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 مقدمه

امروزه خلق ثروت بر پایه علم و فناوری یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه جوامع بشری محسوب 
کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بر های شود. در کشور ما نیز با ابالغ سیاستمی

ده توسعه کارآفرینی تأکید ویژه ش منظوربهسازی کلیه امکانات و منابع کشور این مهم و به فعال
 باشیم.های مناسب میبرای تحقق این اهداف نیازمند سازوکارها و زیرساخت شکبیاست. 

های قتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکتتواند ضامن موفقیت ای که مییهایکی از زیرساخت
 است. پژوهشگران و« حقوق مالکیت فکری»محوری باشد، توجه به بنیان در عصر داناییدانش

گیری از نظام حقوقی مالکیت فکری، قادر خواهند بود تا چتر حقوقی کارآمدی ها با بهرهشرکت
دشان فراهم آورند. با توجه به اینکه سازی خوبرای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری و تجاری

های فکری است لذا بنیان از جنس داراییهای دانشهای پژوهشگران و شرکتغالب داشته
ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، امری اجتناب« های فکریمدیریت و حفاظت حقوقی از دارایی»

ی تجارت که یکی از مباحث برای وارد شدن به عرصه اقتصاد جهانی باید با ادبیات خاص دنیا

یا همان حقوق مالکیت فکری است، آشنا شد.  «Intellectual Property Law»کلیدی آن
ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری »توان بیان داشت که: طور خالصه و در یک جمله میبه

رصت فعنوان یک ها بهبنیان یک تهدید جدی و دانستن آنهای دانشبرای پژوهشگران و شرکت
 «.بزرگ خواهد بود

نیان و بهای دانشباهدف ترویج مقوله مالکیت فکری در میان پژوهشگران و شرکت کتابچهاین 
 .شده استصنایع کشور گردآوری

و بیان تاریخچه آن، به توصیف و تبیین « حقوق مالکیت فکری»پس از تعریف  در این شماره 
و  هایونکنوانسو مباحثی از قبیل قوانین،  شودمیپرداخته  و انواع آن اهمیت حقوق مالکیت فکری

 به چاپ خواهد رسید. 2و داخلی در این حوزه در کتابچه شماره  المللیبینمعاهدات 
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 معرفی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 
 

وبه صمرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی، مرکز رشدی وابسته به پژوهشگاه نیرو است که بر اساس م
قر ها و واحدهای فناور مستامناء پژوهشگاه نیرو و با ارائه خدمات حمایتی به شرکت هیئتهفدهمین جلسه 

 ماید.نبنیان و فناورانه در صنعت برق و انرژی پشتیبانی میوکارهای دانشدر مرکز، از ایجاد و توسعه کسب
 د زیر خالصه نمود:توان در موارمی اختصاربههای مرکز را اهم اهداف و مأموریت

 های فناور رفع مشکالت و نیازهای صنعت برق کشور از طریق جذب، پذیرش و حمایت از شرکت
 مستعد

 های فناور در جهت تکمیل چرخه توسعه فناوریفراهم نمودن زمینه ارتقاء کمی و کیفی شرکت 
 هشیعلمی و پژو هایفعالیتسازی و حرکت نتیجه محور در حاکمیت دیدگاه کاربردی، تفکر تجاری 
 های فنیها و طرحهای مدیریتی و اقتصادی در پروژهاستقرار چارچوب 
 ژوهشگاه پ ویژهبههای دولتی و خصوصی، استفاده از پتانسیل صنعت برق و انرژی کشور در بخش

 نیرو
 مقررات و تسهیل فرآیندهای کاری و مدیریتی مربوط سازیروان 
 وکار بط با حوزه برق و انرژی و هموار نمودن مسیر توسعه کسبایجاد و راهبری شبکه مراکز رشد مرت

 المللیدر عرصه بین

 های ویژه مرکزمزیت

مایشگاه ها نساالنه ده چراکهچهارراه ارتباطی اهالی صنعت برق قلمداد کرد  عنوانبهتوان پژوهشگاه نیرو را می
های مرجع صنعت و ترین آزمایشگاههمشود و از طرفی محل استقرار مو همایش تخصصی در آن برگزار می
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دائمی و تخصصی صنعت برق کشور  فن بازارباشد. به دیگر سخن پژوهشگاه، های مهم آن میتبادل پروژه
و در  رفتهگشکلاست. با توجه به اینکه مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در بطن پژوهشگاه نیرو 

ای بر آن مترتب است که برخی از اهم این مزایا به رقابتی ویژه مجاورت صنعت برق کشور قرار دارد، مزایای
 شرح زیر است:

 های تخصصی و مرجعدسترسی به آزمایشگاه 

 المللیاستفاده از دانش فنی مدون پژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بین 

 (های پژوهشگاه )مدیریت پژوهش و ...گیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتبهره 

 سازی نتایج تحقیقات پژوهشگاه و استقرار شرکای تجاری پژوهشگاه در مرکزتجاری 

  و محصول(بازار( پیش از حلقه عرضه )توسعه قرار گرفتن حلقه تقاضا )توسعه 

 تشکیل جریان مستمر عرضه و تقاضا بین مرکز و بدنه صنعت برق 

 رت نیروهای وزاها و اولویتتداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاست 

 واحدهای فناور افزاییهمهای تخصصی و های تخصصی تشکیل خوشهتمرکز بر حوزه 

 مرکز یجار یهاتیبرنامه و فعال

هایی با توجه به آنکه مرکز در حال عبور از دوره تأسیس به دوره تثبیت است، ضمن ادامه دادن به برنامه
ای نیز برای تثبیت جایگاه مرکز در دست اقدام تازه هایکه از ابتدا در دستور کار مرکز قرار داشت، برنامه

 .گرددبرمیها به حضور مؤثر در فضای صنعت برق و انرژی محورهای این برنامه ترینمهمقرار دارد. یکی از 
های تخصصی، همکاری با ها و همچنین نشستدر نمایشگاه پسازاینبر این اساس، مرکز انشاء اهلل 

نیز  المللبینحضور پررنگی خواهد داشت. در عرصه  ... های صنفی وانجمنسندیکاهای صنعت برق و 
است در قاره آسی ویژهبههای علم و فناوری ایجاد ارتباط مؤثرتر با سایر مراکز رشد و پارک دنبال بهمرکز 

وی پیش ر هایهای فعالیتصورت گرفته است. یکی دیگر از حوزه تاکنونهایی نیز که در این زمینه تالش
مرکز در دوره تثبیت، ایجاد فضایی برای تبادل نظریات و انتقال تجربیات خبرگان صنعت برق است که این 

های ماهیانه با خبرگان این صنعت دنبال خواهد شد. در عرصه داخلی موضوع از طریق برگزاری نشست
ر، های لنگشرکت های واحدهای فناور، تالش برای جذبنیز، تمرکز روی به ثمر نشستن نتایج تالش

شتر ای و همچنین تالش بیهای فناوری داخلی و کنسرسیوم صادراتی، تثبیت خدمات پایهخوشه اندازیراه
 آیند.های مرکز بشمار میهای فناورانه مستقر در مرکز از زمره برنامهبرای تأمین مالی طرح
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 چه مفهومی دارد؟ مالکیت فکری -1

ق از مالکیت فکری چندان هم ساده نیست بسیاری از مردم تا حدودی ی یک تعریف دقیاینکه ارائه باوجود
با این عبارت و مفهوم آن آشنا هستند، در هنگام خرید یک کتاب و یا هنگام خرید یک دستگاه الکترونیکی 

و  ایده واصلی اولیه مالکان دستگاه، مخترع یا کتاب یاین نکته موردپذیرش قرارگرفته است که نویسنده
آوری ای است که منجر به نونیست بلکه درواقع بر فکر و ایده ءشی مالکیتی که بر یک .هستند فکر خود

راحتی هشود بدر صنعت یا نگارش یک کتاب و یا رونق یک نام تجاری شده است. همین مالکیت باعث می
  د.نتوان یک کتاب را کپی کرد یا محصوالتی با نشان تجاری تقلبی به بازار عرضه نمو

« مالکیت»رسد این است که کاربرد کلمات به نظر می دهیچیپکمی « مالکیت فکری»که عبارت این علت
تر شدن مفهوم این عبارت با استعمال رایج در محاورات روزمره اندکی متفاوت است. برای ساده« فکری»و 

 توان هرکدام از این دو کلمه را در معنای خاص خود در این عبارت، بررسی نمود؛ می

؛ برای مثال یک نویسنده مالک منظور مالکیت و تصاحب چیزی است که نمود بیرونی ندارد «:مالکیت»
محتوای کتابی است که نوشته است و یک کارخانه تولید پوشاک برای همیشه مالک عالمت و نشانی است 

 .کندکه محصوالت خود را تحت آن نام عرضه می

ی شخصی است که آن را ایجاد کرده است، یک اختراع کر و ایدهمالکیت فکری عمدتاً ناشی از ف«: فکری»
سازی است که آن را ی ذهن آهنگی موسیقی زادهمحصول فکر و نبوغ مخترع خود است و یک قطعه

  .برای اولین بار نواخته است

وانسیون نکی دوم باشد، در مادهالمللی، تنها تعریفی که از حقوق مالکیت فکری در دست میدر اسناد بین

 :بردچنین نام میاست که این حقوق را صرفاً این تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری

های ناشی های هنری هنرمندان، اختراعات در تمام زمینههای ادبی، هنری و علمی، اجرای برنامهفعالیت
 .فانهابت غیرمنصهای صنعتی، عالئم تجاری و حمایت در برابر رقاز تالش انسانی، اکتشافات علمی، طرح

های ساخت مدارهای های گیاهی، طرحعالوه بر موارد فوق امروزه، موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه
یکپارچه، اسرار تجاری و اطالعات محرمانه و دانش سنتی، منابع ژنتیکی و فرهنگ و ادب عامه وجود دارند 

لکیت فکری به خالق یا مالک یک حق گیرند. حقوق ماموضوع حقوق مالکیت فکری قرار می ءکه جز
دهد که از اثر خویش بهره برده یا در آن زمینه اختراع، عالمت تجاری یا مؤلف یک اثر این امتیاز را می

ست ای از قوانین و مقرراتی احقوق مالکیت فکری مجموعهتوان گفت که بنابراین می د.گذاری کنسرمایه
بتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود که از اثرات ناشی از فکر، خالقیت و ا

  د.نمایبه زمان و حقوق معنوی دائمی به پدیدآورنده آن اعطاء می
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 در کجا مطرح شد؟ مالکیت فکریقانون  اولین بار -2

 1690در سال  .دار بودن موضوع مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری موضوع جدیدی استباوجود ریشه
خود، مالکیت یک اثر هنری را به مؤلف آن نسبت داد. اما اولین قوانین در  "دو رساله"ک در کتاب جان ال

این زمینه با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مؤلفان در برابر مسئله چاپ غیرمجاز وضع گردید. اولین 
میالدی  1710سالاست که در   (the statute of Anne) "قانون آن"حق مؤلف در دنیا، قانون مربوط به

ی برداری معرفعنوان دارنده حق صدور جواز نسخهدر پارلمان انگلیس وضع گردید این قانون مؤلف را به
 .کندمی

در این زمینه فرمانی را صادر کرد و در آمریکا ابتدا با وضع قانون  1977در فرانسه، لویی شانزدهم در سال 
صورت یکی از اصول به 1789ده شد و سپس در سال ، حقوق مالکیت فکری بنانها1783محلی در سال 

برای اولین بار در اکتبر  (Intellectual Property) قانون اساسی متجلی شد. اصطالح مالکیت فکری
و شرکایش، مورداستفاده  Davoll Brown در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات 1845

 1845دگان معتقدند که اصطالح مالکیت فکری به قبل از سال قرار گرفت. هرچند که برخی دیگر از نویسن
تصویب شد تمامی اختراعات جدید  1791قانون فرانسه که در سال  1طور مثال بر طبق فصل گردد. بهبرمی

سال برای وی محفوظ  15تا  5آمد و تمامی حقوق آن اختراع از حساب میاز حقوق نویسنده و مخترع به
که  1967رفت ولی از سال صورت غیررسمی بکار می، اصطالح مالکیت فکری به1967بود. تا قبل از سال

نجام اصطالح ا نیا توسعهسازمان جهانی مالکیت فکری تأسیس شد این سازمان تالش زیادی را در جهت 
 .داده است

 با رابطه در یمتعدد نیقوان و است یطوالن سابقه یدارا یصنعت تیمالک حقوق از تیحما رانیا نیقوان در
 دهیرس بیتصو به یصنعت تیمالک با رابطه در رانیا در که یقانون نیاول و دهیرس بیتصو به یصنعت تیمالک

 .گرددبرمی 1304 سال قانون به
 بیتصو به ماده 51 در اختراعات و عالئم ثبت قانون زمان، اجاتیاحت و طیشرا به توجه با زین 1310 سال در

 دآورندگانیپد حقوق از تیحما قانون. است یجامع نامهآیین یدارا نونقا نیا. است دهیرس وقت مجلس
 نامهآیین. است دهیرس یاسالم یشورا مجلس بیتصو به ماده 17 در 1379 سال در یاانهیرا افزارهاینرم

 قانون صوص،خ نیا در قانون جدیدترین. دیرس دولت هیئت بیتصو به سال سه از بعد زین قانون نیا یاجرائ
 .است دهیرس بیتصو به 1383 سال در که است ییایجغراف یهانشانه از تیحما
 مصوب جزا قانون 248 یال 245 مواد در یهنر و یادب هایمالکیت مورد در یقانون کردیرو نیاول
 و منصفان و مؤلفان حقوق از تیحما" قانون با تصویب 1348 سال در. گرفت صورت 15/5/1310
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 کتاب ترجمه ازجمله آثار یبرخ به قانون نیا در. شد شناخته تیرسم به ینره و یادب تیمالک "هنرمندان
 ترجمه قانون"عنوان تحت یقانون 1352 سال در صهینق نیا رفع یبرا. بود نشده توجه اتینشر و جزوات ای
 .دیرس بیتصو به "یصوت آثار و اتینشر ریتکث و

 اهمیت دارد؟ حقوق مالکیت فکری چرا -3

فکری اهمیت باالیی پیدا کرده است تاجایی که به عنوان یک شاخه از علم حقوق  امروزه موضوع مالکیت
 شود. به آن پرداخته می

ی جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه محصول اعالمیه 27ماده 
میت یان و اندیشه به رسفعالیت علمی، ادبی یا هنری را در کنار حقوق بشری نظیر حق حیات، حق آزادی ب

 کندی حقوق مالکیت فکری کفایت میشناسد. همین موضوع در پی بردن به اهمیت و جایگاه مقولهمی
  ت.از حقوق اساسی انسان محسوب شده اس یکی چراکه

  :اسـت محصوالت دارای سه خصیـصه ویژه محصول هوش انسانی، در مقایسه با سایر کاالها و

 کری انسان استنتیجه مستقیم کار ف. 
 روددر اثر مصرف از بین نمی. 
 شده و قابلیت تکثیر داردراحتی عرضهبه. 

نیز  دهد مقررات و قوانین مالکیتمشابه با ساختار نظام قانونی که به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می
گیزه د این حقوق، انطور مثال بدون وجوهای انسان باشد. بهتواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشهمی

مؤلفان و نویسندگان برای خلق اثر از بین خواهد رفت. فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که 
مالی از کار خود  شود که صاحبان حق انحصاری اثر ازنظرهای خالق انسانی زمانی شکوفا میاندیشه

ه باشند. به سبب همین حمایت است که با برداری از اثر خود را تحت کنترل داشتمند شوند و نسخهبهره
عنوان سهم ایده پرداز هر بار خرید محصول موردحمایت مالکیت فکری درواقع بخشی از قیمت آن به

 کی آن است. قسمتی از مبلغ یشود. بخشی از قیمت یک کتاب متعلق به نویسندهمحصول پرداخت می
کاررفته درگوشی موبایل پرداخت ی نوین بههاگوشی موبایل سهمی است که برای مخترعان فناوری

 ود.ششود. قسمتی از قیمت یک نوشابه پولی است که بابت عالمت و نشان تجاری آن هزینه میمی
مرورزمان باعث رونق در صنایع گوناگون شده است. تنها کافی تدریج و بهبدیهی است که این مسئله به 

زمان و نبوغی که مصروف گشته، باید پاداش موجهی نیز  عنوان یک مخترع در مقابلاست تصور شود به
ام های بیشتری اقدی تشویقی، نوآور را واخواهد داشت تا به خلق نوآوریدریافت شود، مسلماً این نکته

 .بنماید



 
 ...بدانید مالکیت فکریباره آنچه باید در

 
  

  
 

 
 7 

 

 حسابشده است، حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری بهنمایش داده 1طور که در شکل همان
خلق ایده با ایجاد حقوق مالکیت فکری امکان  آید. بعد ازمی

 .شودسازی آن تسهیل میتجاری
هایی است که به جهت بنابراین مالکیت فکری، ازجمله مقوله
گونه که نیروی انتظامی اهمیت آن باید حفاظت شود، همان

 سازد، مالکیت فکری همرا در شهر حاکم می فیریکی امنیت
 .کندمیمحافظت  ی راامنیت در حوزه ابداع و نو آور

 
 

 وجود دارد؟ وکارتوجه مالکیت فکری در تحقیقات و کسب ی بهلزوم چه -4

رود که به المللی فراتر میحقوق بشری و بین اینسبتا کلیشه هایاهمیت مالکیت فکری زمانی از حمایت
های ریویژه فناوبه و ی فناوریالمللی و تحقیقات و توسعهویژه تجارت بینتأثیر آن در رونق تجارت به

وم و ی علهای فکری در توسعهها و سرمایهشود. مطالعه تأثیراتی که حمایت از دارایینوین پرداخته می
فناوری داشته گویای این مطلب است که یکی از نتایج عمده حمایت از مالکیت فکری، ترغیب دانشمندان 

در مقابل نبوغ مصروفی پاداش درخور دریافت  و محققان به انجام تحقیقات بیشتر و مؤثرتر است، چراکه
های المللی ایجاد مزیت و اعتبار نسبت به رقبا به سبب تملک سرمایهی تجارت بیننمایند. در عرصهمی

ه گردد، به ترتیبی کزنی و افزایش سود میفکری از سوی برخی اصحاب بازار موجب افزایش قدرت چانه
های با داراییبلکه  (Tangible Asset)س های ملموتنها با داراییههای بزرگ نی شرکتامروزه سرمایه

  د.شوهای فکری ایشان نیز محاسبه میداراییو   (Intangible Asset) ناملموس

ور طتوانند خود بهها بعد از ثبت اختراع دستاوردهای تحقیقاتی خود، هم میی تجارت، شرکتدرصحنه
برداری از به محصول نموده و به بازار عرضه کنند و یا با فروش امتیاز بهرهها را تبدیل مستقیم این فناوری

های تحقیقات را جبران نموده و سود های دیگر، هزینهاختراع از طریق قراردادهای انتقال فناوری به شرکت
 ش وها در مورد اختراعات، انحصار تولید و فروای را به دست آورند. مالکیت فکری شرکتمالحظهقابل

دهد و در مورد عالئم تجاری این ها قرار میی محصوالت را به مدت بیست سال در اختیار شرکتعرضه
کری را در ی فتواند الی ابد باشد. چنین انحصاری است که برتری جایگاه شرکت مالک سرمایهانحصار می

کننده مینآورد و تضیش به ارمغان میزنی و اعتبار در میان رقبا را براکند، افزایش قدرت چانهبازار تحکیم می
های شرکت است، چراکه حتی اگر شرکتی قادر به استفاده از حق انحصاری خود نباشد بازگشت سرمایه

 چرخه نوآوری -1لشک

 



 
 …بدانید مالکیت فکریباید درباره  آنچه

 
  

  
 

8  

 

ت کیی به مالتوجهحال بیتواند بازگشت سرمایه داشته باشد. درعیناش میسادگی از طریق انتقال فناوریبه
خاص ثالث بدون اجازه شرکت و تولید محصوالت مشابه برداری اشفکری در یک شرکت موجب بهره

 زنی شرکت را در بازار تحت تأثیر قرارتوسط رقبا و به خطر افتادن اعتبار و سود شرکت شود و قدرت چانه
  .دهد

توجهی به مالکیت فکری و عدم جهت است که بیدر تحقیقات توجه و دقت در امر مالکیت فکری ازآن
ی محققان این خطر را برای ایشان دارد که دستاوردهایشان مورد یافتهای دستهثبت نتایج و نوآوری

طور کامل های مصروف شده بهحتی سرقت و ثبت به نام دیگران شود و نبوغ، زمان و هزینه ای سوءاستفاده
ها های علم و فناوری و دانشگاهاز بین برود. به همین جهت است که در اغلب مراکز تحقیقاتی نظیر پارک

 .و مراکز تحقیق و توسعه پرداختن به امر مالکیت فکری از حساسیت باالیی برخوردار است

  ؟شودیمبه چند دسته تقسیم  یدارای -5

 آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،هرگاه سخن از دارایی به میان می
های پولی و در دنیای امروز عالوه بر مالکیت داراییکه کند، درحالیزمین، کاال و غیره سوق پیدا می

مراتب های فکری موردتوجه قرارگرفته است که بهفیزیکی، نوع دیگری از مالکیت با عنوان مالکیت دارایی
 باشد. تر میهای ملموس، پراهمیتاز دارایی

 :زیر است صورتبهها بندی کلی انواع داراییتقسیم
 اعتبار، وام و غیرههای پولی: پول، دارایی
 .های فیزیکی: زمین، ساختمان، کاال، موجودی انبار و غیرهدارایی
ها، های فکری: هر نوع دارایی غیر فیزیکی دیگر همچون دانش فنی، بانک اطالعات تجاری، ایدهدارایی
 .های صنعتی و غیرهطرح

درصد  97طور مثال شوند. بهب میها در هزاره جدید محسوهای فکری، ارزشمندترین دارایی شرکتدارایی
های ناملموس( اختصاص دارد دارایی)های فکری های شرکت مایکروسافت به داراییاز ارزش کل دارایی

شود. ارزش نام ها به ساختمان و تجهیزات و غیره شرکت مربوط میدرصد از ارزش کل دارایی 3و فقط 
ذکر است که شده است. قابلیارد دالر تخمین زدهمیل 59.94 میالدی، 2004در سال  Microsoft تجاری

های شرکت هایخصعنوان یکی از شاهای ملموس، بههای ناملموس نسبت به داراییافزایش سهم دارایی
 .حساب آیدموفق دنیا به

 یادیز حدو تا است شده ای از ارزش یک شرکت محسوب میهای فیزیکی بخش عمدهطور سنتی داراییبه
ری طور چشمگیهای اخیر، وضعیت بهشدند، ولی در سالعامل رقابتی در بازار در نظر گرفته میعنوان به
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ی، و رشد اقتصاد خدمات اطالعاتدرنتیجه انقالب فناوری  یادیز حدطور روزافزون و تا تغییر کرده است. به
های ی ارزشمندتر از داراییشدن به موضوعهای ناملموس غالباً در حال تبدیلکه دارایی اندبردهها پی شرکت

 فیزیکی هستند.
های هافزارهای قدرتمند و ایدی نرموسیلهبزرگ به هاکارخانهبنابراین، امروزه در فرایندی رو به رشد، انبارها و 

عنوان منبع اصلی کسب درآمد برای بسیاری از نوآورانه در حال جایگزین شدن هستند. این منابع جدید به
وس های ناملم، دارایییسنتشده است. حتی هنوز هم در صنایع تولیدی جهان تبدیل های سراسرشرکت

شدن به یک عامل کلیدی برای رقابت بیشتر در ها در حال تبدیلتیقالها و ختأثیرگذار است. نوآوری
 شدن به یک عامل محوری برایهای ناملموس در حال تبدیلرو، داراییبازارهای رقابتی هستند و ازاین

ها باید در خصوص چگونگی استفاده حداکثری و شوند. لذا این شرکتبنیان قلمداد میهای دانششرکت
شود، مشاهده می 2طور که در نمودار شکل های فکری خود تالش جدی نمایند. همانمطلوب از دارایی

درصد  90درصد به  38از مقدار  2006تا  1982طور میانگین( از سال ها )بههای ناملموس شرکتدارایی
 .شده استها تبدیلکل دارایی

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 های ناملموس )فکری( برحسب سالهای ملموس در برابر داراییمقایسه ارزش دارایی -2شکل 
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 ؟شودیمحقوق مالیت فکری به چند دسته تقسیم  -6

« ت مادیمالکی»و « مالکیت معنوی»حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت موردحمایت به دودسته 
 ت ادبیمالکی»شود. همچنین این حقوق بر مبنای مصادیق موردحمایت به دو بخش عمده بندی میتقسیم

شود. هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار تقسیم می« مالکیت صنعتی»و  «نریه -
 ای صنعتی، نشان مبدأهباشد. مالکیت صنعتی از اختراعات، عالئم تجاری، طرحادبی، هنری و علمی می

 .کندیمهای جدید گیاهی حمایت گونههای مصرفی، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و جغرافیایی، مدل
 

                

                  
                 

                  
                  

                  
     

      
     -    

       
     

 
 انواع حقوق مالکیت فکری یبندمیتقس -3شکل 

 به چه مفهومی است؟ بندی بر مبنای ماهیت موردحمایتتقسیم -7

بر این اساس حقوق مالکیت فکری به  .گیردی ماهیت حمایت موردتوجه قرار میبندر این نوع تقسیمد
 شود.بندی میدودسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم

مالکیت »بندی دارد جزء تقسیم صرفاً جنبه اعتباری و معنویها که تر آن دسته از مالکیتبه بیان ساده 
سازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود، اقدامات خاصی را اتخاذ می قرار دارد. این حق، مالک را قادر «معنوی

ود و یا اجازه برده شعنوان پدیدآورنده اثر نامتواند بهاین حق، تنها نویسنده یک کتاب می موجببهکند. مثالً 
ها تانتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد. همچنین به آن دسته از مالکی

ه گفت «مالکیت مادی»شود برداری مالی و تحصیل درآمد و منفعت تجاری را شامل میجنبه بهرهکه 
که شخص حقیقی یا حقوقی است اعطا « مالک مادی»شود. درآمدهای حاصل از این نوع مالکیت به می
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مادی  ولی مالکیتعنوان قابلیت واگذاری را نداشته هیچمالکیت معنوی بهشود. الزم به ذکر است که می
هستید که در بخش تحقیقات  خودروسازمثال شما کارمند شرکت عنوانبه قابلیت خریدوفروش را دارد.

مالک »د، یافتیتان به یک اختراع دستکه در حین فعالیت شغلیمشغول به فعالیت هستید، درصورتی
 .بود خواهد خدروسازآن شرکت « مالک مادی»ستید و اختراع خود شما ه« معنوی

 ت چه مفهومی دارد؟بندی بر مبنای مصادیق موردحمایمتقسی -8

مالکیت »صورت کالن مالکیت فکری به دو بخش عمده بندی بر مبنای مصادیق موردحمایت، بهدر تقسیم
شود که در هر بخش بندی میتقسیم  (Industrial Property)«مالکیت صنعتی»و « هنری-ادبی

 گیرد. و حمایت قرار می مصادیق متفاوتی مورد شناسایی
تفاوت ها مبندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن، ماهیت حقوقی و نحوه حمایتبا توجه به تقسیم

های مالکیت فکری نیازی به تشریفات مثال در مالکیت ادبی و هنری برای اخذ حمایتعنوانخواهد بود. به
 هایصاحب ایده و عالمت تجاری برای اخذ حمایتباشد. این در حالی است که خالق اختراع و ثبت نمی

همچنین الزم به ذکر است که تا به امروز، ایران اکثر  د.قانونی حتماً بایستی تشریفات ثبت را انجام ده
مندی از این المللی در حوزه مالکیت صنعتی را پذیرفته است )که فرصتی برای بهرههای بینکنوانسیون

چون  المللیهای بینباشد( ولی در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیونمیها در دیگر کشورها حمایت
حمایت از مؤلفان، مصنفان و  1348اکنون بر اساس قانون برن و رم را نپذیرفته است )دقت شود که هم

 اعثار اتبموجب این قانون از آبرای ایرانیان وجود دارد ولی به« قانون مالکیت ادبی و هنری»هنرمندان، 
 شود(.خارجی حمایت نمی

 :هنری-ر مالکیت صنعتی و ادبیها دتفاوت

خلق اثر  ضمحبهمالکیت صنعتی نیاز به تشریفات ثبت دارد ولی در مالکیت ادبی و هنری -1
 قانون است. مشمول حمایت

مالکیت  پذیرفته است ولی در را مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی هایکنوانسیونایران اکثر -2
 ادبی و هنری کنوانسیون معروف برن را نپذیرفته است.

ور( است و امالک کش اسنادثبتمتولی ثبت مالکیت صنعتی در ایران قوه قضاییه )سازمان -3
 صورت نیاز متقاضی( وزارت ارشاد است.ولی متولی ثبت آثار ادبی و هنری )در 
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 ؟ گرددیمبه چه حقوقی اطالق ( رایتمالکیت ادبی و هنری )کپیحق  -9

هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی 
 "حق مؤلف"از اصطالح  "مالکیت ادبی و هنری"اصطالح  یجابه یباشد. گاهمی

رکیب جامع و کاملی برای مالکیت ادبی و هرحال حق مؤلف، تشود؛ بهاستفاده می
طور هرود و ما بهنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می

 به یگذارناممؤلف نداریم. اما شاید دلیل این  سازمجسمهمثال عکاس مؤلف، یا 
د شدنوردحمایت واقع میها و نویسندگان مگردد؛ در ابتدا، تنها کتابتاریخی تدوین حقوق فکری بر نهیشیپ

ت موضوعات تحت حمای زمرهتدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در و به
  د.قرار گرفتن

 ارهاش هاآن از یبرخ به ادامه در که است شدهارائه یگوناگون هایتعریف یهنر -یادب تیمالک مورد در    
 :گرددمی
 آورده وجود به ای کرده خلق را آن که براثرش مؤلف اراتیاخت و سلطه از است عبارت مؤلف حق -1    

 .است
 وا هوش و شهیاند مخلوق به نسبت( اثر خالق) نندهیآفر یبرا قانون که است یحقوق مجموعه -2    
 نندهیآفر سود به محدود مدت یبرا اثر از برداریبهره یانحصار حق از است عبارت حقوق نیا. شناسدمی
 .او ورثه یبرا مرگ از پس و آن
 نیچن اثر زین 1348 مصوب هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق از تیحما قانون 1 ماده در -3    
 هنر ای دانش راه از آنچه به و دآورندهیپد هنرمند، و مصنف و مؤلف به قانون نیا ازنظر": است شدهفیتعر

 آن ادجیا ای و ظهور ای و انیب در که یروش ای قهیطر رفتنگ نظر در بدون آیدمی دیپد آنان ابتکار ای و
 ."شودمی اطالق "اثر" کاررفتهبه

 حق ،یهنر و یادب تیمالک که گفت توانمی یهنر و یادب تیمالک ای مؤلف حق فیتعر در نیبنابرا    
 قح زین و او نام به اثر شدن دهینام در یعلم و یهنر ،یادب آثار پدیدآورنده

. است خود اثر از برداریبهره و اجرا عرضه، د،یتول ر،یتکث در یو یانحصار
 رتعبا و است یحقوق اصطالح کی رایتکپی ای مؤلف حق دیگرعبارتبه

 حق .گیردمی تعلق یهنر و یادب آثار کنندگانابداع به که یحقوق از است
 ،یرانوشت آثار شامل آثار نیا که است یهنر-یادب اثر از تیحما درصدد مؤلف
 مؤلف حق نماد -4 شکل یهاگاهیپا و یاانهیرا هایبرنامه نیهمچن و یتجسم یهنرها و ییقایموس
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 گیردمی ورتص اثر کی به نسبت تنها ادشدهی تیحما که داشت نظر در دیبا. شودمی زین یکیالکترون یداده
 .هاایده به نسبت نه و

 :باشدیم بخش دو شامل خود یهنر و یادب تیمالک
 یادب و یهنر آثار یصلا پدیدآورندگان حقوق( 1 
 (.Neighboring Right) یجانب حقوق( 2 

 کند،می دایپ مصداق اجراها و ییقایموس ،یینمایس آثار مورد در که مجاور حقوق ای یجانب حقوق از منظور
 و بطض یوهایاستود و خوانندگان و نوازندگان و گرانیباز کارگردانان، کنندگان،هیته حقوق قتیحق در
 .است آثار از دسته نیا ندکنندگایتول

 تیمالک تیحما از یمندبهره یبرا الزم طیشرا ،یهنر و یادب تیمالک موردحمایت آثار مورد در ،ادامه در    
 .شد خواهد بحث یهنر و یادب تیمالک از یناش یمعنو و یماد حقوق ،یهنر و یادب

 ؟ردیگیمقرار  موردحمایت یهنر و یادب تیمالکی در آثارچه  -10

 :انداز عبارت هستند یهنر یادب تیمالک موردحمایت که یآثار
 راث شعر، شنامه،ینما و جزوه رساله، کتاب، مانند: ینوشتار آثار 

 ترجمه، نیهمچن و( کاغذ صفحه روى بر و اجرا از شیپ) قىیموس
 .صیتلخ و اقتباس

 قىیوسم آثار و ونىیزیتلو و ىیویراد آثار مانند: بصرى و سمعى آثار 
 .صوتى و

 ىینمایس اثر. 

 و معمارى ک،یگراف عکاسى، سى،یخوشنو سفالگرى، ،یسازمجسمه مانند: تجسمى آثار 
 .یدستعیصنا

 یاانهیرا یافزارهانرم مثل. باشد داشته ابتکار و ابداع جنبه که: فنى اثر. 

 ی چه شرایطی الزم است؟هنر و یادب تیمالک تیحما از یمندبهره یبرا -11

 :باشد طیشرا نیا واجد دیبا گیردمی قرار موردحمایت که یاثر    
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 اما د،باش گرىید از متأخر اثرى اگر حتى است، بودن دیجد و نو از ریغ ابتکار و اصالت: اصالت .الف    
 موردحمایت دو هر باشد برقرار هاآن نیب ادىیز هاىتشابه کهاین با باشد، شدهتهیه مستقل و جداگانه طوربه

 .رندیگیم قرار
 خالفم اثرى اگر و کند تیحما اجتماع مصالح و منافع از که است نیا گذارقانون مبناى :تیمشروع. ب    

 .ندارد تیمال یحقوق و شرعى ازلحاظ باشد، عمومی اخالق و عفت و عمومى بانظم
 مربوط ترشیب که است ذکرشده قانونى تیحما از برخوردارى براى موارد بعضى در زین گرىید طیشرا. ج    
 مشخصات اعالن مثل. باشد حقوق نیا ذات و تیماه از ناشى کهاین تا شودیم حقوق نیا اجراى مرحله به

 ... . و ثبت عالمت با همراه نسخه هر روى

 ؟شودیم مواردیشامل چه  یهنر و یادب تیمالک از یناش یماد حقوق  -12

 یراب شدهگرفته نظر در مادى حقوق ژگىیو ها،آن مدت تیمحدود و ریغ به ارىیاخت انتقال تیقابل    
 :شودیم هابخش نیا شامل و باشدمی مؤلف
 ریتکث و نشر حق : 

. اردد را خود اثر ریتکث و نشر حق انحصارى طوربه دآورندهیپد حق، نیا موجببه
 سىیمغناط ضبط شامل و است متفاوت آثار، گوناگون انواع به توجه با ریتکث و نشر
 اب،کت افست و چاپ ى،یدئویو نوارهاى قى،یموس صفحات کاست، نوارهاى روى

 و یاانهیرا یهایدیس روى بر انتقال ،یزیرقالب شه،یکل عکاسى، گراور،
 مادى حق نیهم بر یفکر تیمالک حقوق اصلى هیتک کایامر و انگلستان حقوق در. شودمی... و لمیکروفیم

 .آن خلق از نه است انتشار از ؤلفم حق اساساً که است نگرش نیا از ناشى تفکر نیا شهیر. است
 مادى بردارىبهره حق دیبا واقعى، مفهوم در اما. است ریتکث و نشر حق همان ترجمه، در «رایتکپی»

 اما. شودمی تلقى مؤلف تیمالک حق معادل باًیتقر آن، مفهوم تکامل و توسعه با اکنون گرچه. شود ترجمه
 مطرح ىیکشورها در و گرددمی اطالق یمعنو و مادى قوقح از متشکل ایمجموعه به مؤلف تیمالک حق
 .دهندمی تیاهم یمعنو به حقوق که شودمی
 عموم براى اثر خواندن و عرضه و اجرا حق : 

 هاآن دمانن و شىینما آثار و قىیموس آثار عرضه و خواندن و اجرا انحصارى حق دآورندهیپد که معنى نیبد
 .دارد را
 ندارد را اثر ترجمه حق پدیدآورنده اجازه بدون کسهیچ عنىی: ترجمه حق. 
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 آثار ریتصو ای قىیموس صداى پخش انحصارى حق دآورندهیپد: ریتصو و صدا قیطر از اثر پخش حق 
 .باشدمی دارا را...  و تجسمى

 لمیف هیته حق و اثر ضبط حق 

 قیتلف حق ای سازگار اثر دیتول حق 

 و پاداش از استفاده حق... 
 منحصر باشد متصور اثر براى مادى انتفاع هر که معنى نیبد ندارد؛ تىیمحدود مادى حقوق طورکلی،به    
 .است اثر مالک و حقذی پدیدآورنده چون. است دآورندهیپد به

 ی چه مواردی است؟هنر و یادب تیمالک از یناش یمعنو حقوق -13

 به انتقالغیرقابل و ستین مکان و زمان به محدود( یمعنو) یاخالق حقوق ،یماد حقوق برخالف    
 :گرددمی لیذ موارد شامل و غیراست

 .است بوده موردتوجه شدتبه شعرا نیب در میقد از حق نیا: پدیدآورنده به اثر انتساب حق. الف    
 شخص نام تواننمى کند، موافقت دآورندهیپد اگر حتى که است معنى نیبد حق نیا بودن انتقالغیرقابل

 گرید کسى نام به تواندنمى اما کند، منتشر نامبى را اثر دارد حق دآورندهیپد البته،. ادنه اثر روى را گرىید
 رىیلوگج دآورندهیپد نام بدون اثر انتشار از که است محفوظ ورثه براى حق نیا گر،ید سوى از. کند منتشر
 .کنند
 نحس به لطمه موجب که اقدامى ای رییتغ هرگونه به اعتراض حق عنىی: اثر تیتمام و حرمت حق. ب    

 بدون و دهد صورتى راتىییتغ خود اثر در دارد حق دآورندهیپد فقط دیگر،عبارتبه. شود دآورندهیپد شهرت
 به را امکان نیا دادگاه فرانسه، در دعوا کی انیجر در. است ممنوع فیتحر و رییتغ هرگونه وى اجازه

 نتخبم هایقطعه از را مذهبى کلمات طرفی،بی هانهب به که را، درسى کتاب کی مؤلف تا داد دآورندهیپد
 .کند محکوم بود، کرده حذف او آثار
 ریمغا ،رییتغ و اصالح هرگونه منع موارد، بعضى در. غیراست به واگذاریقابل حق نیا که است هىیبد    

 و فرهنگ الىتع و رشد براى را راه آن، وسیلهبه که است هنرى و ادبى حقوق تیحما از گذارقانون هدف
 هرتش حسن به لطمه موجب که باشد ممنوع اقداماتى و راتییتغ تنها دیبا پس. آورد فراهم بشرى تمدن

 .گردد اثر صاحب احترام و
 خود ثرا انتشار به مجبور را دآورندهیپد تواندنمی مقامى چیه: اثر انتشار مورد در گیریتصمیم حق. ج    
 آن انتشار و خطى نسخه فیتوق به اقدام خود، نید فاىیاست منظوربه نندتوانمی زین طلبکاران حتى د،ینما
 حسن هب لطمه موجب که باشد مواردى به دیمق دیبا و است بحثقابل زین حق نیا اطالق البته،. ندینما
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 و علمى اثر کی از جامعه تیمحروم براى وجهى صورت، نیا ریغ در گردد، اثر صاحب احترام و شهرت
 .ستین ادبى
. تاس اجتماعى منافع و حقوق با فردى منافع و حقوق نیب تعادل برقرارى براى هنرى و ادبى حقوق    

 از. ودشنمی محسوب پدیدآورنده حق با ریمغا مؤلف، اجازه بدون اثر از مندىبهره موارد، برخى در ن،یبنابرا
 به کشورى از موارد نیا. شودیم ادی «منصفانه رفتار و استفاده» و «آزاد استفاده: »نیعناو با موارد نیا

 تىیترب و فنى آموزشى، علمى، مقاصد منظوربه اثر از مادى استفاده رانیا در مثالً است، متفاوت گرید کشور
 نیقوان به استناد با. است شدهشمرده مجاز شخصى استفاده براى بردارینسخه زین و متعارف حدود در

 :برد یپ مجاز هایبرداریبهره نیا در مشترک هایجنبه ترینمهم به توانمی مختلف کشورهاى
 که ستین زىیچ و شود بررسى عرف در دیبا مسئله نیا: باشد نداشته وجود ىیسودجو و انتفاع قصد. 1    

 سانکی داری،سرمایه اقتصادى توسعه و رشد به توجه با و هانامک و هازمان تمام در و موضوعات تمام براى
 .باشد
 .باشد متعارف حد در آثار از استفاده مقدار. 2    

 است؟ ازین آن ثبت به رایتکپی هایحمایت از شدن برخوردار یبرا ایآ -14

. شودیم تیحما قانون یوسیلهبه نیمع زمانمدت کی در رایتکپی موردحمایت آثار یاقتصاد حقوق از    
 و دهدآورنیپد عمر زانیم به مدت نیا رایت،کپی مورد در یفکر تیمالک یجهان سازمان معاهدات اساس بر
 خود کشور در را زمانمدت نیا است ممکن کشورها یمل نیقوان. باشدمی یو مرگ از پس سال 50 زین

 نیا در یمال لحاظ به سازدیم قادر را هاآن وراث و دآورندگانیپد ،یزمان یمحدوده نیا. دهند شیافزا
 یادعا بر حق ازجمله. شودمی هم یاخالق حقوق شامل رایتکپی از تیحما. شوند مندبهره معقول یدوره

 اثر یآورندهپدید شهرت بر تواندمی که راتییتغ جادیا مقابل در مخالفت بر حق ای اثر کی بودن دآورندهیپد
 .زند صدمه

 وجود هب محضبه شدهخلق اثر. ستین یرسم یحقوق یرویهیک به وابسته نفسهفی تیرایکپ تیحما    
 یادب آثار از تیحما به راجع برن یمعاهده موجببه. ردیگیم قرار موردحمایت رایتکپی یوسیلهبه آمدن،

. رندیگیم قرار موردحمایت ونیکنوانس نیا عضو یکشورها در یقانون فاتیتشر چیه بدون آثار نیا ،یهنر و
 .کندنمی شنهادیپ رایتکپی بتث یبرا را ینظام نوع چیه یفکر تیمالک یجهان سازمان ن،یبنابرا
 نیا. دارند رایتکپی به مربوط قانون یتعداد و تیرایکپ یمل یاداره کشورها از یاریبس وجود،بااین    

 آثار نیعناو انیم زیتما و ییشناسا هاآن ثبت از هدف که یهنر و یادب آثار که دهندمی اجازه یمل دفاتر
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 حق اثبات یبرا یاادله عنوانبه تواندیم شدهثبت رایتکپی ،یخاص یکشورها در. برسند ثبت به باشد،می
 .شود استفاده رایتکپی به حقوق مربوط یدعاو در

 خصوصهب ندارند، را خود رایتکپی اعمال یبرا یادار و یقانون یابزارها شده،آفریده آثار صاحبان شتریب    
 رد درنتیجه،. است شیافزا به رو جهان سراسر در ییاجرا و یقیموس ،یادب حقوق از استفاده امروزه که
 نیا. است شیافزا به رو یجمع تیریمد یهاانجمن ای هاسازمان جادیا به شیگرا کشورها از یاریبس

 و تیریمد ،یآورجمع مانند یامور در اعضاء به یحقوق کارشناسان و یادار خدمات از استفاده با ها،انجمن
 .کندمی کمک عضو، اثر کی یاستفاده از حاصل ازاتیامت حق پرداخت

 ؟کندیم از چه مواردی حمایت صنعتیمالکیت حق  -15

های مصرفی، های صنعتی، نشان مبدأ جغرافیایی، مدلمالکیت صنعتی از اختراعات، عالئم تجاری، طرح
 کند.میهای جدید گیاهی حمایت ، اسرار تجاری و گونهیاانهیراافزارهای مدارهای یکپارچه، نرم

در میان مصادیق مختلف مالکیت  
صنعتی ثبت اختراع به لحاظ نقشی 
که در زندگی بشر و پیشرفت 

دارد از اهمیت خاصی  هاانسان
برخوردار است. در ادامه موارد مربوط 

ر طور مختصبه مالکیت صنعتی به
 .بیان خواهد شد

 
 
 
 
 
 

 
 انواع مالکیت صنعتی یبندمیتقس -5 شکل 
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 چیست؟ پتنت ای اختراع ثبت حق -16

 قبال در که است یانحصار یحق( Patent) پتنت ،یفکر تیمالک یجهان سازمان فیتعر اساس بر    
 است یسند پتنت دیگرعبارتبه. شودیم( grant) اعطا او یقانون نماینده ای مخترع به شدهانجام اختراع

 کی توسط ای یدولت اداره وسیله یکبه یمتقاض درخواست اساس بر و بوده اختراع کی کنندهتوصیف که
 استفاده، د،یتول) یبرداربهره اریاخت و یقانون تیحما و شودیم صادر کشور چند از ابتین به یامنطقه اداره

. دینمایم اعطا( سال 20 عمدتاً) یخاص یزمان دهمحدو در آن صاحب به را اختراع کی( صادرات و فروش
 آن دیتول از را گرانید تنها بلکه ستین یاختراع محصول دیتول مجوز پتنت که نمود توجه باید نیهمچن
 .داردبازمی

 راه هک است نینو دهیا کی اختراع یبرخ دگاهید از. است نشدهتعریف کشورها اکثر نیقوان در اختراع    
 لح یبرا دیجد حلراه را «اختراع» یبعض. دهدمی ارائه یفناور نهیزمدر مشخص مشکل کی یبرا یعمل

 .اندنستهدا یفناور نهیزمدر مشخص مشکل کی
 فیتعر گونهاین را اختراع ،1386 مصوب رانیا یتجار عالئم و یصنعت هایطرح اختراعات، ثبت قانون    

 کندمی رائها را خاص ایفرآورده ای ندیفرآ بار نیاول یبرا که است افراد ای فرد فکر جهینت اختراع: است کرده
 .نمایدمی حل هانآ مانند و صنعت ،یفناور فن، حرفه، کی در را یمشکل و

 تفاوت( 6 شکل) اختراع ثبت یگواه و اختراع نیب دیبا    
 یبرا که است یسند اختراع ثبت یگواه گذاشت،

 ازیامت آن در که شودمی صادر اختراع از تیحما
 نیمع مدت یبرا مخترع به دولت طرف از یانحصار
 یندس اختراع، ثبت یگواه بیترت نیبد. شودمی واگذار
 اختراع ثبت یاداره وسیلهبه یکشور هر در که است
 یبرا( اختراع مالک ای مخترع) آن دارنده و شودمی صادر
 یبرا انحصار ینوع سال ستیب عموماً - ینیمع مدت

 شفرو ای توسعه استفاده، از اعم خود اختراع از استفاده
 .آوردمی دست به آن واردات از یریجلوگ و
 

 
 اختراع ثبت یگواه -6 شکل
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 ی مطرح گردید؟از چه زمان اختراع ثبت -17

 در. است دادن قرار یعموم نظارت تحت یمعنا به که است آمده patere نیالت کلمه از پتنت واژه    
 استفاده وسطیقرون در پادشاهان توسط هانامه نیا. است letters patent عبارت خالصه پتنت قتیحق
 که یکسان یراب یسلطنت نشان با هانامه نیا. کنند ضیتفو گرانید به را یازاتیامت و حقوق تا است شدهمی
 بتث یگواه هیاول یهاستمیس گرچه. است آمدهمی شمار به مدرک کی عنوانبه کردندمی افتیدر را آن

 ستمیس نیاول که رسدمی نظر به گونهاین عموماً کرد، منسوب خاص کشور کی به تواننمی را اختراع
 یبرا کارانشیشه قیطر از ستمیس نیا. است داشته رواج سانسرن زمان یایتالیا در اختراع ثبت یررسمیغ

 .شد یمعرف اروپا سراسر به یمحل کارگران مقابل در شانشغلی هایمهارت و اسرار حفظ
 که شهیش ساخت روش یبرا است، اعطاشده 1449 سال در نام،یاوت جان به اختراع ثبت یگواه نیاول    
 قبال در. دش اعطا یو به سالهبیست انحصار کی یگواه نیا یط نبود، شدهشناخته انگلستان در آن از قبل

 انتقال نیا مشابه وهیش امروزه. آموختمی یسیانگل کارانشیشه به را خود روش بایستمی یو انحصار نیا
 از گرید یبرخ نیقوان در اختراع حق تدریجبه. شودمی محقق اختراع هایویژگی انتشار وسیلهبه اطالعات

 تیرعا و ردنک متحدالشکل یبرا المللیبین هایکنوانسیون نیتدو لزوم و شد شناخته تیرسم به رهاکشو
 .شد احساس اختراعات از تیحما یبرا اختراع حقبه مربوط نیقوان نمودن

 حق اختراع اخذ نمود؟ توانیمدر کشور ایران برای چه مواردی  -18

هر قسم اکتشاف یا " کند:در مورد ثبت اختراع بیان می 26قانون ثبت عالئم و اختراعات ایران در ماده 
ر طبق دهد که باختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فالحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می

شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا 
اده همچنین این قانون در م” اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.بق این قانون در اداره ثبتاختراع مزبور مطا

ای تواند تقاضهر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می" کند:عنوان اختراع ذکر میموارد زیر را به 27
موجوده به کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل  -2ابداع هر محصول صنعتی جدید  -1: دثبت نمای

 ".طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فالحتی
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به چه معناست و چه ضرورتی  (Disclosure of Invention) اختراع افشاء -19

 دارد؟

 شود،( Disclosure) افشا یکاف اندازهبه دیبا ثبت یمتقاض ینوآور یشکل ازنظردر فرایند ثبت اختراع،     
 را خود اختراع مورد در الزم اطالعات خواهدمی مخترع از که دارد وجود یقسمت اختراع ثبت اظهارنامه در

 به وسلت با اختراع آن رشته در متخصص فرد کی که باشد ینحو به دیبا اطالعات افشا نیا د،ینما افشا
 بعد هک است جهتازاین اختراع افشا یبرا تأکید نیا د،ینما بازسازی را اختراع باشد قادر شدهارائه اطالعات

 رد،یبگ قرار عموم اریاخت در دیبا اختراع در کاررفتهبه یفناور و اطالعات ت،یحما ساله 20 مدت یانقضا از
 .دهند توسعه را یفناور و دانش بود خواهند قادر محققان یقبل دانش به توسل با چراکه

 طیشرا جزء( اختراع ثبت ییاروپا عاهدهم و TRIPSنامة موافقت رینظ) منابع از یبرخ را شرط نیا :نیبنابرا 
 .اندآورده اختراع یذات
 اختراع کردن هادیپ که باشد ایگونهبه. باشد شدهداده حیتوض مخترع توسط یکاف اندازهبه دیبا اختراع 

 .باشد پذیرامکان ماهر استادکار کی ای مطلع فرد کی توسط

 باشد شدهمترسی یفن نقشه ارائه با همراه اع،اختر موضوع با متناسب لزوم صورت در یستیبا انتشار .
. کند افشا وکاستکمیب و شفاف کامل، طوربه را خود اختراع ساخت روش بایستمی مخترع نیبنابرا

 کامل یافشا که نماند ناگفته. گردد محرز کامالً اختراع کنندهثبت سازمان یبرا دیبا موضوع نیا
 تواندمی متبوع کشور اختراع ثبت سازمان کهطوریبه است مخترع خود به نفع ینوعبه هم اختراع

 .دینما حفاظت اختراع در شدهترسیم چارچوب کل از

 دقت در تدوین متون اختراع چه اهمیتی دارد؟ -20

با توجه به اینکه گواهینامه اختراع، حقوق انحصاری یک محصول، فناوری و یا تکنولوژی را برای مدت  
. ذکر این نکته مهم است که متون ثبت اختراع و بخصوص ادعانامه آوردیم ودبه وجسال  20حداکثر 

حقوقی دارای اهمیت فراوانی  ازنظرراع اخت ثبت متون تدوین بنابراین. باشدیمحدود اختراع  کنندهنییتع
ه نادعانامه اختراع نیازمند اشراف کامل به قوانین و تجربه در این زمی خصوصبهاست و نگارش توصیف و 

 .است
 متأسفانه، اما اندافتهیدستاست مخترعینی که با زحمت فراوان به اختراعات خوبی  شدهمشاهدهبارها و بارها 

در زمان ثبت اختراع به جزییات تدوین و نگارش متون توجه نکرده و پس از مدتی  یانگارسهلبه دلیل 
در  است نشدهمیتنظ یدرستبهن اختراع نموده و از طرفی چون متو سوءاستفادهسودجویان از آن اختراع 
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یمنبرده و یا با مشکالتی برای احقاق حق خود مواجه  ییجابهآمده مخترع کار  به وجوددعاوی قضایی 
 .شود
برای تنظیم متون اختراع خود از مشاور و کارشناس در این زمینه  شودیمبه مخترعین عزیز توصیه  داًیاکلذا 

 .کمک بگیرند

 چه اختیاراتی دارد؟ تنتپ دارنده -21

 یبرداربهره یو اختراع از ت،یحما مدت طول در تواندیم یکس چه ردیبگ میتصم دارد حق پتنت دارنده    
 ارندهد. دینما واگذار گرید افراد به را اختراع از استفاده سانسیل اجازه یا قرارداد عقد با تواندیم یو. دینما

 دار،یخر صورت نیا در که بفروشد یگرید به کامل طوربه را ودخ اختراع حق تواندیم نیهمچن پتنت
 .بود خواهد اختراع آن دیجد صاحب

. بود خواهد عموم اریاخت در آن از استفاده و گرفته انیپا اختراع از تیحما پتنت، یزمان دوره یانقضا با    
 .کند یبرداربهره آن از تواندیم یشخص هر و نبوده دارا اختراع از را خود حقوق گر،ید پتنت دارنده یعنی

  گیرد؟قرار می موردتوجهدر ارزیابی اختراعات چه مواردی  -22 

: داردیم انیب و پرداخته اختراع حق جهت ثبت قابل موضوعات به پس،یتر نامهموافقت 27 ماده 1 بند    
. دارد وجود یفناور یهاهرشت تمام در ندها،یفرآ ای هافرآورده از اعم یاختراع هرگونه یبرا ثبت حق»

 و ثبت. باشد یصنعت کاربرد یدارا و بوده یابداع یگام متضمن و دیجد اختراعات، کهاین بر مشروط
 اندواردشده محصوالت کهاین و یفناور رشته اختراع، محل ازلحاظ ضیتبع بدون ثبت حق از یبرخوردار

 .«داشت خواهد وجود انددشدهیتول محل در ای
 چهارگانه طیشرا که باشدمی ثبت قابل اختراع، ثبت قانون اساس بر یشرط به دیجد ابتکار و دهیا هر    

 :باشد داشته را لیذ

  (Novelty) بودن دیجد 

 (Inventive step) یابتکار گامداشتن  

 (Industrial applicability) یصنعت کاربرد داشتن 

 (Disclosure of Invention) اختراع افشاء 
 .است منوال نیهم به و شدهرفتهیپذ ایدن یکشورها اکثر در شروط نیا 
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 اختراع به چه معناست؟ (Novelty) بودن دیجد -23

 چیه رد که است معنا نیبد نیا. است آن بودن دیجد اختراع، عنوانبه یابداع اثر کی ثبت شرط نیاول    
 وجود ثبت ردمو اثر به هیشب یکار انجام سابقه بر یمبن یاطالعات یشفاه اسناد ای و یکتب اطالعات بانک

 ناخواسته یفشاا علت به اثر ثبت تیقابل دارد امکان بعضاً که کرد دقت نکته به دیبا نجایا در. باشد نداشته
 یمکان در اگر یحت برود، نیب از رهیغ و هاکنفرانس در ارائه ای مجالت در مقاله چاپ مثالً مخترع خود توسط

 .بود واهدخ ناخواسته افشا مشمول زین برساند چاپ به یمقاالت ای و کند صحبت دخو اثر مورد در ایمجله ای
 اختراع ثبت قانون 4 ماده اساس بر. باشدمی اختراع هر یبرا نفکیال صفت کی درواقع بودن دیجد    

 ای فن از رمنظو. باشد نشدهبینیپیش یقبل صنعت ای فن در که است دیجد یاختراع( »1386 مصوب) رانیا
 قیطر از ای یشفاه ای یکتب انتشار قیطر از جهان از اینقطه در که یزیچ هر از است عبارت یقبل صنعت
  تراعاخ ثبت اظهارنامه از یناش تقدم حق موارد در ای و تقاضا از قبل گر،ید قیطر هر ای و یعمل استفاده

 در ای اتقاض خیتار از قبل ماه شش مدت ظرف اختراع افشاء کهدرصورتی. باشد نشده افشا مردم عموم یبرا
 : نیبنابرا. بود نخواهد ثبت مانع باشد، گرفته صورت اختراع تقدم حق خیتار از قبل یمقتض موارد

 که یهایفناوری و معلومات به یابیدست از افراد آن، از یناش انحصار جادیا و پتنت اعطاء با آنکه لیدل به
 ختراعاتا به پرداختن از یریجلوگ جهت زین و شوند،می محروم است، هبود هاآن مورداستفاده آسانیبه قبالً

 طیشرا از یکی یتازگ و بودن دیجد اریمع ،یآت هنگفت هایهزینه صرف و یقبل گرفته صورت قاتیتحق و
 .است آن شدن پتنت در یاساس

 به چه معنا است؟ (Inventive step) یابتکار گامداشتن  -24

( Inventive Step)ی ابتکار گام یحاو اختراع که است نیا ثبت یبرا اختراع کی طیشرا از گرید یکی    
 به طمربو یقبل صنعت ای فن گرفتن نظر در با که است یابتکار گام کی یحاو یزمان اختراع. باشد

 باشد شدهمطرح درجایی دینبا اختراع اظهارنامه میتسل خیتار تا موردنظر اختراع. 

 باشد عیبد و تازه یتیماه ازلحاظ. 

 گردد ثابت تواندیم آن وجود عدم بلکه برسد اثبات به دیاب که ستین یمورد بودن، دیجد. 

 ینبیشیپ قابل یقبل اختراعات در موجود دانش ای و اختراعات با که است دیجد ،یاختراع 
 .نباشد
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 تاس مذکور فن در یمعمول مهارت یدارا که یشخص یبرا اختراع فیتعر به توجه با و اختراع یاظهارنامه
 زین بودن( Non- obvious) «غیر بدیهی» عنوانبه را «بودن یابداع» توانمی. نباشد آشکار و معلوم

 خواهد یتلق یابداع اختراع ،ینوآور نیا باشد غیر بدیهی یژگیو یدارا یاختراع چنانچه یعنی. کرد اطالق
 .دیگرد
 وعموض مرحله نیا در رایز دارد وجود تفاوت اختراع بودن دیجد شرط و شرط نیا نیب که است یهیبد    

 شدهبرداشته پیشبه یگام یقبل یهااختراع به نسبت اختراع نیا در ایآ که است نیا اختراع، ثبت اداره یبررس
 ر؟یخ ای بود شدهشناخته فن نیا در ماهر افراد یبرا جلو به حرکت نیا ایآ و است

 :نیبرابنا. گیردمی انجام اختراعات ثبت هادار توسط که دارد جستجو و یبررس به ازین مسئله نیا احراز 
 

اختراع  (Industrial applicability) داشتن یصنعت کاربرد منظور از -25

 چیست؟

 Industrial) یصنعت کاربرد یدارا ییادعا اختراع که است نیا اختراع، ثبت طشر نیسوم    

Applicability )انبوه ورطبه را اختراع بتوان ،یاقتصاد هاتیتوج از نظرصرف که، است معنا نیا به. باشد 
 است اختراع زا یحفاظت ابزار عنوانبه تنها اختراع ثبت که کرد توجه دیبا. گرفت بکار صنعت در ای و دیتول
 یاختراعات یگاه. رددگبازمی دیتول اقتصاد و بازار مسائل به تنها دیتول. ستین آن دیتول یبرا ینیتضم چیه و

 .انددهش پذیرتوجیه آن، دیتول طیشرا رییتغ با یول نبوده یاقتصاد هیتوج یرادا درگذشته که بوده

 مهارت اختراع رشته در که شخص کی موجود دانش و اطالعات مجموعه به توجه با اختراع 
  .اشدنب بینیپیش قابل باشد، داشته یمعمول

 شودیم مطرح بودن دیجد احراز از بعد تنها ،یابتکار گام داشتن.  

 باشد خالقانه یتیفعال نتیجه که معنا نیا به باشد، یابتکار دیبا اختراع. 
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 محسوب یکاربرد یصنعت ازنظر یاختراع. نمود ریتفس زین بودن دیمف ریتعب با توانمی را عبارت نیا    
 رنظوم آن گسترده یمعنا در صنعت و باشد استفاده ای ساخت قابل صنعت از ایرشته هر در که شودمی

 : نیبنابرا. شودمی زین یریگیماه و یکشاورز دستی،صنایع شامل جمله آن از است،

 ؟چه ضرورتی دارد نوآوری و اختراع خود را ثبت نمائیم -26

 .کندمی فراهم یانحصار حقوق اشخاص و شرکت یبرا اختراع، ثبت ینامهیگواه :یانحصار حقوق( الف    
 یارانحص برداریبهره و استفاده یاجازه شما شرکت معموالً اختراع، تثب یهانامهیگواه آوردن دست به با
 هر شخصدر غیر این صورت  .دهدمی اختراع اظهارنامه ثبت خیتار از ساله 20 دوره کی یبرا را اختراع از
 خصش یناول کا،یامر متحدهایاالت استثناءبه کشورها از یلیخ درنماید،  ثبت را اختراع آن تواندمی یگرید
. افتی اهدخو را اختراع ثبت بر تقدّم حقّ د،ینما یقانون اقدام اختراع کی ثبت یبرا که ایمؤسسه اولین ای
 که یگرید شخص هر د،ینکن ثبت را شرکتتان کارمندان اختراع ای اختراعتان اگر که است یمعن نیبد نیا

 طوربه و دینما ثبت را آن تواندمی باشد دهدا توسعه بعداً را شما اختراع معادل ای مشابه یاختراع دارد امکان
 ماش شرکت یقانون ازنظر که ییجا تا دینما محروم اختراع نیا محصوالت بازار از را شما شرکت یقانون

 .دینما پرداخت شرکت ای فرد آن به را سانسیل الزّحمه حقّ اختراع، نیا از مجاز یاستفاده یبرا یستیبا
تواند شمارا به خاطر اختراع شما را زود تر از خود شما به ثبت برساند میتراز آن حتی فردی که و مهم

 استفاده از آن اختراع مورد پیگرد قضایی قرار دهد و ادعای خسارت کند.
 را رانگید تا بود خواهد قادر شرکت ،یانحصار حقوق نیا واسطهبه :بازار در شرکت گاهیجا میتحک( ب    

 عنوانهب را خودش شرکت و شودمی ترکم رقابت قیطر نیا از. بازدارد تانختراعا یتجار رمجازیغ استفاده از
  .کندمی مطرح بازار در برتر گریباز تنها

 باشد.  نکرده ارائه را یدیجد یتئور صرفاً، و داشته یعمل یکاربرد دیبا اختراع 

 آن دیولت و ساخت امکان دیبا باشد، ولمحص کی دیتول به ناظر اختراع موضوع کهدرصورتی 
 .باشد فراهم

 سریم عمالً ندیفرآ آن انجام امکان دیبا است، یدیتول ندیفرآ با مرتبط اختراع موضوع اگر 
 .باشد
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 وسعهت در زمان صرف و پول توجهیقابل مقدار گذاریسرمایه با :هاگذاریسرمایه ترسریع بازگشت( ج    
 را هاآن محصوالت، نیا یانحصار حقوق چتر ریز که بود خواهد قادر شما شرکت نوآورانه، محصوالت

 .دهد بازگشت را شده نهیهز هیسرما و دینما سازیتجاری
 نامهواهیگ از یتجار برداریبهره به یلیتما شما کهدرصورتی :اختراع فروش ای یده سانسیل فرصت( د    

 برداریبهره حقّ سانسیل ای و دیبفروش کامل صورتبه را آن دیتوانمی د،یباش نداشته خودتان اختراع ثبت
 .دیینما ییدرآمدزا خودتان شرکت یبرا آن قیطر از و دیینما واگذار یگرید شرکت به را آن یتجار

 اختراعات یانحصار حقّ آوردن دست به یبرا تالش حال در شما شرکت اگر :زنیچانه قدرت شیافزا( ه    
 نام به دهشثبت اختراعات) شما یفکر هایدارایی سبد است، سانسیل قرارداد قیطر از گرانید یشدهثبت

 که است اساس نیا بر. دهد شیافزا را یتجار مذاکرات در شما زنیچانه قدرت تواندمی( شما شرکت
 لمتقاب سانسیل نامهموافقت کی قیطر از مذاکره ندیفرا در شما شرکت اختراع ثبت هاینامهگواهی

(Cross Licensing Arrangement)، ارمغان به شما شرکت یبرا را توجهیقابل منفعت تواندمی 
 .شود مبادله گرید شرکت و شما شرکت انیم تواندمی اختراع ثبت حقوق کهیطوربه آورد،
 هایدارایی است ممکن دارانسهام و گذارانسرمایه ،یتجار یشرکا :شما شرکت یبرا مثبت ریتصو( و    
 یخصّصت هایظرفیت و هاتوانمندی سطح بودن باال بر یلیدل را شرکت (شدهثبت اختراعات تعداد) یفکر

 یمال تأمین و هاگذاریسرمایه جذب یبرا تواندمی خود که دهند قرار موردتوجه شما شرکت فناورانه و
 .باشد دیمف شما شرکت بازار ارزش شیافزا و یتجار یشرکا افتنی شتر،یب

 بر پیشرفت در جامعه دارد؟  یریتأثچه  مخترع به اختراع حق یاعطا -27

 منع دهیرس ثبت به ندیفرآ ای محصول دیتول و استفاده از را گرانید بتواند اختراع حق دارنده کهاین یبرا    
 افتیدر درازای اندموظف پتنت دارندگان که شود توجه است الزم اما. شودیم اعطا یو به اختراع حق کند،
 رد موجود یفن دانش بدنه تا دهند قرار عموم اریاخت در را خود اختراع به وطمرب اطالعات اختراع، از تیحما

 اساس نیا بر. گردد جادیا شتریب یهاتیخالق و هاینوآور زین گرید افراد در درنتیجه و شدهتیتقو جهان
 دهآین یهانسل یبرا یارزشمند اطالعات کنندهتأمین بلکه کنندیم تیحما خود دارندگان از تنهانه پتنت
 :اند ازعبارت اختراع حق فلسفه خالصه طوربه. باشندیم زین نیمخترع و نیمحقق

 اختراعات کارگیریبه و برداریبهره 

 یصنعت توسعه رشد یراستا در ،یمخف حالت از اختراع با مرتبط یهاییفناور نمودن خارج 

 و معنوی یماد حقوق نیتضم 
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 جبران و مشروع هدف جهت در فقط را شیخو ینحصارا ازیامت ستیبایم اختراع حق دارنده    
 .نباشد رقابت از شدنمانع صرفاً قصدش و برد کار به( R&D) توسعه و قیتحق بخش در اشگذاریسرمایه

 دوره کی از پس اختراع حق دارنده اگر که بیترت نیبد دارد وجود یقانون دوبندیق امر نیا از نانیاطم یبرا
 .شد خواهد صادر «یاجبار مجوز» نکند یبرداربهره یاقتصاد صورتبه حق نیا از نیمع

 ؟گرددیمبه چه حقوقی اطالق  (های مصرفی )اختراعات کوچکمدل -28

 رتری برخوردااز جنبه گام ابتکاری از سطح پایین، اختراعی است که  )Model Utility(مدل مصرفی    
 است، مانند درب بازکن نوشابه خودکار.

دهد که شود و اجازه میمصرفی حقی انحصاری است که برای یک اختراع کوچک اعطا مییک مدل      
ی زمانی ی او برای یک دورهشده بدون اجازهی تجاری اختراع حمایتی حق، دیگران را از استفادهدارنده

ه چنین کتواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد )البته درجایی محدود منع کند. تعریف این حق می
های مصرفی ، مدلدرواقعدل مصرفی شبیه یک حق اختراع است.دسترس است( مهایی قابلحمایت
 به الزم .شوندنامیده می (Innovation patent) عنوان اختراع کوچک یا پتنت نوآوریاوقات بهبعضی

 یبهبودها و تاس داده بهبود را خود موجود یکاالها صرفاً شرکت موارد، از یاریبس در که است ذکر
 یاربردک هایمدل حقوق صورت نیا در. ندارند را اختراع کی عنوانبه ثبت تیقابل و نبوده یابداع شدهانجام

(Utility Model )تواندباشد می شدهبینیپیش یحقوق هایزیرساخت موردنظر کشور در که یشرط به 
 ردیبگ میتصم شرکت است ممکن زین یموارد در. باشد اختراع ثبت یبرا مناسب نیگزیجا کی عنوانبه

 نیا در که دینما یخوددار آن اختراع ثبت از و دینما محافظت یتجار اسرار عنوانبه را شرکت یهانوآوری
 .دینما اتّخاذ محرمانه اطالعات حفظ یبرا را یمناسب اقدامات شرکت است الزم صورت

 چیست؟ تاختراعا و مصرفی هایحمایت از مدل بین اصلی تفاوت -29

" کوچک اختراعات ای یمصرف هامدل"یکاربرد هایمدل از تیحما ران،یا یفکر تیمالک قانون در

  .شودمی ثبت کشور در اختراع عنوان تحت یکاربرد هایمدل غالباً و است نشدهبینیپیش
 هایمدل نبی اصلی تفاوتمصرفی در خارج از کشور،  هایمدلکلی، و در قوانین حمایت از  صورتبهولیکن 
 :از اندعبارت اختراعات و مصرفی

 و  "داشتن گام ابتکاری"ط شر .است اختراع حق از کمتر مصرفی هایمدل به دستیابی برای الزامات
در سطح محلی از الزامات ثبت مدل مصرفی  کشورهابعضی  در، هاآنو یا هردوی  "افشای اختراع"یا 
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 هایمدلد. در عمل، حمایت از شو برآورده باید ههمیش "بودن جدید" شرط کهدرحالی، باشدنمی

 .است که معیارهای ثبت اختراع را کسب نکرده باشد هایینوآوریمصرفی اغلب به دنبال 

  از ثبت اختراعات است و از کشور به کشور متفاوت است  ترکوتاهمصرفی  هایمدلمدت حمایت برای
 سال(. 15تا  6بین  معموالً)

 رسیبر نامثبت از قبل ماده عنوانبه را مصرفی مدل هایبرنامه اختراع، ثبت راتادا کشورها، اکثر در 
 ترسریع و ادهس اغلب اختراع، ثبت به مصرفی نسبت مدل ثبت روند که است معنی بدان این. کنندنمی
 .(کمتر یا ماه شش اوقات گاهی) است

 تر هستندزانار اختراع ثبت به نسبت های ثبت و دستیابی به مدل مصرفیهزینه. 

 لوازم و  مانند ،آوریفن هایحوزه از بعضی برای فقط مصرفی مدل از حمایت کشورها، از برخی در
 .آیدمی دست به مکانیکی، هایدستگاه

 

 ؟گرددیمبه چه حقوقی اطالق  (Trade Secrets)اسرار تجاری -30

د و شونگرفتن اصحاب بازار می های بیشتری باعث قدرتوکار هرروز مؤلفهدر عرصه رقابت و کسب    
هایی که مالکیت فکری نیز حمایت دهند، یکی از مقولهزنی صاحبان خود را در بازار افزایش میقدرت چانه

است، به زبان ساده برای مشخص کردن  (Trade Secrets) ی اسرار تجاریاز آن را بر عهده دارد مسئله
ری، فرمول، رویه، فرآیند، طرح، ابزار، الگو یا مجموعه توان گفت اسرار تجای اسرار تجاری میحیطه

گیرند وکار برای به دست آوردن مزیت نسبت به رقبا مورداستفاده قرار میاطالعاتی است که در یک کسب
گیرد که افشا نشود، در صورت افشای و مالکیت فکری انحصاری دائمی را تا آن زمان برای آن در نظر می

 .برداری کنندادر خواهند بود از آن بهرهاسرار اشخاص ثالث ق

 چیست؟ (Trade Mark)عالئم تجاری -31 

 فیتعر ریز صورتبه یتجار عالئم ،1310 رماهیت 1 مصوب اختراعات و یتجار عالئم ثبت 1 ماده در    
 :شودمی
 و لفاف مهر عبارت، حرف، رقم، ر،یتصو نقش، از اعم است یعالمت قسم هر از عبارت یتجار عالمت"    

 کی ستا ممکن. شودمی اریاخت یفالحت ای یتجارت ،یصنعت محصول صیتشخ و ازیامت یبرا کهآن ریغ
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 شهر کی محصول ای و تجار ای صنعت ارباب ای نیزارع از یجماعت محصول صیتشخ یبرا یتجارت عالمت
 "شود اریاخت مملکت از هیناح کی ای و

 و محصوالت از را بنگاه کی خدمات ای محصوالت است ادرق که است ینشان یتجار عالمت نیبنابرا    
 ای و رسم شکل، عکس، عدد، حرف، کلمه، هر تواندمی نشان نیا. سازد زیمتما گرید هایبنگاه خدمات

 .است شدهداده شینما یتجار عالئم از یهاینمونه 7شکل  در. باشد هاآن بیترک
 ترپیش که هایینشان و عالئم است شده موجب ایدن سطح در خدمات و محصوالت روزافزون توسعه 

 و واتاص بعدی،سه عالئم مانند. رندیبگ قرار موردپذیرش امروز نبودند، رفتهیپذ یتجار عالمت عنوانبه
 صرفاً ن،رایا رینظ کشورها از یبرخ حالدرعین(. بوها) استشمامقابل هاینشان یحت و یغاتیتبل یشعارها
 .نمایندمی ثبت را باشند ؤیترقابل که یکیگراف عالئم

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 یتجار عالئم از یهاینمونه -7 شکل

 چه کاربردی دارند؟ عالئم تجاری -32

 نآ اما است، یگرید از یتجار بنگاه کی خدمات ای کاالها ساختن زیمتما یتجار عالمت کارکرد نیاول 
 خارج تجارت دانیم از را خود یرقبا بتوانند خاص یتجار عالمت کی تحت خدمات و محصوالت زمان که

 الزم ارابز اکنون عالمت صاحب چراکه یابد،می یگرید گاهیجا یتجار عالمت ابند،ی توقف آنان بر و کند
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 دماتخ ای کاال آوردن دست به یبرا هستند حاضر انیمشتر کهآنگاه است، آورده دست به را رقابت یبرا
 ودشخ کارکرد و به جایگاه یتجار عالمت کنند، پرداخت یشتریب نهیهز خاص یتجار عالمت کی تحت

 یتجار ئمعال صاحبان منافع و حقوق حفظ یبرا یفکر تیمالک که است نجایا و است یافتهدست تجارت در
 با بارق از یکی اگر چراکه. نمایدمی ارائه را ژهیو هایحمایت و انحصارات عالئم، نیا کنندگانثبت یبرا

 تباراع و شهرت به طورقطعبه دینما عرضه بازار به نازل باکیفیت را یخدمات ای محصول مشابه عالمت
 .کرد خواهد وارد لطمه یاصل عالمت

 به چه مواردی باید توجه داشت؟ (Trade Mark)عالئم تجاریبرای ثبت  -33

 یداخل نیقوان به یبستگ نیا باشد،می پذیرامکان استفاده ای ثبت قیطر از یتجار عالمت از تیحما    
 گرید مانند دیبا ردیگ قرار موردحمایت یتجار عالمت کی نکهیا یبرا یکشور در است ممکن دارد کشورها

 گرید چون مه اما. باشد یکاف تیحما یبرا آن از استفاده صرفاً ای و برسد ثبت به یفکر تیمالک هایمقوله
 رفتگ قرار موردحمایت کشور کی در یتعالم اگر یعنی است یمل حوزه در شدهثبت حق از تیحما هامقوله

 . نمود رجوع کشورها یداخل نیقوان به دیبا و کندنمی دایپ یتسر کشورها گرید به تیحما نیا
 عالئم للیالمبین ثبت ستمیس کی جادیا به اقدام مسئله نیا حل یبرا کشورها المللیبین عرصه در اما

 ستمیس. دهند قرار موردحمایت المللیبین سطح در را یرتجا عالئم یشتریب سهولت با بتوان تا اندنموده
 .کندیم اعطا ییایجغراف ازنظر عیوس را یتیحما ستمیس نیا در یتجار عالمت کنندگانثبت به دیمادر
 :زا اندعبارت باشد ثبت رقابلیغ ای شود رد تجاری عالمت یتقاضا اظهارنامه دارد امکان که یموارد    

 کی یا شدهثبت قبالً که یعالمت با را یتجار عالمت ان،یمشتر باشد ممکن که ییدرجا 

 رند؛یبگ اشتباه( هشد کاربردهبه یول) نشدهثبت مشهور عالمت

 اشد؛ب شرکت خدمات ای محصوالت از یکی فقط یژگیو انگریب ،یتجار عالمت که یمواقع 

 ودش شدن گمراه موجب که باشد داشته وجود ییایجغراف اصطالح کی عالمت در که ییجا 

 شود؛ منحصر شرکت کی لهیوسبه اصطالح آن دینبا آن بر عالوه و

 باشد؛ حسنه اخالق و یمعمو نظم خالف دینبا یتجار عالمت 

 هایعالمت ای پرچم ،ینظام طرح مانند یدولت یرسم نشان کی از دینبا یتجار عالمت در 

 .باشد شدهاستفاده گرید
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 لحاظ شده است؟ یتجار عالئم ثبت در یقانون یهاچارچوبچه  -34
 قیطر از ای و ثبت قیطر از: گیردمی صورت قیطر دو به یتجار عالمت از تیحما کشورها، از یبرخ در    

 هب ملزم شما ،یتجار عالئم یقانون هایحمایت از استفاده جهت کشورها اکثر در یول. آن مکرر استفاده
 یتجار عالمت و یصنعت هایطرح اختراع، ثبت قانون در. دیهست رکشو آن در خود یتجار عالئم ثبت

 یراب شودمی هیتوص هرحالبه. آوردنمی تقدم حق کننده،ثبت یبرا استعمال سابقه ،1386 مصوب رانیا
 ولو دیینما ثبت هدف کشور در را خود یخدمات ای یتجار عالمت هاشرکت تر،یقو و بهتر تیحما کسب

 .باشند مختار آنجا در ثبت یبرا نکهیا
 امهاظهارن دیبا باشد،می یتجار عالمت یقانون هایحمایت از استفاده قصد شما شرکت کهدرصورتی    

 یقانون یهاالزحمهحق پرداخت از بعد. کند میتسل ایمنطقه ای یمل یتجار عالمت دفتر به را یتجار عالمت
 .شد خواهد آغاز اظهارنامه یبررس روند مربوطه، دفاتر به

 تیمالک قیمصاد گرید برخالف حالنیباا. است سال 10 معموالً ثبت هیاول مدت ،یمل نیقوان به توجه با    
. شود دیتمد یدائم طوربه سالهده شارژ منظم پرداخت اساس بر تواندمی هاعالمت ثبت ،یصنعت

  .دش خواهد دیتمد العمرادامم یخدمات/ یتجار عالمت حقوق ساله،ده شارژ پرداخت شرطبه دیگرعبارتبه

دیگری  اسم به قبالً عالمت کهیدرصورت یا باشد قانون مقررات مخالف شدهثبت تجاری عالمت اگر   
 دگانکننمصرفباشد که  یااندازهبهاست  شدهثبتو یا شباهت عالمت با عالمت دیگری که  شدهثبت

 تواندیم نفعیذفرض  نیدر ا، اندازدیم اشتباهبهعادی یعنی اشخاصی را که اطالعات مخصوص ندارند را 
 .بخواهد ربطیذ مرجع از را تجاری عالئم درخواست ابطال ثبت

اختراعات، هرکس بخواهد ابطال  و عالئم ثبت قانون نامهنیآئ 61در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده     

اید به دادگاه شهرستان تهران دادخواست تقاضا کند ب است رسیده ثبت به ایران در که را عالمت تجاری
 .باشدیمدادگاه حقوقی مجتمع شهید بهشتی  3بدهد. در حال حاضر دادگاه صالح شعبه 

 چند نوع عالئم تجاری وجود دارد؟ -35

. اردد وجود یمختلف یتجار عالئم آن، بودن یگروه ای یفرد و یخدمات و یتجار تیفعال نوع اساس بر    
 :است شده آورده لیذ در که
 انددشدهیتول خاص بنگاه ای شخص توسط که ییکاالها صیتشخ یبرا که یعالمت: یتجار عالمت( الف    
 .«اسنوا» یدیتول شرکت عالمت مانند. روندیم کار به
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 بنگاه ای شخص که یخدمات صیتشخ یبرا که یعالمت(: Service Marks) یخدمات عالمت( ب    
 .«هما» ییمایهواپ شرکت عالمت مانند رودمی کار به دهدمی ارائه خاص

 ای تولیدشده خدمات ای کاالها صیتشخ یبرا که یعالمت(: Collective Marks) یجمع عالمت( ج    
 .«فرش» دکنندگانیتول هیاتحاد مانند. رودمی کار به انجمن اتحادیه یا کی اعضا توسط شدهارائه
. کنندیم تیرعا را یخاص نیمواز که یخدمات ای کاال صیتشخ یبرا یعالمت: کننده یگواه عالمت( د    

 .«نانو نماد» عالمت مانند
 کامالً و مشهور بازار در که یعالمت(: Well- Known Marks) مشهور و شدهشناخته عالمت( ه    

 .شودمی برخوردار یشتریب تیحما از شهرت نیا درنتیجه و شودمی محسوب شدهشناخته

 ؟گرددبه چه حقی اطالق می (Integrated Circuites) چهمدارهای یکپار -36

طبق تعریف نقشه مدار یکپارچه عبارت است از طرحی که وضعیت مکانی و ارتباطات عناصر     
طرح ساخت مدار یکپارچه  گریدعبارتبهمدارهای یکپارچه الکترونیک را نشان دهد.  دهندهلیتشک

را که برای انجام کاری مشخص بر روی قطعه هاآنات مداری طرحی است که عناصر و ارتباط کیالکترون
 .دهدیمخود نشان  حد واسط، در شکل نهایی یا قرار دارندای 
در کنوانسیون پاریس مطرح نشده است،  (Integrated Circuites) حمایت از مدارهای یکپارچه   

داردها ای یکپارچه، اصول و استانکنوانسیون مستقلی موسوم به کنوانسیون واشنگتن به حمایت از مداره
 های تجارینامه جنبهی اجرا نرسیده است. موافقتپردازد. ولیکن تاکنون در سطح جهانی به مرحلهمی

پردازد و حقوق و انحصارات موردنظر را در چهار ماده به حمایت از این مدارها می( مالکیت فکری )تریپس
)الزم به تذکر است که  .گنجاندخود می 35ر ماده شده است دکه در کنوانسیون واشنگتن مطرح

 قرار خواهد گرفت( یموردبررسکتابچه  2در شماره  مفصالًمذکور  یهاونیکنوانس

 ؟چیست (Geographical Indications) نشان مبدأ جغرافیایی -37

ه از نامش گونه کهمان (Geographical Indications) عالمت جغرافیایی یا نشان مبدأ جغرافیایی    
 آمده است.عملهویداست، اشاره به نام مکان جغرافیایی دارد که محصول موردنظر در آنجا به

ی کیفیت مشخصی برای یک محصول خاص است. چراکه کنندهنشان مبدأ یا عالمت جغرافیایی تضمین    
شده ی موردنظر تهیههاشده در مبدأ مشخصی با تمامی ویژگیدهد محصول خریداریبه خریدار اطمینان می

 آید با محصول برنجیی طارم به عمل میاست. بدیهی است محصول برنجی که در شمال ایران در منطقه
شود از جهات بسیاری متفاوت است. فرش دستبافی که در ایران تولید که در دیگر مناطق ایران تولید می
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چین  ی مشابه است که دری با طرح و نقشههایشود با توجه به نوع پشم و رنگ بسیار متفاوت از فرشمی
 .شودتولید می

 ؟چیست (New Plants Veriaty) های جدید گیاهیگونه -38

پرداخته است  (New Plants Veriaty) های جدید گیاهیرو به حمایت از گونهمالکیت فکری ازاین    
که  هاییقابل خطرپذیری و هزینهتا تالش و مطالعات محققان در این زمینه را پاسخ مناسبی دهد و در م

شوند جبران مناسبی ارائه کند. مالکیت فکری از طریق ایجاد های جدید گیاهی متقبل میکشاورزان گونه
های کشاورزی را در این زمینه به کند تا حقوق محققان بخشزمان محدود سعی میانحصاری با مدت

های ، حمایت از گونه (UPOV)های جدید گیاهینهالمللی حمایت از گوی بینرسمیت بشناسد. اتحادیه
 .ددهجدید را مورد نظارت قرار می

 ؟چیست  (Industrial Design)طرح صنعتی  -39

صرفاً به ماهیت های مالکیت فکری، عنوان یکی از مقولهبه )Design Industrial (طرح صنعتی    
مربوط به شکل و ظاهر یک محصول است. و صرفاً  شناختی و تزئینی یک محصول اشاره داردزیبایی

های صنعتی های فنی و نوآورانه نیز داشته باشد، ولی اساساً طرحعلیرغم اینکه محصول ممکن است ویژگی
  .از ابعاد فنی و عملکردی آن متفاوت است

یا  که ترکیب یاگونهبهبا خطوط، رنگ یا بدون آن  یبعدسهو هرگونه شکل  هارنگترکیب خطوط یا 

رح صنعتی گردد را ط کنندهمصرفتزیینی و زیباشناختی تغییر داده و باعث جذب  ازنظرشکل یک فراورده را 

 .گویندمی

دن که باعث زیبا ش یبندبستههر تغییر در شکل ظاهر یا نوع 

محصول تولیدی شما گردید و باعث جذابیت محصوالت شما 

بت است ثموجب شود را قبل از افشا، بهتر  کنندهمصرف برای

استفاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای  ءنمایید تا جلو سو

 یراحتبه دیتوانیمبا ثبت طرح صنعتی شما  هدف گرفته شود.

 شدهتثبلیدی جلو و واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تو

   شما است را بگیرید.
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 های صنعتی باید حمایت شوند؟چرا طرح -40

یک محصول برای  شودیم. طرح صنعتی باعث دهدیم ول را افزایشح صنعتی ارزش یک محصطر

 فروش محصوالت گردد. بنابراین کسب حمایت فردمنحصربهمشتریان جذاب باشد و ممکن است حتی علت 

 باشد. دکنندهیتولبرای هر طراح یا  وکارکسبصنعتی جزء راهبردهای اصلی  یهاطرحاز 

بت آن در اداره مالکیت صنعتی مالک از حق استفاده انحصاری و با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ث

شود. این امر ازنظر تجاری لید توسط اشخاص ثالث برخوردار مییا تق رمجازیغ یبردارنسخهجلوگیری از 

و اغلب با خلق یک یا چند طرح جدید  بخشدیمرا بهبود  وکارکسبکاری مهم است چون توانائی رقابت 

 دارد بستگی اقتصادی بنگاه آن یهایطراح در برند اعتبار و ارزش طرفی از.  گرددیم  دباعث افزایش درآم

 . 

 گردد؟طرح صنعتی چه امتیازی را موجب میثبت  -41 

 ثالث اشخاص توسط تقلید و رمجازیغ یبردارنسخه از انحصاری حق مالک به صنعتی طرح یک ثبت    -

 .دینمایمیری جلوگ

 نوبهبه اینکه ضمن کندیم تشویق را عادالنه رقابت و تجاری صادقانه فعالیت تیصنع یهاطرح ثبت   -

 .داد خواهد ارتقاء را هستند جذاب یشناختیبائیز ازنظر که محصوالت از وسیعی طیف تولید خود

نکه به ای توجه بامالک طرح  چراکه شده یگذارهیسرما مطلوب بازگشت باعث ارزشمند طرح یک ثبت -

کیفیت آن دقت نموده و این امر موجب شناخت  ءارتقااز انحصاری بودن محصول خود دارد در اطمینان 

 .آوردیم وجود بهدرآمد بیشتری را  جهیدرنتمحصول و اطمینان بازار و مشتریان شده و 

 را آنارزش و پرستیژ یک شرکت و محصوالت  توانندیمصنعتی دارائی تجاری هستند که  یهاطرح -

 ، هرچه موفقیت و عرضه یک طرح بیشتر باشد ارزش آن برای شرکت بیشتر خواهد بود.افزایش دهد

 مدت برای دیگر به طرح یک از یبرداربهره اجازه واگذاری با تواندیم شدهثبت صنعتی طرح مالک -

م یا مستقی طوربه تواندیمنگاه تجاری  با طراح گریدیعبارتبه. گردد مندبهره الزم امتیازات از مشخص

 به بازار تولید و تنوع محصوالت کمک کند. میرمستقیغ
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 بازار در را محصوالتشان موفقیت میزان که دهدیم را فرصت این هاشرکت به صنعتی طرح یک ثبت -

 قدام نمایند.ه آن اعرض و تولید به نسبت آن بودن انحصاری و سرمایه بازگشت از اطمینان با و نموده ارزیابی

طرح صنعتی را ثبت  توانیمت طرح صنعتی چیست؟ یا چگونه ثب یهاراه -42

 کرد؟

 ثبت طرح صنعتی در داخل کشور -الف

)اصل استقالل و اصل سرزمین( این یعنی  شودیمصنعتی به قلمرو کشورها محدود  یهاطرححمایت از 

ر آنجا ثبت کرده که طرح مزبور را د شودیممحدود  یامنطقهبه کشور یا  یطورکلبهحمایت از طرح صنعتی 

در بازارهای صادراتی حمایت شوند باید مطمئن شوید در آن  تانیصنعتاست بنابراین اگر مایلید طرح 

 .دیانمودهکشورهای خاص تقاضانامه کسب حمایت تسلیم 

 ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور  یهاروش -ب

 ثبت ملی-1

یعنی متقاضی باید پس از انتخاب کشور هدف  باشدیم)داخلی(  مبدأثبت در کشور  مانندبهروش ثبت ملی 

با انتخاب وکیل یا مراجعه حضوری )بستگی به قانون ملی کشور هدف دارد( کلیه مدارک را به زبان کشور 

به اداره مربوطه ارائه نماید که مستلزم هزینه و زمان بیشتری  صالحیذمراجع  دییتأهدف ترجمه پس از 

 خواهد بود.

 :یامنطقهثبت  -2

از کشورهای  یکیدرکه در صورت ثبت  باشندیم یامنطقهگروهی از کشورها دارای معاهده همکاری 

شامل  یامنطقه یهاهیاتحادعضو، سایر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را حمایت خواهند نمود 

 .باشندیمذیل  یهاحوزه

یسیانگلدر کشورهای آفریقایی  هاطرحز ( برای حمایت اARIROاداره منطقه مالکیت صنعتی آفریقا ) -الف

 زبان

 ( برای حمایت در بلژیک هلند و لوکزامبورگBDOبلوکس ) یهاطرحاداره  -ب 
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در کشور عضو اتحادیه  یاهیاتحاد یهاطرح( برای OHIMبازارهای داخلی ) یسازهماهنگاداره  -ج 

 اروپایی

 ز کشورهای آفریقائی فرانسه زبان( برای حمایت اOAPIسازمان مالکیت معنوی آفریقا ) -د 

 

 یالمللنیبثبت  -3

از جهان سیستمی وجود ندارد که شما طرح صنعتی، اختراع، عالمت  یانقطه چیه درابتدا باید گفته شود که 

تجاری یا نشان جغرافیایی مورد تقاضای خود را در یک کشور ثبت نموده و در سایر کشورها حمایت شود. 

در شرایط خاص چنین سیستمی وجود دارد  همآن یامنطقهده شد فقط در ثبت توضیح دا که همچنان

تقاضای " یلالملنیبثبت  منظوربهای که شما طبق موافقت نام الهه )معاهده یالمللنیببرای ثبت  هرحالبه

( است آن اجرای متولی ( wipoطرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالکیت معنوی ) "یکپارچه

بخش اجرای  به یالمللنیبتوانند با تکمیل یک تقاضانامه می نامهموافقتیک از کشورهای عضو هر باعات

 قاضاموردتوی به کشورهای  درخواستمعاهده الهه مستقر در سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم نماید، 

یرصورتدهم نپذیرند( ارسال )احتمال دارد بعضی کشورها تقاضای ثبت شما را پذیرفته بعضی از کشورها 

قرار خواهد گرفت اما کشورهایی که تقاضای شما را رد  تیموردحما موردتقاضاپذیرش در کشورهای  که

ر قرار خواهد گرفت اگ تیموردحمابه این تصمیم اعتراض نمایید. چنانچه ثبت شود  دیتوانیمکردند شما 

 واهد بود.هم تقاضای شما مجدداً رد شود تحت حمایت قانون آن کشور نخ
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