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Abstract
The present article examines the relation between 
explaining theories of the process of knowledge 
creation and specific condition of the country 
economy. The first sections of the paper deals with 
characteristic of the historical process through 
which the explaining theories have formed in 
developed countries. This historical descreiption 
complete by critical suty of weakness and strengths 
of different approaches about the processes of 
creation, distribution and application of 
knowledge, especially common present 
approaches, namely recent theories with emphasis 
on the market pull. Then it challenge/problematise 
relevancy of explanatory power of demand –
centered and systemic approaches in the country 
contexts and finally invite to taking a type of 
systemic approaches, not for explaning existing 
situation, as a framework for moving to ideal 
situation. 
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Abstract
This research has designed and conducted to 
adapting Strategy Map and Balanced Scorecard 
techniques in the case of national technology 
strategy for evaluating the progress of National 
Iranian Nanotechnology Initiative (NINI). While 
conducting research, it realized that the layers of 
Strategy Map are in high accordance with National 
Innovation System (NIS) levels. Therefore, these 
two mentioned approaches combined by survey of 
experts. Integrating two approaches concluded us 
placing "Social Capital" at the bottom layer of the 
Strategy Map as the NIS infrastructure and 
economic development at its top layer as the NIS 
obtained. 
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 پژوهشي -فصلنامه علمي

 سياست علم و فنّاوري

 

 7831، زمستان 4سال اول، شماره 

 

 

 در مراكز پژوهشي  ثبت اختراعارائه چارچوب ارزيابي ميزان استفاده از تحليل 
 

*علی فرقانی
 3رضا سالمی، سيد2اهديمهدي ز، 1

 کارشناس ارشد پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی -1

 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی -2

 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی -3

 

 

 چكيده
سبب  اياباد بيبنش دديبد درخصبيط محبيي تاباری و          ثبت اختراعاست. تحليل اطالعات  های کاربردی شامل اطالعات کمياب و نتايج پژوهش  ثبت اختراعمستندات 

گيبری در مراکبپ پژوهشبي، سبب  يشبنايي و       دادن به بسياری از نيازهای اطالعاتي و کمک به تصبمي   ضمن پاسخ ثبت اختراعشيد. شناسايي کاربردهای تحليل  پژوهشي مي

گردد. هدف از اين مقاله ارائه يبک ابارايب مفمبيمي مناسب  ببرای ارزيبابي ميبپان         اين ابپار دديد در ميضيع پژوهش مي ترغي  پژوهشگران و مديران برای استفاده از

 باشد.   در مراکپ پژوهشي به عنيان هدف دوم مطرح مي ثبت اختراعدر مراکپ پژوهشي است. در اين راستا تعيين کاربردهای تحليل  ثبت اختراع استفاده از تحليل 

، مصباببه ببا خبرگبان منيمبه سباختاريافتها، مشبارکت پژوهشبگر در پبژوهش و         نامبه  پرسبش  ای، يق از نيع کيفي است و نتايج ين از طريق مطالعات کتابخانهاين تحق

ابي برترممناسب ا  ببه عنبيان ابارايب ارزيب     "سلسبله مراتببي  "دست يمده است. در پايان اارايب مفمبيمي   به (AHP)تحليل سلسله مراتبي  روشهمچنين استفاده از 

ثببت   کباربرد تحليبل    17ه و در ين بنبدی شبد   های ين نيپ تعيين شد. اين ساختار به سه سطح کالن مراهبردیا، مياني مرقابتيا و عملياتي مفنبيا تقسبي     شناسايي و زيربخش

 های مختلف ارائه شده است. بندی در مراکپ پژوهشي شناسايي و در دسته اختراع

 

 مراکپ پژوهشي.   ثبت اختراع؛تحليل  اختراع؛ ثبتها:  كليد واژه

 

 

 مقدمه -1

ببه مپيبت رقبابتي از طريبق نبييوری و       پيبدا کبردن   امروزه دست

شيد. در  راه  ميف فنّاوریهای  سازی يگاهانه و سريع پيشرفت  پياده

های پژوهشي کشيرهای در بال تيسعه به عنيان  اين مسير مؤسسه

 [.7]و نياوری مطرح هستند اوریفنّمراکپ ثقل و ميتيرهای تيسعه 

برای  يهای نيين سب  شده تا روش فنّاوریرقابت شديد و پيچيدگي 

استخراج اطالعات به روز، کاربردی و دبامع در مراکبپ پژوهشبي    

. پيدا کند مطرح شيد و تسلي به ابپارها و منابع دديد، اهميت فراوان

                                                                 
  forghaninik@yahoo.com: دار مكاتبات نده عمدهنييس *

کننبده   که بيان است ثبت اختراعيكي از اين ابپارها، تحليل اطالعات 

. [2]و کاربردهبای ين اسبت   ثبت اختبراع اهميت و ارزش اطالعات 

ی کياک و ها شرکتدهد  اروپا  نشان مي ثبت اختراعمطالعات دفتر 

هبای   ميليارد دالر برای اناام پژوهش22انه مبلغ يبپرگ اروپايي سال

ثبت کارگيری اطالعات هدييي ين از طريق ب تكراری که امكان صرفه

هبای   اساس پژوهش بر .[8] دهند ها فراه  بيده است، هدر مي عاخترا

و مراکبپ   هبا  شبرکت درصد از  32، بدود 2222 اناام شده در سال

برند که ايبن مبيارد نشبان     بمره ميتحليل پژوهشي در ژاپن از اين 

 .[4] است ثبت اختراعدهنده اهميت تحليل 

تر به عنيان  استفاده معميل از اطالعات ثبت اختراع در کشير بيش

mailto:forghaninik@yahoo.com
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ها مانند مديريت  يک منبع اطالعات فني است و در برخي از تخصص

، ترسي  ارخه عمر فنّاوریبيني  فنّاوری از تحليل ثبت اختراع برای پيش

ولي مطالعه ادمبالي نحبيه    ؛شيد فنّاوری و تحليل روند استفاده مي

 در مقايسه با "اطالعات ثبت اختراع"دهد  پژوهش در ايران نشان مي

ساير منابع اطالعاتي ممانند کت ، مقاالت و نشرياتا کمتر اسبتفاده  

تيان به نبيد يشنايي کامل با ميضيع شيد که ازدمله داليل ين مي مي

تحليل ثبت اختراع و ابعاد ين، کمببيد متخصصبان در ايبن زمينبه و     

 بيدن کاربردهای اطالعات ثبت اختراع؛ اشاره نميد.  مبم 

بيان شدهماستفاده بسيار محدود از تحليل فرض  با تيده به پيش

يبک   ارائبه در مراکپ پژوهشيا، هدف از اين پبژوهش   ثبت اختراع

ثبت   اارايب مفميمي مناس  برای ارزيابي ميپان استفاده از تحليل

در مراکپ پژوهشي است و در اين راستا کاربردهبای تحليبل    اختراع

ا دبامع تعيبين   صبيرت تقريبب  هنيپ ب در مراکپ پژوهشي ثبت اختراع

و  7ثبت اختراعشيد. در ادامه ضمن بررسي ادمالي مفاهي  کليدی  مي

يک اارايب مناس   ،های پژوهش و تيسعهدايگاه ين در فعاليت

در مراکپ پژوهشي  ثبت اختراعبرای ارزيابي ميپان استفاده از تحليل 

شيد و  ميه ئشاخص ارا 1تحليل سلسله مراتبي و  روشبا استفاده از 

در  ثببت اختبراع  کاربردهای تحليل  ،پژوهش شناسيروشساس ابر

 د. شين ميبندی  مراکپ پژوهشي نيپ شناسايي، تصحيح، نمايي و دسته

 

 پژوهش     پيشينه -2

اند. اداره ثبت  داده ارائه ثبت اختراعمنابع مختلف، تعاريف متفاوتي از 

 را يک بق قبانيني  ثبت اختراعاختراعات و عالي  تااری يمريكا، 

 ثبت اختبراع . سازمان [7]داند کننده ين مي ساله برای ثبت22دار  مدت

دانبد کبه مبانع بمبره      را يک بق قانيني مبي  ثبت اختراع ،انگلستان

تبرين   کامبل  2.شبيد  برداری ديگران از اختراع بدون ادازه مخترع مي

شبده اسبت:    ارائبه  8سازمان دماني مالكيت فكبری  وسيلهبهتعريف 

دولبت ببرای   وسيله  بهک اختراع بقي است که برای ي ثبت اختراع"

شيد تا مانع از سيء استفاده ديگران  مدت مشخصي به مخترع داده مي

برای فروش، عرضه برای فروش، واردات، ساخت يا اسبتفاده از ين  

ببه مختبرع    ثبت اختراعزماني که  "اختراع بدون ادازه مخترع شيد.

ييد و مانند سباير   ميشيد، اختراع تحت مالكيت مخترع در  اعطا مي

يک اختبراع  که اين ها قابل خريد، فروش يا اداره است. برای دارايي

 باشد: را داشته باشد بايد شرايي زير  ثبت اختراعوادد شرايي اخذ 

                                                                 
7
. Patent 

2
. See the UK Intellectual Property Office Website at: 

8
. World Intellectual Property Organization (WIPO)  

کاربرد صنعتي  -8شامل يک گام ابتكاری باشد؛  -2دديد باشد؛  -7

ک از ميارد در هيچ ي -7امكان افشاسازی داشته باشد؛  -4داشته باشد؛ 

کشف، تئيری علمي يا روش رياضي، کار ادبي يا هنری،   زير قرار نگيرد:

روش برای اناام يک بازی يا اناام کس  و کار و تاارت و روش 

 [.2دديد برای ارائه اطالعات يا يک برنامه کامپييتری ]

 

 ثبت اختراعاطالعات   2-1

 ثبت اختبراع ات که بتيان از مستندرا طير کلي هرگينه اطالعاتي  به

گييند. اين اطالعات طيبف    مي ثبت اختراعاطالعات  ،استخراج کرد

تبا مشخصبات    ثبت اختراعکننده  وسيعي از مشخصات شخصي ثبت

 گيرد.  فني اختراع را در برمي

 722در ببال باضبر در ببيش از     ثبت اختراعمستندات  

 تراعثبت اختعداد مستندات  2228شيد. در سال  کشير دنيا منتشر مي

 . [1] در سال عبير کرده است 222/222/2از مرز 

به دو شكل درنظبر گرفتبه    ثبت اختراعاطالعات طير اساسي  به

 شيند:  مي

  ؛های خام داده -7

 متقييت شدها.  4شده های تغييرداده داده -2

هبای   هبايي نظيبر مسبتندات ثببت اختبراع و روزنامبه       های خام، داده داده

گينه اصبالح يبا تغييبر و يبا بتبي       ت هستند که هيچرسمي اداره ثبت اختراعا

باشببند.  گينبه در دسبترس مبي    هبا ودبيد نبدارد و همبان     گيبری در ين  نتيابه 

شبده،   هبای خبامي هسبتند کبه مرتب       شده، داده های در اصطالح تقييت داده

انبد و همچنبين اطالعباتي ببرای تكميبل       ميرد بازبيني و اصالح قبرار گرفتبه  

هبايي در مراکبپ تحليبل ثببت      ه اسبت. انبين داده  هبا افبپوده شبد    نيبپ ببه ين  

ها و مؤسساتي کبه در زمينبه تحقيقبات ببازار فعاليبت دارنبد و        اختراع، بنگاه

های ثببت اختراعبات، ميدبيد هسبتند. در ضبمن       همچنين تا بدی در اداره

هبا   شبيند. ايبن داده   شده برای استفاده مضاعف، ترکي  مبي  های تقييت داده

هبا،   کننبدگان ين  ارتببا  ببا نيازهبای شخصبي اسبتفاده     تيانند در  همچنين مي

 [.3شيند]  اصالح يا تكميل

 مشتمل بر اطالعات زير است: معميالً ثبت اختراعمستندات 

ای از  در صبفحه اول خالصبه   خالصهمصفحه پيششيا: 

ببه ين   ثبت اختبراع ها درباره اختراعي که  يا فمرستي از داده فنّاوری

، نبام  ثبت اختراعين اطالعات شامل شماره د. اشي مي ارائهداده شده، 

ای از  ، اختراعات و کارهای قبلي، خالصهمخترع، زمان ثبت و انتشار

 ؛اختراع و ديگر اطالعات مرتبي است

                                                                 
4
. Enhanced Data 
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 ؛سازد تر مي که اختراع را تشريح کرده و روشن هايينقشه 

   ر شامل تشريح اصيل علمي کلي باک  ب اصيل کلي اوليه: 

 ی مرتبي است؛اختراع و اختراع ها

 ؛ای از اختراع تشريح خالصه 

 ؛ها فمرست نقشه 

سبازی ينا: ايبن    متشريح کامبل اختبراع و پيباده   تيصيف 

به کار گرفته شده در اختراع را ببه طبير    فنّاوریتيصيف؛ دانش و 

ي وابسبته ببه اختبراع را شبرح     روشيات ئکند و دپ دقيق تشريح مي

همبراه ببا    تبر  ببيش دهد. همچنين در بعضي مياقع برای گييايي  مي

 گردد. تصاويری تشريح مي

اختراع، وده تمبايپ ين ببا    کردن ديهره مشخص ادعاها: 

کردن دنبه قانيني  های قبلي و بيزه بفاظتي اختراع ممشخص اختراع

 [.9] اثبت اختراعمستندات 

ثببت  مشخصبه هبای    "، ثببت اختبراع  پيكره اصبلي مسبتندات   

از صبباب  نظببران  اعتقبباد برخببيشببيد. بببه  ناميببده مببي "اختبراع 

يبا زمينبه    فنّباوری از: هييبت   عبارتند  های اين مستندات مشخصه

ي مربي  به اختراع، ارزيابي از دانش قبلبي در زمينبه فنبي يبا     روش

يا مسايلي که اختراع قصبد دارد   مسئلهزمينه اختراع، تيضيحات  پس

ين را بل کند، تيصيف از اختراع با دپييات کبافي ميبک شبخص    

قانين خياسته شده وسيله  بهه اناام اختراع در قال  ينچه ماهر، قادر ب

ها و نقشه های وابسته برای کمک به تفمبي  اختبراع و    باشدا، طرح

 .[72] تيصيف ين و ادعاهای مخترع

ادعاهای مستندات ثبت اختراع، شكل قبانيني مممبي دارد. ادعبا شبامل     

صبلي اختبراع   فمرستي از ميارد است که به اعتقباد مختبرع قلب  و دبيهره ا    

شبيد و ودبه تمبايپ ين را از کارهبای قبلبي نشبان        ميرد نظبر محسبيب مبي   

دهبد. اداره ثببت اختبراع ببين دانبش قبلبي اختبراع و اختبراع دديبد کبه            مي

 [.  77وسيله مخترع مشخص شده، تفاوت قايل است] به

هبايي   به عنيان منبع اطالعاتي محبدوديت  ثبت اختراعمستندات 

 نيپ به شرح زير هستند:

اين است که اختراع از نظر رسد،  نظر مي بهدر عمل ينچه مم   -

اقتصادی برای اسبتفاده مطلبيب باشبد کبه معمبياًل در ارتببا  ببا        

ات های پيشرفته، اندکي دشيار است. واضح است که اطالع فنّاوری

تنمايي کافي نيستند و نياز به  فني ميديد در مستندات ثبت اختراع به

 ؛ات اقتصادی و تااری نيپ استاطالعاتي نظير اطالع

شده، تنمبا دانبش فنبي و     ثبت ثبت اختراعسازی  برای تااری -

شده در مستندات کافي نيست و نيباز ببه برقبراری     ارائهطرح کلي 

 ع و استفاده از کمک او وديد دارد؛ارتبا  با مختر

ثبت  ثبت اختراعهای فني، تقريباً ينچه به عنيان  در اغل  زمينه -

هبايي   اما ممكن است در زمينه ،باشد داری مي ااختراع معن شده است،

 اختراع نباشد؛ثبت شده به طير کامل يک  ثبت اختراعنيپ، 

يبا ثببت    و ثبت اختراعای از تقاضای  در خصيط ماميعه -

 اسبت، بسبياری از   منتشر شده 7912تا  7922هايي که از سال  اختراع

ای از اختراع  قي خالصهيا ف کند و فقي به مفاهي  فني اشاره مي ها ين

 وديد دارد؛

پيداکردن اطالعات ميردنياز و بازبيني مسبتندات ثببت اختبراع    

تيانبد   بنبدی ين يشبنا نيسبتند، مبي     برای افرادی که با سيست  طبقبه 

 [.72دشيار باشد ]
 

  ثبت اختراعهاي اطالعات  ويژگی  2-2

های  ويژگيدر مقايسه با ساير منابع اطالعاتي  ثبت اختراعاطالعات 

 [. 7] دشي ميدر ادامه اشاره  ها ين که به برخي ازدارد ای  متمايپکننده

اختراع ميرد نظر بايد در بيزه صنعت  کاربرد صنعتي داشتن: -

     ؛کاربرد داشته باشد

اسبنادی   ثبت اختبراع مستندات  به روزترين منبع دانش بيدن: -

ماه  73-8بدود  شيند. اين مدت ر ميهستند که با سرعت زياد منتش

 بعد از تقاضا برای ثبت اختراع است؛

 هبايي عملبي اختبراع را داشبتن:     امكان يشكارسازی تيانبايي  -
اختراع   تيانايي عمليدرباره تر   اطالعات دپئي ثبت اختراعمستندات 

 ؛دهد در صنعت را ه  نشان مي

ای باشبد کبه    گينبه  تيصيف اختراع بايبد ببه   بيدن:قابل ادرا  -

 اساس ين، ادرا يا بازيفريني کنند؛بتيانند اختراع را برن امتخصص

هبای ثببت    کبه معمبيالً فنّباوری    از ينابا  تنمبا منببع ببيدن:    -

ای برخيردارنبد، در   العباده  شده از بساسبيت تاباری فبي     اختراع

هبای   ها تنما منبع اطالعاتي در ميرد فنّباوری  اکثر ميارد ثبت اختراع

 روند؛ شمار مي دديد به

بايد شامل  ثبت اختراعطبق قانين، متن هر  يق داشتن:شرح دق -

 تشريح کامل و کاربردی ابداع باشد؛

اطالعات فني منعكس شده در  اطالعات متمرکپ ارائه دادن: در -

 ها و بياشي پرهيپ شده است؛  ايني هها از انياع مقدم ثبت اختراع

 ،ثبت اختبراع ساختار وابد و استاندارد : ساختار وابد داشتن -

سبميل  را بسبيار ت  مطالعه و استخراج نكات فني و اطالعات مفيد ين

 باشد؛ ای نمي کند و سليقه مي

ثببت  امكان دسترسي اينترنتي ببه مبتن    دسترسي يسان داشتن: -

 های مم  اين اسناد است؛ يژگيها، از و اختراع
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بنبدی اسبتاندارد    طبقبه  المللي داشتن: بندی استاندارد بين طبقه -

وسبيله   ببه المللي انبد دانببه و    برپايه يک معاهده بين ،ثبت اختراع

وسيله بداقل  بهالمللي مالكيت معنيی تميه شده و امروزه  سازمان بين

 کشير پذيرفته شده است؛ 72

امكان اناام انياع دستايها را داشبتن: ببرای دسترسبي ببه      -

های دستايی متفاوتي مطرح  ، روشثبت اختراعاطالعات مطليب 

 های زير اشاره کرد:  تيان به روش ن زمينه مياست. در اي

 ؛يا شماره انتشار ثبت اختراعبا استفاده از شماره  -7

 ثبت اختراع؛با استفاده از مرادع  -2

  ثبت اختراع؛با استفاده از اطالعات شناسنامه  -8

 ثبت اختراع؛المللي  بندی بين با استفاده از کد طبقه -4

 هايي که بدقت انتخاب شده باشند  با استفاده از کليد واژه -7

  [.2] ترکيبي از ميارد في  -2

، مردع مناسبي برای روش ثبت اختراعمستندات : مردع بيدن -

 ؛و دپئيات فني مرتبي با ين است مسئلهبل 

در  ثبت اختبراع ميليين  82کنين بيش از  تا گستردگي داشتن: -

 سراسر دمان به ثبت رسيده است. 

 

 و اهداف آن ختراعثبت اتحليل   2-3

از طريق اسبتفاده   ثبت اختراعيا تحليل اطالعات  ثبت اختراعتحليل 

 شيد فراه  مي ثبت اختراعهای اطالعاتي مستندات  از اطالعات بانک

ايبن اطالعبات در سبطيح مختلبف سبازمان و همچنبين در        [.78]

هبای   هبای پژوهشبي ماننبد فعاليبت     هبای مختلبف فعاليبت    ببيزه 

سازی نتايج پژوهشي کباربرد   ساختي و ادرا و پيادهريپی، زير برنامه

ان و پژوهشبگر استفاده از ايبن اطالعبات ببه    در اين صيرت دارد. 

شيد و طيف وسيعي از کاربران مانند مديران،  دانشمندان محدود نمي

ن، اقتصبباددانان و ... از دملببه   اطرابببان، دانشبباييان، مخترعبب  

 .[74]ند شي کنندگان اين اطالعات محسيب مي استفاده

، هبا  سبازمان و  هبا  شبرکت ببرای   ثبت اختبراع تحليل اطالعات 

صيرت کامل  هاطالعات ارزشمندی را به همراه دارد که در اين مقاله ب

های  در فعاليت ثبت اختراعد. استفاده از تحليل شي ميبه ين پرداخته 

 تياند با اهداف زير اناام شيد: ممندسي و پژوهشي مي

 ؛های پژوهشيا ی مکاهش هپينهکار ادتناب از دوباره -7

 اام پژوهش از يک سطح دانش باالتر؛ان -2

 های نيا؛ گيری ايده بل دديد مشكل استفاده از راه -8

 های محافظت از اختراع؛ ده به دنبهتي -4

در ديگر کشيرها  فنّاوریيگاهي از روندهای فني و تااری  -7

 های مطمئن برای سرمايه گذاری؛ ينهو تعيين زم

شبده ببه عنبيان رويبدادهای      ی يزمايشها اختراعشناسايي  -2

 .[77] دديد

 ثببت اختبراع  از دمله ديگبر اهبداف تحليبل اطالعبات      

تيان به مياردی مانند ايااد انگيپه برای مخترعان؛ دلبيگيری از   مي

 ،بل برای مسائل راهپيدا کردن تخلفات؛ شناسايي محصيالت دديد؛ 

پژوهش   و ايااد تفكرات ني در بخش 7های گذشته بررسي پژوهش

 [.72]و تيسعه؛ اشاره کرد 

 

  هاي پژوهشی كاربرد تحليل ثبت اختراع در فعاليت  2-4

قابل استخراج  ثبت اختراعاز محتيای مستندات  ثبت اختراعاطالعات 

تيان از ين استفاده کرد. يک گبروه   های مختلفي مي بيده و در زمينه

ثبت ای تحليل هردها، در بيزه پژوهش است. کاربردمم  از اين کارب

برای پيشبرد علب  و   راهبردیدر بيزه پژوهش ميک بيزه  اختراع

 ا در سه بخش زير قابل بيان است: فنّاوری

 و تيسعهريپی پژوهش  برنامه  -7

 و تيسعهسازی پژوهش  ادرا و پياده  -2

 [71]زيرساختمپشتيبانيا پژوهش و تيسعه   -8

ع در تر کاربرد اطالعات ثبت اخترا در ادامه به تيضيح بيش 

شده، مبنای مناسبي برای  بندی ارائه شيد. تقسي  های باال پرداخته مي بخش

 شناسايي و بررسي کاربردهای تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي است.

 

   كاربرد تحليل ثبت اختراع در سطوح مختلف مراكز پژوهشی  2-5

شيد اين اطالعبات در   تر اطالعات ثبت اختراع سب  مي تحليل بيش

يح باالتر مراکپ پژوهشي نيپ قابل استفاده باشد. استفاده از تحليل ثبت سط

اختراع فقي به قشر پژوهشگران و سطيح عملياتي يا فني سازمان محدود 

شيد، بلكه در سطيح باالتر نيپ کاربردهای ارزشمندی دارد. اطالعات  نمي

 تيان در سه سطح در يک مرکپ پژوهشي ميرد تحليل ثبت اختراع را مي

 و استفاده قرار داد. اين سه سطح عبارتند از: 

  ؛مکالنا راهبردیسطح  -7

  ؛سطح مياني -2

 .[2] سطح عملياتي مکارشناسيا -8

مديريت وابدهای پژوهشي در دنيای رقابتي امروز، کار بسبيار  

ای است و دسترسي به اطالعات مفيد و ميرد اطمينان ببرای   پيچيده

گردد.  مديران اين مراکپ محسيب مي های سازی يكي از دغدغه تصمي 

                                                                 
7
. State-of-the-Art 
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 يكي از ابپارهای مفيد در اين زمينه، تحليل اطالعات ثبت اختراع است.

هشبي و مبديريتي   هبای پژو  سطح مياني، مترد  سياسبت  

های کاری تخصصي است. در اين  ان و بيزهسازمان برای پژوهشگر

 رد. به عنيان يک ابپار مفيد کاربرد دا ثبت اختراعسطح نيپ تحليل 

ترين سطح در بخش پژوهش به شمار  تيان پايين سطح فني را مي

به صيرت عملياتي برای  ثبت اختراعيورد. در اين سطح از اطالعات 

 [.73] شيد ها و اختراعات استفاده مي ادرای پژوهش

 

 پژوهششناسی  روش -3
کيفي است. دامعه خبرگان و های  پژوهش باضر از دمله پژوهش

ين محدود و اطالعات و نتايج ين باز و تشريحي شيندگان  مصاببه

اارايبي برای تيصيف ميپان کاربرد تحليبل   ارائهاست. هدف ين 

در مراکپ پژوهشي است. روش تعيين اارايب مبني بر  ثبت اختراع

های اوليه و تمرکپ بر ميضيع پبژوهش   تاربه، تحليل و تفسير داده

ان مراکبپ  پژوهشبگر شده است تا از نظر است و در اين مسير تالش 

، مديران پژوهشبي و سباير   ثبت اختراعپژوهشي، متخصصان تحليل 

 خبرگان در زمينه ميضيع پژوهش، استفاده شيد.

در گرديوری اطالعات با تيده به نبي ببيدن ميضبيع پبژوهش، محبدود      

طبير عمببده تمرکبپ بببر    ببيدن منبابع فارسببي و بتبي خبرگبان ميضببيع، ببه     

هبای التببين و   هببا و کتباب  مقباالت، گبپارش  ای از دملببه  مطالعبات کتابخانبه  

طبير کلبي در دو گبام صبيرت پذيرفتبه       اينترنت بيده است. اين پژوهش ببه 

 است که هر کدام شامل مرابل خاط خيد است:  

و شناسبايي   ثببت اختبراع  استخراج کاربردهای تحليل : گام اول

 بي مدو اارايب ارزيابي کانديداا؛های مفميمي ارزيا اارايب

سازی و تكميل  نمايي ،انتخاب اارايب ارزيابي برتر :گام دوم

 کاربردها در اارايب ارزيابي برترممناس ا. 

طير عمده در گام دوم پژوهش صيرت پذيرفته  تحليل مسئله به

نامه ، مصاببه با خبرگان است و مطالعات ميداني ين از طريق پرسش

استفاده از منيمه ساختاريافتها، مشارکت پژوهشگر در پژوهش و همچنين 

(AHP)روش تحليل سلسله مراتبي 
[. در ادامه 79، اناام شده است ]7

 شيد. ، مرابل هر گام نيپ بيان ميها و نتايج پژوهش بيان يافتهضمن 

 تعيين چارچوب ارزيابی مناسب -4

پژوهش ابتدا بايبد ابارايبي ببرای ارزيبابي     شناسي  روشاساس بر

ی مناسبي برای شناسايي، راهنما ،دنظر تعيين شيد. اين اارايبيرم

در مراکپ پژوهشي  ثبت اختراعبندی و تكميل کاربردهای تحليل  دسته

                                                                 
7
. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

است و وديد ين معياری ببرای سبناش دامعيبت مطالعبه اسبت.      

دست يبافتن  شده در بررسي ادبيات پژوهش منار به  مطالعات اناام

دنظر شبد. ايبن دو   يربه دو ابارايب مفمبيمي ببرای ارزيبابي مب     

 ند از:اارايب عبارت

اارايب مفميمي ارزيابي با رويكرد سلسله مرات   -الف 

 [؛73، 2] سازماني

بنبدی   اارايب مفميمي ارزيابي با رويكرد تقسبي   -ب 

 [.71] و تيسعه تحقيقهای  فعاليت

اين دو ابارايب مفمبيمي    تيسعهدر ادامه به بررسي و  

ثبت عات برای ارزيابي مراکپ پژوهشي در زمينه ميپان استفاده از اطال

تعيبين   ،هبا  ايب. منظير از تيسعه اين ابار شيد پرداخته مي اختراع

هببای مفمبيمي مناسبب  ببرای شناسببايي و دسبته بنببدی     زيبربخش 

 در مراکپ پژوهشي است.  ثبت اختراعکاربردهای تحليل 

 

 چارچوب ارزيابی با رويكرد سلسله مراتبی سازمانی  4-1

 -7در سبه سبطح    عثبت اختبرا در اين اارايب، کاربرد اطالعات 

ای يا کارشناسي،  وظيفه -8مياني يا رقابتي و  -2، راهبردیکالن يا 

هبا را از ديبد سلسبله     شيد. اين رويكرد؛ مراکپ پبژوهش  ميبررسي 

. در اين اارايب، هر بخش کند ميمرات  سازماني تحليل و بررسي 

بنبدی ببا    مسطحا به اندين زيربخش تقسي  شده است. اين تقسبي  

، صبيرت  ثببت اختبراع  ماهيت سطح ميردنظر و اطالعات تيده به 

طير دامع و  هب ثبت اختراعگرفته است تا شناسايي کاربردهای تحليل 

بنبدی   ، اارايب اين رويكرد و تقسي 7 نميدارتر اناام شيد.  دقيق

 دهد. صيرت خالصه نشان مي هاناام شده در هر سطح ين را ب



 ارائه چارچوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چوب ارزيابی با رويكرد سلسله مراتبیساختار چار  (1 نمودار

 

ايبن اببارايب، کبباربرد اطالعببات ثبببت اختببراع را از    

های ببيزه پبژوهش مبيرد بررسبي قبرار       بندی فعاليت منظر تقسي 

هبای پژوهشبي ببه سبه بخبش       دهد. در ايبن رويكبرد، فعاليبت    مي

 شيد: اصلي تقسي  مي

 ريپی پژوهش؛ برنامه -7

 ادرای پژوهش؛ -2

 از پژوهش. زيرساخت مپشتيبانيا -8

يا  ها ها به زيربخش در اين اارايب نيپ هر کدام از اين بخش

ترشبدن   ها به روشن اند. اين زيربخش بندی شده زيرمعيارهايي تقسي 

در  ثبت اختراعمعيارهای اصلي و همچنين تعيين کاربردهای تحليل 

 کند. ميهر بخش، کمک 

اف هبا و اهبد   ها، سياست ، روشريپی پژوهش در بيزه برنامه

د. اين بيزه ارتبا  مناسبي با مديريت پژوهشي شي ميپژوهش تعيين 

مياردی مانند طرح ايده تبا   دارد. ادرا يا پياده سازی پژوهش شامل

سازی ين است. زيرساخت پژوهش نيپ ميارد پشبتيباني ماننبد    پياده

 بينبد.  ئل مالي پژوهش را تدارک مياطالعات، نيروی انساني و مسا

 دهد. اين اارايب ارزيابي را نشان مي  خالصه 2 نميدار

 

 مقايسه دو چارچوب مفهومی ارزيابی  4-3
ببرای بررسبي دو اببارايب ارزيبابي شناسببايي شبده و انتخبباب     

گيبری   بايد روش مناسبي ببرای تصبمي    ،اارايب ارزيابي مناس 

اتخاذ شيد. در اين مسير ابتدا معيارهبايي ببرای مقايسبه و گبپينش     

ين شد. پس از بررسي ادبيبات ميضبيع و   اارايب ميرد نظر تعي

معيبار ببرای بررسبي و مقايسبه ايبن دو       1دريافت نظبر خبرگبان،   

 ،سبادگي  ،دامعيبت  از:عبارتنبد   . اين معيارهبا شد اارايب تعيين

تيده ببه نقبا    ، های کاریفرايندتيده به  ،ارتبا  با محيي ،عينيت

 [.22] افق زماني راهبردی و

ه و نظرسبناي از خبرگبان   هبا، مقايسب   پس از تعريف شباخص 

ميضيع اناام شد. اين مقايسه با اسبتفاده از روش تحليبل سلسبله    

دهبي ببه    بنبدی و نمبره   انابام شبد. ببرای اولييبت     AHPمراتببي  

دهبي ببه    نامبه وزن  پرسبش "نامه ببا عنبيان   ها، يک پرسش شاخص

تميبه   "گيری و تعيين اارايب ارزيبابي برتبر   های تصمي  شاخص

راسبباس ين از خبرگببان ميضببيع در   و تنظببي  شببد و سببپس ب  

گيببری و تعيببين  هببای تصببمي  دهببي بببه شبباخص  خصببيط وزن

يوری اطالعبات،   شبد. پبس از دمبع    اارايب ارزيابي، نظرسناي

مقايسه و تحليل مبرتبي صبيرت گرفبت و درنمايبت ابارايب      

ابارايب  ببه عنبيان    رويكرد سلسله مراتب  سبازماني  ارزيابي با 
گيبری   ر سلسبله مراتببي تصبمي    سباختا  8 نميدارانتخاب شد.  برتر

 دهد. در اين قسمت را نشان مي

 

 

ب( ارزيابی               فنّاوريالف( 

 دستاورد ها
 ج( حقوقی    

 د( مالی

 

کالن -7

 اراهبردیم

 سطح فني مکارشناسيا -8

 سطح مياني مرقابتيا -2

 ب( ارتباطاتالف( 

 وري  آج( نو

 

 

 الف( سياست گذاري پژوهشی  

 ب( تحليل محيط پژوهشی  

 ج( ارزيابی نتايج پژوهشی  
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 هاي حوزه پژوهش بندي فعاليت ساختار ارزيابی با رويكرد تقسيم  (2 نمودار

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 AHPگيري در روش نمايش سلسله مراتب تصميم  (3 نمودار

 ريپی پژوهشيبرنامه
 سازی پژوهشيادرا و پياده

 زيرساخت پژوهشي

اهداف -7

گذاری 

 ريپی برنامه -2

         روش ها و -8

 هاراهبرد

تعيين -4

ابتيادات 

 اوریفن

 گيریدمت -2

تكامل ايده و  -8

 سازیپياده

 نيروی انساني-8

 اطالعات -7

 منابع مالي -2

 طرح ايده -7

انتخاب چارچوب 

 ارزيابی برتر

افق 

 ارزيابی

ل ئتوجه به مسا

 راهبردي

توجه 

به 

فرايندها

ارتباط 

 با محيط

 ميزان

 سادگی

 ميزان

 عينيت

 ميزان

 جامعيت

چارچوب ارزيابی با 

رويكرد تقسيم بندي 

 فعاليت هاي پژوهشی

 

چارچوب ارزيابی با 

رويكرد سلسله 

 مراتبی



 چوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشیارائه چار

در مراكتز   بتت اختتراع  ثشناسايی كاربردهاي تحليل  -5

 پژوهشی  

ها و  تر، شرکت های فكری قيی و قابل دفاع ای از دارايي ايااد ماميعه

سي  داده  7های پژوهشي را به سمت تشكيل سبد ثبت اختراع مؤسسه

ها با کاربردها  است. در اين ماميعه معميالً انياع مختلفي از ثبت اختراع

ها به خيدی خيد کمتر مفيد  ين اند. برخي از و اهداف مختلف قرار گرفته

تر است. معمبيالً از ايبن ثببت     ها رابت شيند، اما کس  ين واقع مي

و پرهيپ از تعمدات مالي  2زني، کس  امتياز متقابل ها برای اانه اختراع

های دفاعي نيپ  ها را ثبت اختراع شيد. اين دسته از ثبت اختراع استفاده مي

ينده مفيد واقع شيند. هدف از اين نامند. گروهي ديگر ممكن در ي مي

ها، بمايت از تيسعه محصيالت يينبده و دلبيگيری از    ثبت اختراع

دسترسي ديگران به بقي  انحصاری است. گروه ديگر ممكن است ثبت 

های مرتبي با مپيت رقابتي و کس  و کار اصلي سازمان باشند و  اختراع

در برداشته باشد. اين ها طيف وسيعي از کاربردها و بازار را  ادعای ين

تبر و   ها سب  دست پيدا کردن به ببازار گسبترده   نيع از ثبت اختراع

 تر خياهند شد.  سيديوری بيش

ا يكي از ثبت اختراعپژوهش مبخش اطالعات پيشينه با تيده به 

های مبرتبي و   يدی در اسناد ثبت اختراع، سيابق اختراعاطالعات کل

ثببت  هايي که در سباير   اختراعثبت است.  8کارهای قبلي اناام شده

دهنبده   زياد اسبت، ببه نبيعي نشبان     ها ين ها تعداد ارداع به اختراع

ثببت  کيفيت، بساسيت و ارزش کار فنبي و نبييوری صباب  ين    

هبای پبر اردباع     ثببت اختبراع  وديد  ، در اين صيرتاست اختراع

تياند به عنيان معياری برای ارزيابي کيفيت کار پژوهشي افراد و  مي

دنظر قرار گيرد. الزم به ذکر يربيدن ين م و ميپان کاربردی ها مانساز

ثببت  ، تعبداد  ثببت اختبراع  است با تيده به شرايي الزم برای اخبذ  

های پژوهشي  شده نيپ به نيعي نشانگر با  فعاليت های اعطا اختراع

ن است. در ضمن خريد و فروش امتياز باصبل از  اسازمان و محقق

ی ها سازماند گردش مالي قابل تيدمي را در تيان مي ها ثبت اختراع

ببا  کبه  ايبن  ها عالوه بر ثبت اختراعکند. اطالعات  محير ايااد  دانش

هبای   های پژوهشي از هبدررفتن بيددبه   کاری دليگيری از دوباره

 هبا  ين مد باصل از واگذاری امتيباز اکند؛ در سازماني دليگيری مي

 ها تيان ين ميد. درضمن کن مي تأمينهای سازمان را  بخشي از هپينه

 صيرت پاياپای مبادله کرد معدم نياز به نقدينگيا.ه را ب

افپارهايي نيپ در اين  با تيده به کاربرد گسترده تحليل ثبت اختراع، نرم

                                                                 
7
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2
. Cross – Licensing 
8
. Prior Art  

های  افپارها با اتصال به بانک زمينه طرابي و تميه شده است. اين نرم

های مختلف  گپارشاطالعات ثبت اختراع، امكان دستاي، تحليل و ارائه 

تيان به تحليل  ها مي کنند. از دمله اين تحليل را برای کاربران فراه  مي

بيني يينده تيسعه ين اشاره کرد. اين  روند تيسعه فنّاوری و بتي پيش

ای ممرادعه شيد به  افپارها عالوه بر امكان انياع دستايی کليدواژه نرم

اختراعا، اطالعات  های اطالعات ثبت پيشينه پژوهش ب بخش ويژگي

دهد. از دمله  مندی را در اختيار قرار مي های ارزش شده و تحليل تقييت

های رقببا،   گذاری تيان به بررسي عملكرد و سرمايه ها مي اين تحليل

های مختلف، تعيين  ها و افراد صاب  فنّاوری در زمينه شناسايي شرکت

سي ارخه عمر يخرين تحيالت فنّاوری و تحليل روند تيسعه ين، برر

فنّاوری، شناسايي صاببان بازارهای دماني، شناسايي رقبا و شرکای بالقيه 

های فنّاوری و ... اشاره کرد. در  و بالفعل، ميپان وابستگي صنايع و شبكه

تيان از تحليل اطالعات ثبت اختراع برای  سطح کالن سازمان نيپ مي

دهي به صرف  متهای پژوهشي، د ريپی پژوهشي، تعيين اولييت برنامه

گيری يينده، تعامل مناس  با  منابع مالي و انساني، تعيين اهداف و دمت

رقبا و شرکا و ارزيابي کالن دستاوردهای پژوهشي و رفع ميانع تيسعه در 

افپارهای  سازمان و ... استفاده کرد. در اين سطح تلفيقي از خرودي نرم

مشاوران صنعت و بازار  تحليل ثبت اختراع به همراه نظريات کارشناسان و

 تياند استفاده شيد. ات مديريت مييو تاربيات و نظر

در  ثبت اختبراع در اين پژوهش، تعيين انياع کاربردهای تحليل 

 از:عبارتند  مراکپ پژوهشي در امار مربله اناام شد. اين مرابل

از کاربردها پس از مطالعه ادبيات، شناسايي فمرستي ابتدا  -الف

هبای   اساس کاربردهای مشاهده شده در پژوهشت برفمرسشد. اين 

 ادبيات، تميه شد؛ قبلي و کاربردهای ميردی در مطالعه

دسته ديگر از کاربردها پس از تحليل سباختار اطالعبات    -ب

 ثبت اختبراع و تطبيق ابعاد اطالعاتي مستندات  ثبت اختراعمستندات 

، تعيين شد. های اطالعاتي مراکپ پژوهشي در کليه سطيح با نيازمندی

شناسايي شده و در  از کاربردها براساس تحليل پژوهشگراين دسته 

 ها اشاره نشده بيد؛ به ينمطالعات قبلي 

شبده در مراببل قببل انابام      بندی کاربردهای تعيين در مربله بعد دسته -ج

بندی ببر اسباس ابارايب مفمبيمي سلسبله مراتبيمابارايب        شد. اين دسته

 های ين صيرت پذيرفته است؛ خشارزيابي مناس ا و زير ب

ات ياساس نظره امارم، نتايج باصل از پژوهش بردر مربل -د

شد.  گذاری  برگان ميضيع؛ تصحيح، تكميل و صحهخ هایو پيشنماد

شده از خبرگان درخياست  طرابينامه پرسش در اين مربله از طريق

. کنند شده اظمار ات خيد را درخصيط کاربردهای بيانيشد تا نظر

ه شده بب  ر اين مربله عالوه بر تكميل فمرست کاربردها، ميارد بياند
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تر بيان شد. در اين مربله خرودي به نيعي پبژوهش   صيرت دقيق

 تصحيح و تكميل شد. ،اعتبارسناي

در پايان، اين کاربردها در اارايب ارزيبابي سلسبله مراتببي    

ارزيبابي و شباخص   سباختار   8و  2، 7هبای   ددولبندی شد.  دسته

در اين بخش ببه اهب    که دهد. الزم به ذکر است  تبي را نشان ميمر

در  ثبت اختراعمرادع اشاره شده است و در بيان کاربردهای تحليل 

 پيشاني نيپ وديد دارد.  ه  ،برخي ميارد

 

 [22، 21، 5، 1كاربردهاي تحليل ثبت اختراع در سطح راهبردي چارچوب ارزيابی ]  (1جدول 

 كاربردها بخش سطح

کالن  ا7م

 اراهبردیم

ا 7-7م

ريپی  برنامه

 راهبردی

 پژوهشي

 گذاریا های فني دارای پتانسيل بازار مدارای ارزش افپوده اقتصادی برای سرمايه ا تعيين زمينه7-7-7م

 های پژوهشي سازمان دهي به صرف بيدده ا دمت2-7-7م

 فنّاوریا کمک به تحليل و کاهش شكاف 8-7-7م

 در سازمان فنّاوریه تعيين مسير مناس  تيسعه ا کمک ب4-7-7م

 ريپی پژوهشي در سازمان ا کمک به برنامه7-7-7م

 ها و اکتشافات يينده ا ايااد بينش از فرصت2-7-7م

ا تحليل 2-7م

 محيي پژوهشي

 فنّاوریی متخصص در زمينه ها سازمانا شناسايي 7-2-7م

 فنّاوریا شناسايي رهبران يينده بازار و 2-2-7م

 الزم برای سازمان فنّاوریکنندگان بالقيه  تأمينا شناسايي 8-2-7م

 گذاری سرمايهبرای ا شناسايي بازارهای پرکشش 4-2-7م

 روز دنيا فنّاوریهای فني و  ا تعيين يخرين پيشرفت7-2-7م

 های رقبا ا شناخت فعاليت2-2-7م

 رقباوسيله  بهشده  ا شناسايي بازارهای محافظت1-2-7م

 ويژه رقباا ها مبه های ساير سازمان وند پژوهشا بررسي ر3-2-7م

 های گيناگين در دنيا فنّاوریا بررسي روندهای تيسعه 9-2-7م

 فنّاوریا شناسايي بازيگران اصلي در تعامالت 72-2-7م

 اييهای دانشگاهي در بيزه دغرافي بيدن پژوهش ا بررسي ميپان کاربردی77-2-7م

 و مراکپ پژوهشي ها سازمانا بررسي و تحليل دريان دانش بين 72-2-7م

 ا بررسي و تحليل ميپان همكاری بين مراکپ پژوهشي78-2-7م

 ی پژوهشي برای همكاریها سازمانهای ميرد عالقه  ا بررسي بيزه74-2-7م

ا ارزيابي 8-7م

ها و رفع  پژوهش

ميانع تيسعه 

در  فنّاوری

 سازمان

 فنّاوریرفع برخي از ميانع تيسعه برای ريپی  ا کمک به برنامه7-8-7م

 های کاربردی مدارای بازارا شان در زمينه ميپان اناام پژوهها، کشيرها و بتي پژوهشگر سازمانا ارزيابي 2-8-7م

 های سازمان ا روندهای تيسعه فنّاوری و برنامهها ب ا تطبيق نتايج پژوهش8-8-7م

 فنّاوریرفع ميانع تيسعه  برایهای علمي و فني روز  بررسي زمينه ا4-8-7م

 زني ا افپايش قدرت اانه7-8-7م

 و دانش فني فنّاوریا انتقال 2-8-7م

 خاط فنّاوریا ارزيابي ميپان وابستگي مرکپ پژوهشي در تيسعه 1-8-7م

 خاط فنّاوری ن در تيسعهاا ارزيابي ميپان مشارکت دانشمندان و مخترع3-8-7م

 خاط فنّاوریی پژوهشي در تيسعه ها سازمانا ارزيابي ميپان مشارکت 9-8-7م

 ی پژوهشيها سازماندر  فنّاوریا بررسي ميپان انباشتگي 72-8-7م

 ا ارزيابي عملكرد مکيفيت کارا وابد پژوهشي77-8-7م

 سازمان ثبت اختراعا ارزيابي کيفيت سبد 72-8-7م
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های در نظر  هبردی باالترين سطح در سازمان پژوهشراسطح 

ثبت اختراع در اين سطح در سه بخش گرفته شده است. کاربردهای 

، ارزيابي گذاری پژوهش و تيسعه، تحليل محيي رقابتي سياست

حليل کاربردهای ت 7ددول . شيد ارائه ميها و رفع ميانع  پژوهش

 دهد. ثبت اختراع را در اين سطح نشان مي

مياني، بدواسي سطح کالن و فني در نظر گرفته شده  سطح

های مالي و بقيقي را از  اين سطح پشتيباني الزم در زمينه است. در

شناسايي کاربردها در اين  .دهند ها اناام مي های پژوهش فعاليت

ددول ، بقيقي و مالي اناام شده است. فنّاوریسطح در سه بخش 

 دهد. در اين سطح نشان ميحليل ثبت اختراع را کاربردهای ت 2
 

 [2، 23، 11، 12، 4[كاربردهاي اطالعات ثبت اختراع در سطح ميانی چارچوب ارزيابی  (2جدول 

 كاربردها بخش سطح

 ا مياني2م

ا ارزيابي 7-2م

 دستاوردها

 ا مقايسه دستاوردها با روندهای تيسعه فني روز دنيا7-7-2م

 کاریا ليگيری از دوبارهندادن کارهای تكراری مد ا اناام2-7-2م

 انپژوهشگرا ارزيابي عملكرد 8-7-2م

 انپژوهشگرا بررسي کيفيت کار 4-7-2م

 فنّاوریا 2-2م

 فنّاوریا تحليل ارخه عمر 7-2-2م

 گذاری ها و سرمايه های دارای پتانسيل برای ادرای پژوهش ا شناخت بيزه2-2-2م

 فنّاوریه ا بررسي وضعيت و ابتيادات تيسع8-2-2م

 و انتقال ين. فنّاوریمناس  برای گرفتن امتياز  فنّاوریا شناسايي 4-2-2م

 های مختلف فنّاوریا تعيين روند تيسعه 7-2-2م

 روز دنيا فنّاوریا تعيين يخرين تحيالت فني و 2-2-2م

 فنّاوریبيني  ا پيش1-2-2م

 های دايگپين فنّاوریا شناسايي 3-2-2م

 فنّاوریهای تيسعه  های فني در شبكه ا تعيين ارتبا  زمينه9-2-2م

 فنّاوریهای فني در تيسعه  ين زمينهتر مم ا تعيين 72-2-2م

 های مختلف به يكديگر فنّاوریا تعيين ميپان ارتبا  يا وابستگي 77-2-2م

 فنّاوریهای  ا بررسي سرعت مشتابا نييوری72-2-2م

 ا بقيقي8-2م

 استفاده تااری ديگران از دستاوردهای پژوهشي سازمان ليگيری از تخلفات و يا سيءا د7-8-2م

 های دغرافيايي محافظت شده سازمان های ديگران در بيزه ا شناسايي تخلفات و يا سيءاستفاده2-8-2م

 اوری محافظت شده سازمانهای فني و فنّ های فني و فنّاوری ديگران در بيزه ا شناسايي تخلفات و يا سيءاستفاده8-8-2م

 سازمان فنّاوریهای  ا بفاظت از مپيت4-8-2م

 فنّاوریهای مختلف  ا شناسايي بازارهای تحت محافظت سايرين در بيزه7-8-2م

  فنّاوریو يا افراد صاب   ها سازمانا کمک به شناسايي 2-8-2م

 در بازارهای مختلف  ها سازمانا بررسي زمينه های فني ميرد ادعای ممحافظتا ساير 1-8-2م

صادر  ثبت اختراعهايي که قبالً برای سازمان در ين زمينه  وسيله ديگران در زمينه به ثبت اختراعا يگاهي از اخذ 3-8-2م

 وسيله مرادع قانينيا نشده است مبه

 ا مالي4-2م

 هاکاری های اضافي و دوباره ا دليگيری از صرف هپينه7-4-2م

 فنّاوریاطالعات فني و  تأمينهای  کاهش هپينها 2-4-2م

 های پژوهشي ا راهنمای مناس  برای صرف بيدده8-4-2م

 های سازمان مدرامد ماليا بخشي از هپينه تأمينا 4-4-2م

 ها مسازمان و ديگرانا ثبت اختراعا بررسي ارزش اقتصادی 7-4-2م

 امتياز متقابل ا کاهش نياز سازمان به نقدينگي در کس 2-4-2م

 ا سازمانIPهای فكریم ا کمک به ارزش گذاری دارايي1-4-2م



 چوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشیارائه چار

های در نظر گرفته  ترين سطح سازمان پژوهش سطح فني پايين

کارکنان دانشي و محققان مشغيل  تر بيششده است. در اين سطح 

های دديد و اناام  ئل فني، کشف راه بل. بل مسااند فعاليت

طير عمده در اين سطح صيرت  به رايندفهای محصيل و  نييوری

در اين سطح سه بخش  ثبت اختراعپذيرد. کاربردهای تحليل  مي

 ، اين8ددول بيان شده است.  "نييوری"و  "ارتباطات"، "اطالعات"

 دهد. کاربردها را در سطح فني نشان مي
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 [24، 11[كاربردهاي اطالعات ثبت اختراع در سطح فنی چارچوب ارزيابی  (3جدول 

 كاربردها بخش سطح

 ا فني8م

 ا اطالعات7-8م

 به دانش فني به روز و کامل پيداکردن ا دست7-7-8م

 های خاط و معين فنّاوریهای فني در تيسعه  ا تحليل روند زمينه2-7-8م

 فنّاوریا شناسايي و يشنايي با محصيالت و يا کاربردهای 8-7-8م

 ساختار مناس ا ذخيره دانش سازماني در يک 4-7-8م

 ا بررسي سيابق پژوهشي و فني گذشته درخصيط ميضيع پژوهش 7-7-8م

 به مرابل اناام يک اختراع خاط مدانش کاربردیا پيدا کردن  ا دست2-7-8م

 های فني بل ا يافتن بمترين راه1-7-8م

 اوریفنّن و دانشمندانا در تيسعه او افراد ممخترع ها سازمانا بررسي نقش 3-7-8م

 فنّاوریهای مختلف فني و  ن و دانشمندان در بيزهاشناسايي مخترع ا ارتباطات2-8م

 ا نييوری8-8م

 های دديد ا يافتن ايده7-4-8م

 ها بل ا تكامل ايده و اصالح راه2-4-8م

 وریا ل قديمي مافپايش بمرهئهای دديدا در بل مسا بل ها مراه روشا استفاده از 8-4-8م

 ل و مشكالت فعليئهای ممكن برای بل مسا بل به راه پيداکردن ا دست4-4-8م

 ا دليگيری از دوباره کاری های و اتالف منابع7-4-8م

 ابداع و نياوری راستایا تشييق و ترغي  پژوهشگرهادر 2-4-8م

 

الزم به ياديوری است که عبياملي ماننبد مبديريت راهببردی، نبييوری،      

تبرين عيامبل تأثيرگبذار ببر      مالي و انساني از دمله ممب   مديريت دانش، منابع

، کاربردهبای تحليبل    8و  2، 7هبای   عملكرد مراکپ پژوهشي اسبت. دبدول  

هبای   ها و عملكبرد بمتبر مراکبپ پبژوهش     ثبت اختراع را در رفع اين نيازمندی

 دهد. نشان مي

 

 گيري نتيجه -1

اطالعاتي به عنيان يک منبع  ثبت اختراعدر اين پژوهش اطالعات 

. شبده اسبت   معرفيو ارزشمند در فعاليت های پژوهشي دديد 

کبارگيری ين سبب     هو تيان ب ثبت اختراعيشنايي با ابپار تحليل 

پبژوهش  ميضبيع  هبای ارزشبمندی در    به يافتهدست پيداکردن 

به  ثبت اختراعد. در مراکپ پژوهشي ايران؛ استفاده از تحليل شي مي

ايبن ميضبيعي اسبت کبه کليبه      داليل گيناگين رايج نيست و 

اسبتفاده مفيبد و   برای . اند داشتهنظر  نظران نيپ بر ين اتفا  صاب 

در مراکبپ پژوهشبي، ابتبدا ابعباد و      ثبت اختراعمناس  از تحليل 

هبای   ازمنبدی و همچنبين ني  ثببت اختبراع  های اطالعات  ويژگي

های بررسي شبد. در ايبن مطالعبه ابتبدا      اطالعاتي مراکپ پژوهش

تعيين گرديبد. سبپس ابارايب     ثبت اختراعی تحليل کاربردها

عنيان اارايب ارزيابي برتر  زيابي با رويكرد سلسله مراتبي بهار

هبای   ه بخبش اصبليمبخش  تعيين شد.  اين اارايب شامل سب 

بخش اسبت. ببر اسباس ايبن     زير 72راهبردی؛ رقابتي و فنيا و 

ريق در مراکپ پژوهشي از ط ثبت اختراعکاربرد تحليل  13ساختار 

هبا و   تطبيق اطالعات ثبت اختبراع ببا نيازمنبدی    مطالعه ادبيات،

ثيرگذار بر عملكرد مراکپ پژوهشي و مصباببه ببا   أعيامل اصلي ت

در بعضي   پيشاني خبرگان ميضيع، شناسايي و نمايي شد. البته ه 

 د.شي مياز کاربردها مالبظه 

و  تبر  بيششناسايي اين کاربردها زمينه را برای کاربرد  

و راه کند  ل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي فراه  ميناس  تحليم

های فراروی  به بسياری از ابمامات و سؤال گييي پاسخبلي برای 

پژوهشبگران تبا مبديران    ای از  پژوهش اسبت و طيبف گسبترده   

. کنند برداری های متفاوتي از اين اطالعات بمره تيانند در زمينه مي

اصبالبات  ادرای تياند پس از  ارائه شده مياارايب ارزيابي 

های ارزيابي نيپ  بي شيد. شاخصاقتضايي به عنيان يک مدل ارزيا

شده در ساختار سلسله مراتبي قابل استخراج  ارائههای از کاربرد
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ه تياند ب ری اطالعاتمشييه ارزيابيا نيپ مياست. در ضمن گرداو

صيرت طيف ليكرت اناام  هيا ب خيرا و صيرت صفر و يکمبله/

 د. شي
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