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  دهیچک
پذیري آنها  برداري اقتصادي از دانش و فناوري نیازمند صیانت ه نظر به نقش پیشران دانش و فناوري در توسعه کشورها و کاالي عمومی تلقی شدن دانش، بهر

 دروآوري ها باید از یک سو تشویق به ن پذیري و شرایط آن حائز اهمیت بوده و در تنظیم این سیاست صیانتاین گذاري در خصوص  سیاست. است
ها بسته به وضعیت توسعه هر کشور متنوع  این سیاست. جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد تشویقو از سوي دیگر  ،پدیدآورندگان و کارآفرینان

ها و  زاء یعنی قوانین، سازماناین مداخله هم در سطح اج. در نظام مالکیت فکري ضروري است مداخلهدولت براي  هوشمنديو متفاوت هستند و از این رو 
ي فکري در رشد اقتصادي و دامنه شمول و نقش هر کدام از ها داراییاي مختصر، نقش  در این مقاله پس از مقدمه. بازیگران و هم در سطح کارکردها است

ادي با توجه به رویکردهاي مختلف از منظر نوع گذاري و تنظیمات نه در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سیاست. ي فکري ارائه خواهد شدها داراییشقوق 
سپس نظام مالکیت فکري به تفکیک ساختارها، قوانین و بازیگران آن تشریح و برخی راهبردهاي مرتبط با زیرساخت مالکیت . مداخله دولت بیان خواهد شد

  .هاي کاربردي و بااهمیت بررسی خواهد شد هگفته به همراه دو مثال از حوز فکري ارائه و در پایان نیز وضعیت کشور در موارد پیش
  ي فکريها داراییمالکیت فکري، سیاست نوآوري، ثبت اختراع، حفاظت از : ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Aminlou, M., & Yaghoubi, Y. (2019). The Policies of Intellectual Property System for Innovation Development. 
Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 269-284. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

شدن و رشد  یوکار، جهان کسب هاي طیمحدر  عیتحول سر
ملزم کرده بسیاري از کشورها را بر دانش،  یمبتن ياقتصادها

هاي  ها، در نظام که در راستاي افزایش رقابت پذیري شرکت
 يبرا معموالً ها  این نظام. مالکیت فکري خود تجدیدنظر کنند

 ی، یعنیاصل بازیگرانمنافع  نیعادالنه ب یتوازن دستیابی به
در حقیقت،  .]1[  اند شده یو صنعت طراح مخترعانجامعه، 

را از طریق تعیین معقول  نظام مالکیت فکري این سازگاري
حقوق افرادي که در فرآیند ایجاد و استفاده از دانش درگیر 

                                                 
  m_aminlou@pasteur.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

هستند به وجود آورده و در نتیجه، نوآوري پیشرفت اقتصادي 
  ].2[  کند و توسعه اجتماعی را تشویق می

قوانین  تأثیر به اعتقاد اغلب محققان حوزه مطالعات نوآوري،
و  مثبت است يادیز تا حد ي،نوآور روي مالکیت فکري

 ،ينوآور شبردیپ يبرای مهمی استیابزار س ثبت اختراع، قانون
است  یدانش انسان ذخیره شیو افزا دیجد يها يتوسعه فناور

در سمت مقابل، برخی محققان، حقوق مالکیت فکري و  ]. 3[
1انحصار فکري نوعی به ویژه ثبت اختراع و حق نشر را

2 
حامیان این دیدگاه، . شوند میکنند که مانع نوآوري  قلمداد می

کنند که مخترع موتور بخار، جیمز وات در طول  اشاره می مثال
                                                 
12- Intellectual monopoly 
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قرن شانزدهم، ثبت اختراعش را به منظور جلوگیري از اینکه 
در ي انحصار ، به شکلسایرین موتوري مشابه آن تولید کنند

  ].4[بود  هاي جدید وريآاختیار داشت و مانع نو
ي فکري با خلق نوآوري، ها داراییعالوه بر ارتباط حفاظت از 

. اثرات اقتصادي نظام مالکیت فکري نیز حائز اهمیت است
اگر چه مطالعات سه دهه اخیر در کشورهاي مختلف تاکنون 
اثرات مثبت قطعی نظام مالکیت فکري بر رشد اقتصادي را 

خصوص نیز وجود لکن نظرات مختلفی در این  ،تأیید نکرده
باالتر کشور را موجب اعمال  GDPبرخی مطالعات، : دارد

همچنین این . دانند تر می گیرانه قوانین مالکیت فکري سخت
گذاري  ها حاکی است که به دلیل افزایش سرمایه بررسی

مستقیم خارجی و اثرات تجاري آن، نطام مالکیت فکري قوي 
هاي با درآمد پائین براي کشورهاي با درآمد باال و نیز کشور

چون کشورهاي با درآمد باال نیازي به تقلید . مناسب است
اما . ندارند و کشورهاي با درآمد پائین توانایی تقلید ندارند

تأثیر قوانین مالکیت فکري روي اقتصاد کشورهاي با درآمد 
هاي باالي تقلید،  متوسط متفاوت است و به دلیل توانمندي

هاي  بررسی داده ،نکته مهم دیگر. دلزوماً اثر مثبتی ندار
فقدان این . تاریخی در داشتن قوانین مالکیت فکري است

قوانین لزوماً در ایجاد نوآوري تأثیر چندانی نداشته لکن بر 
در . هاي نوآورانه تأثیر داشته است توزیع و انتشار فعالیت

کشورهاي با قوانین مالکیت فکري ضعیف یا فاقد قانون، 
ر صنایع با محرمانگی باال مثل نساجی، فرآوري ها د نوآوري

شود لکن در  غذا و ساعت سازي مانند سوئیس، متمرکز می
ها در صنایع  کشورهاي با قوانین قوي مانند امریکا، نوآوري

  ].5[گردد  ماشینی متمرکز می
ثرات ها حاکی از این است که حقوق مالکیت فکري، ا یافته لذا

و همچنین  يو نوآور تیقارتقاء خال ی رويمثبت و منف
 يکشورها نیب يها تفاوت و این اثرات ناشی از دارداقتصاد 
ي فکري ها داراییاز و در حال توسعه در حفاظت  افتهی توسعه

، موجود وتوسعه قیتحقوضعیت  ها شامل است که این تفاوت
و اراده  ماهرکار  يرویبودن ن در دسترس ،فناوري شرفتیپ
برخی ]. 4[هستند  اتخاذ اقدامات مناسب يبرا یاسیس

محققین هم معتقدند که کشورهاي ثروتمند در مسیر توسعه 
در مراحلی از قوانین ضعیف مالکیت فکري بهره  ،خود
اند، اگر چه شواهد حاکی است که اثر قوانین مالکیت  جسته

ح اقتصاد کالن، صنعت و بنگاه متفاوت بوده و وفکري در سط
  ].5[بیشتر در سطح بنگاه مشاهده شده است این تأثیر مثبت 

اند که  ها، کشورهاي مختلف تالش کرده با توجه به این تفاوت
ها از ابزارهاي مختلفی  درتدوین مقررات و اتخاذ سیاست

هاي موجود  استفاده کنند که متناسب با شرایط کشور و ویژگی
کشورهاي در حال توسعه که بیشتر واردکننده . در اقتصاد باشد

د و مقتضی هاي هدفمن فناوري هستند، با تدوین سیاست
برداري درست از  مرتبط با نظام مالکیت فکري و بهره

اند اقتصاد کشور خود را توسعه داده و  ابزارهاي آن، توانسته
یافته که عموماً منبع  کشورهاي توسعه برابرتوان رقابتی را در 

واقع کشورهاي مختلف  در. نوآوري هستند، افزایش دهند
که دارند، ضوابط و  هاي متفاوتی جهت اهداف و انگیزه به

کنند که تمام جوانب حقوقی،  اي تدوین می گونه مقررات را به
به عبارت . اقتصادي، سیاسی و اجتماعی را در نظر بگیرند

دیگر نظام مالکیت فکري، نوآوري را به عنوان یک سرمایه 
هایی است  کند و نوآوري نیازمند سیاست ارزشمند معرفی می

ان با آنها روبرو هستند در نظر هایی را که نوآور که چالش
ها در کشورهاي مختلف، متفاوت  ماهیت این چالش. بگیرد
هر شرایط هاي متناسب  تجزیه و تحلیل ،بنابراین و است

روست که اهمیت  و از این یابدضرورت میکشور 
 .شود گذاري در حوزه حقوق مالکیت فکري مطرح می سیاست

گذاري و  سیاستبه سبب اهمیت موضوع مالکیت فکري در 
تأثیر آن بر توسعه اقتصادي، در مقاله حاضر تالش خواهد شد 

المللی در حوزه مالکیت  ابتدا نهادها و معاهدات مهم بین
شود که اصوالً  سپس این بحث مطرح می. فکري معرفی شوند

ها باید در سطح ملی به مداخله و نهادسازي و  چرا دولت
صرف با و چرا  گذاري در این حوزه بپردازند سیاست
ها و قوانین  به تعادالت بازار و یا روال کامل واگذاري

المللی، موضوع مالکیت فکري قابل مدیریت در سطح ملی  بین
نهایتاً ساختارها، نهادها، کارکردها و ابزارهاي سیاستی . نیست

که بویژه کشورهاي در حال توسعه در نظام مالکیت فکري 
  .شود گیرند بررسی می میبه کار خود 

  
  يفکر ییدارا انواع -2

ي ها داراییي نامحسوسی مانند ها دارایی، بنیان دانشدر اقتصاد 
ها،  ها، پایگاه داده فکري، دانش مستندشده، دستورالعمل
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وتوسعه و گزارشهاي فنی هستند که  فرآیندهاي تحقیق
 فکري داراییتر  دقیق طور به]. 6[د کنن آفرینی می ارزش
 فرد ذهنی تالش حاصل که محصولی هر از است عبارت
 اما است غیرملموس امري ماهیت، در محصول این. باشد
 عمومی، کاربرد در. شود پدیدار ملموس اشیاء در تواند می

 حقوق از تمیز و تشخیص براي فکري دارایی اصطالح
 وجود کاال و زمین مانند ملموس اشیا مورد در که خصوصی

لکن در این مقاله، چارچوب معرفی  .]7[  رود می کار به دارد،
ي فکري منطبق با تعریفی است که سازمان جهانی ها دارایی

بر اساس این . ارائه نموده است 1)وایپو(مالکیت فکري
 حاکمیت توسط که است تعریف، حقوق مالکیت فکري، حقی

از قبیل خالقانه  اثريعمدتاً  کهمالک یک دارایی فکري  به
 و ریتصاو ها، اسم ،و نمادها يهنر و یاختراعات، آثار ادب

از آنها  يبرداري انحصار تجاري است براي بهره يها طرح
شامل استفاده، تولید، توزیع، ذخیره به قصد فروش و 

  .گردد میاعطاء جلوگیري از واردات 
نتوان  که دشو می باعث فکري مالکیت حقوق رعایت عدم

، تحقیقاتی موسسات ها، دانشگاه در موجود هاي فناوري
به  فناوري بازار و نموده فروش و خرید را هابنگاه و ها شرکت
براي بنگاه از طریق افزایش  ها داراییاین . آورد وجود
ي محسوس، بهبود تصویر و ها داراییوري، ارتقاء ارزش  بهره

  .]6[  آفریند نماي بنگاه و ایجاد سود تجاري ارزش می
هاي گوناگونی  بندي درباره انواع مختلف دارایی فکري، طبقه

هاي اصلی در حوزه مالکیت فکري  بندي وجود دارد؛ اما طبقه
بندي بزرگ مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی، هنري  دو دسته

است و عموم معاهدات قوانین در این دو دسته وضع گردیده 
نی هاي مالکیت فکري عمري طوال زیرا سایر حوزه. است

هاي جدیدي است که نظام مالکیت  نداشته و عموماً چالش
هایی براي آن  فکري با آن روبرو شده و به فکر ایجاد سرفصل

ها عموماً  این حوزهالمللی  قوانین و معاهدات بین. است افتاده
به همین دلیل . د و یا در حال تدوین هستندنندار وجودیا 

تر مالکیت  ع و با سابقهتمرکز اصلی این مقاله بر دو دسته وسی
و به دلیل آنکه  صنعتی و مالکیت ادبی، هنري خواهد بود

المللی حقوق مالکیت فکري شناخته  وایپو به عنوان مرجع بین
استفاده شده که به  ]8[بندي  شده است در اینجا از طبقه

                                                 
1- World Intellectual Property Organization (WIPO) 

  :صورت زیر است
  یصنعت ییدارا 1- 2
Ã سندي ) پتنت(گواهی ثبت اختراع : 2گواهی ثبت اختراع

اي که براي  یا دفتر منطقه(دفتر دولتی یک است که توسط 
بر اساس اظهارنامه صادر ) کند چندین کشور فعالیت می

این سند، اختراع را توصیف نموده و شرایط قانونی و . شود می
تواند از  کند که می انحصاري را براي مالک آن ایجاد می

ساخت، فروش، توزیع، واردات یا (برداري  اختراع خود بهره
در زمینه  یاختراع به معنی حل مشکل فنی خاص. کند) استفاده

تواند به فرآیند یا  فناوري است؛ گواهی ثبت اختراع می
حفاظت از اختراع داراي زمان مشخصی . محصول تعلق گیرد

-پوشش میسال از تاریخ ثبت را  20معموالً حداکثر  کهاست 

  .دهد
Ã هاي صنعتی در حالت کلی به  طرح: 3هاي صنعتی طرح
) شکل، بافت، الگو، رنگ(شناختی و ظاهري  هاي زیبایی جنبه

هاي زینتی و  یک محصول اشاره دارد و در واقع براي ویژگی
شود که این  غیرکارکردي فنی یک محصول صنعتی اعطاء می

  .هاي طراحی است ها نتیجه فعالیت ویژگی
Ã ت تجاري، نشانی است که عالم :4عالئم تجاري

کند و  محصوالت یا خدمات یک بنگاه را منحصر به فرد می
. شود باعث شناسایی آن از محصوالت و خدمات رقبا می

عالوه بر متمایز نمودن محصول و خدمات براي مشتریان، 
گردد که شرکت اصلی تولیدکننده محصول یا  باعث می

ه تحت دهنده خدمات مشخص شود و شرکت مربوط ارائه
. کند عالمت تجاري پاسخگوي محصولی است که عرضه می

ها یا  ها، حروف، شکل هاي متمایز مانند نمادها، رنگ نشانه
اسامی براي شناسایی تولیدکننده محصول و حفاظت از اعتبار 

 .مربوط به آن هستند

Ã فرش  ،7، چاي دارجلینگ6پنیر فیالدلفیا:  5یعالئم جغرافیای
هایی  شده از نام هاي شناخته زعفران قائنات نمونه و کاشان

ها و کیفیت  گی هستند که محصوالت مرتبط با آنها داراي ویژ
ها در زمینه  ویژگی مشترك این نام. مشخصی هستند

آب، خاك، محیط و دانش سنتی تولید یک ( جغرافیایی
                                                 
2- Patent 
3- Industrial Design 
4- Trade Marks (TM) 
5- Geographical Indication (GIs) 
6- Philadelphia cheese 
7- Darjeeling 
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 هاي دهد که نشانه این نشان می. آنهاست) محصول یا فرآیند

کسب کنند و دارایی  زیاديتوانند شهرت  می یجغرافیای
 مشخص که هستند عالیمی در واقع. تجاري ارزشمندي باشند

 یا منطقه بخش، قلمرو یک در واقع کاال مبداء یک کنند می

یا  شهرت معین، کیفیت بر اینکه است مشروط خاص اي ناحیه
مبداء  آن به انتصاب قابل اساساً کاال، مشخصات دیگر

  .باشد جغرافیایی
 به معموالً ها شرکت رقابتی قوت نقاط: 1اسرار تجاري

 هاي مختلف زمینه در آنها فنی دانش و نوآورانه هاي تکنیک

 هايدانش و تکنیکها چنین اما .دارد بستگی تجاري و صنعت

 نیستند اختراع ثبت به وسیله قوانین قابل حمایت همیشه فنی،

 فناورانه را اختراعات هاي ثبت اختراع، گواهی اوالً که چرا

 را وکار یک کسب که نوآورانه دستاوردهاي و شوند می شامل

در  فنی اکتشافات برخی ثانیاً. گیرند کنند دربرنمی می هدایت
 کار و یک کسب براي ارزشی با تجاري هاي مزیت حالی که

 گام وجود عدم یا بودن جدید شرط عدم احراز به دلیل دارند،

عالوه بر این در حالی که . نیستند شدن قابل ثبت ابتکاري
اظهارنامه درخواست اختراع در حال بررسی است تا زمانی که 

اطالعات اختراع باید این اطالعات به عموم افشاء نشود مالک 
الزم  بنابراین. اطالعات را در برابر افشاء سهوي محافظت کند

اسرار تجاري در برابر استفاده بدون مجوز و افشاء  است
 .شوند ت محافظ

  یوادب يهنر يها دارایی 2نشر حق 2- 2
، را به  علمی و هنري ادبی، حق نشر، حفاظت از آثار

. کند ها، هنرمندان و دیگر پدیدآورندگان اعطاء می نویسنده
مثل (گیرد شامل اجراها  آثاري که به آنها حق نشر تعلق می

 تصویري -صوتی، محصوالت )اجراي بازیگري و موسیقی
هاي تلویزیونی،  در ضبط صدا و برنامه) مانند لوح فشرده(

ها، روزنامه، آثار مرجع، تبلیغات، پایگاه  رمان، شعر، بازي
ها، نقشه، معماري،  ها، فیلم، نوشتن ملودي، نقاشی، عکس داده

 صاحب آثار، حق. افزار هاي فنی و نرم مجسمه، نقش

 از برداري ه بهر و اجرا عرضه، تولید، تکثیر، در انحصاري

 و انتقال و نقل قابل وي برداري حق بهره که است اثرخود
  .]9[ است  معامله

                                                 
1- Trade Secrets 
2- Copy Rights 

ها و کدهایی  اي از دستورالعمل یک برنامه کامپیوتري مجموعه
کند تا قادر باشد یک  است که عملیات کامپیوتر را کنترل می

سازي و بازیابی  کارکرد خاص را انجام دهد مانند ذخیره
برنامه کامپیوتري به طور جداگانه در لیست آثار . اطالعات

گیرد اما محصولی است که در  حمایتی در پیمان برن قرار نمی
برنامه . گیرد حوزه آثار هنري، علمی و ادبی جاي می

کامپیوتري تحت نظر قانون حق نشر بسیاري از کشورها و 
محافظت ) 1996( 3»رایت وایپو معاهده کپی«همچنین تحت 

  ).1جدول ] (10[  شود می
  
  يفکر تیمالک با مرتبط یالملل بین يها سازمان -3

توان گفت که  در مالکیت فکري می 4»اصل سرزمینی«به دلیل 
غالب کشورهاي جهان به منظور پوشش خدمات مرتبط با 

این . 5مالکیت فکري داراي دفاتر ثبت اختراعات ملی هستند
دفاتر مسئول ارائه خدمات مرتبط با مالکیت فکري مانند 

کنندگان  جستجو و ثبت اختراعات به کاربران و استفاده
  .ي فکري هستندها دارایی

 يهمسوساز و اقتصاد يساز یجهان يراستا دردر عین حال، 
 ندا هشد سیتأس یالملل نیب سطح در یینهادها کشورها، نیقوان
گري و  تسهیل و نیقوان وضعگري و  تنظیم در بتوانند که

 به ویژه و کشورها به يفکر تیمالک با مرتبط يها آموزش
ها  ترین این سازمان ؛ مهمکنند کمک توسعه در حال يکشورها

  .شوند میدر زیر تشریح 
  (WIPO) يفکر تیمالک یجهان سازمان 1- 3

سازمان جهانی مالکیت فکري جهانی از نهادهاي زیرمجموعه 
سازمان ملل در ارتباط با سیاست، خدمات، اطالعات و 

نقش اصلی این سازمان این . هماهنگی مالکیت فکري است
وکارها و افراد را در حوزه مالکیت  ها، کسب است که دولت

توانمند نموده و براي  ،فکري به عنوان یک محرك نوآوري
اولین کارکرد وایپو، . گذاري در نوآوري تشویق کند سرمایه

                                                 
3- WIPO Copyright Treaty 
4- Principle of Territoriality 

ي محسوس، اصل ها دارایینین مالکیت فکري نیز مانند قوانین مالکیت در قوا -5
هاي بر اساس قوانین و روال. استقالل کشورها در اعطاء مالکیت حائز اهمیت است

المللی کشورها در اعطاء مالکیت استقالل داشته و این مالکیت در حیطه  بین
توانند براي ثبت یبر این اساس، کشورها نم. مرزهاي جغرافیایی یک کشور است

براي ... اختراع یا هر دارایی فکري دیگري مانند عالمت تجاري، طرح صنعتی و
 .کشور دیگري اعطاء گواهی نمایند
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گذاري مالکیت فکري است که  گذاري و سیاست انونق
المللی ابزاري براي  هاي بین نامه مدیریت معاهدات و موافقت

کارکرد دیگر این مجموعه، خدمات ثبت . تحقق آنهاست
ي فکري و حل تعارضات است که بر اساس آن، ها دارایی

عالمت (مادرید  نظام ،)ثبت اختراع( PCT نظامخدمات 
هاي  نشان( 2لیسبون نظامو ) ها طرح( 1الهه نظام، )تجاري

کارکرد سوم وایپو بهبود زیرساخت . شود  ارائه می) جغرافیایی
هاي فنی  فنی و اشتراك دانش است و کارکرد چهارم آن کمک

و درپی آن مشاوره قانونی است و ایجاد هماهنگی براي خلق 
آخرین کارکرد وایپو، ارتباطات . آثار مالکیت فکري است

داده جهانی از - که گزارش جهانی وایپو و پایگاه است
  . ابزارهاي آن است

اطالعات مالکیت فکري براي منبع جهانی یک وایپو  ،در واقع
 ژنو، در مالکیت فکريمقر سازمان جهانی ]. 11[  است
کشور عضو این  192تعداد  2019 تا سال و قرار دارد، سویس

  .3اند سازمان شده
  
  (WTO) تجارت یجهان سازمان 2- 3

 تجارت و تعرفه یعموم نامه موافقتسال از شروع  50بعد از 

                                                 
1- Hague 
2- Lisbon 

 .درآمد فکري مالکیت جهانی سازمان عضویت به یرانا 2001 سال در -3

سازمان جهانی تجارت در  شود یم دهینام 4گات اختصار به که
در این سازمان، شوراي عمومی و . تأسیس شد 1995سال

شوراي بخشی به منظور انجام وظایف سازمان تشکیل 
اند؛ شوراي بخشی متشکل از شوراي تجارت کاال،  شده

شوراي تجارت خدمات و شوراي تجارت حقوق مالکیت 
یی که ها نامه الزم به ذکر است که یکی از موافقت. فکري است

به سازمان جهانی تجارت  هر کشور درصورت الحاق
 ن،یا بر عالوه .نامه تریپس است موافقت ،االجراست الزم

پیمان  طیشرا به متعهد دیبا تجارتی اعضاء سازمان جهان
   .باشند يفکر تیپیمان رم و معاهده مالک برن،پیمان  س،یپار
این سازمان قوانین مرتبط با تجارت جهانی را  آنجا کهاز 

کند و بر اساس رابطه قوانین اقتصاد و مالکیت  تنظیم می
ي فکري را تولید ها داراییکشورهاي کمی  آنجا کهفکري و از 

کنند، نقش این سازمان در تنظیم قوانین اهمیت  و مالکیت می
دارد به نحوي که این قوانین منجر به افزایش بی رویه 

  6.]5[ به کشورهاي ثروتمند نگردد 5امتیازرداخت حق پ
  ملل سازمان توسعه و تجارت کنفرانس 3- 3

که به  UNCTAD(7(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
 هدف با يالدیم 1964سال در شود یم دهیامآنکتاد ن به اختصار

                                                 
4- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
5- Royalty 

  .است جهانی تجارت سازمان ناظر عضو 2005سال  از ایران -6
7- United Nations Conference on Trade and Development 

  هاي حمایتی و پیگیري حفاظت از آنها هاي فکري و روش داراییخالصه انواع ) 1 جدول
نوع دارایی 
  فکري

 عنصر مورد

  حمایت
  نقض حق

  فرآیند
  ثبت

  مدت حمایت
  هزینه
  نسبی

  مثال

گواهی ثبت 
  اختراع

  جوانب فنی
استفاده، ساخت، 
  ارائه، فروش، واردات

  بله
سال از  20حداکثر 

  تسلیم اظهارنامه
  جدیدفناوري یا ساختار   گران

خصوصیات   طرح صنعتی
  ظاهري

استفاده، ساخت، 
  ارائه، فروش، واردات

  بله
سال از زمان  15

  اظهارنامه
  متوسط

ساختار طاهري محصوالت و 
  ابزارها

عالمت 
  تجاري

  اختیاري  برداري تبلیغاتی بهره  برند
متمایز، محدود از طریق 

  استفاده
  ارزان

ها، شعارهاي  ها، لوگو عالمت
  تبلیغاتی

  اختیاري  انتشار بدون مجوز  اثر مؤلف  نشرحق 
 70طول عمر به اضافه 

  سال
  ارزان

افزار، موسیقی، محتواي  نرم
  سایت وب

  اطالعات  اسرار تجاري
استفاده نابجا از 
  اطالعات

  خیر
متمایز، محدود به 

  محرمانگی
  بستگی دارد

لیست مشتریان، فرموالسیون 
  ها تولید، الگوریتم

هاي  نشان
  جغرافیایی

محصول مبداء 
  جغرافیایی

استفاده خارج از 
  محل جغرافیایی

  اختیاري
نامحدود تا زمان 
  انصراف

  متوسط
  صنایع دستی محلی

محصوالت غذایی فرآوري محل 
  خاص
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 سیتأس یبا اقتصاد جهان در حال توسعه يشورهای ککپارچگی
است د سازمان ملل متح یمجمع عمومی فرعآنکتاد رکن . شد
گفت که  توان یم يفکر تیمرتبط با مالک يها تیفعال دربارهو 

 يفکر تیتوسعه ابعاد حقوق مالک نهیزم در را يا برنامهآنکتاد 
 SDG(1( داریاهداف توسعه پا يبه اجرا کهبه اجرا درآورده 

  2:کند صورت کمک می نیبد
استفاده  نهیدر حال توسعه در زم يدر کشورها تیظرف جادیا -

 منظور هب يفکر تیمناسب و چارچوب مالک يگذار هیاز سرما
در حال ظهور، به عنوان  يها يورامشارکت و انتقال فن جیترو

اطالعات و  يپاك، فناور يانرژ فناوري،زیست مثال داروها، 
  .ارتباطات

 نقش بارهدر حال توسعه در يکشورها هب مشاوره -
 يها ياوردر فن يفکر تیمالک يها و سیاست يگذار هیسرما
  3.یدر سالمت عموم يفکر تیو کاربرد مالک نوآیند

  اروپا اختراع ثبت دفتر 4- 3
یک سازمان بین دولتی است  EPO(4(اداره ثبت اختراع اروپا 

مصوب ) EPC(برپایه پیمان اختراع اروپا  1977که در سال
. عضو دارد 38گذاري شد و در حال حاضر  ، پایه1973
ثبت اختراع  يها پرونده یدفتر، جستجو و بررس یاصل تیفعال
 از طریق کشورهاي عضو اروپااعطاء گواهی ثبت اختراع و 

را ارائه  یو خدمات آموزش یاطالعات حقوق نیهمچنو  است
  .5دهد می
  آمریکا تجاري عالمت و اختراعات ثبت دفتر 5- 3

دفتر ثبت اختراعات و عالمت تجاري ایاالت متحده 
)USPTO(6  یک آژانس دولتی است که در زمینه ثبت عالمت

این . کند عالمت تجاري و اختراعات ایاالت متحده فعالیت می
در زمینه حقوق مالکیت فکري، سیاست و اعمال و  دفتر

هاي  حفاظت مالکیت فکري به ریاست جمهوري و آژانس
دهد و در ارتقاء حفاظت  ت متحده مشاوره میدولتی ایاال

به دلیل  7.کند مالکیت فکري  در سراسر جهان تالش می
ها و افراد دنیا،  اهمیت ثبت اختراع در امریکا براي همه شرکت

المللی و نه داخلی ایاالت متحده  این دفتر را باید نهادي بین
                                                 
1- The Sustainable Development Goals 
2- https://unctad.org/en/ 

  .استاز اعضاء آنکتاد  یکی ایران -3
4- The European Patent Organization 
5- www.epo.org/2019 
6- The United States Patent and Trademark Office 
7- www.uspto.gov/2019 

  .تلقی نمود
  يفکر تیمالک با مرتبط یالملل بین معاهدات -4

 یجهان سطح در ياریبس یالملل نیب يها موفقتنامه و معاهدات
 ندا هشد بیتصو امضاء و يفکر ییدارا چند ای کی با مرتبط و
 یجهان سازمان و پویوا مانند یالملل نیب يها سازمان رنظریز که

  .شوند می اداره تجارت
 و معاهدات نیتر مهم از يتعداد بخش نیا در 

معرفی  يفکر تیمالک با مرتبط یالملل نیب يها نامه موافقت
  :خواهند شد

 یصنعت ییدارا از تیحما منظور به سیپار پیمان 1- 4
)1883(  

 در معناي(دارایی صنعتی  حمایت از پیمان پاریس براي
هاي مفید،  گسترده شامل ثبت اختراع، عالمت تجاري، مدل

عالئم خدماتی، نام تجاري، نشان جفرافیایی و مبارزه با رقابت 
پیمان به سه  یاساس اصول. منعقد شده است )غیرمنصفانه
 نیقوان ،9تقدمحق  ،8یمل رفتار: شود یم میتقس یدسته اصل
  .]12[ مشترك

کند که در  پیمان مطرح میاین بر اساس اصل رفتار ملی، 
خصوص حمایت از دارایی صنعتی، هر کشور عضو باید 

کند مشابه آن را  حفاظتی را که به تابعین کشور خود اعطاء می
پیمان، حق این . به تابعین کشورهاي عضو دیگر اعطاء کند

هاي صنعتی در نظر  ها و طرح تقدم را براي ثبت اختراع، عالئم
برپایه ثبت اولین اظهارنامه در یکی  گرفته، به این صورت که

ماه  12(از کشورهاي عضو، متقاضی در مدت زمان مشخص 
براي درخواست ثبت در سایر کشورهاي عضو از زمان ثبت 

فرصت دارد که براي حفاظت در دیگر ) اولین اظهارنامه
  .]12[کشورهاي عضو درخواست کند 

ام چندین قانون مشترك وضع کرده که تممزبور،  پیمان
ترین آنها اصل  مهم. کشورهاي عضو باید از آنها پیروي کنند

استقالل اعطاء گواهی ثبت اختراع در کشورهاي عضو مختلف 
براي اختراع مشابه است که حقوق اعطاء شده در کشورهاي 

 اختراع بررسی که معنی این به عضو مستقل از یکدیگر است؛
مبداء  کشور در اختراع ثبت حقوق از مستقل کشور، یک در
پیمان پاریس شرایطی براي ثبت عالئم تنظیم . باشد می

                                                 
8- National treatment 
9- Right of priority 
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طبق قوانین داخلی خود آن را  ،کند چون هر کشور عضو نمی
  .1]12[کند  وضع می

  )1886(براي حق نشر برن پیمان 2- 4
نامه اولیه چندگانه در سطح جهانی  که موافقت 2پیمان برن

اي را تشکیل داده که به روي  مرتبط با حق نشر است اتحادیه
تمامی کشورها باز است و حفاظت حداقلی مشخصی را ایجاد 

چه اثر منتشر (ملی  یکسانرفتار: این الزامات شامل. کرده است
قی ، اعطاء برخی حقوق اخال)شده باشد چه منتشر نشده باشد

برداري از اثرش، اعطاء برخی حقوق  به نویسنده درجهت بهره
و تصویب ) مانند حق انحصاري ترجمه، بازنشر(اقتصادي 

) سال پس از فوت صاحب اثر 50(حداقل شرایط حفاظت 
کشور پیمان برن را  140بیشتر از . براي آثار گوناگون است

حیه امضاء کردند و آخرین اصال 1886براي اولین بار درسال 
  3.انجام شد 1971آن در سال

  )1891( عالئم یالملل نیب ثبت با مرتبط دیمادر قرارداد 3- 4
در  ،یک عالمتالمللی  با ثبت بیندهد که  اجازه می نظاماین 

در  دیمادر قرارداد. حفاظت شودآن  از بسیاري از کشورها
 نیز پیوست آنپروتکل اما یک . دیرس بیبه تصو 1891سال

را  دیمادر نظامبا این هدف که  مصوب شد 1989در سال
 یداخل نیبا قوان شتریب يو سازگار ردهک رتریپذ انعطاف
 نیبه ا وستنیکه قادر به پ ایجاد کند یخاص يکشورها
  .4]12[ نامه نبودند موافقت

  )1970( اختراع ثبت همکاري معاهده 4- 4
کند  تسهیالتی ایجاد می PCT(5(معاهده همکاري ثبت اختراع 

زمان در  کند که درخواست گواهی براي اختراع به طور هم می
المللی  هر یک از کشورها به وسیله ثبت تنها یک اظهارنامه بین

 ثبت خواهان که متقاضی بر این اساس .]12[ به دست آید
 استفاده با واحد و با زبان تواند می است کشور چند در اختراع

 معنی به این البته کند؛ پیگیري را خود اظهارنامه تقدم حق از
 نینچ. نیست ملی اختراع ثبت فرآیند طی به نبودن ملزم

ساکن  ای تیکه مل یممکن است توسط هر کس یدرخواست

                                                 
  .به پیمان پاریس پیوست 1958 سال در ایران -1

2- The Berne Convention 
 .نیست برن پیمان عضو حاضر حال در ایران -3

  .شد مادرید نامه موافقت عضو 2003 درسال ایران -4
5- The Patent Cooperation Treaty 

  .6شود ارائهاست  این معاهده عضوکشور  کی
  )1958( 7سبونیل نامه موافقت 5- 4

نامه  نامه لیسبون به منظور تجدیدنظر در موافقت موافقت
در جهت حمایت از اسامی مبداء و  1958مادرید در سال 
 1تحت ماده. المللی این اسامی منعقد گردید تسهیل ثبت بین
نامه، کشورهاي عضو ملزم هستند که از اسامی  این موافقت

مبداء محصوالت سایر کشورهاي عضو که در کشور مبداء 
منظور از اسم مبدأ، . تحت حفاظت قرار دارد، حمایت کنند

سم جفرافیایی کشور، منطقه یا محلی است که محصول در ا
توان ناشی  شود و کیفیت محصول را می آنجا تولید و صادر می

از محیط جغرافیایی دانست و محبوبیت محصول به دلیل 
در اصالحات بعدي الزامات این معاهده . کشور مبداء است

عالوه بر شرایط جغرافیایی به فرهنگ و سنن یک منطقه نیز 
 .توسعه یافت

  )1946( تجارت و تعرفه یعموم نامه موافقت 6- 4
اي بین  توافقنامه )گات(نامه عمومی تعرفه و تجارت  موافقت

ها و دیگر موانع  کشورها است که هدف آن کاهش تعرفه
نامه گات در  موافقت. تجاري در رابطه با تجارت کاال است

صورت  1946هشت دور اجرا شد که اولین دور آن در سال 
، در 8گرفت و در آخرین دور از آن یعنی دور اروگوئه

 دور در. ]13[سازمان تجارت جهانی تأسیس شد  1994سال

 آمد پدید نیز کاالیی جدید چندجانبه نامه موافقت 12 اروگوئه،

فکري  مالکیت حقوق تجاري هاي جنبه نامه موافقت که
. اروگوئه است دور در اسناد ترین مهم از یکی) تریپس(

نامه تریپس حداقل استانداردهاي حمایت از حقوق  موافقت
و شرایط  مالکیت فکري را تنظیم کرده و درخصوص محدوده

ثبت اختراع باید براي  -1: کند حق اختراع مواردي را اعالم می
در تمامی  )محصول یا فرآینداعم از (تمام اختراعات، 

هاي فناوري درصورتی که اختراع جدید و داراي گام  زمینه
. استسازي باشد، مجاز  ابتکاري و با قابلیت تجاري

و  هاي جراحی، تشخیصی هاي عضو از ثبت روش دولت
ثبت  - 2 .شوند میدرمان براي مداواي انسان یا حیوان منع 

یا به  شوند میاختراع باید فارغ از اینکه آیا محصوالت وارد 
و بدون توجه به محل  شوند میصورت محلی تولید 

                                                 
 .شد در ایران اجرایی 2013از سال  اختراع ثبت همکاري معاهده -6

7- Lisbon 
8- The Uruguay Round 
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شرایط  -3. جغرافیایی اختراع و نوع زمینه فناوري انجام شود
که بیست سال حفاظت نباید قبل از تاریخ انقضاء ثبت اختراع 
  ].14[  از تاریخ درخواست ثبت است به پایان برسد

کشورهاي . االجرا شد الزم 1995نامه تریپس از تاریخ  موافقت
یافته، در حال  بندي کشورها به توسعه عضو بر اساس طبقه
یافته براي اجراي شرایط قرارداد تریپس  توسعه و کمتر توسعه

ي کشورهاي توسعه برا. هاي گوناگونی هستند داراي مهلت
، کشورهاي در حال توسعه از تاریخ 1996یافته از تاریخ 

و براي اعضاء کشورهاي کمتر توسعه یافته از تاریخ  2000
  1].14[  قابل اجرا شد 2006

شمولی نظام حقوق مالکیت فکري، تردیدي نیست که جهان
و در مذاکرات دور   1994نامه تریپس در سال با انعقاد موافقت

در مقایسه با رویکرد گزینشی و . ئه سرعت گرفتاروگو
هاي دو یا چندجانبه پیشین، تریپس  نامه نامنظم موافقت

استانداردهاي حداقلی یکسانی را در همه موضوعات حقوق 
 2»سواري مجانی«نگرانی از مسئله . مالکیت فکري وضع کرد

ي فکري در سطح ها داراییهاي غیرمجاز از  برداري ه و بهر
بب شد که مالکیت فکري نیز به به برنامه مذاکرات جهان، س

نامه  استاندارهاي حداقلی مقرر در موافقت. جهانی اضافه شود
شمولی نظام حقوق مالکیت فکري و تریپس، نمونه بارز جهان

  .هاي ملی است ادغام این مقررات در سیاست داخلی نظام
  
  يفکر تیها در مالک ضرورت دخالت دولت -5

ها موظف هستند در  مطرح است که چرا دولت حال این سوال
حوزه انواع مالکیت فکري، مداخله و نهادسازي و 

شود این امور را به حال خود  گذاري نمایند؟ آیا نمی سیاست
  المللی اکتفاء نمود؟ رها کرد و یا صرفاً به پوشش مقررات بین

ها در حوزه مالکیت فکري،  در مورد دالیل دخالت دولت
  ]:15[  وجود داردچهار نظریه 

کند که حقوق مالکیت  اظهار می 4)الك( 3قانون طبیعی) الف
فکري، حقی اخالقی است که هر فردي به طور طبیعی و 

این نظریه، . مستقل از قوانین و حکومت، آن را داراست
اي در آثـار نظـري مربوط به مالکیت فکري  جایگـاه برجـسته

                                                 
  .است ذیرفتهرا نپ پسینامه تر موافقت تاکنون ایران -1

2- Free Riding 
3- Natural law 
4- Locke 

  .دارد
، حقوق مالکیت فکري 6هگل 5»بهبود شخصیت«تئوري ) ب

 به عبارتی،. داند را الزام اخالقی براي بهبود شخصیت افراد می
  .مخلوقات ذهنی افراد بخشی از شخصیت آنها است

کند که حقوق مالکیت  مطرح می 7تئوري پاداش نوزیک) ج
در واقع . کند فکري پاداشی براي مشارکت و لیاقت فراهم می

ان به طور اخالقی سزاوار هاي نوآورانه و مخترع خالقان ایده
توجیه اخالقی حقوق . پاداش براي استعدادشان هستند

مدار مالکیت فکري که تاکنون به آنها اشاره شد عمدتاً اخالق
  .و مخالف کاربردگرایی هستند

پیامد تئوري اخالق سیاسی و  9بنتهام 8تئوري رفاه اجتماعی) د
قی و اجتماعی است که معتقد است قوانین قانونی و اخال

آیند که شادي را در  مانند حقوق مالکیت فکري به وجود می
مالکیت فکري براي توسعه دانش زیرا  جامعه گسترش دهند

ها براي جامعه مفید هستند زیرا  مفید کاربرد دارد و نوآوري
  .دهند را اشاعه میو شادي ها  خوشی

چه ناست لذا چنا 10خالصه اینکه دانش ذاتا یک کاالي عمومی
ترین  برداري تجاري از دانش انجام دهیم مهم بخواهیم بهره

ویژگی این دانش باید مالکیت پذیري و قابلیت معامله آن 
وتوسعه  که معموال ناشی از تحقیق(بخشی از دانش . باشد
گردد که ارزش  منجر به تولیدات و فرآیندهایی می) است

اري با وجود نظام مالکیت فکري، حق انحص. تجاري دارند
گردد و این  قانونی به مالک دارایی فکري اعطاء می

نظام مالکیت . توانند در بازار آزاد عرضه شوند محصوالت می
دهد که براي این تولیدات و فرآیندها  فکري به بازار اجازه می

کردن دیگران  مشکل انگیزش با منع. تعیین کندقیمت منصفانه 
ابراین دارنده دارایی شود؛ بن از استفاده اطالعات فنی رفع می

 ].16[ فکري قادر خواهد بود که از تحقیق خود بهره ببرد
بنابراین کارکرد اصلی نظام ثبت اختراع، تشویق به خالقیت و 

  .نوآوري است در نتیجه
در علم اقتصاد نیز، مکاتب اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد 

به عنوان دو مکتب محوري و رقیب در حوزه (تکاملی 
هاي تئوریک  ست در پایهاممکن ) سیاست فناوري و نواوري

                                                 
5- Personality development 
6- Hegel 
7- Nozick 
8- social utility 
9- Bentham 
10- Public Good 
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هایی داشته باشند اما هردو  و برخی داللت سیاستی تفاوت
گذاري مالکیت فکري نقش  مکتب، براي دولت در سیاست

دهی  نئوکالسیکها این نقش دولت را از باب شکل. دقائل هستن
بازار وصیانت از سازوکار آن و نیز حفظ حقوق افراد میدانند 

ها از باب نهادسازي براي رفع شکست در نظام  و تکاملی
کشورهاي در حال توسعه باید ترکیبی از این .وريآنو

رویکردها را انتخاب کنند و متناسب با شرایط کشورشان به 
و به عبارت ] 17[ گذاري بپردازند  م مقررات و سیاستتنظی

  .دیگر، نظام مالکیت ملی فکري خود را ایجاد نمایند
  
  نظام ملی مالکیت فکري -6

نظام مالکیت فکري هرکشور، متشکل است از انواع مختلف 
هاي  ي فکري در زمینهها داراییدارایی فکري، کاربران 

ه المللی که کشور ب ي بینها نامه اي از موافقت مجموعه مختلف،
هاي مالکیت فکري آن کشور و نیز  سیاست ،ها پیوسته استنآ

نهادها و قوانین مربوطه که در این قسمت به طور مختصر به 
  .شود آنها پرداخته می

 يفکر تیمالک نظام يکارکردها 1- 6

. کارکردها و ساختار، اجزاي اصلی نظام مالکیت فکري هستند
کارکرد اصلی نظام مالکیت فکري تشویق به اختراع، خالقیت 

نوآوري است که این ایجاد انگیزه از سه طریق  در نتیجهو 
حق انحصاري  ایجادنظام با این اول، وجود . شود انجام می

مهم براي براي دارایی فکري در مدت زمان محدود، انگیزه 
دوم، مدت زمان محدودي که . کند فعالیت نوآورانه ایجاد می

طی آن مالک اختراع حق دارد دیگران را از استفاده از دارایی 
ري از آن را بردا ه فکري خود منع کند، محیط توسعه و بهر

را در برابر رقابت غیرقابل کنترل و  کند و مالک تسهیل می
اند، محافظت  نجام ندادهکسانی که ریسک مالی اولیه را ا

بندي و  چارچوبی براي طبقه مزبور،سوم، نظام ]. 8[نماید  می
به این . کند انتشار اطالعات فناورانه در سراسر جهان ایجاد می

طریق که در ازاي واگذاري حق، مالک باید جزئیات دارایی 
برداري تجاري از  حق بهره. فکري را به جامعه افشاء کند

انقضاء تاریخ حق انحصاري، به حوزه اطالعات پس از 
توانند به طور کامل استفاده  عمومی انتقال یافته و همه می

و این امر به تکامل پایه فناوري در صنعت کمک . تجاري کنند
  .کند می

به دلیل اهمیت ثبت اختراعات در نظام مالکیت فکري در این 
   :دشو قسمت به چهار کارکرد مهم آن اشاره می

یاد  1»کارکرد انگیزشی«تشویق به نوآوري به عنوان  از کارکرد
ترین کارکرد نظام اختراعات  شده این کارکرد شناخته. شود می

ارتباط دارد؛ در واقع به دلیل  2است و با تئوري پاداش
هاي مخترع در ایجاد  گذاري هاي نوآورانه و سرمایه تالش

دارایی فکري، جهت افزایش نوآوري، حق انحصاري به او 
  . شود اعطاء می

ثبت . است 3»اي کارکرد مبادله«کارکرد بعدي نظام ثبت اختراع 
ي نامحسوس در ها داراییثبت اختراعات، هم به عنوان 

محاسبه هزینه مبادله محصول نهایی نمود یافته و هم به عنوان 
  ].18[هاي نوآورانه آتی مشارکت دارند  ورودي در فعالیت

رارداد ثبت اختراع، اختراعات همچنین بر اساس تئوري ق
اطالعات فنی به عنوان مبنایی  يافشا. را دارند 4»کارکرد افشا«

براي حمایت قانونی در معامله بین مخترع و جامعه دیده 
این کارکرد، حداقل از دو طریق باعث افزایش  ].18[شود  می
دهد که با استفاده  اول، به جامعه اجازه می :شود وري می بهره

برداري از اختراع پس از انقضاء دوره  هاز آزادسازي بهر
تواند،  اطالعات می يدوم، افشا. حفاظت، از آن استفاده کند

حتی در دوره حیات حق اختراع، دیگران را در تولید 
عالوه بر الهام . اختراعات جدید و بهبود آینده کمک کند

اطالعات در موارد دیگري  يبخشی براي مخترعان دیگر، افشا
به ممتحن اختراعات جهت تأیید اختراع و از قبیل کمک 

اصالت مخترع به عنوان فردي که پدیدآورنده بوده، کمک 
  ].19[کند  می

. ثبت اختراع مطرح است 5»دهی کارکرد عالمت«در نهایت 
هاي نوآورانه شرکت را  ثبت اختراع، قابلیت گواهی داشتن
و توانایی آن را در افزایش سرمایه الزم گسترش  دادهنشان 
دهی به معناي  کند که عالمت  بیان می 6هال]. 18[دهد  می

هاي  فعالیت. اعتباري براي جذب همکاران پژوهشی است
هاي فناورانه و  وتوسعه گذشته، نشانگر خوبی از قابلیت تحقیق

هاي  تواند براي آغاز همکاري با سازمان سطح آن است که می
 ].20[  وتوسعه مفید باشد دیگر در زمینه تحقیق

                                                 
1- Incentive Function 
2- Reward Theory 
3- Transactional Function 
4- Disclosure Function 
5- Signaling Function 
6- Hale 
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  يفکر تیمالک نظام گرانیباز 2- 6
عناصر اصلی نظام مالکیت فکري، بازیگران آن هستند یعنی 

ها و ذینفعانی که در طراحی،  اي از مؤسسات، سازمان مجموعه
. اجرا و اعمال مالکیت فکري در اقتصاد ملی نقش دارند

باید براي ایجاد قوانین  يکشورهرساختارهاي سازمانی که 
  ]:8[ شوند میبه سه دسته تقسیم  ،کند مالکیت فکري تأسیس

هایی که به عنوان بخشی از مجموعه دولتی عمل  سازمان �
  گذاري؛ کند، مانند دفتر مالکیت صنعتی و نهادهاي سیاست می
هاي خارج از بدنه دولت که ممکن است براي  سازمان �

نظارت دولتی ایجاد شوند، مانند واحد یا کارگزار عالمت 
  تجاري و ثبت اختراع؛

  ها و سایر نهادهاي قضایی دادگاه �
استفاده کنندگان یا کاربران مالکیت فکري، بعد از سازمانها، 

ه در دومین گروه از بازیگران نظام مالکیت فکري هستند ک
  :مانند. کنند ایجاد مالکیت فکري نقش مهمی را ایفاء می

هاي  شرکت نظیرهاي فکري  بردار از مالکیت ه هاي بهر بنگاه ?
  کوچک و متوسط

هاي غیررسمی و سنتی که عموماً از نشان جغرافیایی  بخش ?
  .کنند استفاده می

هاي شرکتها و مؤسسات تحقیقات دولتی که  دانشگاه ?
 .گیرند هاي زایشی ذیل آنها قرار می رکتو ش نوآفرین

  وکارهاي پیشرو کسب ?
  يفکر تیمالک يراهبردها 6-3

 تشویقبه منظور هاي مالکیت فکري  هر چند که حمایت
 يدنبال کردن اهداف تجاردرجهت  ای تیو خالق ينوآور

و  يتجار يها عالمت بر اساسمحصول  زیمانند تما( گرید
حال، تأثیر آنها  نیبا ا، شوند میاعطاء ) ییایجغراف يها نشانه
از ، شوند میکه در آن اعمال  يا نهیزمبستر و به  یبستگکامالً 

 ،فناورانهو  یعلم يها رساختیکشور، ز دیجمله ساختار تول
 ریاندازه بازار و سا ،پذیر ریسک هیدر دسترس بودن سرما

 تیحقوق مالک شدت اعمالبه طور خاص، . دارد عوامل
است احتماالً  يفناور صکه واردکننده خال يدر کشور فکري

 نه، خواهد بود حقوق در خارج از کشوردارنده به نفع 
واضح است که کشورهاي داراي . ]21[ی صاحبان حقوق داخل

سطوح مختلفی از توسعه اقتصادي و توانایی مشارکت در 
توسعه فناوري و تقلید، منافع متفاوتی در حفاظت از 

دارند و این باعث وجود تفاوت معنادار در  ي فکريها دارایی
لذا هر دولتی قبل از تصویب . شود قدرت و شدت قوانین می

قوانین مالکیت فکري خود، باید ابتدا سیاست خاصی را بر 
کشورهایی با . دکنهاي خاص کشورش ترسیم  اساس ویژگی

سطح درآمد متوسط و پائین، عموماً در سطوح پائین فناوري 
ل به تقلید و مهندسی معکوس دارند پس طبعا هستند و تمای

. گیري کنند نباید در مورد حفاظت از اختراعات، سخت
اقتصادهاي در سطح درآمدي باال، نوآورتر هستند و حمایت 

  ].22[  گیرد از اختراعات در آنها شدت می
دهد که کشورهاي آسیاي شرقی که  تجربیات گذشته نشان می
زمانی که صنعت آنها رشد اند در  به تازگی صنعتی شده

تر  چندانی نداشته است از سیاست نظام مالکیت فکري ضعیف
کند که بسیاري از  اشاره می 1ماسکوس. اند استفاده کرده

اند مانند کره،  کشورهاي که از نظر اقتصادي پیشرفت کرده
تر از مالکیت  اي از حفاظت ضعیف تایوان و ژاپن، در دوره

توان گفت که قدرت و  پس می. ]23[اند  فکري بهره برده
اثربخشی اعمال حقوق بر اساس سطوح مختلف توسعه 
اقتصادي متفاوت است و بزرگترین تفاوت در حفاظت از 

کشورهاي (جنوب -مالکیت فکري در طول خطوط شمال
کشورهاي در حال . دهد رخ می) در حال توسعه- یافته توسعه

هندسی معکوس، هاي تقلید و م توسعه براي پائین آوردن هزینه
هاي  هایی که داراي هزینه ثبت اختراع ضعیف در بخش نظاماز 

استفاده ) مانند بخش هوافضا(وتوسعه هستند  باالي تحقیق
اما در مراحل بعدي توسعه، نظام مالکیت فکري . کنند می
  .هاي بیشتري را باعث شود تواند پیشرفت می ترقوي

شدن و رشد  نظام مالکیت فکري قوي لزوماً براي صنعتی
در بسیاري کشورها ردپایی . اقتصادي کشورها ضروري نیست

از نظام ثبت اختراعات قوي در زمان فرارسی کشورهاي در 
در واقع مقداري سواري مجانی که . شود حال توسعه دیده نمی

ناشی از نظام ثبت اختراعات ضعیف است باعث موفقیت در 
طور که  همان. فرارسی کشورهاي کمتر توسعه شده است

پس  .هایی از این راهبرد بهره جسته بود کشور آمریکا در دوره
مشخص است که حقوق مالکیت فکري قوي به کشورهاي 

رساند و طبیعی است که آنها برکشورهاي  توسعه یافته بهره می
در حال توسعه براي مطابقت با حداقل استانداردهاي حفاطتی 

                                                 
1- Maskus 
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ه کمتري دارند از وتوسع کشورهایی که تحقیق. فشار بیاورند
تري هم برخوردارند و لذا نظام مالکیت  سطح نوآوري پائین

وري آنهاست و لذا آتر پاسخگوي بهتر نظام نو فکري ضعیف
المللی  کوشند با وجود پذیرش معاهدات بین این کشورها می

در  هاییي فکري، از طریق ایجاد استثناها داراییحفاظت از 
شان در مقابله با فشار هاي پاسخگوي نگرانی ،قوانین خود

سیاست جامع  و اتخاذ لذاست که تدوین. جامعه جهانی باشند
کشورهاي در حال توسعه، بسیار ضروري  برايمالکیت فکري 

  .نیاز قانونگذاري در این زمینه استو پیش
  يفکر تیمالک مقررات و نیقوان 6-4

ر نظام مالکیت قوانین مالکیت فکري یک دسته مهم از عناص
در رابطه با اختراعات،  است فکري است که شامل مقرراتی

هاي تجاري و دیگر محصوالت قابل  آثار ادبی و هنري، نشان
هر چند . اند عرضه در بازار که از ذهنی خالق منتج شده

توجهی  اي تأثیر قابل المللی و منطقه هاي بین معاهدات و پیمان
ي مختلف گذاشته و فرآیند بر قوانین مالکیت فکري کشورها

بیشتر کشورها را در  ،سازي قوانین مالکیت فکري المللی بین
اما هنوز قوانین ملی کشورها اهمیت ] 24[ جهان درگیر کرده 

 دهد نشان می ،مطالعات انجام شده. هاي زیادي دارند و تفاوت
در ، اختراعات ژهی، به وهاي مالکیت فکري نظامنقش که 
متفاوت  یقابل توجه زانیبه م مختلف يها بخش ای عیصنا
هاي  براي توجیه این اختالفات، باید گفت که بخش. است

هاي متفاوتی هستند از قبیل ساختار  مختلف داراي ویژگی
شرایط رقابت، اندازه، موانع ورود، رشد بازار، (بازار و صنعت 
هاي  فرصت(ماهیت فناوري ...) وتوسعه و شدت تحقیق

 و ماهیت قوانین مالکیت فکري..) ایه وفناورانه، شدت سرم
افزار و آثار خالقانه،  براي نرم حق نشراختراع براي فناوري، (

نظام ثبت ...). عالمت تجاري در بازارهاي مشتري محور و
اختراعات عمدتاً به منظور حفاظت از صنایعی که به شدت 
وابسته به دانش بوده و داراي نرخ پائینی از تقلید هستند به 

ها معموال داراي سطح باالیی از  این بخش. شود ر گرفته میکا
با این حال بسیاري از صنایع نوظهور . وتوسعه هستند تحقیق
هاي پائینی در نوآوري دارند و از مزیت پیشرو و اولی  هزینه

ها نسبت به  این شرکت در نتیجهکنند و  بودن استفاده می
و اهمیت  مسئله سواري مجانی حساسیت کمتري نشان داده

لذا پیشنهاد شده . تر خواهد شد ثبت اختراع در اینجا کم رنگ

هاي مختلف، راهبردهاي متفاوتی از لحاظ دوره  که براي بخش
  .]25[ي فکري لحاظ شود ها داراییحفاظت یا شمول 

 2که در بند(از آنجا که براي هریک از انواع مالکیت فکري 
وجود دارد، طبعا  در هر کشور قوانین خاصی) مقاله اشاره شد

بررسی قوانین کشورهاي مختلف، کاري بسیار حجیم و 
پیچیده خواهد بود و لذا در اینجا به بررسی قوانین چند 

  .شود افزار پرداخته می کشور، صرفاً در دو حوزه دارو و نرم
  يداروساز صنعت 4-1- 6

 از عمومی سالمت در اساسی داشتن نقش واسطه به دارو

 سوي دیگر، در اقتصادي و حاشیه سود باال از نقش و سو یک

 مهمی جایگاه از اختراع حق موضوعات مشمول میان

 حق با رابطه در که شده امر باعث همین .برخوردار است

 کشورهاي جدي میان هایی چالش دارویی، محصوالت اختراع

کشورهاي در حال  .شود ایجاد توسعه حال در و یافته توسعه
دسترسی به محصوالت دارویی ضروري با توسعه به منظور 

. کنند تر از ابزارهاي سیاستی متفاوتی استفاده می قیمت پائین
برخی از ابزارهایی که کشورهاي در حال توسعه در بخش 

  :کنند شامل موارد ذیل است سالمت عمومی استفاده می
 معادات به نپیوستن مهلت از برداري ه بهر( گذار دوره ·

 در حال کشورهاي تریپس نامه موافقت بر اساس): جهانی
 که طور همان که هستند برخوردار ارفاقی مهلت از توسعه
 تا توسعه در حال کشورهاي براي مهلت این شد اشاره قبال
 2005 سال از یافته توسعه کمتر کشورهاي براي و 2000سال
 مشخص يها تاریخ از باید کشورها این که معنی این به. بود
 ملزم و باشند ترییپس نامه موافقت شرایط و مفاد به متعهد شده

 مختلف هاي زمینه در که دارایی فکري انواع تمام از هستند
 ارفاقی مهلت این در کشورها. کنند محافظت است فناوري

 .دهند توسعه را خود صنعت ندستتوان می

در مجوز اجباري به دلیل قیمت باالي : مجوز اجباري ¸
محصوالت داراي برند، دولت اجازه واردات محصوالت 

کند در این صورت محصول با قیمت  ژنریک را صادر می
  .گیرد ارزانتر در اختیار عموم قرار می

گیرد که محصولی که  زمانی شکل می: واردات موازي ¹
دومین بار در بازار تحت حفاظت مالکیت فکري است براي 

گردد؛ به این صورت که عالوه بر اینکه کشور  عرضه می
کند،  تولیدکننده، محصول را به کشور دیگري صادر می



  هاي نظام مالکیت فکري با هدف توسعه نوآوري سیاست

280  

محصول بدون نیاز به اجازه مالک آن، از بازار محلی کشور 
تر در کشور  شود و به قیمت ارزان تولیدکننده خریداري می

 .شود دوم عرضه می

º با بروز : ي دولت از اختراعات ثبت شدهاستفاده غیرتجار
شرایط اضطراري در برخی کشورهاي در حال توسعه و نیاز 

دولت بدون  ،به برخی داروهاي ضروري مانند داروهاي ایدز
اجازه مالک محصول، اجازه واردات داروهاي ضروري 

 .دهد مشخص شده را به چند شرکت محلی می

º ثبت اختراع استثناء در حقوق و شمول اعطاء گواهی :
کشورهاي در حال توسعه با استثناء نمودن اعطاء ثبت اختراع 
به محصوالت دارویی بر اساس قانون محلی کشور خود، 

 .دهند اجازه تولید داروهاي ژنریک را به تولیدکنندگان می

 ،کشورهاي در حال توسعه: معافیت در قابلیت اختراع ¼
شده را به دلیل  استفاده جدید از محصوالت موجود و شناخته
کنند زیرا حفاطت  دسترسی به داروها، از ثبت اختراع منع می

از استفاده جدید باعث تمدید دوره حفاظت اختراع شده و به 
  .نوعی جلوگیري از تولید ژنریک محصوالت است

یکی از دیگر از ابزارهاي سیاستی که در : کنترل قیمت ½
گذاري افتراقی  شود قیمت صنعت داروسازي از آن استفاده می

هاي متفاوت،  هاي بزرگ با استفاده از قیمت شرکت. است
سودهایشان را در محصوالتی که در بازارهاي با سطح 

دهند؛ هچنین  رسانند افزایش می درآمدي پائین به فروش می
کنند که کشورهاي فقیر به محصوالت با  مینان حاصل میاط

گذاري  اندازي نظام قیمت راه. تر دسترسی دارند قیمت مناسب
هاي پائین را در کشورهاي در حال توسعه  افتراقی اجازه قیمت

یافته با  دهد در حالی که همان محصول در کشور توسعه می
  .]26[شود  قیمت باالتري یافت می

تریپس و  1ي در حال توسعه که از دوره گذاریکی از کشورها
بود که با ایجاد محیط  وستانمهلت ارفاقی بهره بردند؛ هند

باعث توسعه صنعت داروسازي خود  ،گذاري مکمل سیاست
هند به دلیل وجود شرایط اولیه یعنی منابع انسانی . شد
هزینه با متخصصان دانش فنی و همچنین بازار محلی  کم

قادر بود که از تولید دارو سود اقتصادي به بزرگ براي دارو 
باعث  1970اما عامل اساسی دیگري که در دهه. دست آورد

هاي فناورانه صنعت دارو در هند شد وجود  توسعه در ظرفیت

                                                 
1- Transition Period 

اي از قانون اختراعات  جنبه. سیاست دقیق مالکیت فکري بود
در هند که بر صنعت داروسازي تأثیر گذاشت  1970سال

نه (گواهی اختراع تنها در اختراعات فرآیندي شامل اعطاء 
عدم بر اثر . مدت مرتبط بود و حفاظت کوتاه) محصول

حفاظت از اختراع محصول در صنایع داروسازي، غذایی و 
توسعه فرآیندهاي  بود کهشیمیایی، مهندسی معکوس 

جایگزین براي محصوالتی که در کشورهاي دیگر ثبت شده 
ثبت اختراعات ضعیف،  نظامجود اگر چه و. بودند تسهیل شد

شان در  مخترعین خارجی را به منظور ثبت کردن محصوالت
داد که  هاي هندي اجازه می کرد اما به شرکت هند تشویق نمی

. فرآیندهاي جایگزین براي تولید و ایجاد داروها پیدا کنند
ها را  نظام ثبت اختراع فرآیندي، توسعه فناورانه و رشد صنعت

ثبت اختراعات  نظامد و گواه این ادعا سیاست و کن تشویق می
کشورهاي توسعه یافته است که در زمانی که صنایع آنها در 

براي مثال محصوالت . مرحله شکوفاشدن بود اتخاذ کردند
آلمان، ایتالیا،  چوندارویی و ترکیبات شیمیایی در کشورهایی 

 و محصوالت شیمیایی در کانادا 1970ژاپن و سوئیس تا دهه 
  ].27[  غیرقابل ثبت ماندند 1990و اسپانیا تا دهه 

گسترش یافت و تغییرات  1990صنعت داروي هند در دهه
گذاري در پایان دوره گذار که سال  سیاست نظاماي در  عمده
به  2002 قانون ثبت اختراعات در سال. بود لحاظ شد 2005

منظور تحقق بخشیدن به تعهدات تریپس اصالح شد که شامل 
ساله براي  و دوره حفاظت بیست 2ایجاد سیستم میل باکس

  ].27[  اختراعات بود
مثال مهم دیگر آن است که کشور زیمبابوه به دلیل اهمیت 

بر اساس . دوره اضطراري را اعالم کرد ،موضوع بیماري ایدز
اعالم دوره اضطراري، دولت این اختیار را دارد که داروهاي 

به منظور درمان افراد مبتال به  داراي گواهی ثبت اختراع را
ایدز تولید و استفاده کند و همچنین اختیار دارد که داروهاي 

  .ژنریک را براي درمان وارد کند
کشور کنیا نیز از سیاست واردات موازي بهره برد و از نظام 

                                                 
تریپس همه کشورهاي عضو موظف به ثبت اختراعات در بر اساس الزامات  -2

لذا کشورهایی که تریپس . ها از جمله دارو هستند و اجازه استثناء ندارندهمه حوزه
اختراعات دارویی  تااند  اند اما هنوز قوانین ملی خود را با آن تطبیق ندادهرا پذیرفته

داري آن در سیستم میل موظف به دریافت اظهارنامه و نگه ،محسوب شونداستثناء 
موظف به بررسی و  ایجاد شدقوانین متناسب با تریپس  هروقتباکس هستند تا 

 .باشندثبت 
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پارلمان کنیا در . المللی استفاده کرد در سطح بین 1زوال حق
را تصویب کرد و تمرکز قانون مالکیت صنعتی  2001سال

اصلی این قانون بر بحث تأثیر گواهی ثبت اختراع بر قیمت 
مین سالمت عمومی با هدف داروهاي ضروري و نیاز به تض

  ].27[  افزایش دسترسی به داروهاي ضروري در کنیا بود
  افزار نرم صنعت 4-2- 6
 فکري دارایی از بارز اي نمونه توان می را اي رایانه افزار نرم

 خود، غیرملموس و غیرفیزیکی ماهیت وجود با که برشمرد
 حقوقی سازوکارهاي اگر و است اقتصادي ارزش کامالً داراي

 از جلوگیري و ها دارایی گونه این بر مالکیت اعمال براي الزم
 امکان عمالً نشود، اجرا و طراحی آنها در غیرمجاز استفاده
 صنعت نتیجه در و مرتبط وکارهاي کسب رشد و گیري شکل
 هاي خالقیت ظهور آن پی در و آمد نخواهد وجود به افزار نرم

]. 28[  شد خواهد مواجه جدي موانع با زمینه این در بشري
از کشورها انجام داد  2000در سال  خود کهدر بررسی  2بالیند

هاي متفاوتی به  ها از راهبرد به این نتیجه رسید که شرکت
هاي  بیشتر شرکت. کنند افزار اتخاذ می منظور حفاظت از نرم

پیشرو و دنبالگرهاي اولیه آنها از قراردادهاي محرمانگی و به 
ز ا. کنند دنبال آن از مزیت پیشگام بودن در بازار استفاده می

ها از عالمت تجاري و به  منظر مالکیت فکري، این شرکت
دنبال آن از حق نشر بیشترین استفاده را در حفاظت از 

  .بردند افزار می نرم
هاي اخیر  افزار در سال هاي اخیر ثبت اختراع نرم اما در سال

به رشد بوده و به دلیل پیشرفت کشورهایی از قبیل ژاپن،   رو
رقابت روزافزون در این صنعت که به کره جنوبی و ایجاد 

به جاي عالمت (سرعت در حال رشد است ثبت اختراع 
افزاري  هاي بزرگ نرم به ویژه براي شرکت) تجاري و حق نشر

افزاري  طرفداران ثبت اختراعات نرم .اهمیت پیدا کرده است
قوي آمریکا براي ثبت اختراعات  نظامکنند که  ادعا می

افزاري، باعث شده که این کشور به عنوان پیشرو و یکی از  نرم
بر . افزار جهان شناخته شود کنندگان نرم بزرگترین عرضه

افزار قابل  اساس تأثیرات منتج از تجربه آمریکا، که در آن نرم
بر روي  2001هاي اروپایی از سال ثبت شدن است دولت

افزار ي بحث  اظت قوي از اختراعات نرمهاي حف فرصت

                                                 
1- Exhaustion regime 
2- Blind 

اروپا در ابتدا به صراحت عنوان کرده بود که . ]29[ کردند
افزار مشمول نظام ثبت اختراع نیست بلکه صرفاً شامل حق  نرم

افزارهاي  نشر است اما به دلیل وجود حفاظت اختراع براي نرم
امر این . افزار اروپا با تهدید مواجه شد آمریکایی، صنعت نرم

گیرانه خود  سبب شد که اروپا با درج شرایطی، قوانین سخت
اي  را تا حدي تعدیل کند و از لحاظ عملی تأثیر قابل مالحظه
 .در رویه قضائی و تصمیمات ادارات ثبت اختراع داشته باشد

تصویب شد  1990رایت در سال در چین نیز اولین قانون کپی
یک سال بعد . کردکه چارچوب قانونی را براي حفاظت ایجاد 

رایت وضع شد و در  مقرراتی به منظور اجراي قانون کپی
افزار کامپیوتر تصویب  همان سال قوانینی براي حفاظت نرم

به منظور ]. 30[  به پیمان برن پیوست 1992چین در سال. شد
چندین  2000افزار، دولت چین در سال توسعه صنعت نرم

افزار و صنعت  رمسیاست را براي تشویق به توسعه صنعت ن
هاي افزار نرم از تصویب کرد و بر حفاظت 3مدارهاي مجتمع

افزار  صنعت نرم ،ها با اتخاذ این سیاست. تأکید کرد ايرایانه
افزار کشورهاي  چین که سالیان زیادي زیر سایه صنعت نرم

یافته و حتی کشورهاي در حال توسعه مانند هند بود  توسعه
افزار به  صنعت نرم ،هاي جدید بر اساس سیاست. شکوفا شد

عنوان صنعت راهبردي جدید ملی شناخته شد و سند این 
اهمیت حمایت از مالکیت فکري در مدارهاي  ،سیاست

افزار را  نرم حق نشرافزار و همچنین وضع قوانین  مجتمع و نرم
  ]3[. مطرح کرد

  
 تیمالک نیقوان در رانیا وضع يمورد مطالعه -7

 يفکر
مقررات مختلفی در مورد مالکیت فکري از دیرباز در ایران 

نخستین قانون مالکیت فکري ایران در . وجود داشته است
عنوان  تحت کهدر حوزه مالکیت صنعتی بود  1304 سال
نامه  به تصویب رسید و آیین »قانون ثبت عالئم تجارتی ایران«

 1310 بعدها در سال. تصویب شد 1306 اجرایی آن در سال

 »ثبت عالئم و اختراعات«بور بازنگري شد و قانون قانون مز
نامه اجرایی آن  آیین. به تصویب رسید و قانون قبلی لغو گردید

در  »اجراي قانون عالئم تجارتی و اختراعات«عنوان  نیز تحت
پاریس  پیمانبه  1337 ایران در سال. همان سال تصویب شد

                                                 
3- Integrated Circuits (IC) 
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 در سالبار دیگر  1310قانون ثبت اختراعات سال. ملحق شد
با هدف بهبود و اصالح قوانین متناسب با شرایط  1386
. اي کشور توسط مجلس شوراي اسالمی بازنگري شد توسعه

رعایت الزامات  1386از عمده تغیرات و الزامات قانون 
تریپس در لحاظ نکردن استثنائات دارویی است که این استثناء 

در خصوص ثبت محصوالت دارویی  1310در قانون 
وجود داشت و صرفاً فرآیندهاي دارویی ) یبات داروییترک(
همچنین نظام . اجازه ثبت اختراع داشتند) ترتیبات دارویی(

به  1بررسی و ثبت اختراعات طی این قانون از نظام اعالمی
تغیر پیدا کرد که این امر به دلیل نبودن  2نظام ماهوي

اجرایی  1390زیرساخت اجرایی در مرجع ثبت از سال 
در تدوین این قانون رعایت حداکثري انطباق با قانون . دگردی

  .مدل وایپو مدنظر قرار گرفت
حقوق مالکیت  بارههایی که در ایران تاکنون در قانون سایر
 :هستند اند به صورت زیر تصویب شده فکري

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان،  ×
  1348مصوب 
نشریات و آثار صوتی، تکثیر کتب و  قانون ترجمه و ×

  1352مصوب 
افزارهاي  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم ×

  1379اي، مصوب  رایانه
  1382قانون تجارت الکترونیکی، مصوب  ×
قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال،  ×

  1382مصوب 
  1383هاي مبداء جغرافیایی کاال، مصوب  قانون نشانه ×
هاي صنعتی و عالئم تجاري،  بت اختراعات، طرحقانون ث ×

 1386مصوب 

هاي  هاي تجاري و طرح ثبت اختراعات، عالمتقانونی مرجع 
مان زصنعتی، مرکز مالکیت معنوي است که تحت نظارت سا

در قانون البته . ثبت اسناد و امالك کشور در قوه قضائیه است
) کشاورزي(مرجع ثبت اختراعات، وزارت فالحت  1304
این  1309سال، در  5، پس از گذشت ه بودبینی شدپیش

ر و پس از گذشت یکسال به یمرجع به وزارت اقتصاد تغی
داره با تشکیل ا 1327در سال. وزارت دادگستري محول گردید

                                                 
1- Declaration 
2- Substantive 

، مرجع ثبت به ها و عالئم تجاري و اختراعات ثبت شرکت
با تدوین سند . سازمان ثبت اسناد و امالك کشور منتقل گردید

و تصویب نقشه جامع  1384انداز بیست ساله کشور در چشم
اقدامات ملی  5و بر اساس بند  1389علمی کشور در سال 

 ةحوز در فکري مالکیت اعتبارسنجی و ثبتاین سند، وظیفه 
تعین گردید، که این بند هنوز  مجریه ةقو در فناوري و علم

اجرایی نشده و لذا هنوز هم نگاه به ثبت اختراع، بیشتر جنبه 
 .وکار وري و کسبآحقوقی و قضایی دارد تا تشویق نو

ي فکري مشمول حق نشر در ایران، در ها داراییحفاظت از 
وظیفه پیگیري . گردد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می

، )نشان جغرافیایی(ي مرتبط با نشان مبداء اه داراییحفاظت از 
  .برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است

بازیگران اصلی نظام مالکیت فکري در ایران محققین و 
، صنایع به خصوص دانشگاهیهاي تحقیقاتی  نوآوران بخش

گذار و ارائه  هاي سیاست محور، سازمان هاي دانش شرکت
. ي فکري استها داراییا دهنده خدمات و بازارهاي مرتبط ب

مند به نحوي که هر کدام از  کارا و نظام نظامطراحی یک 
بازیگران نه تنها وظیفه خود را به خوبی ایفاء نماید، بلکه در 
تعامل کارا و اثربخش به سایر نهادهاي مرتبط باشد، تأثیرات 
مثبتی بر افزایش نرخ نوآوري و همچنین رشد اقتصادي 

  . خواهد داشت
ي فکري، دارو ها داراییدر ادامه وضعیت دو حوزه مهم از 

  .ور اجمالی در ایران بررسی خواهد شدطافزار، به  ونرم
  رانیا در دارو صنعت در يفکر تیمالک نظام تیوضع 1- 7

 28در ماده  1310قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب سال
برد و خود مواردي را به عنوان استثنائات در ثبت اختراع نام 

را از اخذ گواهی ) ثبت اختراع محصول(ترکیبات دارویی 
اختراع محروم ساخت؛ در واقع در دارو، تنها ثبت اختراع 

) که در قانون به عنوان ترتیبات دارویی نام برده شده(فرآیندي 
. شد و محصول دارویی در ثبت اختراع استثناء شد انجام می

عدم ثبت  به رسمیت شناختن ثبت اختراع فرآیندي و
شد که مخترعان  اختراعات محصول در صنعت دارو باعث می

داروها را تولید کنند بدون  ،بتوانند از طریق مهندسی معکوس
هاي اصلی دارنده گواهی ثیت اختراع  اینکه به شرکت

  .زندپردابمحصول، هیچ حق امتیازي 
هاي بلندي در زمینه  گاماین سیاست بعد از انقالب باعث شد 
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طرح (نظام نوین دارویی  و ودی دارویی برداشته شخودکفای
 که توانست در موقعیت استقرار یابددر کشور ) ژنریک
، به رفع نیاز در تولید داروهاي جنگ تحمیلی حساس

ضـروري و اساسـی بـا قیمت کم بپردازد و همچنین سبب به 
ها نظیر مهارت نیروي انسانی و  وجود آمدن برخی زیرساخت

سازي مدیریت  فرموالسیون، تا حدودي بهینهمتخصص در امر 
  ].31[  و ایجاد خطوط تولید جدید دارو شود

هاي صنعتی و عالئم  قانون ثبت اختراعات، طرحبا تصویب 
، گواهی ثبت اختراع هم به محصول و 1386در سال تجاري

این رویکرد باعث شد که صنعت . هم به فرآیند اعطاء شد
ساز است با مشکل مواجه  یکداروسازي ایران که صنعتی ژنر

ها در ایران متمرکز بر فرآیند است نه  شود زیرا عمده نوآوري
هاي صاحب برند با تصویب این قانون  شرکت. محصول

توانستند محصوالت دارویی خود را در ایران ثبت کنند و از 
هاي  شرکتتولید داروهاي ژنریک در راه براي  ،این طریق

هاي فرآیندي براي  همچنین نوآوريدارویی ایرانی بسته شد و 
  .داروهاي داراي گواهی اختراع محصول دشوار گردید

  رانیا افزار نرم صنعت در يفکر تیمالک نظام تیوضع 2- 7
حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان افزار را تحت قانون  ایران نرم

و در ادامه با تدوین قانونی مستقل با عنوان  1348 و هنرمندان
 اي افزارهاي رایانه نرم حقوق پدیدآورندگان قانون حمایت از

هاي حق نشر قرار داد؛ البته در قانون  تحت حمایت 1379
افزار  حمایت حقوق مؤلفان و هنرمندان به طور مستقیم به نرم

نظران درباره اینکه آیا طبق ماده  اشاره نشده و در میان صاحب
اثر ه و اشاره ب (قانون حمایت حقوق مؤلفان و هنرمندان  11

افزار تحت  نرم ،)فنی که جنبه ابداع و اختراع داشته باشد
الزم به . گیرد یا نه، اختالف نظر وجود دارد حفاظت قرار می

افزار تحت قانون حمایت  ذکر است که گواهی ثبت اختراع نرم
  .شود افزار حفاظت می از حقوق پدیدآورندگان نرم

 ندگانحمایت از حقوق پدیدآورقانون  12بنابر ماده 
افزارهایی که براي نخستین بار در  ، نرماي افزارهاي رایانه نرم

و به  شوند میاند مشمول حفاظت  ایران تولید و توزیع شده
افزارهاي خارجی  از نرم ،دلیل نپیوستن ایران به پیمان برن

گیرد؛ بنابراین کشورهاي دیگر بنا بر اصل  حمایتی صورت نمی
افزارهاي ایرانی  ت از نرمحمایت متقابل، تعهدي به حفاظ

هاي  حمایت متقابل در بین ایران و شرکت فقدان. ندارند

خارجی، رقابت را کاهش داده و به طور مسلم یکی از عوامل 
میلی  افزار ایران عدم وجود رقابت و بی ضعف در صنعت نرم

اجرایی . گذاران خارجی به منظور ورود به کشور است سرمایه
فکري و مشکالت اعمال قوانین حق نشدن قوانین مالکیت 

نشر، باعث پائین ماندن سطح نوآوري در این صنعت شده و 
این امر، به خوبی اهمیت سیاست مالکیت فکري در توسعه 

  .دهد یک صنعت یا کشور را نشان می
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Abstract 

According to the driven role of knowledge 
and technology in the development of 
countries and the public goods of knowledge, 
the economic exploitation of knowledge and 
technology requires their proprietary. Policy-
making on protecting and its requirements is 
important and policy setting, on the one hand, 
encouraging innovation processes for creators 
and entrepreneurs, and, on the other, 
modifying these policies in such a way that 
the rete of development and dissemination of 
knowledge overshadowed the strong 
regulation. These policies vary depending on 
the development situation of each country. 
Therefore, government involvement in setting 
innovation policy in the intellectual property 
system is essential issue. This intervention 
will be at the level of the components, 
namely, regulations, Institution, organizations 
and actors, and at the level of functions. 
Therefore, in this chapter, after a brief 
introduction, the role of intellectual property 
in economic growth and the scope and the 
role of each intellectual property protection 
type will be presented. Then, the necessity of 
government intervention will be expressed in 
policy making and institutional norm settings, 
depending on the different approaches from 
the perspective of the type of government 
intervention. In continuous, the intellectual 
property system will be described in terms of 
its structures, laws and actors, and then some 
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policies regarding to the intellectual property 
infrastructure will be presented. In the end, 
the status of Iran in the aforementioned points 
will be discussed along with two examples of 
areas of application and significance 
importance. 
Keywords: Intellectual Property, Innovation 
Policy, Patent, Protection of Intellectual Property 
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