسخ

اي براي کمک به پدیدآورنـدگان و مخترعـان    هاي مشاوره ایجاد نظام
 42  براي ثبت آثار خود

نشگاهی در زمینه دا-المللی هاي بین تسریع و توسعه مبادالت و همکاري
 42  حقوق مالکیت فکري

 42  کمک به تدوین راهبرد مدیریت حقوق مالکیت فکري در کشور

هاي حقوق در اصالح قوانین موجود و تدوین قوانین  مشارکت دانشکده
 42  جدید

هاي مرتبط با حقوق مالکیت  مطالعه و پژوهش درخصوص کلیه زمینه
 42  فکري

 40  فکري و قضات ورزیده در این زمینهتربیت متخصصین حقوق مالکیت 

کمک به استقرار نظام مدیریت دارایی فکري (در سطح ملی و سازمانی) 
 40  از طریق مطالعه و طراحی آن

ها و آثار علمی و ادبی و  هاي تخصصی اختراعات و نوآوري ایجاد بانک
قررات م قوانین و، ها پتنت، (مقاالت ي صنعتی دانشگاهیها طرحهنري و 

  )...و
40 
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   6جدول ادامه 
  

 آموزش عالیسسات ؤمو  ها گاهنقش دانش

  امتیاز
اساس فراوانی (بر

 ها) پاسخ

طراحی سیستم حمایت علمی و فنی از نوآوران دانشگاهی از مرحله  
 38  پردازي تا تولید محصول و تجاري سازي آن  هاید

(کمک به  عات دانشگاهیان قبل از ثبتارزیابی علمی و تخصصی اخترا
هاي ویژه  ارزیابی مجدد براي حمایت، مشاوره تخصصی، سازمان ثبت

  )...ووزارت علوم و ها گاهدانش
36 

 
 

 52. از بین استآموزش عالی سسات ؤمو  ها گاهدهنده نقش دانش جدول فوق نشان
اي براي کمک به پدیدآورندگان  هاي مشاوره ایجاد نظام« هاي  فر نقشن 42نفر پاسخگو 

المللی  هاي بین تسریع و توسعه مبادالت و همکاري« ، »و مخترعان براي ثبت آثار خود
کمک به تدوین راهبرد مدیریت حقوق مالکیت فکـري  « ، »در زمینه حقوق مالکیت فکري

اي حقوق در اصالح قوانین موجود و تـدوین قـوانین   ه مشارکت دانشکده« ، »در کشور
 »هاي مرتبط با حقوق مالکیت فکري مطالعه و پژوهش درخصوص کلیه زمینه« و  »جدید

زیاد  متوسط و از نیز اهمیت باالتر اند. پنج نقش دیگر را مهم و خیلی مهم ارزیابی کرده
 نهیم.  ار نمیرا به کن ها این نقش یک از هیچ ،اند. بنابراین داشته

  

  گیري  .  نتیجه5
دهد که عمدتاً توسـعه حقـوق    مطالعات و تجارب راهبردي کشورهاي مختلف نشان می

سـازمانی (سـازمان    سطح میانی و ،مالکیت فکري در سه سطح خرد (کنشگران علمی)
هاي دولت و نظام  شخصیت حقوقی) و سطح ملی (معطوف به سیاستعنوان  به دانشگاه

در تضاد و چالش بین حقوق  وزش عالی) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. معموالًآم
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 ،نه انحصار ،شود و مبناي اقدامات حقوق هر دو طرف ایفا می ،مخترع و حقوق دانشگاه
سـازي و   نفعان مختلف معموالً از طریق تعامل و شبکهبلکه تسهیم و مشارکت است. ذی

کنند.  دیگر تالش دارند تا حقوق خود را استیفا هاي مشابه تأسیس کنسرسیوم و روش
هــاي فکــري  در کشـورهاي پیشــرفته صــنعتی معمــوالً حفاظـت و حراســت از دارایــی  

یابـد. علـت احتمـالی آن فـراهم بـودن       بـرداري امتـداد مـی    دانشگاهیان تا مرحله بهـره 
در این هاي حقوقی حمایتی است. معموالً  هاي اولیه اقتصادي و تکامل سیستم زیرساخت

نیازهاي  شود، هم پیش سازي هم مشاوره حقوقی داده می کشورها براي تسهیل تجاري
اي  شود. در این کشورها ارتباط نهادینه هایی اعالم می قانونی و اجرایی تسهیل و مشوق

نیز راه براي طرح درخواسـت،   ها گاهبین صنعت و دانشگاه وجود دارد. در درون دانش
  ب مجوز تحقیقات صورت گرفته به نفع نهاد دانشگاه باز است. مالکیت و کس اخذ

-که در متن مقاله آمد در اکثر کشورهاي صنعتی غـرب الگـوي مالکیـت   گونه  همان
کشور ما این  دانشگاه است. در -مخترع در حال تبدیل شدن تدریجی به الگوي مالکیت 

هاي  رش تخصصی مرکز پژوهشمطرح شده است. در گزا ها موضوع در برخی گزارش
اي ایده تا محصـول   د زنجیرهفراینمجلس شوراي اسالمی از حاکمیت الگوي فردي در 

  . ]47انتقاد شده است [
اي چـون ایـران شـاید     ها، در کشورهاي در حـال توسـعه   گیري علیرغم این موضع

ز مختـرع  برداري از این الگو که سعی دارد سهم عمـده حقـوق مالکیـت فکـري را ا     کپی
انگیزه شدن مخترعان و  زیرا موجب بی؛ به دانشگاه اختصاص دهد مناسب نباشد ،گرفته

من زدن به تضادهاي بروکراتیک در سطح مراکز علمی از سوي نوآوران از سویی و دا
دیگر خواهد شد. ناگفته نماند که حمایت مالی دانشگاه یا دولت از اختراعـات نبایـد بـه    
نادیده گرفتن حقوق مالکیت کنشگران اصلی منجر شود. بـا در نظـر گـرفتن همـه ایـن      

یه براي سازمان دانشگاه مالحظات بومی، تسهیم منصفانه این حقوق و ایجاد یک سرما
باشد و موجـب تشـویق مـدیران     ها گاههاي آتی دانش تواند محرکی براي حمایت نیز می

تر از مخترعان و نوآوران شود. تجارب متنوع  دانشگاهی به خلق فضاهاي حمایتی بیش
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ي مستعد و اه گاهتواند به صورت نمونه و پایلوت در برخی دانش ي جهان میها گاهدانش
  پرتوان داخل کشور آزمون و نتایج آن ارزیابی شود. 

هـاي   گانـه، نقـش   هـاي ده گونه که دیدیم این بررسی درصدد بود از بین نقـش  همان
را گانه   هاي ده ها نشان داد که پاسخگویان کلیه نقش . نتایج و یافتهدکنرا کشف تر   کلیدي

تنـوع  « بایداند. بنابراین سیاست نظام علمی کشور  کردهال تلقی داراي امتیاز و الویت با
نقـش و کـارکرد   کـه   آن ویـژه  بـه ؛ ها را هدف قـرار دهـد   اي از ترکیب این نقش »نهادینه

 بلکه طیف وسیعی از کارکردها از قبیل ،شود آموزش منحصر نمیه بامروز  ها گاهدانش
و خـدمات  وري افنـ مدیریت تجارب یادگیري، پژوهش و تولید علم، توسـعه  آموزش و 

  شود.  علمی را شامل می
گیري و سیاسـت اصـلی نظـام علمـی     پیمایشی، جهت همطالعهاي با توجه به یافته 

را ها  آن هرا از این حیث که پاسخگویان همگانه   ها و کارکردهاي دهتواند نقشکشور می
هـاي  عمـل، زمینـه   درها  آن براي تحقق ،داده اند هدف قرارکردهمهم و خیلی مهم تلقی 
  اجرایی را فراهم کند. 

هـاي   هاي تخصصی در حوزه بخـش اسـت. ایـن نقـش     گروه دوم توجه ویژه نقش
جدول شماره  ت الزم را فراهم کرد درتمهیداها  آن تر شدنبراي اجرایی بایدکه گانه   ده
  اند.  شده آورده 6

کـارکرد   ي منتخب جهان نشان داد از بین یـازده نقـش و  ها گاهمطالعه تطبیقی دانش
بـر دو سـه نقـش محـدود از قبیـل       عمدتاً ي ایرانیها گاهي خارجی، در دانشها گاهدانش

از  شناسـی نیـز دو سـنخ    سـنخ  نظـر  شده است. ازتأکید  مشاوره ارزیابی اختراعات و
 سـازي  تجـاري  هـاي آن بـر   که حمایـت مریکایی آاقدامات حمایتی شناسایی شد. سنخ 

سنخ اروپایی که بر انجام خدمات حقوقی تمرکز دارد. به نظر  اختراعات متمرکز است و
 براي اختراعات وثر ؤمتقاضاي  ایران کشش الزم و صنعت که بازار وجا  آن رسد از می

نیز به صورت طبیعی بـه انجـام    ها گاههاي داخلی را ندارد، بسته حمایتی دانش نوآوري
ثبت اختراعات گرایش پیدا کـرده   مشاوره براي ارزیابی و اقداماتی در حوزه خدمات و
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  است. 
حرکـت   1382از سـال   ها گاهز دانشدر ارتباط با تربیت نیروي انسانی متخصص نی

بـه دلیـل   اما  ،اند دهمعقولی را براي جذب دانشجویان کارشناسی ارشد آغاز کر آرام و
ها  نبود رویکرد کاربردي، این دوره فقدان کارفرماي مشخص در بیرون آموزش عالی و

  .در سطح انتقال دانش عمومی عمل کرده است
  

  سیاستی براي بهبود وضع موجود هايشنهادپی. 6
شـود. منـابع    سیاستی براي بهبود وضع موجود توصیه می هايپیشنهاددر این بخش 

  عبارت بوده است از: هاپیشنهادمورد استفاده براي تدوین این 
هـاي   ي جهـان، یافتـه  هـا  گاههاي جهانی مندرج در ادبیات نظري، تجـارب دانشـ   ایده

 ها گاهپیمایش، تجارب شخصی محقق، مصاحبه با تعدادي از مدیران مالکیت فکري دانش
دهنده دوره کارشناسی ارشد حقـوق مالکیـت    هاي ارائه و وزارت علوم و مدیران گروه

 . فکري
 

ریزي و مدیریت مالکیت  گذاري و برنامهحوزه سیاست هايپیشنهاد. 6-1
  فکري 

و مؤسسات پژوهشی بـه داشـتن سیاسـت مالکیـت      ها گاهوزه صف، کلیه دانشدر ح -
بنـدي و   یک شـاخص در رتبـه  عنوان  به و انتشار آن ترغیب شوند و این مؤلفه 1فکري 

  در نظر گرفته شود. ها  آن ارزشیابی
شـی تـوان   و مؤسسـات پژوه  هـا  گاهدفاتر مسؤول مالکیت فکري در سطح دانشـ  -

یی در سـطح  هـا   شوراها و کمیتـه سیس أتگذاري و برنامه ریزي اندکی دارند. با سیاست
  .دانشگاه که این دفاتر بازوي اجرایی آن باشند این توان تقویت شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. ip policy 
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ینـد  افرتوانند  اي فعال می حلقهعنوان  به و مشتق از دانشگاه 1ي زایشی ها  شرکت -
و مؤسسات پژوهشی را عمق و سرعت بخشند. مقررات  ها گاهوق مالکیت فکري دانشحق

است که نیاز به  کردهها ایجاد  متصلب موجود موانعی را در مسیر گسترش این شرکت
شود. دفاتر انتقال فناوري و دفاتر  تري در این زمینه احساس می تدوین قوانین مستحکم

تر را شکل  توانند یک زنجیره کامل ست که میا ها با این شرکت IPسازي و دفاتر  تجاري
به ثروت تبدیل کنند. از طریق همسو  وامتیازموجود را از طریق فروش جواز دانش ،داده

 کردتوان هسته خلق دانش (خلق مالکیت فکري) را ایجاد  سازي و تقویت این زنجیره می
ي دیگري چون کنسرسـیوم تحقیقـاتی، سـازمان    ها و توسعه داد. در کنار آن از روش

توان هسته خلق مالکیت  می ...رگه ) و (دو هاي گروهی، تحقیق و توسعه پیوندي پژوهش
  داد.  تر فکري را گسترش و امتداد بیش

  
در قلمرو قوانین و حفاظت از حقوق مالکیـت فکـري در    هاپیشنهاد. 6-2

  بخش آموزش عالی
نسبت به مطالعه و تـدوین و تصـویب قـوانین و مقـررات      ها گاهپژوهش و ها گاه. دانش1

مورد نیاز خود براي تبدیل پژوهش به اختراع، تعریف فرایند ایده تـا محصـول، تبـدیل    
  ها در سطوح مختلف اقدام کنند.  نامه ینیآي موجود در ها  تکمیل خأل ها به ثروت، و ایده

ت سهم اختراعات دانشگاهی از کل اختراعات داخلی کـه هـم اکنـون    . شایسته اس2
از مخترعان و نوآوران دانشگاهی حمایت مالی جدي و  ،است ارتقا یافته درصد 7حدود 

  حمایت حقوقی کامل به عمل آید. 
پـرداز و   . وزارت علوم در زمینه حقوق مالکیت فکـري بـه موتـور تفکـر و نظریـه     3
  دهد.  نه مرکزي که کار اجرایی و تصدیگرانه انجام می ،تبدیل شودکننده دانش   تولید

هـا و معیارهـا و سـاماندهی ارزیـابی و      تواند در تولیـد چـارچوب   وزارت علوم می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
1. spin off 
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  کند.  ي فکري شایستهها   داوري اختراعات به سازمان ثبت کمک
  .. اعطاي فرصت مطالعاتی به استادان در زمینه حقوق مالکیت فکري4
، ها گاهنواقص قانون جدید ثبت اختراعات پس از یک دوره آزمایشی توسط دانش. 5

  محترم دولت پیشنهاد شود. ت أهیمطالعه و اصالحات آن در قالب یک الیحه به 
 

  . ساماندهی نظام مالکیت فکري درون دانشگاهی6-3
  ،هاي اجرایی آن نامه ن آیینتدوی دهاي مالکیت فکري دانشگاهی وفراینها و طراحی نظام .1

 جهت تسهیم حقوق مادي اختراع بین دانشگاه و مخترع نمونهتدوین قراردادهاي  .2
افـزاري کـه دانشـگاه در اختیـار مختـرع       افـزاري و نـرم   انواع خدمات سـخت براساس 

   ،گذارد می
دانشـگاهی تـا   آوران از مختـرعین و نـو   هـا  گاههاي حمایتی دانش تدوین سیاست .3

   ،سازي تجاريمرحله 
و ارائـه انـواع خـدمات حقـوقی بـه       هـا  گاهارتقاي سطح فعالیت دفاتر مالکیت فکري دانشـ  .4

  ،نوآوران و مخترعان دانشگاهی و استادان و پژوهشگران با کیفیت باال و ارزان و در دسترس
  ،کیت فکري خودبه تدوین و انتشار سیاست مال ها گاهالزام دانش .5
هـاي فــردي مشـاوره اعضــاي هیـأت علمــی بــا    در مـورد توافــق دهــی  زارشگـ  .6

 ،هاي غیردولتی شرکت
اي استادان با منافع دانشگاه و رفع تعارض بین این دو همسوسازي منافع حرفه .7

 ،رسمیدهی  زارشنه گ ،گروه از منافع از طریق مسؤولیت فردي

قوق دانشگاه در زنجیره توالی تحقیق تا تولیـد و مصـرف بـا    مالحظه منافع و ح .8
 ،همکاري دولت و صنعت

برداري از حق مالکیت ثبت اختراعات دانشگاهی و تقسیم سود حاصله بـین  بهره .9
 ،مخترع، آزمایشگاه، دپارتمان و بخش مدیریتی و بازاریابی

 ،تشویق استادان به اعالم اختراعات خود .10
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ن و پژوهشـگران توسـط دانشـگاه در کلیـه مراحـل      توسعه حمایت از مخترعی .11
 ،سازي آنصدور مجوز و انتقال فناوري تا تجاري

 ،استفاده از مخترعان دانشگاهی در مذاکرات کسب و کار .12

اعطاي مشوق مالی بـه اعضـاي هیـأت علمـی جهـت جلـب مشـارکت آنـان در          .13
 .ههاي مالکیت فکري دانشگاهاي انتقال فناوري براساس سیاست فعالیت

 
  ها گاهدردانشسازي . آموزش، مشاوره و فرهنگ6-4
ل ئمسـا و موسسـات پژوهشـی بـا مبـانی و      ها گاهرؤسا و مدیران دانشدن کر. آشنا 1

بندي و ارزشیابی  یکی از معیارهاي رتبهعنوان  به حقوق مالکیت فکري و لحاظ شدن آن
  ،پژوهشیسسات ؤمو  ها گاهدانش
به منظور تأسیس  ها گاه. تربیت قضات متخصص حقوق مالکیت فکري توسط دانش2

  ،شعب تخصصی
هاي علمی و بخش خصوصی جهت تأسیس و گسترش مراکـز   انجمن . حمایت از3

  ،مشاوره حقوق مالکیت فکري
چنین همو  فکري. حمایت مالی و فکري براي تأسیس کتابخانه الکترونیکی مالکیت 4

-کـاربر « هاي اطالعاتی اختراعات خـارجی کـه از نظـر کـاربردي     ایجاد و توسعه بانک
  ،باشند» دوست

 طریق ایجاد هاي کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري از دورهدن کرتر   . اثربخش5
  ،هاي کاربردي گرایش

رسانی  و اطالعسازي   ر حوزه فرهنگد وزارت علوماي  هشدن مراجع منطقتر   . فعال6
   ،مدت هاي کوتاه و آموزش

از حالت مشاور منفعل به مشاور  ها گاه. دفاتر مالکیت فکري یا انتقال فناوري دانش7
فعال تبدیل و از همان ابتداي تدوین طرحنامه پژوهشی در کنـار محقـق، جهـت تبـدیل     

گـام بـه گـام     ،هاي الزم را به عمل آورده وري هماهنگید پژوهش به اختراع یا نوآفراین
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