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Abstract 

Academic works are considered as a critical 
source for the technology development of 
countries. In this article, the intellectual property 
rights of academic works at universities were, 
first, defined. In the next stage we examined the 
essential elements which are needed to create 
these works including; the creator, a special legal-
person on behalf of university, existence of 
employment contract, and the created work. Also 
about the ownership of the intellectual property 
that is created in university, three criteria 
including work for salary, substantial use of 
university resources and transfer of ownership 
contract that are used in famous universities in 
western countries were introduced. We compared 
these criteria with what is used in some of Iranian 
universities along with intellectual property law of 
Iran and examined legal status of ownership for 
these works in three positions above. 
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  چكيده

در اين ميان آن چه كه از ديدگاه حقوقي از اهميت بااليي برخوردار است، . شوند عنوان منبعي حياتي در توسعه صنعتي جوامع نگريسته مي آثار دانشگاهي به
؛ در گام دوم عناصر ضروري كه براي خلق هدر اين مقاله ابتدا حقوق مالكيت فكري آثار دانشگاهي تعريف شد. تعيين و شناخت حقوق مربوط به اين آثار است

 و در انتها همعرفي گرديدآثار دانشگاهي نياز است، از جمله پديدآورنده، وجود شخصيت حقوقي خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامي و اثر پديدآمده 
هاي معروف كشورهاي غربي در باب تعيين  سه معيار مهم دكترين كار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهي و قرارداد انتقال مالكيت، كه در دانشگاه

راه با قوانين موضوعه حقوق مالكيت فكري كشورمان، مورد مقايسه و هاي ايران، هم گيرد، در مقايسه با بعضي از دانشگاه مالكيت اين آثار، مورد استفاده قرار مي
  .ه استتجزيه و تحليل قرار گرفت

 
  حقوق مالكيت فكري؛ آثار دانشگاهي؛ پديدآورنده : ها كليدواژه

  
  'مقدمه -1

عنوان منبعي عظيم براي  در دنياي رقايتي امروز، دانش به
توليد علم  الزمه. ]1[ آيد مي ها به حساب  مزيت رقابتي بنگاه

و انديشه، وجود فضا و بستر امن و مناسبي است كه در آن از 
يك سو صاحب فكر و انديشه احساس كند كه منتفع از 
دستاوردها و تراوشات فكري خود است و از سوي ديگر 
جامعه بتواند به شيوه مناسبي به اين دستاوردها دسترسي پيدا 

ها عالوه بر  هدر اقتصاد مبتني بر دانش، دانشگا. ]2[كند 
هاي آموزشي و تحقيقاتي، ماموريت سوم خود يعني  ماموريت

دار  تر در نوآوري و توسعه فناوري را عهده مشاركت فزاينده
به جهت برخورداري از نيروي متخصص و و  ]3[اند شده

آموزش ديده و نيز برخورداري از تجهيزات و امكانات الزم، 
ه، سهم ارزشمندي در عنوان منبعي مهم در تحقيق و توسع به

                                                 
 rezaeiabolfazl63@yahoo.com: نويسنده عهده دار مكاتبات*

در كشورهاي . دنايجاد، توليد و توسعه علم و فناوري دار
دليل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت  بهاين سهم  ،يافته توسعه

و مراكز پژوهشي و تحقيقاتي از جمله دانشگاه، همچنين 
قوانين معين و مشخص حقوق مالكيت فكري در تعيين حدود 

به همين دليل،  و است تريشروابط بخش صنعت و دانشگاه، ب
دانشگاه اين توانايي را دارد كه به نحو مطلوبي بخش صنعت 

. هيزدرپرا تغذيه كند و از انجام كارهاي صرفا پژوهشي ب
صنعت نيز متقابال، گذشته از برطرف نمودن نيازهاي خود در 
دستيابي به دانش پيشرفته روز، منابع مالي دانشگاه را در زمينه 

  .كند مي پژوهش فراهم

اما در كشورهاي در حال توسعه اين امر از وضعيت مطلوبي 
مشي قانوني مشخص  برخوردار نيست و به دليل فقدان خط

در تعيين حقوق مربوط به اين آثار و ارتباط ضعيف صنعت و 
دانشگاه، دانشگاه فقط به انجام كارهاي پژوهشي صرف 

. دهد پرداخته، كمتر تحقيقات مورد نياز صنعت را انجام مي

 
  پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
 

  1390 تابستان، 4سال سوم، شماره 
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وري ابخش صنعت نيز قادر به رفع نيازهاي پژوهشي و فن
  . خود از طريق دانشگاه نيست

هاي اخير تضمين چگونگي انتقال  در سال«به همين دليل 
شود به بخش صنعت،  ارزش دانشي كه در دانشگاه توليد مي

هاي حقوق مالكيت  دغدغه اصلي تدوين كنندگان خط مشي
جامعه و در مقياس فكري بوده است تا در مقياس كالن 

تر، تجارت داخلي به صورت خاص بتواند از علوم  كوچك
 .]4[ »مند گردد دانشگاهي و نظرات فني و كارشناسانه بهره

از سويي . در اين ميان، ماده نزاع، مالكيت اين آثار است
اند به دليل نقشي پديدآورندگي،  خالقان اين آثار مدعي
عنوان مالك  توانند به د و ميها تعلق دار مالكيت اين آثار به آن

برداري كنند؛ از  اين آثار از حقوق مربوط به اين آثار، بهره
به دليل صرف امكانات مالي و فراهم   طرف ديگر دانشگاه

  . نمودن تجهيزات الزم براي خلق اين آثار، داعيه مالكيت دارد
فرض نخست در مورد هر اثري اختصاص حقوق فكري به 

ما اين فرض در مورد آثار دانشگاهي مطلق ا. پديدآورنده است
ها به كلي فرض مالكيت  برخي دانشگاه. نمانده است

برخي ديگر تنها . اند پديدآورنده را به نفع خويش تغيير داده
. دانند اختراع مالكيت اثر را متعلق به خويش مي در حوزه حق

دهنده اكثريت هستند، فرض  اما برخي ديگر كه تشكيل
و فرض نخست و اصلي   ورنده را محترم داشتهمالكيت پديدآ

اين گروه در تعيين . اند را مالكيت پديدآورنده قرار داده
عنوان مالك حقوق فكري معيارهايي در قوانين و  دانشگاه به

اند كه برخي  مقررات حقوق مالكيت فكري خويش اتخاذ كرده
منبعث از قوانين ملي و برخي برگرفته از قواعد منطقي و 

  . است عقلي
مقاله حاضر درصدد است با بررسي فروض مختلف مالكيت 

هاي  هاي موجود در دانشگاه دانشگاه به همراه ذكر نمونه
عنوان مشخصه مالكيت حقوق فكري  آمريكا، معيارهايي كه به

گيرد،  هاي اين كشور مورد استفاده قرار مي اين آثار در دانشگاه
ات ملي كشورمان و همراه با مقايسه تطبيقي قوانين و مقرر

  .هاي دانشگاهي محدود و موجود، شرح و تبيين نمايد نامه آيين
 روش تحقيق - 2

تحليلي براي تحليل موضوع - در اين مقاله از روش توصيفي
در طول چند دهه اخير اين سوال . استفاده شده است پژوهش

كه مالكيت آثار دانشگاهي به چه كسي تعلق دارد، بسيار مورد 
هاي  له بحثاحقوقدانان بر سر اين مس. گرفته استتوجه قرار 

هاي بسياري در كشورهاي  همچنين دانشگاه. اند بسياري كرده
غربي براي تبيين موضوع و پرهيز از بروز اختالف، 

. اند هاي حقوق مالكيت فكري وضع و تدوين نموده مشي خط
هاي حقوق  مشي جامعه مطالعاتي ما در اين تحقيق خط

يا به هاي آمريكا و استرال مالكيت فكري برخي از دانشگاه
در اين پژوهش ضمن . همراه آراء قضايي مربوطه است

هاي مذكور و بررسي معيارهاي  مشي بررسي بعضي از خط
ها، ماهيت و عناصر تشكيل دهنده اثر  مشي موجود در اين خط

  . دانشگاهي نيز مورد تعريف، تجزيه و تحليل قرار گرفته است
  
 هاي مورد استفاده در اختصاص مالكيت آثار مدل - 3

 دانشگاهي به دانشگاه

عنوان پيشگام تعيين  در كشورهاي غربي از جمله آمريكا به
مالكين حقوق فكري آثار دانشگاهي، معيارهايي در تعيين 

هاي حقوق  مشي مالكيت اثر دانشگاهي به دانشگاه در خط
هاي اين كشور، ارائه شده است كه  مالكيت فكري دانشگاه
ميالدي،  1980ل مصوب اد-قانون باي. قابل امعان نظر است

هاي اين كشور به سوي  هاي دانشگاه نقطه تحول تغيير سياست
بعد از  .سازي آثار دانشگاهي است افزايش ايجاد و تجاري

ل در آمريكا بسياري از اد -تصويب قانون موسوم به باي
هاي اين كشور در جهت تحصيل حق اختراع براي  دانشگاه

برداري از اين اختراعات  هرهاختراعاتشان و اعطاء مجوزهاي ب
به صنعت شروع به فعاليت كردند؛ هر چند بعضي از 

هاي اين كشور از جمله دانشگاه استنفورد، كاليفرنيا،  دانشگاه
ن از چند يو ويسكانس MIT(1(دانشگاه صنعتي ماساچوست 

ها را آغاز كرده  دهه پيش تر از تصويب اين قانون اين فعاليت
ل منجر به تاسيس اد-براين، قانون بايعالوه . ]5[ بودند

اش  وري شد كه وظيفهادفاتري با عنوان دفتر انتقال فن
بازاريابي، بررسي ارزش تجاري اختراع و ديگر موضوعات 

هاي اين  برداري تجاري از اختراع در دانشگاه مربوط به بهره
ل در آمريكا اد-بعد از تصويب قانون باي. ]6[باشد كشور مي

                                                 
1- Massachusetts Institute Technology  
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ت آثار دانشگاهي در اين كشور وارد مرحله موضوع مالكي
هاي مختلف در آمريكا در تعيين حدود  دانشگاه. جديدي شد

هاي حقوقي  مشي حقوق و وظايف دانشگاه و پديدآورنده خط
تدوين نمودند و معيارهايي در تعيين مالكيت آثاري كه در اين 

ي ما در ارائه معيارها. آيد، ارائه نمودند ها پديد مي دانشگاه
مشي حقوق مالكيت  تعيين مالكيت، معيارهاي موجود در خط

فكري دانشگاه اكالهاما و كاليفرنياي جنوبي را با توجه به 
پژوهشي كه نگارنده در منابع مختلف در اين زمينه در كشور 

ها  دليل جامعيت، پيشگامي اين دانشگاه آمريكا داشته است به
مذكور در باب  مشي، عموميت داشتن معيارهاي در تدوين خط

. تعيين مالك آثار دانشگاهي در اين كشور انتخاب نموديم
دكترين كار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع و امكانات 
دانشگاهي و وجود قرارداد انتقال مالكيت، سه مدلي است كه 
در تعيين مالكيت حقوق اثر دانشگاهي به دانشگاه در 

در ادامه . گيرد فاده قرار ميهاي اين كشور مورد است دانشگاه
 .شود اين سه مدل به تفصيل بررسي مي

 1مدل دكترين كار در برابر مزد 3-1

كاري است كه توسط يك مستخدم در  "كار در برابر مزد"«
 »اي كه براي آن استخدام شده است، پديد آمده باشد حوزه

بر اساس اين تئوري كه پرورده نظام حقوقي آمريكاست، . ]7[
گيرد كه در اولي كارفرما در قبال كاري  ادله صورت ميدو مب

كند و در مبادله  كه مستخدم پديدآورده، حقوق پرداخت مي
دوم، پديدآورنده، مالكيت اثر پديدآمده را در قبال اخذ 

  .دستمزد به كارفرما منتقل مي نمايد

را تعريف  "كار در برابر مزد" قانون كپي رايت آمريكا تئوري«
  : كند به مي

اثري كه در حوزه استخدامي كه مستخدم به آن منظور . 1
كاري كه از . 2استخدام شده است پديد آمده باشد؛ يا 

طرف كارفرما سفارش داده شده باشد يا براي استفاده به 
منظور مشاركت در كار جمعي در بخشي از تصاوير 

عنوان ترجمه،  متحرك يا ديگر كارهاي سمعي بصري، به
گردآوري، متن آموزشي، تست، جواب براي كار تكميلي، 
عنوان يك اطلس گردآوري شده باشد، مشروط  تست، يا به

                                                 
1- work for hire theory 

بر اين كه طرفين به صراحت در قرارداد كتبي كه توسط 
عنوان اثري  ها امضا شده است توافق كرده باشند اثر به آن

  .]8[ استباشد كه در قبال مزد پديدآمده 

اي در حقوق  بل مالحظهبر اساس اين تئوري كه جايگاه قا
هاي اين كشور دارد، دانشجويان،  آمريكا، باالخص دانشگاه

ت علمي دانشگاه، مستخدمان و ديگر اكارمندان، اعضاي هي
دهند، حقوق دريافت  كساني كه در قبال كاري كه انجام مي

اي كه براي آن حقوق دريافت  كنند، اگر در راستاي وظيفه 
لكيت آن و حقوقي كه به اين اثر كنند، اثري خلق كنند، ما مي

 استثنايي ،اين تئوري .گيرد، به دانشگاه تعلق دارد تعلق مي
بر اصل تعلق مالكيت اثر به پديدآورنده، خصوصا در  است

هايي كه فرض نخستين تعلق مالكيت اثر به خالق آن  دانشگاه
  .اند را به رسميت شناخته

ي خود در اين مش دانشگاه جورج واشنگتون آمريكا نيز در خط
  :كاربردي در مورد آثار دانشگاهي ارائه كرده زمينه تعريفي

اثري كه توسط اعضاي دانشگاه يا دانشجويي كه در . 1«
اي كه براي آن استخدام  دانشگاه استخدام شده در حوزه

  شده است پديد آمده باشد؛
ت ايك اثر سفارشي خاص كه به وسيله اعضاي هي. 2

اي كه  راستاي انجام وظيفه در حوزهعلمي يا كتابداران در 
اند، پديد آمده باشد به همان  براي آن وظيفه استخدام شده

نحوي كه در قرارداد كتبي خاصي كه بين دانشگاه از يك 
ت علمي و كتابداران از طرف ديگر اطرف و اعضاي هي

  . ]9[ »وجود داردامضا شده 

استراليا هاي آمريكا و  ليست برخي ديگر از دانشگاه 1جدول  
در رابطه با استفاده از مدل دكترين كار در برابر مزد در 
اختصاص حقوق فكري اثر به دانشگاه و اثبات عموميت يافتن 

  .اين قاعده را آورده است
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  استفاده از مدل كار در برابر مزد) 1جدول 

  دانشگاه
استفاده 
  از مدل

  حوزه استفاده
شمول استفاده مدل در 
  رابطه با دانشجويان

شمول استفاده مدل در 
  رابطه با كارمندان

شمول استفاده مدل در مورد 
  ت علمي و اساتيديااعضاي ه

 منبع

 ]10[  مثبت  مثبت  مثبت  رايت كپي  مثبت  دانشگاه ميشيگان

 ]11[  مثبت  مثبت  مثبت  حق اختراع  مثبت  دانشگاه كاليفرنيا

 ]9[  مثبت  مثبت  مثبت  رايت كپي  مثبت  دانشگاه جرج واشنگتن

 ]12[  منفي  مثبت  مثبت  رايت كپي  مثبت  دانشگاه سيدني

 ]13[  مثبت  مثبت  مثبت  حق اختراع  مثبت  دانشگاه مين سيستم

  مثبت  دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
رايت وكپي

  حق اختراع
 ]14[  مثبت  مثبت  مثبت

  مثبت  دانشگاه ورمونت
رايت وكپي

  حق اختراع
 ]15[  مثبت  مثبت  منفي

  
اي  حمايت از نرم افزارهاي رايانهدر حقوق ايران قانون 

با تفكيك بين حقوق مادي و معنوي نرم افزار  1379مصوب 
  : با الگو گرفتن از اين تئوري آورده است 6در ماده 

پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشي از استخدام و « 
  : يا قرارداد باشد در اين صورت

مراجع  بايد نام پديدآورنده توسط متقاضي ثبت به -الف
  .ياد شده در اين قانون به منظور گواهي ثبت، اعالم شود

اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن  -ب
افزار مورد نظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع  نرم

قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه 
نرم افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر 
اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده 

  ]16[».باشد

يز در قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ن
  :اعالم مي كند 13در ماده 

آيد تا  حقوق مادي اثرهايي كه در نتيجه سفارش پديد مي«
سال از پديدآمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است  سي

مگر آنكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق 
  .]17[ »شده باشد

در اين ماده چند ويژگي قابل ذكر وجود دارد؛ اوال اينكه اين 
ا مالكيت حقوق مادي اثر را مشخص نموده و از ذكر ماده تنه

ا حقوق ثانيمالك حقوق معنوي اثر خودداري كرده است؛ 

سال قابل حمايت دانسته است  30مادي سفارش دهنده را تا 
اين قانون مدت حمايت از حقوق  12در حالي كه طبق ماده 

باشد؛  سال به عالوه عمر پديدآورنده مي 30مادي اين آثار 
ا به مالكيت آثاري كه در دسته اول تئوري كار در برابر ثالث

مزد قرار دارند، يعني آثاري كه در نتيجه استخدام پديد 
اي نكرده و تنها به آثاري كه در دسته دوم  آيند، اشاره مي

آيند يعني آثار سفارشي  تئوري كار در برابر مزد پديد مي
ه با فرض در مورد ويژگي اول، اين نقيص. اشاره نموده است

نخستين مالكيت حقوق معنوي اثر براي خالق آن قابل رفع 
اين قانون حقوق معنوي  4ويژه كه در ماده  است، به

پديدآورنده را غيرقابل انتقال و نامحدود در برابر زمان و 
مكان اعالم مي كند، در مورد ويژگي سوم قانون صراحتي 

اي براي آن  هتوان قاعد ندارد و از روح قانون مذكور نيز نمي
البته اين موضوع در پيش نويس اليحه قانون . مشخص نمود

مورد اشاره قرار گرفته است و  55جديد كپي رايت در ماده 
اي جالب در مرحله نخست  مالكيت اين آثار را در مقرره

متعلق به پديدآورنده اعالم كرده و با عبارتي گنگ و نامعلوم 
  :افزايد هاي عبارت ميكه ماده نزاع و اختالف است در انت

- دهنده يا استخدام با اين حال، انعقاد قرارداد با سفارش« 

كننده به منظور ايجاد اثر، اماره انتقال حقوق مادي به 
هاي متعارف آنان ضروري  ميزاني است كه براي فعاليت

  . ]18[ »است
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در مورد  6در ماده  1386و باالخره قانون ثبت اختراعات 
  :كند آيد بيان مي در نتيجه استخدام پديد ميمالكيت آثاري كه 

در صورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا قرارداد باشد « 
حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، مگر آن كه 

  .]19[ »شده باشدخالف آن در قرارداد شرط 

حل مناسبي براي حل  تئوري كار در برابر مزد هرچند راه
كيت آثار دانشگاهي است، ولي اين اختالفات در مورد مال

مخالفان اين تئوري . تئوري نيز به صورت مطلق نمانده است
دارند كه اساتيد تنها  در ايراد به مطلق بودن اين تئوري بيان مي

براي آموزش و راهنمايي پژوهشگران و دانشجويان نيز تنها 
كنند و  براي پژوهش استخدام و در قبال آن حقوق دريافت مي

اثري در اين راستا پديد آمد به اين معنا نيست كه حقوق اگر 
تسليم شده عوض اثر پديد آمده باشد، بلكه حقوقي كه به اين 

. دهند افراد پرداخت مي شود، عوض كاري است كه انجام مي
در واقع بين كار انجام شده و اثر پديدآمده تفاوت و تمايز 

پرداخت وجود دارد و حقوقي را كه دانشگاه به مستخدم 
كند در عوض هزينه زمان و تخصصي است كه پديدآورنده  مي

صرف نموده، در حالي كه در مقابل اثري كه پديد آمده 
هيچگونه عوضي قرار داده نشده كه در قبال آن، اثر متعلق به 

 .]20[ دانشگاه باشد

، مربوط به نظريهگرايي اين  حل ديگر براي گريز از مطلق راه
حقوق قراردادها و از شروط قراردادي است، بدين معنا كه در 
صورت تعلق اراده طرفين به تغيير اين قاعده در قرارداد، شرط 
خالف جايز است و عالوه بر اين كه خالق اثر در برابر اثري 

كند در صورت شرط در  كند، مزد دريافت مي كه خلق مي
تواند  مربوط به ساخت اثر ميقرارداد استخدامي و يا قرارداد 

  . تمام يا درصدي از مالكيت اثر را به خود اختصاص دهد

  1مدل قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهي 3-2
هاي  مشي اين قاعده كه مانند دكترين كار در برابر مزد در خط

هاي بسياري به آن توجه شده  حقوق مالكيت فكري دانشگاه
اگر اثر فكري پديد آمده توسط است، به اين معناست كه 

از منابع دانشگاهي  "استفاده گسترده"اعضاي دانشگاهي با 

                                                 
1-substantial use of university resources 

خلق شده باشد، مالكيت اثر پديدآمده به دانشگاه تعلق دارد 
مگر اينكه در قرارداد منعقده بين پديدآورنده و دانشگاه غير از 

  .اين توافق شده و يا دانشگاه از حقوق خود صرفنظر نمايد
قي كه در آمريكا انجام شد، اين نتيجه حاصل شد كه در تحقي

دانشگاه اين  70دانشگاه از  42حق مولف   در خط مشي
اند كه با  ها ادعاي مالكيت بر آثاري كرده كشور، دانشگاه

  .]21[ استفاده گسترده از منابع دانشگاهي پديد آمده است
ه از برانگيز اين كه اصوال معيار استفاده گسترد اما سوال نزاع

توان استفاده منابع دانشگاهي چيست؟ چه مقدار استفاده را مي
عنوان قاعده حل تعارض در اين  گسترده گفت؟ آيا معياري به

  زمينه وجود دارد كه در زمان بروز اختالف بدان رجوع كرد؟
در اين زمينه دانشگاه جورج واشنگتن آمريكا تعريفي ايجابي 

در . كه قابل مالحظه است ارايه نموده "استفاده گسترده"از 
ذيل عنوان  3.3مولف اين دانشگاه در بخش  خط مشي حق

  :از منابع دانشگاهي آمده است "استفاده گسترده"تعريف 
از منابع دانشگاه به معناي استفاده از  "استفاده گسترده"«

ديو، وسايل سمعي، سمعي بصري، ويدئو، وآزمايشگاه، است
هاي  كامپيوتر، دستگاههاي پخش،  تلويزيون، دستگاه

كننده يا ديگر امكانات، منابع و كاركنان يا  محاسبه
خارج از حوزه امكاناتي كه به ) الف: دانشجوياني است كه

ت علمي و اهي يوظايف شغلي معمول كتابداران يا اعضا
) گيرد و يا ب هاي آكادمي دانشجويان تعلق مي يا برنامه

ي از چنين امكاناتي ت علمااستفاده كتابداران و اعضاي هي
به طور معمول براي همه فراهم نيست يا در واقع در 

هاي و  ت علمي با دانشگاهامقايسه وضعيت اعضاي هي
هاي مشابه يا براي همه، يا همه كتابداراني كه  دپارتمان

استفاده "واژه . چنين وضعيت مشابهي دارند، مهيا نيست
تلفن شامل استفاده از محيط اداري شخصي،  "گسترده

اي و تجهيزات كامپيوتري شخصي  محلي، منابع كتابخانه
هاي خارجي كه در بخش دوم  اهميت در فعاليت بي
مشي دانشگاه در مورد تعارض منافع و اعمال  خط

 .]9[ »شود نميگذاران آمده است،  دانشكده و سرمايه

در مقابل دانشگاه ميشيگان آمريكا در خط مشي مربوط به حق 
از منابع  "استفاده معمولي"ي سلبي از مولف خود تعريف

  :دانشگاهي ارائه داده كه در نقطه مقابل قابل توجه است
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  استفاده گسترده از منابع دانشگاهي) 2جدول

  دانشگاه
استفاده از
  مدل

  حوزه استفاده
شمول مدل در رابطه

  با دانشجويان
شمول مدل در 

  با كارمندان رابطه
شمول مدل در رابطه با 

  ت علميااعضاي هي
 منبع

 ]10[  مثبت  مثبت مثبت رايتكپي مثبت  دانشگاه ميشيگان

 ]11[  مثبت  مثبت مثبت حق اختراع مثبت  دانشگاه كاليفرنيا

  ]9[  مثبت  مثبت مثبت رايتكپي مثبت  دانشگاه جرج واشنگتن
 ]12[  منفي  منفي منفي رايتكپي منفي  دانشگاه سيدني

 ]13[  مثبت  مثبت مثبت حق اختراع مثبت  دانشگاه مين سيستم

  مثبت  دانشگاه كاليفرنياي جنوبي
رايت وكپي

  حق اختراع
 ]14[  مثبت  مثبت  مثبت

  مثبت  دانشگاه ورمونت
رايت وكپي

  حق اختراع
 ]15[  مثبت  مثبت  مثبت

  
منابعي هستند كه به صورت منابع معمول دانشگاهي « 

عمومي براي عضو دانشگاهي ديگر با وضعيت مشابه 
به طور مثال اين امر . فراهم و در دسترس قرار گرفته است

اي، اداره، كامپيوتر  شامل استفاده معمولي از منابع كتابخانه
و امكانات كامپيوتري دانشگاه، حمايت كارمندان اداري و 

، بخشاين كه براي هر . شود دبيرخانه و تداركات مي
واحد و يا شخص معين چه مقدار استفاده از منابع، 

شود به كاركرد و وظايف آن  استفاده معمول محسوب مي
دسترسي به  مثال. ، واحد و يا شخص بستگي داردبخش

آزمايشگاه شيمي براي اعضاي دانشكده شيمي ممكن 
ه است استفاده معمولي باشد، اما براي دانشجويان دانشكد

  .]10[ »شود ادبيات انگليسي استفاده غيرمعمول محسوب 

هاي آمريكا و استراليا در  ليست برخي از دانشگاه 2در جدول 
رابطه با مدل استفاده گسترده از منابع دانشگاهي، به همراه 

  .جزئيات مربوط به هريك آمده است
استفاده گسترده  شود كه مياز مقايسه دو تعريف فوق روشن 

از منابع دانشگاهي به معناي استفاده خارج از حدود عرف 
متعارفي است كه دانشگاه براي شخص پديدآورنده با توجه به 
سمت، درجه علمي و قسمتي كه شخص در آن بخش فعاليت 

اگر اثر با استفاده از امكانات و . كند، فراهم نموده است مي
ها را داشته و اين  از آن منابع معمولي كه شخص حق استفاده

حق براي او در قوانين و مقررات دانشگاه تعريف شده، 
مالكيت اثر به او تعلق دارد، اما اگر اثر با استفاده از پديدآمده 

منابع و امكانات خارج از عرف متعارفي كه شخص حق 
استفاده داشته است، پديد آمده باشد، مالكيت اثر متعلق به 

استفاده گسترده از منابع  كرد كهيادآوري بايد . دانشگاه است
 پسدانشگاهي قابل جمع با دكترين كار در برابر مزد نيست؛ 

 هرجا دكترين كار در برابر مزد مطرح و مالكيت اثر دانشگاهي
نمودن استفاده گسترده از  د، مطرحومشخص ش بر اساس آن

  .منابع دانشگاهي توجيهي ندارد و قابل اعمال نيست

  ود قراردادمدل وج 3-3
سومين عامل در تعيين مالكيت اثر دانشگاهي، وجود قرارداد 

به موجب اصل حاكميت اراده در قرارداد هر فردي . است
پيمان خويش را انتخاب نمايد و در شرايطي برابر  تواند هم مي

به انجام توافق و تعيين حقوق و تعهدات با طرف مقابل خود 
از رابطه خصوصي بين ولي در حقوق كنوني عقد . بپردازد

اشخاص خارج شده است و به صورت يك وسيله مفيد 
ديگر طرفين . اجتماعي براي توليد ثروت ملي درآمده است

طور غير مستقيم از  حاكم بر روابط خود نيستند و دولت كه به
شود، بسياري از شرايط  هاي خصوصي متاثر مي نتايج پيمان

در كنار دولت نيز . كند وقوع و آثار آن را بر ايشان تحميل مي
بسياري از نهادهاي عمومي و خصوصي كه داراي برتري و 
مزيت نسبي نسبت به طرف مقابل قرارداد هستند و قدرت 

زني بيشتري دارند با تهيه قراردادهايي كه شرايط آن قبل  چانه
از مذاكره و انعقاد قرارداد با طرف مقابل مشخص شده است، 

طرف . كنند بل خود تحميل مياين شرايط را به طرف مقا
مقابل نيز كه از برتري نسبي كمتري برخوردار است و از 
سوي ديگر در صورت عدم پذيرش شرايط قرارداد در 
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رغم عدم وجود  مواجهه با رقبا شكست خواهد خورد، علي
ها را  ميل و رضاي كامل به پذيرش شروط قرارداد، آن

وقدانان به قراردادهاي اين قراردادها كه به تعبير حق. پذيرد مي
ها نيز در قالب قراردادهاي  است، در دانشگاه معروفالحاقي 

هاي دانشگاهي مورد استفاده قرار  پژوهشي و همكاري
دانشگاه كه داراي قدرت و برتري نسبي نسبت به . گيرد مي

هاي  نامه اعضاي خود است با تحميل شرايط قراردادي و آيين
كند كه در قالب  مكلف ميدانشگاهي طرف مقابل خود را 

شده دانشگاه  تعيين  قراردادهاي مشخص و شروط از پيش
البته اين بدان معنا نيست كه تمام تحقيقات و . عمل نمايد

شود در اين قالب  هايي كه در دانشگاه انجام مي پژوهش
گيرد بلكه در بسياري قراردادها نيز پژوهشگران و  صورت مي

  . كافي و كامل برخوردارند محققان از آزادي و قدرت عمل
عنوان معياري كه از اراده و آزادي  با اين وجود قرارداد به

گيرد، اگر به صورت صحيح منعقد شود  طرفين نشات مي
االجرا، معين مالك اثر  عنوان معياري دقيق و سندي الزم به

  .پديدآمده است
در مبحثي كه در مورد مالكيت آثار دانشجويي دانشگاه 

كار در "ياي جنوبي اشاره شد، عالوه بر اينكه دو قاعده كاليفرن
 "استفاده گسترده از منابع دانشگاهي"و قاعده  "برابر مزد

عنوان دو معيار تعيين مالك حقوق فكري آثاري كه در  به
توسط اعضاي آن پديد آمده است ارائه نموده،  مزبوردانشگاه 
ري ديگر در عنوان معيا همان بخش عبارت زير را به 2در بند 

  :كند تعيين مالكيت حقوق فكري اين آثار ارائه مي

اثر به واسطه يك قرارداد حمايت مالي يا در اثر يك « 
به دانشگاه پديد آمده باشد يا  "قرارداد انتقال مالكيت"

  .]14[ »...و توسعه يافته باشد 

موسس اين  "قرارداد انتقال مالكيت"در اين جمله، عبارت 
كه حتي اگر اثر خارج از حيطه دكترين  بناي حقوقي است

استفاده گسترده از منابع "و يا بدون  "كار در برابر مزد"
پديدآمده باشد، در صورت وجود قرارداد انتقال  "دانشگاهي

گيرد  مالكيت اثر پديدآمده در قلمرو مالكيت دانشگاه قرار مي
 عنوان مالك اثر از حقوق متعلق به آن تواند به و دانشگاه مي

بنابراين در صورت وجود قرارداد بين   .برداري نمايد بهره
دانشگاه و پديدآورنده مبني بر انتقال مالكيت اثر به دانشگاه، 
دانشگاه مالك اثر است هرچند كه دانشگاه در برابر زمان و 
تخصصي كه پديدآورنده هزينه كرده، پولي پرداخت نكرده 

اي از منابع  ادهباشد و يا حتي پديدآورنده هيچ گونه استف
در همين زمينه خط مشي حق مولف . دانشگاهي نداشته باشد

اعالم  1دانشگاه ميشيگان در بخش آثار دانشجويي در بند 
كنند در حالي  دانشجوياني كه آثار دانشگاهي خلق مي«: كند مي

هاي  نامه، تز، پروژه از جمله پايان( كه در دانشگاه هستند
 -1: آثاري هستند، مگر اينكه مالك حقوقي چنين) دانشجويي

اثر واجد شرايط آثاري باشد كه در برابر مزد پديد مي آيند؛ يا 
مولف اثر از طرف  قراردادي مكتوب مبني بر انتقال حق-2

  .]1[ »دانشگاه تحصيل شده باشد
ها كه از قرارداد به عنوان مدل  ليست برخي دانشگاه 3جدول 

   .دهد ارائه مياند،  دهكرتعيين مالكيت اثر دانشگاهي استفاده 
  استفاده از مدل قرارداد) 3جدول

  دانشگاه
استفاده از
  مدل

  حوزه استفاده
شمول استفاده در
  رابطه با دانشجويان

شمول استفاده در رابطه
  با كارمندان

شمول استفاده دررابطه با 
  ت علميااعضاي هي

 منبع

 ]10[  مثبت  مثبت مثبت رايتكپي مثبت  دانشگاه ميشيگان

 ]11[  مثبت  مثبت مثبت حق اختراع مثبت  دانشگاه كاليفرنيا

 ]9[  منفي  منفي مثبت رايتكپي مثبت  دانشگاه جرج واشنگتن

 ]12[  منفي  مثبت  مثبت  رايت كپي  مثبت  دانشگاه سيدني

 ]13[  مثبت  مثبت مثبت حق اختراع مثبت  دانشگاه مين سيستم

 ]14[  مثبت  مثبت  مثبت  رايت و حق اختراع كپي  مثبت  دانشگاه كاليفرنياي جنوبي

 ]15[  مثبت  مثبت مثبت  رايت و حق اختراع كپي مثبت  دانشگاه ورمونت

هاي صنعتي و عالئم تجاري  در قانون ثبت اختراعات، طرح
اين  .هستين مضمون ا شبيهنيز مفهومي  6ماده » ه«نيز در بند 
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در صورتي كه اختراع ناشي از استخدام يا « :گويد بند مي
قرارداد باشد حقوق مادي آن متعلق به كارفرما خواهد بود، 

  .]19[ »مگر آن كه خالف آن در قرارداد شرط شده باشد
اما در نقطه مقابل، قرارداد انتقال مالكيت به نفع پديدآورنده 

در اين صورت مالكيت اثري كه توسط . نيز قابل انعقاد است
بر اساس اين . پديدآورنده خلق شده است به وي تعلق دارد

توانند در قرارداد شرط كنند كه حتي اگر  قرارداد طرفين مي
مزد ايجاد شده و يا اينكه با  اثر در قالب تئوري كار در برابر

استفاده گسترده از منابع دانشگاهي كه پديدآورنده در اختيار 
داشته است پديد آمده باشد، مالكيت اثر به خالق آن تعلق 

توانند به جز  طبق اصل آزادي قراردادي، طرفين مي. گيرد
نامه اي كه در اين زمينه وجود دارد  استثنائات قانوني و آيين

  .اه در مورد مالكيت اثر توافق كنندبه دلخو
. عالوه بر دو فرض فوق، فرض سومي نيز قابل تصور است

تواند به نفع دانشگاه و با  در حقيقت در حالي كه قرارداد مي
فرض مالكيت اثر به دانشگاه منعقد شود و از سوي ديگر نيز 
با فرض مالكيت پديدآورنده قابليت انعقاد دارد، در فرض 

ن پلي بين فرض مالكيت دانشگاه و فرض مالكيت توا سوم مي
پديدآورنده ترسيم نمود و مالكيت را به صورت مشترك بين 

اما سوال اصلي كه در اين . دانشگاه و پديدآورنده تقسيم كرد
به عبارت . فرض مطرح است، نحوه و كيفيت تقسيم است

بودن حقوق مادي اثر در  ديگر در صورت قائل به تقسيم
  ين تقسيم به چه مقدار و چگونه بايد صورت گيرد؟قرارداد، ا

در اين زمينه بايد فروض مختلف را بررسي و از يكديگر 
در فرض اول قرارداد به صورت مطلق منعقد . تفكيك كرد

شده است و تنها به اشتراك حقوق پديدآورنده و دانشگاه 
در اين فرض آنچه كه از ظاهر قرارداد . بسنده شده است

در . ساوي سهام پديدآورنده و دانشگاه در اثر استآيد، ت برمي
اين فرض هيچ يك از طرفين بر طرف ديگر ترجيحي در 
برخورداري از سهم بيشتر ندارد و بر اساس اصل تساوي 
حقوق شركا، نيمي از حقوق مادي اثر در مالكيت دانشگاه و 

  .گيرد نيم باقي در مالكيت پديدآورنده قرار مي
ك از طرفين در قرارداد مشخص شده در فرض دوم سهم هري

 كه باشدعنوان مثال در ماده مربوطه در قرارداد آمده  به. است
درصد آن  60درصد از حقوق مادي متعلق به دانشگاه و  40«

در اين فرض بر اساس آنچه كه در  .»به پديدآورنده تعلق دارد
شود و عمل خارج از شرط  قرارداد تعيين شده است عمل مي

  .تبر نيستمذكور مع
در فرض سوم ممكن است سهم يكي از طرفين در قرارداد 

در . مشخص شده باشد و سهم طرف ديگر تعيين نشده باشد
عنوان سهم يكي از طرفين  اين فرض آنچه كه مشخصا به

شود و باقي در مالكيت  مشخص شده است به وي داده مي
گيرد كه سهم وي در قرارداد معين نشده  شخصي قرار مي

عنوان مثال در قرارداد كه بين دانشگاه و پديدآورنده  به .است
شود سهم دانشگاه از قرارداد مذكور  شود اعالم مي منعقد مي

درصد از حقوق مادي به  55در اين فرض . درصد است 55
شود و الباقي در مالكيت پديدآورنده يا  دانشگاه داده مي

رت وجود گيرد كه به تساوي يا در صو پديدآورندگان قرار مي
  .ها بر اساس آن عمل خواهد شد قرارداد مابين آن

  
 تعاريف - 4

  حقوق مالكيت فكري آثار دانشگاهي  4-1
تعريف و تبيين حقوق مالكيت فكري آثار دانشگاهي مستلزم 
تعريف سه اصطالح مالكيت فكري، حقوق مالكيت فكري و 
آثار دانشگاهي است؛ تا با فهم معناي اين سه، تصويري كلي 

 .حقوق مالكيت فكري آثار دانشگاهي ارائه شود از

  تعريف مالكيت فكري 
مالكيت فكري عبارت است از هر محصولي كه حاصل تالش 

اين محصول در ماهيت، امري غيرملموس . ذهني فرد باشد
براي مثال (  تواند در اشياء ملموس پديدار شود است، اما مي

الكيت م“در كاربرد عمومي، اصطالح ). ساخت يك آهنگ
براي تشخيص و تميز از حقوق اختصاصي معمولي  1”فكري

كه در مورد اشيا ملموس مانند زمين و كاال وجود دارد، به كار 
مالكيت فكري نوعي از مالكيت غير مادي است و به . رود مي

مي گردد كه موضوع آن نتيجهء برخي فرآيندهايي  حقوقي بر
فيزيكي نيز هاي  گرچه اغلب ممكن است تالش(  فكري است

طور سنتي اين واژه معناي بسيار  به). در برداشته باشد
محدودي داشته و براي اشاره به حقوقي كه مطابق قانون به 

                                                 
1- intellectual property 
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آمد،  محصوالت فكري كه در حوزه ادبي و هنري پديد مي
اين حوزه در مقابل مالكيت صنعتي قرار دارد . شد استفاده مي

هاي صنعتي و عاليم  طرحكه به موضوعاتي مانند اختراعات، 
اما . تجاري مي پردازد كه بيشتر جنبه صنعتي و تجاري دارند

به هرحال مالكيت فكري اكنون يك واژه عمومي است كه 
  .]20[ »گيرد براي اشاره به هر دو حوزه مورد استفاده قرار مي

در قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان سال 
، در ماده 1از تعريف پديدآورنده در ماده ايران نيز بعد  1348

 گيرد را برشمرده است انواع آثاري كه مورد حمايت قرار مي 2
شده در اين ماده، به موجب  عالوه بر آثار برشمرده .]17[

سوم توسعه  هقانون پنج ساله برنام 160قسمتي از ماده 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

افزارهاي  ها و نرم نامه هاي پژوهشي، پايان گزارش 1/1379/ 17
. ]22[ مشمول مفاد اين قانون است» اثر«عنوان  اي به چندرسانه

در حوزه مالكيت صنعتي نيز به موجب قانون ثبت اختراعات، 
 5/9/1386هاي تجاري مصوب  طرح هاي صنعتي، عالئم و نام

ثبت و اختراعات، طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري قابل 
  .]19[ حمايت هستند

 تعريف حقوق مالكيت فكري

حقوق مالكيت فكري حقوقي انحصاري است كه به 
پديدآورندگان آثار فكري در دو حوزه مالكيت ادبي و هنري 

در واقع حقوق مالكيت . گيرد تعلق مي و مالكيت صنعتي،
ها و اطالعاتي كه بيشتر ارزش تجاري دارند،  فكري از ايده

هاي برخوردار از ارزش  حمايت از ايده. كند ميحمايت 
تجاري، رشد چشمگيري را به ويژه در كشورهاي صنعتي كه 

برداري تجاري  عنوان اعتباري براي بهره از مالكيت فكري به
  .]23[ استفاده مي كنند، داشته است
هاي صنعتي و عالئم تجاري  قانون ثبت اختراعات، طرح

، حقوق مادي آثاري كه در اين 15در ماده  1386مصوب 
  : كند بيان مي ذيل راآيد، موارد  حوزه پديد مي

: در صورتي كه اختراع در خصوص فرآورده باشد -1«
ساخت، صادرات و واردات، عرضه براي فروش،  -اول

ذخيره به قصد عرضه  -دوم. فروش و استفاده از فرآورده
  .براي فروش، فروش يا استفاده از فرآورده

استفاده  -اول: در صورتي كه موضوع اختراع فرآيند باشد
) 1(انجام هريك از موارد مندرج در جزء  -از فرآيند؛ دوم

اين ماده در خصوص كاالهايي كه مستقيما از ) الف(بند 
 . ]19[ »آيد ميطريق اين فرآيند به دست 

اين قانون در خصوص حقوقي كه  28همچنين دربند ب ماده 
گيرد، حق ساخت، فروش و  هاي صنعتي تعلق مي به طرح

 .كند كردن اقالم حاوي طرح صنعتي را بيان مي وارد

قانون ثبت  5ماده » و«در مورد حقوق معنوي نيز در بند 
  : اختراعات آمده است

 كه اين مگر شود مي قيد اختراع گواهينامه در مخترع نام«
درخواست كند كه نامش ذكر  صنعتي مالكيت ارهاد از كتباً

هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اينكه نام . نشود
شخص ديگري به عنوان مخترع ذكر گردد، فاقد اثر قانوني 

 .]19[ »است

در حوزه آثار ادبي و هنري نيز در قانون حمايت از حقوق 
مادي و ، در بيان حقوق 3مولفان، مصنفان و هنرمندان در ماده 

  :دارد گيرد، بيان مي معنوي كه به اين آثار تعلق مي

حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و «
برداري مادي و معنوي از  ي اثر و حق بهرهاعرضه و اجر

 .]17[ »نام و اثر او است

  تعريف اثر دانشگاهي 
شناخته شود، از » اثر دانشگاهي«عنوان  براي اين كه اثري، به

  : لحاظ حقوقي بايد واجد شرايط زير باشد
براي شناسايي اثري : استاد و دانشجو و مستخدم در دانشگاه

عنوان اثر دانشگاهي الزم است افرادي با عنوان دانشجو،  به
استاد، اعضاي هيات علمي، كارمند و يا مستخدم در دانشگاه 

دانشگاه قرارداد استخدامي داشته باشند و يا فعاليت كنند، يا با 
. طبق مقررات دانشگاه از اعضاي آن دانشگاه محسوب شوند

اعضاي دانشگاه عبارتند از افرادي كه به موجب قوانين و 
مقررات آموزش عالي كشور به صورت كلي و مقررات و 

هاي دانشگاه مربوطه به صورت خاص از اعضاي  نامه آيين
اعضاي دانشگاه به طور معمول . ونددانشگاه محسوب ش

ت علمي و استادان مدعو و ااساتيد اعم از استادان عضو هي
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ت علمي، دانشجويان، كارمندان و كاركنان اغير عضو در هي
  .شود دانشگاه را شامل مي

آمريكا در  1نامه حقوق مالكيت فكري دانشگاه بيكر در آيين
بخش دو اين آيين نامه در بند الف پديدآورندگان محصوالت 

  :كند به فكري دانشگاهي را تعريف مي

اند، شامل  تمام افرادي كه در دانشگاه بيكر استخدام شده -
وقت دانشكده، استادان مدعو و  استادان پاره وقت يا تمام

ناظر يا محققان، مسووالن اجرايي، كارمندان دانشگاه و 
 كنند؛ انشجوياني كه در دانشگاه كار ميد

كاران و مشاوران مستقل و هر استاد مدعوي كه با  پيمان -
دانشگاه قراردادي امضا كند، كه اين قرارداد او را به 
صورت يك پيمانكار مستقل نشان دهد، با او مثل عضو 

نامه آمده است،  هيات علمي براي اهدافي كه در اين آيين
 رفتار خواهد شد؛

اي در دانشگاه  شخصي است كه در هر رشته» انشجود« -
همچنين اين عنوان شامل هر كارمندي كه . كند نام  ثبت

بدين . شود كند، مي هايي ثبت نام مي براي چنين رشته
ترتيب زماني كه دانشجو استخدام مي شود، كارمند 
محسوب شده با اثري كه او در حوزه استخداميش پديد 

شود و با ديگر آثاري  دم رفتار ميآورده است، مانند مستخ
، مانند دانشجو  آورد كه در خارج از اين حوزه پديد مي

ت امستخدم تمام وقت، بجز اعضاي هي. شود برخورد مي
كند، كارمند  علمي كه در يك يا چند رشته فعاليت مي
عنوان  آورد به محسوب مي شود و با اثر فكري كه پديد مي

 شد؛ نتيجه استخدامش رفتار خواهد

هر شخصي كه تحت نظارت و يا با اجازه پرسنل دانشگاه  -
از امكانات و منابع دانشگاه استفاده كند، از جمله داوطلبان 
و دانشجوياني كه در دانشگاه يا ديگر موسسات ثبت نام 

كنند و يا شخصي كه دوره كارورزيش را در دانشگاه  مي
 .]24[ »انجام دهد؛ اما فقط محدود به اين افراد نمي شود

نامه پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس نيز در بخش مربوط  آيين
  : گويد مي "اعضاي دانشگاه "به تعاريف، در تعريف 

آموختگان و  ت علمي، دانشجويان، دانشااعضاي هي«
  .]25[ »شود ميكاركنان دانشگاه تربيت مدرس را شامل 

                                                 
1- Baker university  

اين تعريف در مقايسه با تعريفي كه دانشگاه بيكر از اعضاي 
  :رسد تر به نظر مي محدودده، از چند جهت كرخود ارائه 

ت علمي را از اعضاي ااز ميان اساتيد، تنها اعضاي هي )1
دانشگاه محسوب كرده است و اساتيد مدعو و 

توانند  التدريسي را كه براساس مصوبه وزارت علوم مي حق
در دانشگاهي ديگر، غير از دانشگاهي كه در آن عضو 

ه تدريس و پژوهش اشتغال داشته هيات علمي هستند، ب
  .باشند، را در اين تعريف نياورده است

رسد تنها  در تعريف دانشجويان دانشگاه، به نظر مي  )2
كساني را دانشجو محسوب نموده كه دانشجويان دانشگاه 

اند؛ در حالي كه ممكن  هستند و در دانشگاه ثبت نام نموده
از مراكز دانشگاهي (است دانشجوياني خارج از دانشگاه 

هاي پژوهشي در دانشگاه  در قالب قرارداد همكاري) ديگر
ل به پژوهش و تحقيق باشند و اثري فكري در مشغو
 .پردازند، پديد آورند  اي كه در آن به پژوهش مي حوزه

در مقايسه، اين تعريف با قسمت آخر تعريفي كه دانشگاه  )3
بيكر، اين تفاوت وجود دارد كه در اين تعريف افرادي را 
كه ممكن است دانشجو، استاد و يا كارمند نباشند، اما با 

ن امكانات دانشگاه به توليد آثار فكري بپردازند، هزينه كرد
اي نشده است و برخالف آيين نامه دانشگاه بيكر  اشاره

 .اند تعريف نشده

دومين  :وجود قرارداد استخدامي يا شرايط قانوني خاص
عنصر وجود قرارداد استخدامي بين دانشگاه و دانشجو، استاد، 
اعضاي هيات علمي و يا كارمنداني است كه براي دانشگاه كار 

هاي  نامه كه براساس قوانين، مقررات و آيين كنند و يا اين مي
خاص دانشگاهي پديدآورنده از اعضاي دانشگاه شناخته 

قابل . مي باشد يا موقتكه اين عضويت دائ شوند، اعم از اين
توجه است كه اين قرارداد بايد در قالب قراردادي استخدامي 

هاي دانشگاه ارجاع داده  نامه باشد و يا اگر به مقررات و آيين
اي كه به اين موضوع پرداخته باشد، وجود  شود، مقرره مي

. داشته باشد و يا از مفاد آن بتوان اين امر را استنباط نمود
دو مدل  6و  5در مواد  1345دام كشوري مصوب قانون استخ

در مدل نخست به موجب ماده . استخدام معرفي نموده است
مستخدم رسمي كسي است كه به موجب « قانون مذكور 5

گانه استخدامي براي  هاي دوازده حكم رسمي در يكي از گروه
ها يا موسسات  هاي سازماني وزارتخانه تصدي يكي از پست
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در  6و در ماده » .ن قانون استخدام شده باشددولتي مشمول اي
مستخدم پيماني «  كند تعريف مدلي ديگر از استخدام بيان مي

كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت 
  . ]26[ »معين و كار مشخص استخدام شده باشد

پديدآورنده اثر در قالب هريك از قراردادهاي فوق در دانشگاه 
دازد، مستخدم دانشگاه محسوب شده و با اثري به فعاليت بپر

اي كه به آن منظور استخدام شده است، پديد  كه وي در حوزه
  .عنوان نتيجه حاصل از استخدامش رفتار خواهد شد آورد به 

هاي دانشگاهي  نامه اما در مورد ارجاع به مقررات و آيين
ها  نامه آيا وجود اين مقررات و آيين: پرسشي مطرح است

تواند مولد شرايط قراردادي خاص بين دانشگاه و شخص  مي
شاغل در دانشگاه باشد؟ اين سوال مخصوصا درباره 
دانشجوياني كه براي آموزش و تحصيل بدون دريافت حقوق 

شوند و در قبال كار پژوهشي خود  در دانشگاه پذيرفته مي
آيا صرف ثبت نام اين . كنند، مطرح است عوضي دريافت نمي

دانشگاه، شرايط قراردادي بين پديدآورنده و دانشگاه افراد در 
  ايجاد خواهد كرد؟

پاسخ اين پرسش در مورد افرادي كه در قبال حقوق در 
تر  كنند، روشن شوند و ثبت نام مي دانشگاه مشغول به كار مي

تواند موجد شرايط  ثبت نام اين افراد در دانشگاه مي. است
ر قبال گرفتن دستمزد و قراردادي بين دانشگاه و فردي كه د

نام نموده است، باشد؛ زيرا اين افراد در  حقوق در دانشگاه ثبت
كنند و اين امر  دهند حقوق دريافت مي قبال كاري كه انجام مي

، قابل توجيه است؛ اما "كار در برابر مزد"با توجه به دكترين 
نكته قابل توجه در اين زمينه دانشجوياني هستند كه بدون 

آيا صرف ثبت نام . كنند حقوق در دانشگاه ثبت نام ميدريافت 
دانشجو در دانشگاه بين دانشجو و دانشگاه ايجاد قرارداد 

  خواهد كرد؟
دهد و  حقوقداني كانادايي به اين پرسش پاسخ مثبت مي

كند كه ثبت نام دانشجو حداقل مي تواند  گونه استدالل مي اين
  :تحليل شودعنوان قراردادي قانوني در حدود زير  به

كند يا در قبال  دانشجويي كه در دانشگاه ثبت نام مي "
شود، در واقع با دانشگاه  دريافت دستمزد حاضر به كار مي

كه به قراردادي منعقد نموده كه با آن متعهد شده است 
  .]27[ »قوانين و مقررات دانشگاه متعهد باشد

به صراحت نيز  ها مانند دانشگاه بريتيش كلمبيا برخي دانشگاه 
  : دنكن اعالم مي

نام در دانشگاه، وارد قراردادي با دانشگاه  دانشجو با ثبت "
  .]28[ كند دريافت ميشده است كه در قبال آن دستمزد 

، دادگاه وجود قرارداد  1964اما در انگلستان در نزاعي در سال
دانشجوي دكتراي حقوق اين دانشگاه و هامسون را بين 

كرد؛ اما در همين زمينه رأيي از شوراي دانشگاه لندن رد 
ميان  1960در نزاعي ديگر كه در 1 تخصصي دانشگاه سيلون

دانشگاه سيلون و شخصي به نام فرناندو پيش آمد، وجود 
قرارداد ميان اين دانشجو و موسسهء آموزشي را حداقل تا اين 
اندازه كه او بايد موافق با قوانين و مقررات دانشگاه در زماني 

  .]20[ پذيرد شود، را مي عضوي از اعضاي دانشگاه مي كه
باز در همين زمينه در استراليا نظري وجود دارد كه حمايت 
مقامات قضايي استراليا را در انعقاد قرارداد، هنگامي كه 

كنند، نشان  دانشجويان فوق ليسانس در دانشگاه ثبت نام مي
، رخ داد 1990اين حمايت از دعوايي كه در . دهد مي

اين قضيه مربوط به دعوايي است كه ميان . گيرد سرچشمه مي
دانشجوي مقطع دكتراي  "بيلي جونز"دانشگاه نيوكاسل و 

دانشگاه در ابتدا اين فرد را . فلسفه اين دانشگاه به وجود آمد
عنوان دانشجو پذيرفت، اما متعاقبا خاتمه دوره دانشجويي  به

ربوطه دانشگاه دانشجو از مقامات م. وي را اعالم نمود
تقاضاي رسيدگي كرد كه مقامات مذكور حكم به عدم اتمام 

  .]20[ و نيز پرداخت خسارت به وي صادر نمودند "قرارداد"
عنصر ضروري ديگر  :نهاد يا سازمان قانوني به نام دانشگاه

عنوان يك اثر دانشگاهي محسوب شود،  كه اثري به براي اين
در لغت . نام دانشگاه استوجود نهاد و سازماني قانوني به 

محل  .اهدانشگ«: نامه دهخدا، در تعريف دانشگاه آمده است
اي كه تعليم  اصطالحا موسسه. جاي علم. جاي دانش. دانش

. درجات عاليه و علوم و فنون و فلسفه و ادبيات و هنر كنند
دانشگاه . اين كلمه به جاي اونيورسيته به كار رفته است

كده خواهد داشت و هر دانشكده جاي هايي به نام دانش شعبه
هاي علمي يا فني يا ادبي يا فلسفي و يا  اي از رشته تعليم رشته

  .]29[ »...هنري خواهد بود
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در اين تعريف دانشگاه تنها از منظر فيزيكي و مكاني تعريف 
شده است؛ البته در عرف نيز موارد استعمال واژه دانشگاه به 

ترين معناي  نخستين و روشنذكر اين واژه . همين معنا است
كند، معناي علمي و فيزيكي  عرفي كه به ذهن متبادر مي

تر  دانشگاه است؛ اما از منظر حقوقي داراي معنايي گسترده
عنوان دانشگاه  واژه دانشگاه و چيزي كه امروز ما به. است
شناسيم، مفهومي است كه ريشه در اروپاي غربي و قرون  مي

گرچه در . است 1ه التين انيورستهوسطي دارد و ترجمه كلم
نقاطي از دنيا، مانند مصر باستان، بابل، يونان، روم، چين، هند 

هايي در سطوح عالي ديده  و نيز كشورهاي اسالمي آموزش
مدرن از اساتيد و دانش پژوهاني كه در   شود، اما دانشگاه مي

آيند و در يك رشته منسجم علمي  يك مكان گرد هم مي
در  كهستند تشكيل شده مشغول به تدريس و تحصيل علم ه

مدرك و ديگر امتيازات به  ،زمينه آموزشي موردنظر
 ها را كامل كرده باشند اعطا دانشجوياني كه اين آموزش

پس مفهوم و واژه دانشگاه ريشه در اروپاي قرون . دكن مي
  .]20[ وسطي دارد

هاي امروزي نيز  البته اين تعريف تا حدودي بر مفهوم دانشگاه
شود؛ زيرا  هايي نيز در آن ديده مي رچه نقصمصداق دارد، گ

هاي امروزي يعني  در اين تعريف كاركرد مهم دانشگاه
پژوهش و تحقيق، كه از درجه بااليي از اهميت نسبت به 

اين امر به اين . آموزش برخوردار است، لحاظ نشده است
دليل است كه نقش و كاركرد پژوهش و تحقيق در 

ها تنها نقش  نبوده است، دانشگاههاي آن دوره مطرح  دانشگاه
اند و كاركرد پژوهشي بيشتر جنبه شخصي و  آموزشي داشته

  .خصوصي داشته است
عنوان مكاني علمي  توان دانشگاه را به در تعريفي جامع مي

تعريف نمود كه با هدف آموزش و پژوهش پديد آمده و 
دهي شده است و در آن افرادي با عنوان استاد مشغول  سازمان

ه تدريس و آموزش و راهنمايي در جهت پژوهش به افرادي ب
پذير هستند؛ در پايان، اين  با عنوان دانشجو و دانش
هاي خاص و تعريف شدهء  دانشجويان با گذراندن دوره

آموزشي و پژوهشي، در حدود معين و مشخص از دانشگاه 
كنند  مربوطه مدرك يا تاييدنامه اتمام اين دوره را دريافت مي
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صورت وجود امتيازات تعريف شده ديگر، با دارا بودن  و در
در اين . شرايط از آن امتيازات نيز برخوردار خواهند شد

دانشگاه از نقطه : تعريف عناصر اساسي دانشگاه عبارتند از
نظر مكاني و فيزيكي، همچنين از نظر سازمان قانوني كه 
تعريف شده است، افرادي با عنوان استاد و دانشجو و 

  .انجام وجود عناصري اساسي به نام آموزش و پژوهشسر
اما اين تعريف با پيشرفت فناوري و وسايل الكترونيكي با 
چالش مواجه شده جايگاه خود را به عنوان تعريفي جامع از 

هاي مجازي و  با ورود دانشگاه. دانشگاه از دست داده است
لويزيون، آموزش از راه دور و ابزار الكترونيكي مانند رايانه، ت

بايد تعريفي فراگير، كه اين نوع آموزش را نيز در ... اينترنت و
برگيرد، ارائه شود؛ زيرا براساس اين تعريف عنصر مكان 

دور يا همان آموزش  جغرافيايي دانشگاه، كه در آموزش ازراه
رود؛ در اين شيوه  الكترونيكي مطرح نيست، زير سوال مي

وجود ندارد؛ ) دانشگاه(يي ، تمركزي بر مكان جغرافيا آموزش
ها در  گونه آموزش اما از ديگر سو بايد توجه داشت اگرچه اين

توانند فارغ  شود و دانشجو و استاد مي محل خاصي انجام نمي
ها به تدريس  از محدوديت جغرافيايي خاص به واسطه رسانه

و تحصيل بپردازند، اينگونه نيست كه هيچ مكاني نيز براي 
هاي اصلي و  دهي نداشته باشند؛ زيرا فعاليتحمايت و سازمان
ها از يك مكان خاص و ويژه سازماندهي و  هسته اين آموزش

بنابراين در اين نوع آموزش نيز مكان يكي از . شود اجرا مي
رود؛ اگرچه عنصر مكان در اين  شمار مي عناصر آموزش به

هاي  نوع آموزش فاقد آن اهميت خاصي است كه در دانشگاه
  .آموزش چهره به چهره وجود دارد سنتي و

ترين و آخرين عنصر الزم در  اثر، اساسي: خلق اثر دانشگاهي
اگر اثر از حوزه آثار ادبي . بناي ساختمان اثر دانشگاهي است
قانون حمايت از حقوق  2و هنري باشد، بر اساس ماده 

   :استيكي از موارد زير شامل مولفان و مصنفان و هنرمندان، 

رساله و جزوه و نمايشنامه و هر نوشته ديگر  كتاب و -1
شعر و ترانه و سرود و  -2 علمي و فني و ادبي و هنري؛

تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر 
اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در  -3 شده باشد؛

هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو يا  صحنه
و روش نوشته يا ضبط يا نشر  تلويزيون كه به هر ترتيب
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اثر موسيقي كه به هر ترتيب و روش نوشته  -4 شده باشد؛
نقاشي و تصوير و طرح و  - 5 يا ضبط يا نشر شده باشد؛

هاي  ها و خط نقش و نقشه جغرافيايي ابتكاري و نوشته
تزييني و هر گونه اثر تزييني و اثر تجسمي كه به هر طريق 

 بي به وجود آمده باشد؛و روش به صورت ساده يا تركي
اثر معماري از قبيل طرح  -7 ؛)مجسمه( هرگونه پيكره -6

اثر عكاسي كه با روش ابتكاري و  -8 و نقشه ساختمان؛
اثر ابتكاري مربوط به هنرهاي  - 9 ابداع پديد آمده باشد؛

اثر ابتكاري كه  -10 دستي يا صنعتي و نقشه قالي و گليم؛
يا ميراث فرهنگي و هنري  )فولكلور(بر پايه فرهنگ عامه 
اثر فني كه جنبه ابداع و ابتكار  -11 ملي پديد آمده باشد؛

هر گونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب  - 12 داشته باشد؛
 در اين فصل پديد آمده باشدچند اثر از اثرهاي نامبرده 

]17[.  

همچنين اثر دانشگاهي در صورت واجدالشرايط بودن، 
قانون تجارت  2ماده طبق  ،1پيام دادهعنوان  تواند به مي

   :مورد حمايت قرار گيرد 11/10/1382الكترونيكي مصوب 

هر نمادي از واقعه، اطالعات يا مفهوم است كه » پيام داده«
هاي جديد  الكترونيكي، نوري و يا فناوري وسائلبا 

اطالعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش 
  .]30[ »شود مي

تواند از حوزه مربوط به حقوق مالكيت  هي مياثر دانشگا
قانون ثبت  1صنعتي مانند اختراع باشد كه بر اساس ماده 

 1386هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب  اختراعات، طرح
  :شود تعريف مي

نتيجه فكر فرد يا افراد كه براي اولين بار فرآيند يا «
كند و مشكلي را در يك  اي خاص را ارائه مي فرآورده

  ؛»كند ها حل مي وري، صنعت و مانند آنارفه، فن، فنح

   :قانون مذكور 20يا طرح صنعتي كه مطابق ماده 

ها و هرگونه شكل  هرگونه تركيب خطوط يا رنگ«
اي كه  ها و يا بدون آن، به گونه بعدي با خطوط، رنگ سه

تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصول از صنايع 
  .]19[ »دستي را تغيير دهد

                                                 
1- Data Message 

دانشجويان، اساتيد و كاركناني كه به استخدام دانشگاه 
هاي پژوهشي با دانشگاه دارند و  اند، قرارداد همكاري درآمده

ها در جهت اخذ  كه براي آن اي پروژهيا در راستاي انجام 
مدرك تحصيلي تعريف شده است، اگر اثري در اين حوزه 

به چنين  .گيرند پديد آورند در تعريف پديدآورنده جاي مي
آثاري كه از سوي اين افراد و با استفاده از منابع دانشگاهي 

آيد و يا در صورتي كه از منابع دانشگاهي استفاده  پديد مي
نشده، در زماني كه پديدآورنده ملزم به انجام فعاليت براي 

زماني كه براساس قرارداد استخدامي، (دانشگاه بوده است 
پديد آمده باشد، اثر ) انشگاه باشدبايد در اختيار د پديدآورنده 

  . شود دانشگاهي اطالق مي
دانشگاهي، اوال الزم است اثر توسط  اثربنابراين براي ايجاد 

افرادي پديد آمده باشد كه طبق بند الف از اعضاي دانشگاه 
ا اين افراد قرارداد استخدامي با دانشگاه داشته ثانيباشند؛ 

شگاهي مستخدم دانشگاه باشند هاي دان نامه باشند، يا طبق آيين
ا وجود نهاد و ثالثويا از اعضاي دانشگاه محسوب شوند؛ 

سازمان قانوني خاصي به عنوان دانشگاه الزم است؛ و باالخره 
هاي  نامه خلق آثار فكري در دانشگاه با توجه به قرارداد و آيين

دانشگاهي توسط اعضاي جامعه دانشگاهي چهارمين عنصر 
  .نشگاهي استشناسايي اثر دا

 

 بحث  - 5

عنوان فرض نخست در مورد تمام آثار فكري اعم  آنچه كه به
از آثار دانشگاهي و غير دانشگاهي مطرح است، تعلق مالكيت 
اثر در وهله اول و در ابتدا به شخص يا اشخاصي است كه اثر 

. اند اند و آن را به جامعه عرضه نموده فكري را پديد آورده
تواند به عنوان شخصي كه اثر فكري را  پديدآورنده اثر مي

  .برداري نمايد خلق نموده، از حقوق مذكور در قانون بهره
اما اين فرض در مورد آثار دانشگاهي با چالش مواجه شده 

توان گفت قاعده فرض مالكيت براي  در حقيقت مي. است
در . هاي گوناگون دارد پديدآورنده در مورد اين آثار حالت

ف و آثار ادبي و هنري در بعضي از حوزه حقوق مول
ها رويه به نفع پديدآورنده است و به دليل مطرح  دانشگاه

بودن تئوري عينيت شخصيت پديدآورنده در اثر، فرض 
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مالكيت، همان فرض نخستين و اوليه است و اصل اين است 
به . كه وي مالك اثر است مگر اين كه خالف آن ثابت شود

ق مالكيت فكري دانشگاه مشي حقو عنوان مثال در خط
  : كند بيان مي 1استنفورد در بند الف از بخش 

تمام حقوق مربوط به اثر بايد در مالكيت پديدآورنده « 
باقي بماند مگر اينكه اثر از زمره آثاري باشد كه در قبال 

و (كند، پديد آمده باشد  حقوقي كه پديدآورنده دريافت مي
كا به دانشگاه حقوق مولف طبق قانون حق مولف آمري

، يا اينكه به واسطه اعتبار مالي مستقيمي )واگذار شده باشد
كه از طرف دانشگاه براي انجام پروژه اي خاص پرداخت 

شود، حمايت شود، يا اينكه از جمله آثاري باشد كه  مي
توسط دانشگاه سفارش داده شده باشد، يا از منابع و 

ق اثر استفاده پرسنل دانشگاه به نحو قابل توجهي براي خل
شده باشد و يا اينكه آفرينش اثر از ديگر تعهدات 

 .]31[»باشدقراردادي 

هاي ديگر بدون اينكه تفكيكي بين  اما در بعضي دانشگاه
مالكيت آثار مربوط به حوزه مالكيت ادبي و هنري و مالكيت 
صنعتي وجود داشته باشد، مفروض، تعلق مالكيت تمام آثار به 

فرض خصوصا با توجه به امكانات و  اين. دانشگاه است
دهد و  منابع مالي كه دانشگاه در اختيار اعضاي خود قرار مي

، همچنين دكترين استخدام كارفرما »كار در برابر مزد« تئوري
 1ال در كامن«  براي مثال. گيرد و به كارگيري مستخدم قوت مي

و قانون موضوعه حقوق مالكيت فكري استراليا پيش فرض 
اين است كه حقوق مالكيت فكري اثري كه به واسطه 

اند، پديد  اي كه براي آن استخدام شده دانشگاهيان در حوزه
آيد، مالكيت كارفرما يعني دانشگاه است هر چند ممكن  مي

عالوه بر . است اين پيش فرض توسط قرارداد تغيير داده شود
هاي مالكيت فكري  نامه اين، فرض مالكيت دانشگاه در آيين

هاي سيدني، ملبورن، دانشگاه ملي استراليا، موناش،  دانشگاه
تاسمانيا، استرالياي جنوبي، غربي و ديگر دانشگاه هاي استراليا 

  .]32 [»نيز مورد اشاره قرار گرفته است

                                                 
. حقوق كامن ال، حقوقي است عرفي، منتها نه به معنايي كه ما از عرف و عادت داريم -1

لذا اصول   كنند، از آن تبعيت ميها مرسوم بوده و  اي است كه بين دادگاه مقصود از عرف رويه
گيرد و قانون استثناهاي وارد بر عرف محاكم را  نشأت نمي» قانون«حقوقي در اين نظام، از 

  .كند تعيين مي

نيا نامه حقوق مالكيت فكري دانشگاه سوترن كاليفر در آيين
در ذيل عنوان مالكيت  2.1نيز در بخش ) كاليفرنياي جنوبي(

  :حقوق فكري آمده است

است،  هبه جز موارد ديگري كه در اين آيين نامه بيان شد«
دانشگاه طبق قانون فدرال و قانون موضوعه كاليفرنيا مالك 
تمام آثار فكري  محسوب مي شود كه توسط اعضاي 

  :جامعه دانشگاهي
هاي شخصي كه دانشگاه در زمينه  مسئوليتدر طول  -

رشته او به عضو محول كرده شامل كارهايي كه در قبال 
 شود، پديد آمده يا توسعه يافته باشد و يا؛ مزد انجام مي

واسطه قرارداد حمايت مالي يا قرارداد انتقال مالكيت  به -
 به دانشگاه پديد آمده يا توسعه يافته باشد و يا؛

از امكانات، اعتبارات، منابع يا  "دهاستفاده گستر"با  -
  .»تجهيزات دانشگاه پديد آمده يا توسعه يافته باشد

و در ادامه در خصوص مالكيت آثاري كه توسط اين 
اعضاء بدون استفاده از امكانات و شرايط باال پديد 

   :مي آيد، مي گويد
اعضاي جامعه دانشگاهي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي  « 

فكري كه با استفاده از منابع مالي خودشان، مالك آثار 
در زماني خارج از وقتي كه بايد در دانشگاه خدمت 

كردند، بدون قرارداد حمايت مالي يا ديگر مي
قراردادهايي كه حقوق اثر را به دانشگاه منتقل مي كند و 
تنها با استفاده اتفاقي از اعتبارات و امكانات دانشگاه 

 .]14[ »مي شوندپديد آمده باشد محسوب 

هاي ديگر فرض مالكيت دانشگاه، آثار  اما در برخي دانشگاه
مربوط به حوزه مالكيت صنعتي خصوصا اختراع را در بر 

مگر خالف  استگيرد و مفروض مالكيت اثر به دانشگاه  مي
  . نامه دانشگاه تصريح شده باشد آن در قرارداد و يا آيين

ه اكالهاما آمريكا در خط مشي حقوق مالكيت فكري دانشگا
در بخش حقوق مربوط به اختراعات در بند الف ذيل عنوان 

  :مالكيت در اين زمينه آمده است

تمام اكتشافات و اختراعات خواه قابل ثبت باشد يا « 
نباشد، شامل هر نوع اختراعي و همينطور تمام اختراعات 

گيرد و تمام  كه از آن منشاء مي) داخلي و خارجي(
ت اه براي چنين اختراعاتي توسط اعضاي هيتقاضاهايي ك

علمي دانشگاه، كارمندان يا دانشجويان دانشگاه اكالهاما 
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ايجاد شود يا از آن ناشي شود، خواه در رشته و يا حوزه 
ها را بدين منظور استخدام كرده  استخدامي كه دانشگاه آن

اي با استفاده از امكانات  است يا به صورت قابل مالحظه
يا اعتباراتي كه دانشگاه تهيه كرده است يا توسط دانشگاه 

دانشگاه پديدآمده، باشد مالكيت آن به دانشگاه تعلق دارد 
  .]33[»اكالهاما محسوب مي شودو از اموال دانشگاه 

  
  گيري نتيجه - 6

آثار دانشگاهي مانند ديگر آثار فكري كه در خارج از دانشگاه 
است و تفاوتي از آيد، از نظر حقوق حاصله يكسان  پديد مي

اما با توجه به دخالت اشخاص متعدد . اين جهت وجود ندارد
در خلق اثر از يك سو و تأمين امكانات و تجهيزات مالي و 
پرداخت حقوق به برخي از پديدآورندگان اين آثار توسط 
دانشگاه از سوي ديگر، اين پرسش مطرح مي شود كه مالك 

 ادي تعلق مي گيرد؟اين حقوق كيست و اين حقوق به چه افر
  شود؟ در چه صورتي اثر حاصله در مالكيت دانشگاه واقع مي

شناسايي اثر دانشگاهي نخستين قدم در تعيين مالكيت اثر 
دهنده  اين امر مستلزم تعريف عناصر تشكيل. دانشگاهي است

عنوان اثر دانشگاهي،  آثار دانشگاهي است؛ براي تحقق اثري به
افرادي به عنوان استاد، دانشجو،  عناصري چند از جمله وجود

كارمند و مستخدم در نهادي قانوني به نام دانشگاه كه به 
اي  صورت قانوني و يا قراردادي كار كنند و در راستاي وظيفه

ها سپرده شده است، خالق اثر دانشگاهي باشند،  كه به آن
  . ضروري است

در مورد مالكيت اثر دانشگاهي فرض نخستين، مخصوصا در 
وزه آثار ادبي و هنري تعلق مالكيت حقوق فكري حاصله ح

اما مطابق تئوري كار در برابر مزد در . به پديدآورنده است
صورتي كه اثر پديدآمده حاصل كاري باشد كه پديدآورنده در 
قبال آن از دانشگاه مزد دريافت كرده است، مالكيت اثر به 

پديدآمده  دانشگاه تعلق دارد و پديدآورنده در مالكيت اثر
كه پديدآورنده به  مطابق با معيار دوم در صورتي. سهمي ندارد

صورت گسترده از امكانات دانشگاهي استفاده كرده باشد، 
همچنين در صورت وجود . مالكيت اثر به دانشگاه تعلق دارد

قرارداد انتقال مالكيت بين دانشگاه و پديدآورنده در تعلق 

اثر كال يا جزئا به دانشگاه مالكيت اثر به دانشگاه، مالكيت 
  .شود منتقل مي

  
  هاي پژوهش محدوديت - 7

عدم آگاهي پديدآورندگان آثار دانشگاهي، ضعف تقنيني و 
اجرايي قوانين حقوق مالكيت فكري، عدم توجه مسئوالن 
دانشگاهي به وضع و تدوين قوانين و مقررات مالكيت فكري 

تحقيقات  دانشگاهي در كشور، مانع از انجام مشاهدات و
  .ميداني نويسندگان مقاله بوده است

همچنين عـدم وضـع و تصـويب قـوانين و مقـررات حقـوق       
مالكيت فكري در دانشگاه كه منبعث از ضعف قانونگذار ملي 
در تدوين قوانين ملي حقوق مالكيت فكري و ضعف اجـراي  
اين قوانين در سطح ملي بـوده اسـت، مـانع مقايسـه تطبيقـي      

ز معيارهـاي مـذكور در قـوانين و مقـررات     نويسندگان مقاله ا
هاي كشورهاي غربي در مقايسه با قـوانين و مقـررات    دانشگاه
نويسـندگان مقالـه تنهـا بـا     . هـاي ايـران بـوده اسـت     دانشگاه

هـاي   هـاي دانشـگاه   نامـه  استخراج معيارهـاي مـذكور از آيـين   
كشورهاي غربي به تحليـل حقـوقي ايـن معيارهـا بـه همـراه       

ات كلي كه در اين زمينه در كشور وجـود دارد،  قوانين و مقرر
  .اند پرداخته
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