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چکیده 
نظام مالکیت فکری عبارت است از مجموعه نهادها و قوانینی که در طراحی، به کارگیری و اجرای مالکیت فکری در 
بالقوۀ  ابزار  که  است  نوآوری  ملی  نظام  مهم ترین خرده نظام های  از  یکی  فکری  مالکیت  نظام  دخیل اند.  ملی  اقتصاد 
قدرتمندی برای سیاست های نوآوری در همۀ کشورها با هر سطحی از توسعه به شمار می آید. بااین حال، به علت تفاوت 
در ماهیت و عملکرد نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال  توسعه و کشورهای توسعه یافته، نظام مالکیت فکری باید 
با سطح توسعه و ظرفیت نوآوری در این کشورها متناسب باشد. در این تحقیق، پس از بررسی تاریخی شکل گیری نظام 
مالکیت فکری در ایران و تشریح مؤلفه های نظام فعلی، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام مالکیت فکری 
با استفاده از روش سوات تحلیل شده است. در پایان نیز توصیه های سیاستی برای تطابق هرچه بیشتر نظام  در ایران 

مالکیت فکری با نظام ملی نوآوری در ایران ارائه شده است.
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مقدمه

مفهوم نظام ملی  نوآوری، از زمان مطرح شدن تا کنون، ضمن 
پویایی های علمی پیرامون آن، مورد توجه ویژۀ سیاست گذاران نیز 
نوآوری  نظام ملی  قرار گرفته است )سوزنچی کاشانی، 1397(. 
به منزلۀ چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی برای ارزیابی عملکرد 
نوآوری کشورها، اعم از توسعه یافته و درحال توسعه، رواج یافته و 
سازمان های بین المللی همچون کمیسیون اروپا، سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه )OECD( و کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان 
ملل )UNCTAD( آن را به کار بسته اند )قاضی نوری، سیدسپهر 
تکامل  سطح  و  ماهیت  اما   .)1387 قاضی نوری،  سیدسروش  و 
نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال توسعه، به علت تفاوت های 

است  متفاوت  به کلی  توسعه یافته  کشورهای  با  متعدد،  زمینه ای 
در  سرمایه گذاری  کم  حجم   .)Cimoli and Dosi, 1995(
بخش های تحقیق و توسعۀ دولتی و خصوصی، ضعف در شبکۀ 
ارتباطی صنعت و دانشگاه و دسترسی محدود نوآوران به بازارهای 
مالی برخی از عوامل زمینه ای هستند که در نوآوری و سیاست های 
مربوط به آن در کشورهای درحال توسعه تأثیر به سزایی می گذارند 
 .)Wang and Zhou, 2012; Aboites and Cimoli, 2002(
لذا شکل گیری و تکامل نظام ملی نوآوری در این کشورها و به تبع 
آن نهادها،2 زیرساخت ها3 و خرده نظام ها4ی مرتبط متأثر از چنین 

تفاوت های ساختاری خواهد بود. 
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بدون تردید یکی از عناصر مهم در هر نظام ملی نوآوری، نظام 
عواملی  کنار  در  فکری  مالکیت  نظام  قّوت  است.  فکری  مالکیت 
تولید  آموزش و سرانۀ  ثبات سیاسی، هزینه کرد دولت در  همچون 
به شمار  نوآوری  عمومی  زیرساخت های  ازجمله  داخلی  ناخالص 
 
ً
می روند )الهی و همکاران، 1394(. نظام مالکیت فکری معموال

به منزلۀ بخشی از خرده نظام سیاست گذاری و تنظیم مقررات در نظام 
نظام  مثال، در تحلیل  برای  قرار می گیرد.  توجه  نوآوری مورد  ملی 
ملی نوآوری برزیل، چهار دسته خرده نظام شامل تولید و نوآوری، 
آموزش و تحقیق، تأمین مالی دولتی و خصوصی، و سیاست گذاری 
و تنظیم مقررات درنظر گرفته شده و مقولۀ مالکیت فکری ذیل دستۀ 
آخر تحلیل شده است )Mazzucato and Penna, 2016(. اما، 
با توجه به غیربسیط  بودن زیرساخت مالکیت فکری و استواربودن 
تعداد چشمگیری  در  آن ها،  بین  پیچیدۀ  ارتباطات  و  نهادها  بر  آن 
البته  تعبیر شده است.  نظام مالکیت فکری  به  آن  از  از پژوهش ها 
مستقل  خرده نظامی  فکری  مالکیت  نظام  آیا  اینکه  دربارۀ  بحث 
درون نظام ملی نوآوری است یا خیر به برداشت محدود یا گسترده 
در  که  بازمی گردد  نظام  مرز  دقیق  تعریف  و  نوآوری  ملی  نظام  از 
نظام  آنچه مسلم است،  نداریم.  را  آن  به  پرداختن  این  مقاله قصد 
مالکیت فکری ابزار بالقوۀ قدرتمندی برای سیاست های نوآوری در 
بااین حال،  می آید.  به شمار  توسعه  از  سطحی  هر  با  کشورها  همۀ 
به علت پیچیدگی های موضوع، در مطالعات موجود درزمینۀ نظام 
مالکیت فکری اغلب بر جنبه های حقوقی و فرایندی تمرکز شده و 
توجه چندانی به جنبۀ نوآوری نشده است. گذشته از این، موفقیت 
متقابل  ارتباطات  توسعه مرهون  به ویژه کشورهای درحال  کشورها 
این کشورهاست.  در  نوآوری  و سیاست های  فکری  مالکیت  نظام 
مالحظات  بر  مبتنی  باید  کشور  هر  در  فکری  مالکیت  مطالعۀ 
توسعه ای آن کشور باشد؛ شرایطی که آشکار و پنهان بر نوآوری در 

.)OECD, 2014( این کشورها تأثیرگذار است
هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تعامل مناسب بین 
نظام مالکیت فکری و نظام ملی نوآوری با درنظرگرفتن اقتضائات 
زمینه ای کشورهای درحال توسعه و ارائۀ توصیه های سیاستی برای 
ضمن  منظور،  همین  به  است.  نظام  دو  این  بیشتر  هرچه  انطباق 
درحال  کشورهای  در  نوآوری  ملی  نظام  ویژگی های  بر  مروری 
توسعه، به چالش های موجود در نظام ملی نوآوری در این کشورها 
و تأثیر آن در نظام مالکیت فکری پرداخته شده است. بخش بعدی 
مقاله به تشریح نگاشت نظام مالکیت فکری و تأثیر آن بر نوآوری 
اساس  بر  سپس،  دارد.  اختصاص  توسعه  درحال  کشورهای  در 
مطالعات موجود و بررسی های کتابخانه ای و میدانی، مؤلفه های 
روش  ادامه،  در  است.  شده  تبیین  ایران  در  فکری  مالکیت  نظام 
تحقیق به کاررفته برای هدایت این پژوهش به تفصیل توضیح داده 
نتایج مورد بحث  و  ارائه شده  یافته های تحقیق  نهایت  شده و در 

قرار گرفته است. 

1. چالش های نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال 
توسعه و تأثیرات آن بر نظام مالکیت فکری 

اهمیت نوآوری در توسعۀ اقتصادی نخستین بار در آثار شومپیتر 
بااین حال،  گرفت.  قرار  کید  تأ مورد  بیستم  قرن  اول  نیمۀ  در 
شکل گیری حوزۀ دانشی مطالعات نوآوری را می توان به دهه های 
از  محققانی  دوره،  این  در  داد.  نسبت  میالدی  هفتاد  تا  پنجاه 
مدیریت،  اقتصاد،  جامعه شناسی،  همچون  گوناگون  حوزه های 
مطالعات سازمانی و...، با تشریک مساعی، بنیان های مطالعات 
میالدی  هشتاد  دهۀ  از  دانشی  حوزۀ  این  دادند.  شکل  را  نوآوری 
اقتصاد  با  نوآوری  مطالعات  تلفیق  بلوغ شد.  مرحلۀ  وارد  بعد  به 
غنای  به  الزم  مفهومی  چارچوب های  و  نظریه ها  ارائۀ  و  تکاملی 
بیشتر این حوزۀ دانشی کمک شایانی کرده است. یکی از مهم ترین 
نوآوری  ملی  نظام  مفهوم  نوآوری  مطالعات  از  برخاسته  مفاهیم 
تفسیر  برای  در سال 1987  فریمن  اولین بار  را  مفهوم  این  است. 
دانش بنیان  بخش های  در  به ویژه  ژاپن  اقتصادی  موفقیت های 
معرفی کرد )Martin, 2012(. نظام های نوآوری چارچوب هایی 
برای فهم فرایند پیچیدۀ نوآوری هستند. فریمن نظام ملی نوآوری 
معرفی  در بخش های عمومی و خصوصی  نهادها  از  را شبکه ای 
می کند که فعالیت ها و تعامل آن ها باعث توسعه، ورود، اصالح 
با   .)Freeman, 1989( می شود  جدید  فناوری های  اشاعۀ  و 
درنظرگرفتن این فرض که ارتباط بین تحقیقات، فناوری و توسعۀ 
اقتصادی،  متعدد  عوامل  و  است  درهم تنیده  و  پیچیده  صنعتی 
فنی، علمی و انسانی در آن تأثیرگذارند، مفهوم نظام ملی نوآوری 
است  مختلف  کشورهای  در  نوآوری  سازوکار  توضیح  دنبال  به 

)میرعمادی، 1398(. 
با درک  توسعه،  درحال  و  توسعه یافته  تمامی کشورهای  امروزه 
را،  نوآوری  ملی  نظام  اقتصادی،  رشد  و  توسعه  در  نوآوری  نقش 
 به عنوان ابزاری تحلیلی مطرح شده بود، به منزلۀ 

ً
که در ابتدا صرفا

پذیرفته اند.  نوآوری  تحریک سیاست های  برای  چارچوبی جامع 
نظام  عملکرد  و  ماهیت  در  تفاوت  دراین میان  جالب توجه  نکتۀ 
ملی نوآوری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. نظام 
تاریخی   در بستری 

ً
ملی نوآوری در کشورهای توسعه یافته عمدتا

درحال  کشورهای  در  درحالی  که  است،  گرفته   شکل  به تدریج  و 
توسعه اغلب تحت طراحی و برنامه ریزی قرار گرفته و با استفاده از 
مزیت عقب ماندگی این کشورها و بهره گیری از تجارب کشورهای 
آن ها  روابط  و  وظایف  و  تأسیس  الزم  سازمان های  پیشرفته، 
مشابه  نظام های  با  نظام ها  این  عملکرد   

ً
طبعا است؛  شده  تنظیم 

سیدسپهر  )قاضی نوری،  دارد  تفاوت  توسعه یافته  کشورهای  در 
این  تفاوت  محققان  برخی   .)1387 قاضی نوری،  سیدسروش  و 
فنی  تغییرات  نظام  معتقدند  که  می دانند  عمیق  چنان  را  نظام ها 
نه  نامید،  یادگیری  نظام ملی  باید  را  توسعه  در کشورهای درحال 
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نظام ملی نوآوری؛ چراکه راهبرد فناورانه در این کشورها مبتنی بر 
یادگیری )مولد یا منفعل( است، نه نوآوری؛ همچنین قابلیت های 
در  ارتقا  بر  مبتنی  نظام،  این  چارچوب  در  ایجادشدنی  فناورانۀ 
قابلیت بهبود محصوالت و قابلیت تولید است، نه قابلیت نوآوری 
ملی  نظام  درخصوص  انجام شده  مطالعات   .)Viotti, 2002(
تجربۀ  بررسی  سمت  به  توسعه  درحال  کشورهای  در  نوآوری 
همپایی و توسعۀ این کشورها پیش رفته است؛ به نحوی که دغدغۀ 
 چه نوع نظام ملی نوآوری 

ً
اصلی این پژوهش ها این بوده که اصوال

و نهادهای درون آن )برای مثال، مالکیت فکری( ممکن است به 
همپایی منجر شوند )میرعمادی، 1398(.

آن  اصلی  کارکرد  که  نظامی جامع  به منزلۀ  نوآوری،  ملی  نظام 
)قاضی نوری،  است  نوآوری  و  دانش  به کارگیری  و  اشاعه  تولید، 
متشکل  خود   ،)1391 قاضی نوری،  سیدسروش  و  سیدسپهر 
در  یکدیگر  با  که  است  سازمان هایی  و  نهادها  خرده نظام ها،  از 
فکری  مالکیت  ملی  نظام  خرده نظام ها،  این  از  یکی  ارتباط اند. 
میان  تعادل  برقراری  با  باید  کارآمد  فکری  مالکیت  نظام  است. 
و  حقوقی  الیه های  در  ـ  موجود  محدودیت های  و  هدف ها 
زمانی  کند.  برقرار  مصالحه  مختلف  کنش گران  میان  ـ  اقتصادی 
نظام مالکیت فکری بیشترین تأثیر را در نظام ملی نوآوری خواهد 
در  را  نوآور  و شرکت های  افراد  روی  پیش  که چالش های  داشت 
این صورت،  غیر  در  دهد.  قرار  مدنظر  خود  سیاستی  مالحظات 
تأثیرات مثبت نظام مالکیت فکری بر نوآوری کاهش خواهد یافت 

یا به کلی ازبین خواهد رفت. 
نوآوری  ملی  نظام  چالش های  توسعه،  درحال  کشورهای  در 
تأثیرات متقابلی را بر نظام مالکیت فکری تحمیل خواهد کرد؛ 
این  بر  غلبه  به منظور  مناسبی  سیاست های  است  الزم  بنابراین 
چالش های  از  برخی  بروز  به  توجه  با  شود.  اتخاذ  چالش ها 
یک سری  می توان  توسعه،  درحال  کشورهای  در  مشترک 
بر  پیشنهادها  این  داد.  پیشنهاد  را  عمومی  سیاستی  داللت های 
مبنای مطالعات OECD در جدول 1 فهرست شده است. البته، 
در  فکری  مالکیت  سیاست های  مختلف،  اقتضائات  از  متأثر 
کشورهای درحال توسعه نیز با یکدیگر متفاوت اند؛ برای مثال، 
بین المللی  انتقال  سطح  و  داخلی  توسعۀ  و  تحقیق  قابلیت های 
هر  در  فکری  مالکیت  سیاست های  توسعۀ  سطح  با  فناوری 
لذا  1396(؛  کالنتری،  و  )حبیبا  دارد  دوسویه  ارتباطی  کشور 
ارائۀ پیشنهادهای سیاستی خاص مستلزم تجزیه وتحلیل جداگانۀ 

اقتضائات زمینه ای هر کشور است.

2. چارچوب کلی نظام ملی مالکیت فکری

نظام مالکیت فکری عبارت است از مجموعه  نهادها و قوانینی 
که در طراحی، به کارگیری و اجرای مالکیت فکری در اقتصاد ملی 
دخیل اند )OECD, 2014(. در شکل 1 نگاشتی مفهومی از این 

نظام به تصویر کشیده شده است. این نگاشت مشتمل بر مفاهیم، 
سازوکارها، کنش گران و تمهیدات سیاستی است که باید در یک 
نظام مالکیت فکری مورد توجه قرار گیرند. این نگاشت مفهومی 
 
ً
مشترکا جهانی  بانک  و  توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  که 
آن را ارائه کرده اند، چارچوب مناسبی را برای بررسی ارتباط بین 
نظام ملی نوآوری و نظام مالکیت فکری فراهم می آورد. سازمان 
نظام  تحلیل  برای  چارچوب  این  از  توسعه  و  اقتصادی  همکاری 
اندونزی استفاده کرده است. همان گونه  مالکیت فکری کلمبیا و 
وجود  نگاشت  این  در  مختلفی  بخش های  می شود،  مشاهده  که 
این  مؤثرند.  فکری  مالکیت  و  نوآوری  اصلی  بعد  دو  بر  که  دارد 
مالکیت  از  استفاده  و منطق  مالکیت فکری  انواع  بعد درواقع  دو 
مختلف  بخش های  ادامه،  در  است.  نوآوری  ترویج  برای  فکری 

این نگاشت به طور مختصر شرح داده می شود.

2ـ1. سیاست های مالکیت فکری
نوآوری  سیاست های  و  فکری  مالکیت  سیاست های  ارتباط 
یکی از مسائل اساسی در هر کشور است. عمده ترین مباحث در 
این خصوص عبارت است از چگونگی حاکمیت نظام مالکیت 
با  قیاس  در  فکری  مالکیت  سیاست های  مشخصه های  فکری، 
اولویت گذاری،  )شامل  سیاست ها  طراحی  و  سیاست ها  سایر 
متقابل  تأثیرات  و  برهم کنش  به  توجه  با  مصالحه(.  و  سازگاری 
سیاست های گوناگون در چارچوب نظام ملی نوآوری )میرعمادی، 
و  فکری  مالکیت  سیاست های  هم افزایی  و  هم راستایی   ،)1398

سیاست های نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

2ـ2. سازمان نظام مالکیت فکری
مجموعه مقررات  از  است  عبارت  بخش  این  اصلی  عناصر 
ثبت  قانون  مثال،  )برای  فکری  مالکیت  درخصوص  حقوقی 
اختراع(، عملیات و رویه های نظام مالکیت فکری، شرایط اجرای 
درخصوص  بین المللی  توافق نامه های  فکری،  مالکیت  حقوق 
مالکیت فکری که کشور به آن ها متعهد شده است، مهارت ها و 
آموزش های مربوط به مالکیت فکری )چه دولت و چه کاربران(. 
مالکیت  نظام  قانونی«1  »کیفیت  تعیین کنندۀ   مجموعه عوامل  این 

فکری و درواقع تضمین کنندۀ مالکیت حقوق فکری است.

2ـ3. انتشار و بازار مالکیت فکری
و  تأثیرات  که  است  مجموعه عواملی  شامل  بخش  این 
رقابت،  کیفیت  می دهند.  شکل  را  فکری  مالکیت  خروجی های 
چگونگی  فکری،  مالکیت  بازار  و  امتیاز  حق  واگذاری  شرایط 
کسب اعتبار و تأمین مالی برای مالکیت فکری و مباحث مربوط 

به نوآوری باز ازجمله عوامل تعیین کننده در این بخش است.

1. Legal Quality
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داللت های سیاستیتأثیرات بر نظام مالکیت فکریچالش نظام ملی نوآوری

• وجــود نابرابــری در بخــش تولیــدی: 
کنــار  در  انــدک  پیشــتاز  بخش هــای 
ــش  ــن و بخ ــره وری پایی ــا به ــرکت های ب ش

از بخــش غیررســمی عمــده ای 
• رقابت پایین

ــارهای  ــر فش ــاد در اث ــروز تض ــکان ب • ام
ــی سیاس

بــه  اقتصــادی  رشــد  محدودبــودن   •
ــاورزی و   کش

ً
ــا ــدود )عمدت ــای مع بخش ه

خدمــات و در برخــی مــوارد صنایــع مبتنــی 
ــع(  ــر مناب ب

مختلــف  بخش هــای   •
مطالبــات متنوعــی از نظــام 

دارنــد. فکــری  مالکیــت 
ــن  ــی ممک ــارهای سیاس • فش
اســت سیاســت های مالکیــت 
تحــت  به نحــوی  را  فکــری 
در  کــه  دهــد  قــرار  تأثیــر 
بخش هــا  همــۀ  خدمــت 

نباشــد.
ــت  ــی از مالکی ــواع خاص • ان
بخش هــای  بــرای  فکــری 
خواهــد  اهمیــت  مختلــف 

یافــت.

• سیاســت های مالکیــت فکــری بایــد کنش گــران 
ــرای  ــه ایشــان ب مختلــف را مدنظــر قــرار دهــد و ب

ــد. ــان ده ــت گذاری اطمین ــارکت در سیاس مش
ــام  ــت گذاران نظ ــفافیت سیاس ــخ گویی و ش • پاس
مالکیــت فکــری بــه کاهــش غلبــۀ کنش گــران 
قدرتمنــد در فراینــد تصمیم گیــری سیاســتی کمــک 

خواهــد کــرد.
ــاد  ــان را ایج ــن اطمین ــد ای ــت بای ــت رقاب • سیاس
کنــد کــه تمــام شــرکت ها از مشــوق های الزم 

ــد. ــوآوری برخوردارن ــرای ن ب
بــه  بایــد  فکــری  مالکیــت  سیاســت های   •
صراحــت بــر انواعــی از مالکیــت فکــری متمرکز 
ــن  ــه بهتری ــرو ب ــای پیش ــه بخش ه ــه ب ــود ک ش

ــد. ــت می کنن ــه خدم وج

ــده در  ــای عم ــود ظرفیت ه ــن وج • در عی
ــش  ــای بخ ــی، توانمندی ه ــز تحقیقات مراک

خصوصــی ضعیــف اســت.
• فرصت هــا بــرای همــکاری شــبکه ای 

اســت. ضعیــف  دانشــگاه ـ صنعت 
بــرای  خصوصــی  بخــش  ظرفیــت   •
جــذب دانــش و فنــاوری از دانشــگاه ها، 
ــی،  ــای خارج ــی و طرف ه ــز تحقیقات مراک
ــا  ــه مهارت ه ــی ب ــدان دسترس ــت فق به عل

ــت. ــدود اس ــع، مح و مناب

• افزایــش مالکیــت فکــری 
ــدودی  ــر مح ــگاه ها تأثی دانش
ــات  ــازی اختراع ــر تجاری س ب
دانشــگاهی دارد، زیــرا بخــش 
ــرداری  تجــاری ظرفیــت بهره ب

ــدارد. از آن هــا را ن
ــترس  ــات دور از دس • اختراع
بخــش عمــده ای از شــرکت ها 
قــرار می گیرنــد، زیــرا ایــن 
منابــع  و  انگیــزه  شــرکت ها 
الزم را بــرای ســرمایه گذاری 

ــد. ندارن

تأثیــر  توانمنــد  تحقیقاتــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها   •
ــق  ــری موف ــت فک ــای مالکی ــه ای در راهبرد ه قابل مالحظ
ــای  ــد گروه ه ــت  بای ــن جه ــه همی ــت؛ ب ــد داش خواهن

هــدف ایــن سیاســت ها باشــند.
• سیاســت های مالکیــت فکــری بــرای دانشــگاه ها و 
مراکــز تحقیقاتــی بــه راهبرد هــای مکمــل بــرای برقــراری 
بــا بخش هــای کســب وکار و توســعۀ  ارتبــاط مؤثــر 

ظرفیت هــا بــرای تجاری ســازی موفــق نیازمندنــد.
• کمبــود منابــع بــه محدودشــدن بازدهــی مالکیــت 
ــت  ــروری اس ــن ض ــد. بنابرای ــد ش ــر خواه ــری منج فک
سیاســت های مکمــل جبــران کمبــود دسترســی بــه منابــع 
ــی(. ــع مال ــه مناب ــی ب ــت از دسترس ــود )حمای ــد ش تمهی

• وجــود ضعف هــای نهــادی و فقــدان برخــی 
ــادی ــازوکارهای نه س

ــوآوری  ــی ن ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــای داخل • بازاره
ــعه  ــاوری توس ــارت فن ــرای تج ــازار ب ــه ب و درنتیج

ــت. ــه اس نیافت
ــون  ــری، همچ ــت فک ــل مالکی ــای مکم • نهاده
یــا  و  نــدارد  وجــود  فنــاوری،  انتقــال  دفاتــر 

ناکاراســت.
ــرای  ــی ب ــوان کاف ــت ت ــدۀ رقاب ــع تنظیم کنن • مراج

ــازار ندارنــد. تنظیــم ب
• دفاتــر مالکیــت فکــری ممکــن اســت محدودیت 

نیــروی انســانی، منابــع و بهره وری داشــته باشــند.
بــرای  مهمــی  چالش هــای  بــا  حکومــت   •
مالکیــت  سیاســت های  درزمینــۀ  هماهنگــی 
ــوآوری  ــت های ن ــۀ سیاس ــی درزمین ــری و حت فک

مواجــه اســت.
• چالش هــای بالقــوه درخصــوص اعتمــاد بــه 

ــود دارد. ــا وج ــاد آن ه ــا و فس نهاده

ــام  ــی نظ ــت قانون ــن کیفی • تضمی
مالکیــت فکری بــا مشــکل روبه رو 

خواهــد شــد.
ضعیــف  اجــرا  مرحلــۀ   •
ارزش  درنتیجــه  بــود،  خواهــد 
مالکیــت  حــق  دراختیارداشــتن 

می یابــد. کاهــش  فکــری 
نظــام  مکمــل  سیاســت های   •
ــر  ــز ضعیف ت ــری نی ــت فک مالکی
شــده و بــا محدودیت هــای بودجــه 

ــت. ــه اس ــی مواج و حکمران
• نظــام مالکیــت فکــری فقــط 
ــی  ــن مال ــر تأمی ــی ب ــر ضعیف تأثی
ــر  ــت، مگ ــد داش ــوآوری خواه ن
محدودیت هــای  بــر  اینکــه 
نهــادی غلبــه کنــد و توســعۀ بــازار 

ــود.  ــق ش محق

• الزمــۀ عملکــرد مناســب نظــام مالکیــت 
فکــری اصالحــات نهــادی در ســطوح مختلــف 

حقوقــی و اداری اســت. 
ــی  ــن مال ــی تأمی ــت های عموم ــاذ سیاس • اتخ
ــر  ــری ب ــت فک ــام مالکی ــت نظ ــر مثب ــرای تأثی ب

ــرورت دارد. ــوآوری ض ن
• بهره گیــری از صرفــۀ ناشــی از مقیــاس در ارائــۀ 
ــی  ــکاری بین الملل ــال، هم ــرای مث ــات )ب خدم
درخواســت  فراینــد  بــازده  افزایــش  بــرای 
مالکیــت فکــری یــا راه انــدازی دفاتــر منطقــه ای 

ــرورت دارد.  ــاوری( ض ــال فن انتق

)OECD, 2014( جدول 1: چالش های نظام ملی نوآوری در کشورهای درحال توسعه و تأثیرات آن بر نظام مالکیت فکری
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2ـ4. کاربران مالکیت فکری

یکی از مسائل اساسی، چگونگی پشتیبانی نظام مالکیت فکری 
مالکیت  گوناگون  کاربران  دسترسی  و  نوآوری  فعالیت های  از 
فکری،  مالکیت  کاربران  است.  تولید  بخش  در  دانش  به  فکری 
کاربران سنتی  از  عبارت اند  توسعه،  درحال  در کشورهای  به ویژه 
و غیررسمی، شرکت های نوپا، شرکت های پیشرو، و دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی. نظام مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه، 
نوآوری  ملی  نظام  در  کاربران  این  از  هریک  که  نقشی  اساس  بر 
سیاست های  باید  آن ها،  نیازمندی های  و  می نمایند  ایفا  کشور 
غیررسمی  و  سنتی  کاربران  مثال،  برای  کند.  اتخاذ  را  مناسبی 
بومی  دانش های  تجمیع  طریق  از  توسعه  درحال  کشورهای  در 
می توانند نوآوری های تدریجی داشته باشند و شغل های بسیاری 
را در این کشورها ایجاد کنند. بااین حال، به علت ماهیت تدریجی 
ثبت اختراع  برای  را   کیفیت الزم 

ً
این زمینه، عمدتا نوآوری ها در 

عالئم  همچون  فکری  مالکیت  انواع  سایر  عوض،  در  ندارند. 
جغرافیایی، عالئم تجاری و حق نشر در این عرصه کارایی بیشتری 
نیازهای  به  باید  کارآمد  فکری  مالکیت  سیاست  بنابراین،  دارند. 

مختلف کاربران گوناگون و نقش آن ها در نوآوری ملی توجه کند. 

2ـ5. زمینه ها و بخش های مختلف کاربرد مالکیت فکری
به نوع مالکیت  نوآوری  از  کارایی مالکیت فکری در پشتیبانی 
فکری و زمینۀ فعالیت بستگی زیادی دارد. برای مثال، ثبت اختراع 
نقش مهمی در صنایع دارویی، شیمیایی، ماشین آالت و تجهیزات 
کامپیوتر دارد و بخش عمده ای از اختراعات ثبت شده در امریکا 
مربوط به این صنایع است )OECD, 2014(. درخصوص عالئم 
تجاری، بیشترین تقاضا برای لوازم و تجهیزات صوتی و تصویری 
وجود دارد. کارایی هریک از انواع مالکیت فکری )ثبت اختراع، 
حق نشر و...( نیز متأثر از ویژگی های صنایع و بخش های گوناگون 
 ثبت اختراع در صنایعی که تقلید و کپی کردن محصول 

ً
است. مثال

نقشی  دارویی(  و  شیمیایی  )صنایع  است  آسان  آن ها  در  جدید 
حیاتی در حمایت از نوآوری دارد؛ اما در صنایعی که کپی کاری در 
آن ها پرهزینه و دشوار است )صنایع تولیدی سنگین( ثبت اختراع 
 .)Lall, 2003( به تنهایی عامل کسب منفعت از نوآوری نیست
با  توسعه،  درحال  کشورهای  در  فکری  مالکیت  نظام  بنابراین 
بر  باید  کشور،  آن  در  مزیت  دارای  و  پیشرو  بخش های  شناخت 

داللت های سیاستیتأثیرات بر نظام مالکیت فکریچالش نظام ملی نوآوری

• کمبود دانش
ــف  ــوآوری ضعی ــرای ن ــه ب ــای پای • مهارت ه

اســت. 
ــم  ــیار مه ــی بس ــاوری خارج ــش و فن • دان
اســت؛ ولــی، به علــت ظرفیــت جــذب 
ــری از  ــی از بهره گی ــع داخل ــدود، صنای مح

آن هــا محروم انــد.
ــم  ــه ک ــی و فناوران ــای علم ــزان فعالیت ه • می

اســت.

• به علــت کمبــود و ضعــف 
تحقیقاتــی،  ظرفیت هــای 
ثبــت اختــراع هــدف غایــی 
نمی آیــد. به شــمار  کنش گــران 
بهره بــرداری  زمینه هــای   •
از دانــش موجــود در مالکیــت 
ولــی،  دارد؛  وجــود  فکــری 
ــت  ــت در ظرفی ــت محدودی به عل
جــذب، ســرریزهای احتمالــی در 
دارد.  قــرار  ســطح  پایین تریــن 

• تولیــد دانــش و ایجــاد مراکــز تحقیقاتــی بایــد 
ــش  ــه افزای ــا ب ــود ت ــه ش ــر گرفت ــدار درنظ ــی پای هدف
ــود. ــر ش ــری منج ــت فک ــوۀ مالکی ــتفاده کنندگان بالق اس
بــرای  منابــع  محدودیــت  بــه  توجــه  بــا   •
حمایــت از نظــام ملــی نــوآوری، نظــام مالکیــت 
فکــری بایــد از جــذب بیــش از انــدازۀ مهندســان 
ــد. ــاب کن ــات اجتن ــی اختراع ــدف ارزیاب ــا ه ب

• بروز شکست بازار
ــرای  ــژه ب ــی، به وی ــن مال ــای تأمی • بازاره
ــت. ــف اس ــدود و ضعی ــیار مح ــوآوران، بس ن
مهمــی  زیرســاختی  چالش هــای   •
ســبب  چالش هــا  ایــن  و  دارنــد  وجــود 
ــژه  ــاری به وی ــای تج ــدن فعالیت ه محدودش
می شــود.  کوچــک  کســب وکارهای  بــرای 
ــازار  ــم ب ــل حج ــاالی حمل ونق ــای ب هزینه ه

محــدود می کنــد. را 

• درحالی کــه مالکیــت فکــری 
انگیزه هــای  ایجــاد  قابلیــت 
ایــن  واقعیــت  دارد،  را  قــوی 
ــرای  ــط ب ــا فق ــه انگیزه ه ــت ک اس
ــه  ــود ک ــاد می ش ــی ایج مخترعان
محصــوالت خــود را بــا موفقیــت 
ایــن  کرده انــد.  تجاری ســازی 
مطلــب  ایــن  مبیــن  واقعیــت 
مالکیــت  نظــام  کــه  اســت 
فکــری، در صــورت نپرداختــن 
ــا را  ــط انگیزه ه ــا، فق ــه چالش ه ب
بــرای کســانی فراهــم مــی آورد کــه 
ــت های  ــر شکس ــر تحت تأثی کمت

بــازار قــرار می گیرنــد. 

به تنهایــی  فکــری  مالکیــت  سیاســت های   •
مــوارد  در  )به ویــژه  نــوآوری  تســهیل  بــرای 
ــتند.  ــی نیس ــازار( کاف ــت ب ــا شکس ــه ب مواجه
ــاد  ــی در ایج ــش مهم ــتی نق ــای سیاس مکمل ه

داشــت. خواهنــد  فرصت هــا 
• دفاتــر منطقــه ای مالکیــت فکــری نقــش مهمــی 
در دسترســی بــه کاربــران در مناطــق دور ایفــا 

ــرد.  ــد ک خواهن
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نوآوری و حقوق مالکیت فکری

سازمان نظام مالکیت فکری

انتشار و بازار مالکیت فکری

کاربران مالکیت فکری سیاست های مالکیت فکری 
درزمینۀ نوآوری

بخش های مختلف کاربرد مالکیت فکری

منطق مالکیت فکری برای نوآوریانواع مالکیت فکری

کیفیت قانونی

ثبت اختراعات
مدل های مصرفی

حق نشر
طرح های صنعتی

اسرار تجاری
انواع ترکیبی مالکیت فکری
نوآوری بدون مالکیت فکری

هزینۀ ثبت اختراع
قانون مالکیت فکری

قانون جامع ثبت اختراع
قانون عالئم تجاری

قانون مدل های مصرفی

رقابت
استانداردها و مالکیت فکری

مسابقه در ثبت اختراع
تکثیر ثبت اختراع

سبد پتنت و قوانین ضدانحصار

انگیزش برای نوآوری
دسترسی به دانش و اختراعات
مقابله با چالش های اجتماعی

تجارت و رقابت بین المللی
مقابله با عدم تقارن اطالعات

دسترسی به تأمین مالی

عملیات و رویه ها
اجرا و دادرسی
ابعاد بین المللی

مجامع و توافق نامه های 
بین المللی

مهارت ها و آموزش های 
مالکیت فکری

نوآوری باز
منبع باز

واگذاری و بازار مالکیت فکری
بازارهای تأمین مالی

کسب وکارهای پیشرو
کسب وکارهای درحال رشد

نوآوران در بخش های سنتی و 
غیررسمی

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

مشخصه های سیاست های 
مالکیت فکری در قیاس با 

سایر سیاست ها
طراحی سیاست ها

حکمرانی نظام مالکیت فکری

نوآوری در زیست فناوری و دارو
نوآوری در کشاورزی

نوآوری در صنایع خالق 
نوآوری در فناوری اطالعات و ارتباطات

حقوق مالکیت فکری

)OECD, 2014( شکل 1: نگاشت تحلیلی نظام مالکیت فکری از منظر نوآوری
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انواع مناسبی از مالکیت فکری به منظور پشتیبانی از آن فعالیت ها 
تمرکز کند. بررسی ها نشان می دهد که در شیلی، پس از تصویب 
قانون مالکیت فکری در سال 1991، تعداد درخواست ثبت اختراع 
در سال 2008 به زحمت به مرز 3000 رسیده که به نسبت سایر 
تعداد  در عوض،  تعداد کمی است؛  متوسط  درآمد  با  کشورهای 
درخواست ثبت عالمت تجاری در سال 2010 از مرز 44000 
داخلی،  ناخالص  تولید  نسبت  به  تعداد،  این  است؛  کرده  عبور 
داده  قرار  تجاری  عالئم  ثبت  باالی  رتبه های  در  را  شیلی  کشور 
این کشور درزمینۀ محصوالت  نسبی  به مزیت  اتفاق  این  است. 
کشاورزی نسبت داده شده است؛ زیرا عمدۀ درخواست های ثبت 
عالمت تجاری در شیلی درزمینۀ نوشیدنی ها و محصوالت مرتبط 

.)WIPO, 2013( با انواع میوه ها بوده است

3. نظام مالکیت فکری در ایران

با اینکه اولین اقدام قانونی با هدف حمایت از مالکیت فکری 
در ایران را می توان به تصویب قانون عالمات صنعتی و تجارتی در 
مجلس شورای ملی در سال 1304، یعنی حدود 90 سال پیش، 
نسبت داد )مرکز  پژوهش های  مجلس  شورای  اسالمی، 1398(، 
اما مقولۀ مالکیت فکری در چارچوب نظامی جامع طی دو دهۀ 
این سال ها  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  به طور گسترده  اخیر 
و  ایران  در  نوآوری  به  نظام مند  رویکردی  با رونق یافتن  مقارن  که 
بین محققان و مسئوالن کشور  نوآوری در  نظام ملی  مطرح شدن 
بوده است، منتقدان با انتقاد از سیاست ها و قوانین و سازوکارهای 
در  بازآرایی  خواستار  فکری  مالکیت  درخصوص  موجود  نهادی 
نظام مالکیت فکری در ایران شدند. البته این تالش ها تا حدی با 
توفیق همراه بوده و این موضوع حداقل به عنوان دغدغه ای سیاستی 
در اسناد سیاستی کالن، همچون سند نقشۀ جامع علمی کشور و 
اسناد برنامه های پنج سالۀ توسعه ) به ویژه از برنامۀ چهارم توسعه به 

بعد(، مورد توجه قرار گرفته است.

3ـ1. منطق حاکم بر نظام مالکیت فکری در ایران
فلسفۀ وجودی نظام مالکیت فکری بر مبنای منطق و کارکردهای 
آن استوار است. پامولی و روسی )2005(، ضمن تأکید بر منطق ها 
و کارکردهای متفاوت مالکیت فکری و تغییر و تکامل آن ها در طول 
برای  انگیزه  ایجاد  را  فکری  مالکیت  عمدۀ  کارکرد  چهار  تاریخ، 
نوآوری، کارکرد مبادله ای )ایجاد بازار فناوری(، افشای اطالعات و 
ارسال پیام1 دانسته اند. سرکیسیان )2008(، ضمن مطالعۀ وضعیت 
مسئوالن  دغدغۀ  بیشترین  است  معتقد  ایران،  در  فکری  مالکیت 
این  است.  نوآوری  برای  انگیزش  کارکرد  کشور  در  تصمیم گیران  و 
درحالی است که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 

1. Signaling Function

ضمن بررسی چهار کارکرد مذکور در نظام ثبت اختراع ایران، با اشاره 
به ضعف اساسی سه کارکرد اولیه، مهم ترین کارکرد این نظام در کشور 

را ارسال پیام )آن هم در سطح فردی( دانسته است )باقری، 1392(.

3ـ2. سیاست های مالکیت فکری در ایران
ایران  اسالمی  جمهوری  بیست  سالۀ  چشم انداز  سند  کید  تأ
بیانگر  منطقه  در  نوآوری  و  فناوری  بر  مبتنی  مؤثر  نقش  ایفای  بر 
توجه مسئوالن عالی نظام به این مقوله است. هرچند در این سند 
راهبردی و بلندمدت اشارۀ مستقیمی به اهمیت نظام مالکیت فکری 
نشده است، لزوم طراحی و اجرای نظام جامع مالکیت فکری در 
توسعه  پنج سالۀ  برنامۀ  اولین  که  توسعه،  پنج سالۀ  برنامۀ  چهارمین 
در چارچوب چشم انداز بیست سالۀ کشور به شمار می رود، مشهود 
سیاست های  می رسد  به نظر  اینکه  وجود  با  است.  امیدوارکننده  و 
آشکار، به ویژه استقرار نظام جامع مالکیت فکری در طول سال های 
میان مدت  برنامۀ  این  در   ،)1389 تا   1385( برنامه  این  اجرای 
محقق نشده، روند توجه به نظام مالکیت فکری با تمهید راهبردهای 
مشخص و جدید در برنامه های پنج سالۀ پنجم و ششم توسعه ادامه 
و  سیاست ها  و  فکری  مالکیت  نظام  به  توجه  میزان  است.  یافته 
راهبردهای مشخص برای بهبود این نظام در متن اسناد برنامه های 

پنج سالۀ توسعه در جدول 2 آورده شده است.
عالوه براین، در نقشۀ جامع علمی کشور به منزلۀ سند باالدستی 
به تصویب شورای  عالی  در سال 1389  که  فناوری،  و  حوزۀ علم 
مالکیت  موضوع  به  قابل مالحظه ای  توجه  رسید،  فرهنگی  انقالب 
فکری در دو سطح راهبردها و اقدامات ملی مبذول شده است. در این 
سند، ذیل راهبرد کالن نخست، به سامان دهی نظام مالکیت فکری 
در حوزه های علم و فناوری به منزلۀ چهارمین راهبرد ملی اشاره شده 
و برای تحقق این هدف بر انجام اقداماتی ملی تأکید شده است؛ 
اقداماتی همچون ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در حوزۀ علم و 
فناوری در قوۀ مجریه؛ ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی )اثباتی( در 
حوزه های اولویت دار؛ اصالح و ترمیم و تکمیل نظام پشتیبان ثبت 
اختراع و اکتشاف ازجمله تشکیل دفاتر خصوصی تنظیم و پیگیری 
و  اختراع  تحلیل  خصوصی  دفاتر  اکتشاف،  و  اختراع  ثبت  حقوقی 
اکتشاف و مراکز اطالع رسانی فناوری؛ تقویت و سامان دهی قوانین 
و مقررات مالکیت فکری در عرصۀ مقاالت علمی و کتب علمی 
تخصصی؛  و  فنی  نرم افزارهای  و  اختراعات  ثبت  و  پایان نامه ها  و 
تقویت نظام اطالعات علمی و فناوری کشور و انسجام بخشی به آن 
با مأموریت استانداردسازی و اصالح فرایندهای تولید، ثبت، داوری 
رساله ها،  برای  یک پارچه  اطالعاتی  بانک های  ایجاد  و  سنجش  و 
و  مجالت  مقاالت،  فناوری،  و  پژوهشی  طرح های  پایان نامه ها، 
کتب علمی و اختراعات و اکتشافات پژوهشگران و نیز حمایت از 
ارائۀ مقاالت معتبر علمی در عرصۀ بین المللی و ثبت اختراعات  و 

اکتشافات )نقشۀ جامع علمی کشور، 1389(.
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جدول 2: توجه به نظام مالکیت فکری در برنامه های توسعه ای میان مدت جمهوری اسالمی ایران

برنامه های پنج سالۀ 

توسعه

میزان توجه به نظام مالکیت فکری در 

سند برنامه

سیاست ها و راهبردهای پیشنهادی

برای بهبود نظام مالکیت فکری در سند برنامه

برنامۀ اول

1370 تا 1374
--

برنامۀ دوم

1375 تا 1379
--

برنامۀ سوم

1380 تا 1384

اشاره به وجود ضعف در نظام مالکیت 

فکری و ضرورت پرداختن به آن
-

برنامۀ چهارم

1385 تا 1389

اشارۀ جدی به وجود نواقص فراوان در 

نظام مالکیت فکری کشور و ضرورت 

حل مشکالت در سال های اجرایی این 

برنامه

مکلف کردن دولت به طراحی و اجرای نظام جامع مالکیت فکری؛ حمایت 

مالی برای ثبت اختراع بین المللی؛ حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای 

خرید مالکیت فکری ثبت شدۀ مخترعان داخلی؛ حمایت از شرکت های 

کوچک و متوسط برای ثبت اختراع

برنامۀ پنجم

1390 تا 1394

اشاره به وجود ضعف در نظام مالکیت 

و تالش برای پرداختن به مشکالت 

موجود

توجه به ثبت اختراع به منزلۀ شاخص توسعۀ علم و فناوری؛ حمایت مالی 

برای ثبت اختراع؛ حمایت از شرکت ها برای خرید امتیاز اختراعات؛ 

مکلف کردن سازمان ثبت اسناد به ثبت اختراعات پس از بررسی و تأیید 

مراجع ذی صالح؛ حمایت مالی برای ثبت اختراع بین المللی؛ واگذاری 

مالکیت فکری دانش فنی به دست آمده از محل قرارداد دستگاه های اجرایی 

به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی طرف قرارداد

برنامۀ ششم

1396 تا 1400

محترم شمردن حقوق مالکیت و 

حمایت از آن و تالش برای بهبود 

شاخص های مربوط 

واگذاری مالکیت فکری دانش فنی به دست آمده از محل قرارداد دستگاه های 

اجرایی به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی طرف قرارداد؛ توجه به ارتقای 

شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه

3ـ3. ساختار نظام مالکیت فکری در ایران

حوزۀ  در  قانون گذاری  تاریخی  سیر  بررسی  می رسد  به  نظر 
ساختار  بررسی  برای  مناسبی  مدخل  ایران  در  فکری  مالکیت 
باشد.  ایران  در  فکری  مالکیت  نظام  نهادی  سازوکارهای  و 
همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، روند قانون گذاری 
با تصویب  و  از سال 1304  ایران  در حوزۀ مالکیت فکری در 
قانون عالمات صنعتی و تجارتی آغاز شد. در این قانون، اجازۀ 
شده  محول  تجارت  وزارت  به  تجارتی  و  صنعتی  عالئم  ثبت 
از  دیگری  انواع  که  قوانینی  تصویب  با  زمان،  مرور  به  بود. 
مالکیت فکری را دربر می گرفت، سازمان های جدیدی به جرگۀ 
نهادهای فعال در عرصۀ مالکیت فکری کشور پیوستند. قانون 
برای  را  ویژه ای  نقش   1310 مصوب  اختراعات  و  عالئم  ثبت 
با  زد.  رقم  فکری  مالکیت  نظام  در  )دادگستری(  وزارت عدلیه 
تصویب قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 
و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، به ترتیب 
در سال های 1348 و 1352، وزارت فرهنگ و هنر نیز به جمع 
وزارتخانه های درگیر در مباحث مالکیت فکری پیوست. وقوع 
انقالب اسالمی تغییرات گسترده ای را در ساختارهای اداری و 

حکومتی در پی داشت. به طور طبیعی، نظام مالکیت فکری در 
کشور نیز از این تغییرات تأثیر پذیرفت. شاید بتوان نقطۀ عطف 
قانون   156 اصل  اساس  بر  قضائیه  قوۀ  استقالل  را  تأثیر  این 
جمهوری  اساسی  قانون  تصویب  از  پیش  تا  دانست.  اساسی 
وزارت  مشروطه،  اساسی  قانون  اساس  بر  ایران،  اسالمی 
دادگستری  وزیر  و  تشکیالت  عالی ترین  به منزلۀ  دادگستری 
درحکم عالی ترین مدیر دستگاه قضایی کشور رسمیت داشتند. 
با وجود حفظ وزارت دادگستری در ساختارهای اداری پس از 
یافت  کاهش  به شدت  آن  وظایف  و  اختیارات  حدود  انقالب، 
مالکیت  به  مربوط  مباحث   .)1398 )وزارت  دادگستری، 
به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور واگذار شد.  نیز  صنعتی 
 همان نکته ای است که منتقدان نظام مالکیت فکری 

ً
این دقیقا

کید داشته و در مصاحبه ها و مقاالتشان  در ایران بارها بر آن تأ
بر آن تکیه کرده اند )گودرزی و باقری، 1382(. تالش ها برای 
از  مهمی  بخش  اجرایی  فرایندهای  و  حکمرانی  بازگرداندن 
و  صنعتی  های  طرح  اختراعات،  ثبت  )نظام  فکری  مالکیت 
نبوده  همراه  موفقیت  با  تاکنون  مجریه  قوۀ  به  تجاری(  عالئم 
طرح های  اختراعات،  ثبت  جدید  قانون  تصویب  با  است. 
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سال  تا  آن  تمدید  و   1386 سال  در  تجاری  عالئم  و  صنعتی 
چندانی  تمایل  مقننه  قوۀ  که  می رسد  به نظر  این گونه   ،1398
البته  به یک پارچگی نظام مالکیت فکری در قوۀ مجریه ندارد. 
داده اند.  ادامه  دیگر  مسیرهای  از  را  خود  تالش های  منتقدان 
ثمرۀ این تالش ها در نقشۀ جامع علمی کشور مشهود است. در 
نقشۀ جامع علمی کشور که در سال 1389 به تصویب شورای  
عالی انقالب فرهنگی رسیده و با توجه به وجاهت قانون گذاری 
اعتبارسنجی  به ثبت و   

ً
این شورا در حوزه های مرتبط، صراحتا

جامع   )نقشۀ   است  شده  اشاره  مجریه  قوۀ  در  فکری  مالکیت 
علمی  کشور، 1389(. 

و  مجامع  در  ایران  عضویت  تاریخی  سیر   ،4 جدول  در 
است.  شده  داده  نشان  فکری  مالکیت  بین المللی  معاهدات 
اطالعات مربوط به کشورهای مختلف در این زمینه را سازمان 
وایپولکس1   عنوان  تحت  سامانه ای  در  فکری  مالکیت  جهانی 
که  همان طور   .)WIPO, 2018( می کند  گزارش  و  گردآوری 
اخیر، تالش های  در جدول 4 مشاهده می شود، طی سال های 
گسترده ای برای تصویب قوانین الزم در حوزۀ مالکیت فکری در 

1. WIPO Lex

بین المللی  معاهدات  و  مجامع  در  ایران  عضویت  نیز  و  کشور 
مربوط صورت گرفته است. این روند نشان دهندۀ توجه به نظام 
مالکیت فکری در کشور است. ولی نکتۀ حائز اهمیت توجه به 
کشور  در  نوآوری  ملی  نظام  اقتضائات  با  قوانین  این  سازگاری 
است. همان طور که پیش تر نیز بیان شد، نظام ملی نوآوری در 
شکل  متمادی  سال های  طی  و  به تدریج  توسعه یافته  کشورهای 
نهادهای  و  قوانین  و  فکری  مالکیت  نظام   

ً
طبعا است؛  گرفته 

شکل  تاریخی  بستری  در  کشورها  این  در  نیز  آن  به  مربوط 
گرفته و ارتباطات آن با دیگر اجزای نظام ملی نوآوری به تدریج 
الگوبرداری  توجه داشت که صرف  باید  لذا  برقرار شده است. 
است  ممکن  مشابه  قوانین  تدوین  و  توسعه یافته  کشورهای  از 
در  نوآوری  ملی  نظام  و مطلوب  مناسب  تضمین کنندۀ عملکرد 

کشورهای درحال توسعه نباشد.
پس از تبیین ابعاد کلی نظام مالکیت فکری در ایران، در ادامۀ 
به کاررفته، تالش شده قوت ها،  تحقیق  تبیین روش  مقاله، ضمن 
ایران  در  فکری  مالکیت  نظام  تهدیدهای  و  فرصت ها  ضعف ها، 
شناسایی و بر اساس آن توصیه های سیاستی برای هماهنگی بیشتر 

نظام مالکیت فکری با نظام ملی نوآوری در کشور ارائه شود.

مرجع تصویبقانونسال تصویب

مجلس شورای ملیقانون عالمات صنعتی و تجارتی1304

1309
قانون اجازۀ مبادلۀ قرارداد حمایت تصدیق نامه های اختراع وعالئم صنعتی و تجاری وغیره 

منعقده بین دولتین ایران وآلمان 
مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملیقانون ثبت عالئم و اختراعات1310

مجلس شورای ملیقانون تجارت1311

مجلس شورای ملیقانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان   1348

مجلس شورای ملیقانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

مجلس شورای اسالمیقانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379

مجلس شورای اسالمیقانون تجارت الکترونیکی 1382

مجلس شورای اسالمیقانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری1383

مجلس شورای اسالمیقانون حمایت از نشانه های جغرافیائی 1383

مجلس شورای اسالمیقانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری 1386

1389
قانون اصالح مادۀ 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

 1348
مجلس شورای اسالمی

شورای عالی انقالب فرهنگیسند نقشۀ جامع علمی کشور 1389

مجلس شورای اسالمیقانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری1391

شورای عالی انقالب فرهنگیسیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشۀ جامع علمی کشور 1392

مجلس شورای اسالمیقانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری1393

مجلس شورای اسالمیقانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری1396

یخی قانون گذاری در حوزۀ مالکیت فکری در ایران جدول 3: روند تار
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4. روش تحقیق

نتیجه کاربردی و از منظر هدف اکتشافی  این پژوهش ازنظر 
است؛ زیرا به دنبال کشف ویژگی های نظام ملی مالکیت فکری 
در ایران بر اساس اقتضائات زمینه ای آن است. ازآنجاکه دغدغۀ 
اصلی در این مقاله پرداختن به نظام مالکیت فکری در چارچوب 
تحلیل  برای  سوات  تحلیل  روش  از  است،  نوآوری  ملی  نظام 
این  است.  شده  استفاده  مناسب  راهبردهای  استخراج  و  داده ها 
محیطی  و  ضعف ها(  و  )قوت ها  درونی  تحلیل   امکان  ابزار 
به خوبی  فکری  مالکیت  نظام  برای  را  تهدیدها(  و  )فرصت ها 
سیاست گذاری،  برای   

ً
عموما سوات  تحلیل  می سازد.  فراهم 

برنامه ریزی و تدوین راهبرد به کار برده می شود و با اینکه در ابتدا 
گرفته  شده،  خدمت  به  بنگاه  سطح  در  تحلیلی  ابزاری  به منزلۀ 
نیز گسترش  ملی  و  منطقه ای  برنامه ریزی های  در  آن  از  استفاده 
مطالعات  در   .)Ghazinoory et al., 2011( است  یافته 
کشور  نوآوری  ملی  نظام  تحلیل  برای  روش  این  از  بین المللی، 
در  است.  شده  استفاده   )Hernesniemi, 2000( استونی 
سیدسروش  و  قاضی نوری  سیدسپهر  نیز،  داخلی  پژوهش های 
قاضی نوری )1387( نظام ملی نوآوری ایران را به روش مشابهی 
با  مقاله،  این  در  ارائه کرده اند؛  را  توصیه های سیاستی  و  تحلیل 
الگوبرداری از پروتکل پیشنهادی ایشان، مراحل متوالی زیر برای 
اجرا  و  طرح ریزی  ایران  در  فکری  مالکیت  نظام  سوات  تحلیل 

شده است.
محقق ساخته ای  پرسش نامۀ  پژوهش  داده های  گردآوری  ابزار 

اساس  بر  سؤاالت  اولیۀ  فهرست  که  است  سؤال   37 بر  مشتمل 
مفهومی  چارچوب  اساس  بر   

ً
عمدتا و  اکتشافی  مطالعات 

 OECD,( توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان   پیشنهادی 
مبنای  بر  اولیه،  فهرست  این  سپس  است.  شده  تهیه   )2014
نظام  از صاحب نظران و خبرگان  با چند تن  مصاحبه و هم فکری 
مالکیت فکری، بر اساس اقتضائات ایران بومی سازی شده است. 
مرز تحلیل در این  پژوهش چارچوب نظام مالکیت فکری است. 
به عبارتی اقتضائات نظام ملی نوآوری به منزلۀ محیط درنظر گرفته 
شده  تضمین  پرسش نامه  سؤاالت  روایی  بدین ترتیب  است.  شده 
 )0/86( کرونباخ  آلفای  محاسبۀ  طریق  از  پرسش نامه  پایایی  و 
لیکرت  طیف  قالب  در  سؤاالت  است.  شده  تأیید  و  سنجیده 
بسیارکم« طراحی  و  متوسط، کم  زیاد،  »بسیارزیاد،  پنج گزینه ای 
عوامل  از  هریک  تأثیر  شدت  دربارۀ  پاسخ دهندگان  از  و  شده 

نظرخواهی شده است.  
صاحب نظران  و  فعاالن  دربرگیرندۀ  تحقیق  این  آماری  جامعۀ 
معدودبودن  به  توجه  با  است.  ایران  در  فکری  مالکیت  حوزۀ 
کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه، پرسش نامه ها به صورت 
هدفمند برای تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران دستگاه های 
ذی ربط همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز 
همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری، 

یخی عضویت ایران در مجامع و معاهدات بین المللی مالکیت فکری جدول 4: روند تار

مرجع تصویبقانونسال تصویب

1337
قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به اتحادیۀ عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت 

مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی 
مجلس شورای ملی

1377
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به اصالحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس 

برای حمایت از مالکیت صنعتی 
مجلس شورای اسالمی

1380
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت 

معنوی 
مجلس شورای اسالمی

1382
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقت نامۀ مادرید راجع به ثبت بین المللی 

عالئم و پروتکل مربوط به آن 
مجلس شورای اسالمی

1383
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقت نامۀ لیسبون درمورد حمایت از اسامی 

مبدأ و ثبت بین المللی آن ها 
مجلس شورای اسالمی

مجلس شورای اسالمیقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهدۀ همکاری در ثبت اختراعات 1386

1396
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه لوکارنو برای طبقه بندی بین المللی 

طرح های صنعتی
مجلس شورای اسالمی

1396
قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقت نامۀ نیس برای طبقه بندی بین المللی 

کاالها و خدمات با هدف ثبت عالمات
مجلس شورای اسالمی
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صندوق نوآوری و شکوفایی و استادان دانشگاهی صاحب نظر در 
پرسش نامۀ   59 از  درمجموع،  شد.  ارسال  فکری  مالکیت  حوزۀ 
ارسال شده، 42 پرسش نامه بازگردانده و در تجزیه وتحلیل ها به کار 
گرفته شد. به عبارت دیگر، نرخ بازگشت پرسش نامه ها 71 درصد 

بوده است.
در ادامه، برای کّمی سازی پاسخ ها، به گزینه های »بسیار کم« تا 
»بسیار زیاد« اعداد 1 تا 5 اختصاص داده شده و میانگین پاسخ های 
ثبت شده برای هر سؤال محاسبه شده است. در ضمن، دامنۀ پاسخ 
هر سؤال نیز ثبت شده تا نشان دهندۀ پراکندگی و اعتبار هر سؤال 
باشد. درنهایت، برای هر دسته از عوامل، میانگین مربوط محاسبه و 
عواملی که امتیازشان کمتر از میانگین بود حذف شد. براین اساس، 
فهرست قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام مالکیت 

فکری در ایران استخراج و در بخش بعدی گزارش شده است. 

5. یافته های تحقیق

با رویۀ تشریح شده در بخش قبل، سه عامل ذیل نقاط  مطابق 
قوت، هفت عامل ذیل نقاط ضعف، پنج عامل ذیل فرصت ها و 
پنج عامل ذیل تهدیدهای مربوط به نظام مالکیت فکری در ایران 

به شرح زیر احصا شده است: 

  :)S( قوت ها

 پایین ثبت اختراع و مالکیت فکری در کشور؛
ً
1. هزینه های نسبتا

مالکیت  ثبت  برای  روان   
ً
نسبتا اجرایی  رویه های  و  فرایندها   .2

فکری در کشور؛

موافقت نامه های  و  مجامع  از  شماری  در  کشور  عضویت   .3
بین المللی مالکیت فکری.

 :)W( ضعف ها

ثبت  درخواست های  ممیزی  و  ارزیابی  کیفیت  پایین بودن   .1
مالکیت فکری؛

2. دشواربودن فرایندهای دادرسی و پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری؛

3. پایین بودن کیفیت قوانین موجود مالکیت فکری؛

4. ناکافی بودن آموزش و مهارت های موجود در ساختار اجرایی 
حقوق مالکیت فکری؛

)دانشگاه ها،  فکری  مالکیت  کاربران  گاهی  آ پایین بودن   .5
محققان، شرکت ها و...(؛

6. ناکارآمدی بازار مالکیت فکری و واگذاری حق امتیاز در کشور؛

7. رقابت اندک در بازار مالکیت فکری در ایران.

1 :)O( فرصت ها

سیاست های  از  کشور  کالن  سیاست های  و  اسناد  پشتیبانی   .1
مالکیت فکری در راستای نوآوری؛

2. توسعۀ زیرساخت های پژوهشی و تحقیقاتی کشور؛

3. برخورداری از محققان و پژوهشگران مستعد و باانگیزه؛

4. توجه به فناوری های نوین و نوظهور در کشور که از قابلیت ثبت 
مالکیت فکری باالیی برخوردارند؛  

5. توسعۀ فناوری های اطالعات و ارتباطات و امکان تبادل سریع 
و ارزان اطالعات.

2 :)T( تهدیدها

1. غلبۀ رویکرد حقوقی و قضایی به مقولۀ مالکیت فکری در ایران، 
به جای درنظرگرفتن آن به منزلۀ بخشی مهم از نظام ملی نوآوری؛

2. مستقل بودن بخش مهمی از نظام مالکیت فکری از نظام ملی 
نوآوری )قوۀ قضائیه/ قوۀ مجریه(؛

ایران و کشورهای پیشرفته و  بین  فناوری  3. وجود شکاف عمیق 
اتکای صنایع داخلی به فناوری های وارداتی؛

4. وجود ضعف های ساختاری، به ویژه ضعف ارتباط دانشگاه و 
صنعت؛

5. کم توانی بخش خصوصی در تحقیق، توسعه و نوآوری.
در ادامه، به منظور ارائۀ راهبردها و توصیه های سیاستی مناسب، 
از طریق ماتریس سوات قوت ها و ضعف ها با فرصت ها و تهدیدها 

تلفیق شده و موارد زیر استخراج و پیشنهاد شده است:

قوۀ  درون  متمرکز  به صورت  فکری  مالکیت  سازمان  ایجاد   .1
مجریه، برای هماهنگی سیاست ها و رویه های مالکیت فکری با 

نظام ملی نوآوری )O1, T  1, T2(؛

و  کیفی  ارتقای  به منظور  فکری  مالکیت  قوانین  در  بازنگری   .2
پشتیبانی از سیاست های نوآوری )O1, W3(؛

3. تخصیص اعتبار و منابع کافی به سازمان های متولی مالکیت فکری 
با هدف تقویت بنیۀ انسانی و سازمانی )O1, W1, W2, W4(؛

فرایند  تسهیل  برای  فکری  مالکیت  منطقه ای  دفاتر  تأسیس   .4
درخواست و ثبت مالکیت فکری )S1, S2, O2, O3(؛

5. بازنگری در آیین نامه ها و مقررات ارتقای محققان و پژوهشگران 
با هدف تشویق برای ثبت اختراع )W5, W7, O2, O3(؛ 

1. Opportunities

2. Threats
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6. شناسایی بخش های صنعتی که بیشترین قابلیت خلق ارزش از 
طریق مالکیت فکری در ایران را دارند و توجه ویژه به این بخش ها 

در نظام مالکیت فکری )T3, O3, O4, W6(؛

7. شناسایی نیازهای کاربران مالکیت فکری )دانشگاه ها، شرکت های 
درحال رشد و...( و تمهید سیاست های الزم برای ترغیب به نوآوری 

با توجه به نیازهای هر بخش )O4, T4, T5, W5(؛

8. توجه بیشتر به انواع دیگر مالکیت فکری، عالوه بر ثبت اختراع، با 
توجه به ماهیت بخش های مختلف تجاری )O4, T3, T5 , W5(؛

با  مناطق  در  به ویژه  فکری،  مالکیت  مشاورۀ  مراکز  ایجاد   .9
پتانسیل باالی ثبت مالکیت فکری نظیر پارک های فناوری و مراکز 

رشد )W5, W7, O2, O3, T4(؛

10. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای تسهیل فرایند 
 S2, W1,( درخواست، ممیزی، ثبت و دادرسی مالکیت فکری

W2, O5(؛

گاهی بخشی عمومی و تخصصی از مزایای مالکیت فکری و  11. آ
نقش مهم آن در رقابت پذیری و نوآوری )W5, O1, O5(؛

12. حمایت از شکل گیری بورس مالکیت فکری به منظور تبادل 
مالکیت فکری و افزایش رقابت )W6, W7, T4(؛ 

نظام  کارایی  ارتقای  به منظور  بین المللی  تجارب  از  استفاده   .13
مالکیت فکری )S3, W1, W4, O3(؛

برای  نوآوری  ملی  نظام  چارچوب  در  سیاست هایی  تمهید   .14
بر تجاری سازی  ویژه  با تمرکز  مالکیت فکری،  نظام  از  پشتیبانی 

.)W6, O1, T1, T4( اختراعات

بحث و نتیجه گیری

ویژه ای  توجه  توسعه  درحال  طی سال های گذشته، کشورهای 
به شکل دهی و تقویت نظام ملی نوآوری داشته اند. بدون تردید، 
فکری  مالکیت  نظام  نوآوری  ملی  نظام  اساسی  اجزای  از  یکی 
است. سیاست تقویت نظام مالکیت فکری در کشورهای درحال 
علم،  خلق  و  تشویق  پشتیبانی،  بسترسازی،  برای  ابزاری  توسعه 
این کشورها  در  فناورانه  زمینۀ همپایی  و  است  نوآوری  و  فناوری 
طی  نیز،  ایران  در   .)1396 کالنتری،  و  )حبیبا  می آورد  فراهم  را 
فکری  مالکیت  نظام  ترمیم  به منظور  تالش هایی  اخیر،  سال های 
به نظر  اما  است.  گرفته  صورت  نوآوری  ملی  نظام  چارچوب  در 
می رسد این تالش ها تاکنون نتیجۀ مطلوب و موردانتظار را در پی 
نداشته و کماکان کارایی نظام مالکیت فکری در نظام ملی نوآوری 
با کاستی هایی مواجه است. بر اساس روش تحقیق مدنظر برای 
هدایت این پژوهش، ضمن واکاوی ضعف ها، قوت ها، فرصت ها 
یا  راهبرد  چهارده  ایران،  در  فکری  مالکیت  نظام  تهدیدهای  و 

توصیۀ سیاستی برای ارتقای نظام مالکیت فکری به دست آمده که 
 بحث  می شود: 

ً
دربارۀ آن مختصرا

همان طور که اشاره شد، سازمان مالکیت فکری در ایران از دیرباز 
بخش های  عمدۀ  حال آنکه  است؛  شده  جانمایی  قضائیه  قوۀ  در 
سیاست گذار کالن در حوزۀ علم، فناوری و نوآوری در دولت قرار 
دارد. صاحب نظران مالکیت فکری در کشور همواره این موضوع 
نقشۀ جامع  با وجود تصریح  دانسته اند.  زمینه  این  در  را چالشی 
علمی کشور مبنی بر انتقال سازمان متولی ادارۀ مالکیت فکری به 
قوۀ مجریه، تاکنون اقدامی عملی در این خصوص صورت نگرفته 
سیاست گذاران  مدنظر  پیش تر  سیاستی  توصیۀ  این  اگرچه  است. 
به  توجه  با  است.  آن  اجرایی سازی  نحوۀ  مهم  مسئلۀ  گرفته،  قرار 
جایگاه حاکمیتی و فراقوه ای شورای عالی انقالب فرهنگی، به نظر 
می رسد این نهاد رسالت مهمی در اجرای این اقدام ملی برعهده 
دارد. اگرچه بررسی سیر قانون گذاری در ایران در حوزۀ مالکیت 
را  زمینه  این  در  مقننه  قوۀ  نقش  از  امیدبخشی  چشم انداز  فکری 
عرصه،  این  پویایی های  و  تحوالت  به  توجه  با  می دهد،  نشان 
جدید  قوانین  تصویب  نیز  و  موجود  قوانین  اصالح  و  بازنگری 
اسالمی  شورای  مجلس  از  که  است  مطالباتی  ازجمله  موردنیاز 
به منزلۀ  مجلس،  پژوهش های  مرکز  نقش  البته  می رود.  انتظار 
است. تخصیص  مهم  بسیار  مقننه،  قوۀ  مشورتی  و  فکری  بازوی 
با  فکری،  مالکیت  متولی  سازمان های  به  کافی  منابع  و  اعتبار 
بنیۀ انسانی و سازمانی، سومین توصیۀ سیاستی از  هدف تقویت 
کید شده است. بدون تردید،  یافته های این تحقیق است که بر آن تأ
و  از سازمان افزار  برخورداری  بدون  و سیاستی  برنامه  هر  اهداف 
انسان افزار مناسب تحقق نخواهد یافت. مقولۀ مالکیت فکری نیز 
از این امر مستثنا نیست. بنابراین شایسته است، عالوه بر تصریح بر 
اهمیت موضوع مالکیت فکری در اسناد و گفتمان های سیاستی در 
کشور، منابع الزم برای تقویت بنیۀ سازمانی و انسانی موردنیاز آن 
نیز تخصیص یابد. نکتۀ حائز اهمیت دراین باره ضرورت رویکرد 
سرمایه گذاری به جای رویکرد هزینه ای به مقولۀ تخصیص منابع 
مالی الزم برای نظام مالکیت فکری در کشور است. چراکه قّوت 
نظام مالکیت فکری در کشور متضمن ارتقای نوآوری و به تبع آن 
عواید مالی برای فناوران و نوآوران خواهد بود. با توجه به گسترۀ 
بین المللی،  به تجارب موفق  با عنایت  و  وسیع جغرافیایی کشور 
شکل گیری دفاتر منطقه ای مالکیت فکری نقش مهمی در تسهیل 

دسترسی نوآوران به استفاده از این زیرساخت خواهد داشت. 
محققان و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از کاربران 
مهم مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه به شمار می روند. 
بااین حال، به علت فقدان  توجه کافی به مقولۀ مالکیت فکری در 
در  ایرانی  محققان  میان  در  چندانی  انگیزۀ  ارتقا،  آیین نامه های 
این زمینه مشاهده نمی شود. لذا بازنگری و اصالح آیین نامه های 
مربوط با هدف تشویق ثبت اختراع از دیگر پیشنهادهای سیاستی 
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قابل ارائه برای ارتقای نظام مالکیت فکری به شمار می آید. البته این 
مهم نیز تا حدی در نقشۀ جامع علمی مدنظر قرار گرفته و همانند 
برخی دیگر از سیاست های قبلی، بیشتر منتظر اجرای موفقیت آمیز 
ضرورت  کشور  اقتصادی  ساختار  به  توجه  با  عالوه براین،  است. 
دارد، ضمن احصای بخش های مهم و اولویت دار، سیاست های 
اقتصادی طراحی  با بخش های مختلف  متناسب  مالکیت فکری 

و اجرا شود.
یکی دیگر از ضرورت های بنیادین برای تقویت نظام مالکیت 
فکری  مالکیت  متفاوت  کاربران  نیاز  به  توجه  کشور  در  فکری 
یکسان  ابزارهای  و  سیاست ها  درپیش گرفتن  مثال،  برای  است. 
فعاالن  و  دانشگاهی  محققان  متفاوت  طیف  دو  با  مواجهه  برای 
نمی رسد؛  به نظر  مناسبی  چندان  رویکرد  سنتی  کسب وکارهای 
از  انتفاع  برای  قشر  دو  این  محرک های  و  نیازها   

ً
اساسا چراکه 

مالکیت فکری تفاوت های بنیادین دارد. بر همین اساس، ضروری 
متفاوت  کاربران  نیازهای  با  فکری  مالکیت  سیاست های  است 
شرکت های  نوپا،  شرکت های  دانشگاهی،  محققان  همچون 
صنعتی بزرگ و کسب وکارهای سنتی متناسب سازی شود. ازاین رو 
مالکیت  انواع  سایر  به  اختراع،  ثبت  عالوه بر  می یابد،  ضرورت 
فکری که تناسب بیشتری با نیازهای کاربران متفاوت دارند توجه 
به ثبت عالئم تجاری در کشور شیلی، به عنوان  شود. توجه ویژه 
منظر  این  از  کشاورزی،  محصوالت  درزمینۀ  مزیت دار  کشوری 

قابل تحلیل است. 
اذعان نمود که مقولۀ  این پژوهش می توان  یافته های  بر اساس 
برای  نوآوری  و  رقابت پذیری  در  آن  اهمیت  و  فکری  مالکیت 
در  صورت گرفته  تالش های  وجود  با  مخاطبان،  و  ذی نفعان 
ضروری  لذا  است.  نشده  تبیین  گسترده  به طور  اخیر،  سال های 
گاهی بخشی عمومی و تخصصی در  است اقدامات ترویجی و آ
این زمینه با قّوت دنبال شود. بنابراین، ایجاد مراکز مشاورۀ مالکیت 
فکری به ویژه در مناطق با پتانسیل باالی ثبت مالکیت فکری نظیر 
پارک های فناوری و مراکز رشد توصیه می شود. در این خصوص، 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و نیز کانون پتنت 
 مناسبی انجام داده اند که الزم است گستردگی 

ً
ایران اقدامات نسبتا

و عمق بیشتری یابد.
فکری  مالکیت  انواع  ثبت  برای  ترغیب کننده  عوامل  از  یکی 
مالکیت  تبادل  برای  قابل اتکا  و  شفاف  حقوقی  سازوکار  وجود 
بستری  به منزلۀ  فکری،  مالکیت  بورس  شکل گیری  است.  فکری 
تسهیل  به  کشور،  در  نامشهود  و  فکری  دارایی های  خرید  برای 
پیش نیازهای  از  یکی  کرد.  خواهد  کمک  زمینه  این  در  تبادالت 
ضروری، افزایش دانش و تجربۀ کارگزاران درزمینۀ ارزش گذاری 
فناوری و دارایی های نامشهود است. اگرچه بر توجه به اقتضائات 
همواره  مطلوب  فکری  مالکیت  نظام  طراحی  در  کشور  زمینه ای 
نادیده انگاشتن تجارب  به معنای  امر هرگز  این  کید شده است،  تأ

اجرای  و  در طراحی  است  بهتر  لذا  نیست؛  بین المللی  ارزشمند 
مشابه  تجارب  فکری  مالکیت  حوزۀ  با  مرتبط  سیاست های 
است  این  سیاستی  توصیۀ  آخرین  شود.  گرفته  درنظر  بین المللی 
باید  نوآوری  نظام ملی  تمهیدشده در چارچوب  که سیاست های 
متضمن خلق و کسب ارزش از مالکیت فکری باشد؛ چراکه انواع 
به خودی خود  فکری  مالکیت  از  حفاظت  و  ثبت  سازوکارهای 
ارزش چندانی برای نوآوری در سطح ملی ندارند و زمانی کارکرد 
غایی نظام مالکیت فکری تحقق خواهد یافت که به تجاری سازی 
برای  و  شود  واگذار  مختلفی  قالب های  در  یا  بینجامد  موفق 

صاحبان آن ارزش بیافریند.
فکری  مالکیت  نظام  از  تا جنبه هایی  مقاله تالش شده  این  در 
مطلوب که برای پشتیبانی از سیاست های نوآوری ضروری است، 
تناسب  شود.  تبیین  توسعه،  درحال  کشورهای  به  ویژه  نگاهی  با 
به  توجه  ضرورت  نوآوری،  ظرفیت های  با  فکری  مالکیت  نظام 
نیازهای کاربران متفاوت مالکیت  به  انواع مالکیت فکری، توجه 
درخصوص  تولیدی  گوناگون  بخش های  اقتضائات  فکری، 
بازار  مالکیت فکری و شکل گیری  نظام  مالکیت فکری، سازمان 
مالکیت فکری از مهم ترین جنبه هایی هستند که در طراحی نظام 
مالکیت فکری کارآمد در چارچوب نظام ملی نوآوری باید مدنظر 
نظام  ارتقای  هدف  با  که  فوق،  سیاستی  توصیه های  گیرند.  قرار 
ایران  در  نوآوری  ملی  نظام  با  بیشتر  انطباق  برای  فکری  مالکیت 
محدودیت های  چارچوب  در  و  کلی  موارد  برخی  در  شده،  ارائه 
این تحقیق است. ارائۀ پیشنهادهای سیاستی دقیق تر نیازمند انجام 

مطالعات کامل تری است.
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Policy Recommendations for Promoting Intellectual  
Property System in Iran

Javad Mashayekh1

Abstract:
Intellectual property system (IPS) can be defined as the set of institutions and rules involved 
in the design, implementation, and enforcement of intellectual property in a national economy. 
Intellectual property system as a main subsystem of the national innovation system potentially 
is a powerful tool for innovation policies in every country with different developmental level. 
However, due to differences in the nature and function of the national innovation system in 
developing countries vs. developed countries, intellectual property system must be proportionate 
to the developmental level and innovation capacities in these countries. In this paper, after 
reviewing the history of the evolution of intellectual property system in Iran and describing its 
main components, SWOT method has been used to analyze strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats of the current intellectual property system. Finally, policy suggestions for further 
conformity between the intellectual property system and the national innovation system in Iran 
are presented and discussed in detail.

Keywords: Intellectual Property System, National Innovation System, Developing Countries, 
SWOT
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