
ثبت اختراعوبا مالكيت فكري آشنايي 
)توان حق انحصاري توليد، فروش و جلوگيري از واردات اختراع خود را اعمال نمودچطور مي(

:چكيده
شامل اختراع، عالمت تجاري، طرح (به دو دسته كلي مالكيت صنعتي ) Intellectual Property(مالكيت فكري 

كپي رايت و (و مالكيت ادبي و هنري ) هاي گياهيمصرفي، مدارهاي مجتمع و گونههايصنعتي، نشان مبدا جغرافيايي، مدل
ترين مصاديق مالكيت فكري به شمار يكي از با اهميت» ثبت اختراع«در اين ميان . شودتقسيم بندي مي) حقوق مرتبط

راع و شرايط ثبت آن و برخي عريف ثبت اختبعد از معرفي مصاديق مالكيت فكري، تشمارهبر اين اساس در اين . رودمي
هاي آتي در با ساير مصاديق مالكيت فكري، روند ثبت اختراع در داخل و خارج از كشور در شماره. موارد الزم ذكر خواهد شد

.بنيان آشنا خواهيد شدهاي دانشو مالكيت فكري براي شركت

كليات حقوق مالكيت فكري) 1
بنيان بنا شده هاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته بر اقتصاد دانشامروزه، پايه. وري استدر دنياي امروز، خلق ثروت متكي بر فنا

هستند كه » ثروت«هاي نو و دانش جديد، خود هاي جديد، روشمعنا و مصاديق ثروت تغيير كرده است، اكنون ايده. است
درصد دارايي 80ارند كه گاهي اوقات تا ها به قدري اهميت داين دارايي. مشهورند» هاي فكريدارايي«ها به اين دارايي

از طريق فروش حق ليسانس 2006در سال IBMبه عنوان مثال شركت . دهندهاي معظم و جهاني را تشكيل ميشركت
. ميليارد دالر درآمد كسب كرده است1/2خود بالغ بر 

شود كه منبع ايجاد ثروت، از قبل از شاهده ميهاي ايجاد شده در سه قرن اخير و نيز منبع ايجاد ثروت مبا مروري بر انقالب
به عنوان مثال در عصر . قرن هجدهم تا قرن بيستم و يكم به ترتيب زمين، منابع طبيعي، منبع انرژي و دانش بوده است

براي لذا . اي نداردحاضر، حجم توليد فوالد ديگر مالك توسعه نيست چرا كه ارزش افزوده كمي دارد و نياز به دانش پيچيده
.بايستي به صنعت فوالد آلياژي و پيشرفته توجه كافي شوددستيابي به سهم ارزش افزوده باالتر، مي

اهميت مالكيت فكري) 1-1
هايي است كه به جهت اهميت آن بايد حفاظت شود، همانگونه كه نيروي انتظامي امينيت را مالكيت فكري، از جمله مقوله

چرا كه محصول هوش انساني، در مقايسه با ساير كاالها و . كري هم بايد محافظت شودسازد، مالكيت فدر شهر حاكم مي
:اي اسـتمحصوالت داراي سه خصيـصه ويژه

. نتيجه مستقيم كار فكري انسان است•
. در اثر مصرف از بين نمي رود•
.بـه راحتـي عرضـه شـده و قابليت تكثير دارد•



بعد از . آيدشده است، حقوق مالكيت فكري، حلقة مكمل چرخة نوآوري به حساب ميهمانطور كه در حلقه زير نمايش داده 
.شودسازي آن تسهيل ميخلق ايده با ايجاد حقوق مالكيت فكري امكان تجاري

.همچنين يكي از داليل كندي رشد فناوري فضاي ناامن براي نوآوري و ابداع است

:انواع دارايي) 2-1
... زمين، كاال و مصاديق عيني مالكيت همچون پول،آيد ناخودآگاه ذهن انسان به سمتگاه سخن از دارايي به ميان ميهر

كه در دنياي امروز نوع ديگري از مالكيت مورد توجه قرار گرفته است كه به مراتب ازكند، اين در حالي استسوق پيدا مي
در ذيل . شودياد مي(intellectual Property)فكريو از آن با عنوان مالكيت باشدتر ميهاي ملموس، پر اهميتدارايي
:ها آورده شده استبندي كلي انواع داراييتقسيم

.پول، اعتبار، وام و غيره: هاي پوليدارايي•
.زمين، ساختمان، كاال، موجودي انبار و غيره: هاي فيزيكيدارايي•
-ها، طرحاطالعات تجاري، ايدهفني، بانكفيزيكي ديگر همچون دانشهر نوع دارايي غير: هاي فكريدارايي•

.هاي صنعتي و غيره



در ذيل برخي از مثالهاي چشمگير اين . شوندهاي فكري، ارزشمندترين دارايي شركتها در هزاره جديد محسوب ميدارايي
هاي ملموس، به عنوان نسبت به داراييهاي ناملموس قابل ذكر است كه افزايش سهم دارايي. ها آورده شده استدارايي

.آيديكي از شاخصهاي شركتهاي موفق  دنيا به حساب 
) هاي ملموسدارايي(هاي فكري هاي شركت به داراييدرصد از ارزش كل دارايي97:شركت مايكروسافت•

. شودط ميها به ساختمان و تجهيزات و غيره شركت مربودرصد از ارزش كل دارايي3اختصاص دارد كه فقط 
.ميليارد دالر تخمين زده شده است200494/59در سالMicrosoftارزش نام تجاري 

ها از طريق واگذاري حق ليسانس نتايج تحقيقاتشان به درآمد اين دانشگاه:هاي آمريكا و كانادادانشگاه•
.وده استميليارد دالر ب26/1ميالدي بالغ بر 2000هاي ديگر در سال ها و دولتساير شركت

100در حدود 2000هاي مختلف در سال درآمدهاي كسب شده از طريق اعطاي حق ليسانس توسط شركت•
.ميليارد دالر برآورد شده است

ميليارد دالر تخمين زده شده 52/67بالغ بر 2004ارزش نام تجاري كوكاكوال در سال:شركت كوكاكوال•
.است

:اقسام مالكيت فكري) 3-1
هاي علمي، صنعتي، هاي فكري در زمينهها و خالقيتحقوق ناشي از آفرينشعبارتست از، (IPR)كريحقوق مالكيت ف

:شودتقسيم ميكلي ين حقوق به دو حوزة ا. يادبي و هنر

)كپي رايت(مالكيت ادبي و هنري) 1-3-1
حقوق جانبي يا حقوق ) 2دبي حقوق پديد آورندگان اصلي آثار هنري و ا) 1باشد، بخش ميدومالكيت ادبي و هنري شامل 

هاي پخش راديويي و تلويزيوني و نيز ناشران آثار ادبياجراكنندگان و توليدكنندگان آثار صوتي و سازمان

مالكيت صنعتي) 2-3-1
ثبت اختراع به لحاظ نقشي كه غيره،و اسرار تجاريپتنت، عالئم تجاري،از جملهدر ميان مصاديق مختلف مالكيت صنعتي

.هميت خاصي برخوردا ر استاز اندگي بشر و پيشرفت انسانها دارددر ز
مديران و مسئولين الزم است در ابتدا ،سازدپيچيده را به اذهان متبادر مياز آنجا كه مفهوم اختراع در كشور ما، يك موضوع

در ضمن بايد يكسري . دشكل پذيرآنان كشور با اين مفهوم آشنايي اوليه پيدا كنند تا تصور صحيحي از آن در اذهانمحترم
.از موانع قانوني را برطرف نمود تا اين امر تسهيل يابد



:گيرد بصورت خالصه آورده شده استدر جدول ذيل مصاديق مالكيت فكري كه در ايران مورد حمايت قانوني قرار مي
مصاديق مالكيت نوع مالكيت

مدت حمايتهامثالدامنه حمايت قانونيفكري
قانوني

مالكيت صنعتي

روش يا فرايندي كه جديد باشد و اختراع
.بتواند در بخشي از صنعت بكار رود

دانش فني توليد دارويا بيوپليمر
سال20روش جديد ايجاد نانوپوشش

به ) برند(نشان تجاري يك شركت عالمت تجاري
هاستعنوان متمايزكننده شركت

عالمت شركت هواپيمايي هما
شركت ايران خودروعالمت 

دوره –نامحدود 
ساله10تمديد 

هاي صنعتيطرح
مشخصه ظاهري و غيرعملكردي 
كاال است و با مكانيزيم عملكرد 

ارتباطي ندارد
شكل ظاهري خودروها و قطعات

هنري و نقشه فرش-طرح گرافيكي
دوره تمديد -سال 15
ساله5

در كيفيت هرگاه موقعيت جغرافيايي،نشان مبدا جغرافيايي
كاال يا محصول اثرگذار باشد

گالب قمصر–پسته رفسنجان 
نامحدودپنير ليقوان–چاقوي زنجان 

مالكيت ادبي 
آثار خلق شده در قالب داستان، فيلم، رايتكپيهنري

موسيقي و غيره
كتاب، فيلمنامه، خوانندگي، آثار 

صداوسيما، نرم افزارهاي آموزشي

مدت عمر صاحب 
سال 50فه اثر به اضا

بعد از مرگ وي

)������(مروري بر مباحث حق اختراع ) 2
اختراع يا پتنت چيست؟حق ثبت) 1-2

سندي است كه از طرف موسسات دولتي هر كشور صادر، و به دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت )پتنت(حق اختراع 
ت اختراع به صورت ملي است و فقط در كشور مربوطه اعتبار دارد و قوانين ثب. دهدسال در آن كشور مي20، به مدت شده را

را ) پتنت(الملي وجود دارند كه روند ثبت اختراع نظام ثبت بين المللي اختراع وجود ندارد، البته در اين ميان معاهدات بين
. كندبراي شهروندان كشورهاي امضا كننده آن قرارداد، در ساير كشورها تسهيل مي

دهد و اين به وجه داشت كه پتنت ها فقط انحصار توليد يك محصول يا بهره برداري از يك فرايند را به مخترع آن ميبايد ت
به عبارتي هر اختراعي لزوماً نوآوري . گرددمعني لزوم توليد آن نيست، بلكه توليد يك محصول به توجيهات اقتصادي باز مي

. ثبت شده، اگر به مرحله توليد نرسد عمال فاقد ارزش اقتصادي استبايد توجه داشت كه اختراعات . نخواهد بود


	��������(شرايط پتنت شدن يك اختراع) 2-2	��(
:جهت ثبت نمودن اختراع بايد در آن چهار شرط زير وجود داشته باشد

�(جديد بودن ) 1-2-2��
��(
.ايي مطرح شده باشداختراع مورد نظر تا تاريخ تسليم اظهارنامة اختراع نبايد در ج�
.از لحاظ ماهيتي تازه و بديع باشد�
.تواند ثابت گرددجديد بودن، موردي نيست كه بايد به اثبات برسد بلكه عدم وجود آن مي�
.نباشدبيني يشپقابل ، جديد است كه با اختراعات و يا دانش موجود در اختراعات قبلي اختراعي�



نحصار ناشي از آن، افراد از دستيابي به معلومات و تكنولوژي هايي كه قبالً به آساني با اعطاء پتنت و ايجاد ابه دليل آنكه
پرداختن به اختراعات و تحقيقات صورت گرفته قبلي از جلوگيري ، و نيز جهت مورد استفاده آنها بوده است، محروم مي شوند

.اسي در پتنت شدن آن استمعيار جديد بودن و تازگي يكي از شرايط اسهاي هنگفت آتي،و صرف هزينه


�	�������(كاربرد صنعتي داشتن)2-2-2����
	���	
	��(
. باشدصنايع از جمله كشاورزي، توليدي، استخراجي و خدماتي ميةاز صنعت كليمنظور
.جديدي را ارايه نكرده باشدبايد كاربردي عملي داشته و صرفاً، تئورياختراع �
.ضوع اختراع ناظر به توليد يك محصول باشد، بايد امكان ساخت و توليد آن فراهم باشددر صورتي كه مو�
.ميسر باشدامكان انجام آن فرآيند عمالًبايد اختراع مرتبط با فرآيند توليدي است، اگر موضوع�

)�������	������(گام ابتكاري )3-2-2
ص كه در رشتة اختراع مهارت معمولي داشته باشد، اختراع با توجه به مجموعه اطالعات و دانش موجود يك شخ�

. بيني نباشدقابل پيش
.شودداشتن گام ابتكاري، تنها بعد از احراز جديد بودن مطرح مي�
.فعاليتي خالقانه باشدةبايد ابتكاري باشد، به اين معنا كه نتيجاختراع�


��	�(افشاء اختراع) 4-2-2�������������	�(
جزء شرايط ذاتي اختراع ) و معاهده اروپايي ثبت اختراعTRIPSنظير موافقت نامة(خي از منابع شرط را براين �

.اندآورده
اي باشد كه پياده كردن اختراع توسط يك گونهبهتوسط مخترع توضيح داده شده باشد،اختراع بايد به اندازة كافي�

.پذير باشدفرد مطلع يا يك استاد كار ماهر امكان
.فني ترسيم شده باشدةهمراه با ارائه نقشع اختراع،موضودر صورت لزوم متناسب باايستيانتشار ب�

لزوم اعطاي حق اختراع به مخترع چيست؟) 3-2
بتواند ديگران را براي اين كه دارندة حق اختراع. بشر سايه افكنده استيواقع در تمام شئونات زيستر اختراعات ثبت شده د

اما الزم است توجه شود كه . شوداختراع به وي اعطا ميمحصول يا فرآيند به ثبت رسيده منع كند، حقاز استفاده و توليد
تا دريافت حمايت از اختراع، اطالعات مربوط به اختراع خود را در اختيار عموم قرار دهنددارندگان پتنت موظفند در ازاي

بر . هاي بيشتر ايجاد گرددو خالقيتهاافراد ديگر نيز نوآوريبدنة دانش فني موجود در جهان تقويت شده و در نتيجه در
هاي آيندة كنند بلكه تأمين كنندة اطالعات ارزشمندي براي نسلميها نه تنها از دارندگان خود حمايتاين اساس پتنت

:بطور خالصه فلسفه حق اختراع عبارتنداز. باشندنيز ميمحققين و مخترعين
يري از اختراعات برداري و بكارگبهره�
هاي مرتبط با اختراع از حالت مخفي، در راستاي رشد توسعة صنعتيخارج نمودن تكنولوژي�
معنويتضمين حقوق مادي و�



گذاريش در بخش هدف مشروع و جبران سرمايهبايست امتياز انحصاري خويش را فقط در جهتدارندة حق اختراع مي
براي اطمينان از اين امر قيد و بند قانوني . صرفاً مانع شدن از رقابت نباشددشبه كار برد و قص(R&D)تحقيق و توسعه

برداري نكند اقتصادي بهرهدارد بدين ترتيب كه اگر دارندة حق اختراع پس از يك دورة معين از اين حق به صورتوجود
.صادر خواهد شد»مجوز اجباري«

مجوزهاي اجباري چيستند؟) 1-3-2
گردد صادر و به هر شخصي اعطا مي) دولت يا اداره ثبت اختراع(اي است كه توسط يك مقام صالح ملي جازهمجوز اجباري، ا

مجوز اجباري، استثنايي بر قوانين مربوط به ثبت . شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نمايدتا از يك محصول يا فرآيند ثبت
.باشداختراع مي

:شودزير صادر ميمجوزهاي اجباري، عمدتاً در موارد
صورت سوءاستفاده از حق اختراع در �
كه منافع جامعه اقتضا كنددر مواقعي�

استثنائات موارد قابل ثبت و حمايت توسط پتنت) 2-3-2
:گيرندموارد زير تحت حمايت قوانين مربوط به ثبت اختراع قرار نمي

موارد خالف نظم و اخالق ) 1
جراحي براي مداواي انسان و حيوانهاي تشخيص، درمان وروش) 2
كه دست ورزي نشده باشدفرآيندهاي بيولوژيكي ) 3
هاي رياضي هاي علمي و روشنظريهكشفيات،) 4
.باشندهاي صرفاً فكري يا بازي كردن ميهاي انجام كار، تجارت و آنچه براي فعاليتها و قواعد يا روشطرح) 5
هاي مالينقشه) 6

پتنت چيست؟دارندةختياراتا) 4-2
تواند وي مي. برداري نمايدحمايت، از اختراع وي بهرهتواند در طول مدتدارندة پتنت حق دارد تصميم بگيرد چه كسي مي

تواند حق اختراع ميدارندة پتنت همچنين. ليسانس استفاده از اختراع را به افراد ديگر واگذار نمايدبا عقد قرارداد اجازه يا
.صاحب جديد آن اختراع خواهد بودطور كامل به ديگري بفروشد كه در اين صورت خريدار،خود را به

يعني دارندة پتنت . پايان گرفته و استفاده از آن در اختيار عموم خواهد بودحمايت از اختراعبا انقضاي دورة زماني پتنت،
.برداري كندآن بهرهتواند از حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر شخصي ميديگر،

در دنياهاي ثبت اختراعنظامانواع ) 5-2
:داردنظام براي ثبت اختراع در دنيا وجوددوبه طور كلي

نظام اعالمي.1
(Examination)اثباتينظام .2



ثبت امنظاست به صورت مطلق نبوده و ممكناست وداشت كه نظام ثبت اختراع، لزوماً يكي از دو نظام مذكوره بايد توج
بر روي اختراع ادعا شده بررسي صورت (اعالمي به صورتفناوريهاي علوم و اختراع در يك كشور، در برخي از حوزه

ها فناوريو در بعضي از علوم يا و باشد)صورت عدم ثبت اختراع تا آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع گرددنگرفته و تنها در
نيز بررسي دقيق از نظرتخصصي ،پيشين آنعدم ثبتازثبت اختراع عالوه بر استعالم ، در اين نظام(صورت نظام اثباتي ب

اينكه از يك نظام ثبت اختراع بسيار دقيق و پيچيده برخوردار كشور اياالت متحده با توجه بهمثال . باشد) ضروري است
.گيردهاي علوم و فنون بهره ميدر تمامي حوزهنظام اثباتيباشد از مي
- دار از نظام اثباتي بهرههاي اولويتدر فناوريبيني شده است كه ايران پيشنقشه جامع علمي كشور، ايران نيز بر اساس در

.مند شود

جستجوي اختراعات بين المللي) 6-2
هاهاي اطالعاتي پتنتبانك) 6-2-1

. هاي خود و ساير كشورها استزمينه پتنتهر كشوري كه داراي نظام ثبت اختراع است، نيازمند بانك اطالعاتي كاملي در 
طور محرمانه نزد خود دهند يا بهحال بسته به نوع نظام ثبتي آن كشور، بانك اطالعاتي خود را در معرض ديد عموم قرار مي

اغلب كشورهاي پيشرفته داراي نظام شفافي در اين زمينه هستند و بخشي يا كل توصيف اختراعات را در . دارندنگه مي
هاي بانك. صورت اينترنتي و يا لوح فشرده منتشر گردندتواند بههاي اطالعاتي مياين بانك. سترس عموم قرارمي دهندد

- از مهمترين بانك. گردندشوند و يا توسط موسسات خصوصي گردآوري توانند توسط موسسات دولتي منتشر اطالعاتي مي
بانك اطالعات اداره ثبت اختراعات آمريكا، اداره ثبت اختراعات اروپا، : هتوان بهاي اطالعاتي دولتي و خصوصي در دنيا مي

كه نياز به پرداخت حق اشتراك ساالنه دارد، اشاره QPAT، و بانك اطالعاتي Googleسرويس رايگان جستجو پتنت 
)شده استتوضيحاتي دادهQPATبانك اطالعاتي در قسمت معرفي سايت همين شماره، در مورد ويژگيهاي (. نمود

هاي جستجو پتنتروش) 6-2-1
علت گستردگي موضوع و استفاده از علوم و فناوريهاي گوناگون در بر خالف جستجوي مقاالت علمي، جستجوي پتنت به

كنيم، اما براي جستجوي مقاالت معموال ما از كلمات كليدي و عنوان استفاده مي. هايي استيك اختراع، داراي پيچيدگي
توان براي جستجو پتنت مواردي كه مي. براي جستجوي پتنت تنها اكتفا به كلمات كليدي، نتيجه مطلوبي را در بر ندارد

بندي كلمات كليدي شامل نام و كاربردهاي اختراع، نام مخترع، كشور اقامت مخترع و كد طبقه: استفاده كرد، عبارت است از



ها مهمترين اين روش. ها دارندبندي پتنتهاي خاصي را براي طبقهها مختلف شيوههاي كشورمعموال اداره. پتنت اشاره نمود
جستجو بر . ارائه شده، استWIPOالمللي كه توسط سازمان بندي بينمربوط به اداره ثبت اختراعات اروپا، آمريكا و طبقه

.ن زمينه داردترين نوع جستجو است و البته نياز به تجربه در ايبندي دقيقمبناي كد طبقه

:گيرينتيجه
حق انحصاري ) پتنت(ثبت اختراع . هاي فكري، ثبت اختراع استهاي حقوقي حمايت و صيانت از دارايييكي از چارچوب

متاسفانه برخي محققان و مخترعان از حق مسلم خود . كندرا به صاحب اختراع اعطا ميتوليد، فروش و جلوگيري از واردات
هاي از اين رو آگاهي از حقوق مالكيت فكري و مديريت دارايي. دنشوشان ميخودب زايل شدن حقآگاهي ندارد و موج

شناسايي، توانند اختراعتشان راميبطوري كه مخترعان بايد بدانند كه چطور . فكري براي محققان بسيار حائز اهميت است
بنابراين در اين مقاله . خلق ثروت و كسب درآمد نمايندهاي پژوهشي خود،برداري كنند تا بتوانند از يافتهحفاظت و بهره

هاي آتي بتوان ساير جوانب موضوع اميد است در شماره.نگاهي كلي به مقوله مالكيت فكري و ثبت اختراع نگريسته شد
.ددامالكيت فكري مورد كنكاش قرار 

:منابع و مراجع

1. www.wipo.int

2. www.iranpatent.ir

3. www.iriplaw.ir

4. www.nano.ir
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