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در تحقق مالکیت فکری     

- دکتر علیرضا مسعودی

فهرست:
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در نظام حقوقی ایران
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شکاف جنسیتی در فعالیت های نوآورانه با 
نگاهی به فعالیت های ثبت اختراع در ایران   
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_ دکتر علیرضا مسعودی
دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و مدیر دفتر حقوقی همکاران سیستم

_ شقایق بهشتی
دکترای حقوق خصوصی 

- پریسا محمدخانی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

_ هستی شهریزفر
کارشناس محتوا

- طراحی و صفحه آرایی
استودیوی دیزاین همکاران سیستم

زمان انتشار: اردیبهشت 1۳97

ویژه نامه ی روز جهانی مالکیت فکری 
کار مشترکی از دفتر حقوقی شرکت همکاران سیستم

و کمیته ی ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
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خوبی  مستمع  خوش بینانه  نگاهی  در  است  ممکن  دولت 

پاسخ گو  و  اجتماعی  گوناگون  گروه های  خواسته های  برای 

آنان و تامین منافع شان باشد، ولی در فضایی  به نیازهای 

و تعامل دوسویه ی مثبت میان  روابط مدنی  که مبتنی بر 

مطالبات  و  خواسته ها  است،  ذی نفعان  و  دست اندرکاران 

و  مسالمت آمیز  شیوه ای  به  می بایست  خصوصی  بخش 

موثر به دست اندرکاران و متولیان این حوزه منعکس شود.

آن چه دغدغه ما است و درصدد تحقق آن هستیم، این است 

که با درک درست از نیازمندی های این حوزه و تحوالت جهانی 

بیان  برای  بستری  زمینه،  این  در  حاکم  استانداردهای  و 

خواسته ها و ایده های بخش خصوصی ایران فراهم کنیم. 

اگر آن چه به حمایت از مالکیت های فکری مربوط می شود را 

از دید تجاری و اقتصادی نگاه کنیم و رویکردهای کالن این 

کنیم،  بررسی  موشکافانه  را  بین المللی  جامعه ی  در  حوزه 

متوجه می شویم که هدف نهایی حمایت های قانونی نیز بر 

حمایت از مصادیق مالکیت های فکری به عنوان یک »مال« 

است، بنابراین ما با یک دارایی مواجه هستیم که از یک سو، 

باید مورد شناسایی قانون گذار قرار بگیرد )که چنین شده 

قانون  که در ماده ی 30  تعبیری  به  از سوی دیگر  و  است( 

مدنی بیان شده است، به مالک آن حق همه گونه تصرف و 

انتفاع را بدهد.

پایگاه مادی  اموال،  این که  به واسطه  در نظام حقوق سنتی 

با  متناسب  نیز  حقوقی  چارچوب های  و  حمایت ها  داشتند، 

ماهیت همان اموال بوده اند، اما در مورد اموالی که چهره ی 

علی رغم این که دولت اصلی ترین متولی مسائل مربوط به 

مالکیت فکری است، اما ذی نفع اصلی حوزه ی مالکیت فکری، 

گذشته  سال های  در  متاسفانه  که  است  خصوصی  بخش 

را  اتخاذ موضعی یکپارچه، صدایی واحد  با  نتوانسته است 

به گوش دولت مردان برساند. 

بی  تردید دولت در جایگاه متولی حوزه ی کپی رایت، نباید در 

غیاب ذی نفعان تصمیم بگیرد، قاعده گذاری کند یا مقررات را 

تغییر دهد؛ در واقع هر تصمیمی باید انعکاسی از نیازها و 

دغدغه های این حوزه باشد.

اصلی ترین  به  پیشرفته  جوامع  در  فکری  مالکیت های  اگر 

شده  تبدیل  توسعه  و  پیشرفت  مسیر  و  محرکه  موتور 

است، این مهم فقط از رهگذر حضور و فعالیت شرکت ها و 

سازمان هایی است که در طول سال ها از منافع حمایت های 

قانونی حوزه ی مالکیت های فکری بهره برده اند و باعث رشد 

و توسعه ی خود و جامعه ی پیرامونی خود شده اند. 

از طرفی، نمی توان  همه چیز را در قانون خالصه کرد و داشتن 

انتظاری فراتر از قابلیت های قانون منصفانه نیست. قانون، 

سازوکارهای  ایجاد  و  اجتماعی  روابط  تنظیم  برای  ابزاری 

اقتصادی،  مختلف  حوزه های  ضابطه مندی  به منظور  الزم 

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تجاری است و چنان چه بتواند 

این ضرورت ها را تامین کند، بسیار خوش درخشیده است. 

اما سرچشمه ی این جریان را باید در جایی دیگر جست وجو 

زمینه ی  می بایست  کسب وکار  فضای  مجموعه ی  کرد، 

حمایت، توسعه و ترویج مالکیت های فکری را فراهم آورد و 

ثروت آفرینی از این دارایی ها را تسهیل کند. 

دکتر علیرضا مسعودی

سرمقاله

ضرورت تعامل دولت
و بخش خصوصی 

در تحقق مالکیت فکری

“

“

مجموعه ی فضای کسب وکار 
می بایست زمینه ی حمایت، 
توسعه و ترویج مالکیت های 

فکری را فراهم آورد و 
ثروت آفرینی از این دارایی ها 

را تسهیل کند. 
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محسوس و مادی ندارند، چارچوب های سنتی پاسخ گو نیستند 

و هر چه یک نظام حقوقی بیش تر به سنت ها وفادار باشد، 

از تامین حمایت های الزم و کافی در مورد پدیده های  بالتبع 

نوظهور مانند اموال غیرمادی ناتوان تر خواهد بود. 

نوگرایی و پذیرش رویکردها و دیدگاه های جدید و تدوین و 

تصویب قوانین جدید، می تواند نظام حقوقی را با تغییرات 

پاسخ گوی  و  حوزه  این  راه گشای  بتواند  تا  کند  هم گام  تازه 

کاستی ها باشد.

قانون اساسی در جایگاه باالترین و اصلی ترین قانون با بیان 

اجتماعی،  قرارداد  یک  مثابه ی  به  کلی  البته  و  مهم  اصول 

چارچوب و نظام  زیستن در این سرزمین را تنظیم و تدوین 

به شکل  را  ملت  افراد  همه ی  که   20 اصل  از  است.  کرده 

یک سان تحت حمایت قانون می داند و اصل 22 که حقوق 

اشخاص را مصون از تعرض اعالم کرده است تا اصل 28 که 

حق آزادی شغل را به رسمیت شناخته است گرفته، تا اصول 

46 و 47 که مالکیت بر حاصل کسب وکار را مشروع اعالم 

کرده و آن را محترم دانسته است. 

اساسی  قانون  مقدمه ی  از  نباید  این ها  همه ی  کنار  در 

آرمانی  اقتصاد  برنامه های  جمله  از  آن،  در  که  کرد  غفلت 

نویسندگان قانون اساسی را فراهم آوردن زمینه ی مناسب 

برای بروز خالقیت های متفاوت انسانی دانسته است.  

خوش بختانه برای تامین حمایت های قانونی از مالکیت های 

سابقه ی  و  است  شده  تصویب  مختلفی  قوانین  فکری، 

قانون گذاری در این زمینه به حدود 90 سال پیش برمی گردد. 

ایران  در  فکری  مالکیت های  وضعیت  از  کلی  ارزیابی  یک  در 

همه ی  با  صنعتی  مالکیت های  حوزه ی  که  گفت  می توان 

با  پیوستگی  و  ارتباط  به واسطه ی  دارد،  که  کاستی هایی 

از  بین المللی  کنوانسیون های  و  استانداردها  نظام ها ، 

و  ادبی  مالکیت های  با  مقایسه  در  مستحکم تری  چارچوب 

هنری )کپی رایت( برخوردار است. 

عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن -به عنوان اصلی ترین 

مالکیت های  حوزه ی  در  موجود  بین المللی  کنوانسیون 

پدیدآورندگان  ارتباط  است  شده  باعث  هنری-  و  ادبی 

و  شود  مواجه  مشکل  با  خود  خارجی  همتایان  با  ایرانی 

مانع از هم افزایی تولید علم و فناوری شود. ضمن این که 

از  حمایت  برای  جامع  و  مناسب  فرهنگ  یک  شکل گیری  از 

کپی رایت جلوگیری کرده است و فرهنگ سازی در این زمینه 

برخی  وجود  متاسفانه  است.  کرده  مواجه  دشواری  با  را 

اجرایی  موانع  کنار  در  نیز  شرعی  تردیدهای  و  دغدغه ها 

موجود، نظام حمایتی این حوزه را با تردیدها و چالش های 

مهمی مواجه کرده است. 

نرم افزار«  فکری  »مالکیت  مصادیق،  مختلف  انواع  بین  در 

ارتباط  )به دلیل  خود  ممتاز  و  شاخص  جایگاه  به واسطه ی 

مستقیمی که با تولید و توسعه ی علم و فناوری دارد(، با 

چالش های بیش تری مواجه است.

با وجود تمام این مشکالت، ما معتقدیم برای گذر از همه ی 

این چالش ها و موانع می توان با همکاری مشترک و تعامل 

دوسویه بین دولت و بخش خصوصی، مسیر را  برای حل 

این مشکالت و رفع موانع هموار ساخت.    

“

“

نوگرایی و پذیرش رویکردها 
و دیدگاه های جدید و تدوین 

و تصویب قوانین جدید، 
می تواند نظام حقوقی را با 

تغییرات تازه هم گام کند تا بتواند 
راه گشای این حوزه و پاسخ گوی 

کاستی ها باشد.
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در یک تقسیم بندی، مال به دو گروه »مال مادی« و »مال 

غیرمادی« تقسیم می شود. 

•  مال مادی، مالی است که ابعاد قابل احساس مادی دارد، 

مانند میز، ماشین، خانه. 

•  مال غیرمادی، مالی است که وجود مادی در خارج ندارد 

می  گیرد.  قرار  دادوستد  مورد  و  دارد  اقتصادی  ارزش  ولی 

مانند حق مخترع، حق مولف. 

مالک  های احراز مالکیت اشیا عبارتند از: 

و  باشند  داشته  میل  و  رغبت  شیء  آن  به  نسبت  مردم   .1

را  بهایی  آن  آوردن  به دست  برای  باشند  حاضر  به عبارتی 

بپردازند.

2. قابلیت دادوستد داشته باشد.

3. مفید باشد و قانون آن را منع نکرده باشد.

4. کم یاب باشد. به عبارت دیگر مردم در به دست آوردن آن 

شیء با هم رقابت داشته باشند.  

»مالکیت  عمده ی  گروه  دو  در  فکری  مالکیت  موضوعات 

صنعتی« و »مالکیت های ادبی و هنری« قرار می  گیرند. 

•  مصادیق حقوق مالکیت صنعتی، عبارتند از اختراع، 
و نشانی  نام  نام تجاری،  عالئم تجاری، صنعتی و خدماتی، 

و  عالئم  صنعتی،  طرح  اینترنت،  شبکه های  کامپیوتری 

نشانه  های جغرافیایی و اسرار تجاری.  

•  مصادیق مالکیت ادبی و هنری، عبارتند از آثار ادبی، 
عناوین آثار، آثار هنری و نرم افزارهای رایانه  ای. 

اموال  بر  احراز مالکیت یک شیء  برای  ارائه شده  مالک  های 

فکری نیز منطبق است.

البته ممکن است درباره ی ویژگی »کم یاب بودن«، این تردید 

مطرح شود که اموال فکری با توجه به این که از تراوش های 

که  کنیم  آغاز  پرسش  این  طرح  با  را  موضوع  است  بهتر 

آیا  می  شود؟  اطالق  چیزی  چه  به  »مال«  واژه ی  اصوال 

است؟  متفاوت  آن  حقوقی  تعریف  با  واژه  این  تعریف عرفی 

آیا می توان تعریف مال را  با مصادیق مالکیت فکری تطبیق 

است؟ چگونه  فکری  اموال  بر  مالکیت  تحقق  شیوه ی  داد؟ 

•  در فرهنگ لغات فارسی،  از »مال« به دارایی؛ آن چه که در 

ارزش مبادله داشته باشد،   آن چه که  ملک شخصی باشد، 

تعبیر شده است.

•   از نظر حقوقی، »مال« آن چیزی است که از نظر اقتصادی 

دارای ارزش دادوستد و مبادله باشد. 

بنابراین مفهوم حقوقی مال نیز از مفهوم لغوی و عرفی آن 

دور نیست. 

الزم  عرفی،  مفهوم  طبق  که   است  این  دارد  اهمیت  آن چه 

مالی  ارزش  که  حقوقی  بلکه  باشد،  محسوس  مال  نیست 

شمار  به  اموال  زمره  ی  در  نیز  باشند  داشته  اقتصادی  و 

می آیند، هر چند که موضوع آن ها شیء معین مادی نباشد. 

“

“

مالک  های ارائه شده برای احراز 
مالکیت یک شیء بر اموال فکری 

نیز منطبق است. 

روش های تحقق مالکیت در 
دارایی های فکری و آثار آن 
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ذهنی افراد حاصل می  شوند، نمی  توانند کم یاب باشند، ولی 

با ترسیم نظام حقوقی مالکیت فکری و اعطای  قانون گذار 

حق انحصاری به پدیدآورندگان آن ها نسبت به حقوق فکری 

خود، اموال فکری را از دسترس عموم مردم خارج و دیگران 

را از بهره برداری از اثر فکری دیگری منع می  کند. همین امر 

برای  آن  نبودن  دردسترس  و  فکری  اموال  کم یابی  موجب 

سایر افراد شده است. 

ایجاد می شود،  نیز  برای مال فکری  بودن«  ویژگی »کم یاب 

این  و  نیستند  کم یاب  خود  ذات  در  فکری  آثار  بنابراین 

و  از طریق قواعد نظام حقوقی مالکیت فکری  خصوصیت 

اعطای حقوق انحصاری ویژه به پدیدآورنده محقق می شود. 

از  ابتدا  در  فکری  اموال  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  البته 

زمان  مرور  به  و  نبودند  برخوردار  باالیی  اقتصادی  ارزش 

از سال های  فکری  اموال  تبدیل شدند.  ارزش  با  اموالی  به 

بسیار دور وجود داشته و مورد استفاده بوده است. اختراع 

تجهیزات  و  دارو  ساخت  کاربردی،  و  نوآورانه  وسایل  و  ابزار 

جدید پزشکی، سرودن اشعار، خلق رمان و داستان، تهیه  ی 

و  ابداعات  دیگر  و  مجسمه  ساخت  نقاشی،  تابلوهای 

آفرینش ها محدود به دوران کنونی نبوده و از سال ها پیش 

از اعصار  اما در هیچ یک  امروز در جریان بوده است.  به  تا 

از  و ضرورت حمایت  فکری  اموال  اقتصادی  ارزش  گذشته، 

آن ها به اندازه  ی امروز احساس نمی شده است. 

می توان علت توجه جامعه  ی مدرن امروزی به کسب ثروت 

اموال  این  مختص  حمایتی  نظام  ایجاد  و  فکری  اموال  از 

و  انبوه  تولید  امکان  آن،  تبع  به  و  تکنولوژی  در پیشرفت  را 

تکثیر گسترده  ی نسخه های مال فکری دانست. تولید انبوه 

برای  مناسب  فرصتی  ایجاد  با  سویی  از  فکری،  محصوالت 

را  شگرفی  سودآوری  اموال،  این  گسترده  ی  فروش  و  تکثیر 

را چندبرابر  اموال فکری  اقتصادی  ارزش  و  به دنبال داشته 

توسط  اموال  این  نقض  دیگر  سوی  از  و  است  ساخته 

سودجویان را تسهیل می کند. 

برای نمونه، در زمان های گذشته به دلیل نبود دستگاه چاپ، 

و  نبود  فراهم  نویسندگان  آثار  سریع  و  آسان  تکثیر  امکان 

از  تهیه  ی نسخه های دست نویس، در عمل مانع  دشواری 

کسب سود توسط نویسنده می شد و تهیه ی نسخه های 

می ساخت.  دشوار  نیز  را  دیگران  توسط  اثر  از  غیرمجاز 

شیوه های  ایجاد  و  تکنولوژی  پیشرفت  با  زمان،  مرور  به 

اموال  این  اموال فکری، نقش  بازتولید  و  تکثیر  برای  جدید 

از اموال فکری  ُپررنگ تر شد و حمایت  در اقتصاد کشورها 

اهمیتی دوچندان یافت. 

روش  های ایجاد و کسب مالکیت اموال فکری
از  اموال فکری اگرچه همگی دارای ماهیتی واحد و برگرفته 

تراوش  های ذهنی افراد    هستند، اما از لحاظ شکلی با هم 

در  تفاوت  موجب  فکری   اموال  شکلی  تفاوت  دارند.  تفاوت 

روش ایجاد مالکیت این نوع اموال نیز هست.   از این رو، شیوه ی 

ایجاد مالکیت را در انواع مختلف اموال فکری به شکل مجزا 

بررسی می کنیم.

آثار ادبی و هنری مانند  درباره ی  ثار ادبی و هنری:  آ   .۱
عکس، نقاشی، حکاکی، پیکره سازی، کتاب  ها و مقاله  ها باید 

گفت که مالکیت پدیدآورنده به محض خلق این آثار  ایجاد  

انجام می شود و  آفرینش  ایجاد و  اثر به ِصرف  از  و حمایت 

مشروط به انجام هیچ گونه مراحل اداری و تشریفات نیست. 

مصنفان،  از  حمایت  قانون  مواد  از  هیچ یک  در  قانون گذار 

و دیگر قوانین مرتبط  مولفان و هنرمندان مصوب 1348 

با حقوق مالکیت ادبی و هنری، حمایت قانون را وابسته به 

ثبت نکرده است و اثر را بی درنگ پس از آفرینش، شایسته ی 

حمایت در برابر  دیگران دانسته است. 

۲.  اختراعات و طرح های صنعتی: این دسته از اموال 
می  شوند.   حمایت  صنعتی  مالکیت  حقوق  حیطه ی  در 

قبل  دسته ی  برخالف  اموال  از  دسته  این  مالکیت  کسب 

وابسته به ثبت آن ها در اداره ی مالکیت صنعتی  است و در 

عالئم  و  صنعتی  طرح  های  اختراعات،  ثبت  قانون   5 ماده ی 

حق  مالک  که  است  شده  تصریح   1386 مصوب  تجاری 

را  ثبت  اظهارنامه  ی  که  است  کسی  صنعتی  اختراع/طرح 

زودتر از سایرین به اداره ی ثبت تسلیم کرده باشد. بنابراین 

و  ادبی  آثار  برخالف  صنعتی  طرح های  و  اختراعات  آفرینش 

هنری نقشی در ایجاد مالکیت برای مخترع و طراح صنعتی 

ندارد و ایجاد مالکیت مستلزم ثبت است.

حقوقی  نظام  های  در  تجاری  عالئم  تجاری:  عالئم   .۳
مختلف، از طریق استفاده یا ثبت حمایت می  شوند. با این حال 

در نظام حقوقی ایران حمایت از طریق ثبت به عمل می  آید و 

قانون گذار مالک عالمت تجاری را کسی می  داند که عالمت را 

به ثبت رسانده باشد، نه آن که صرفا از عالمت تجاری استفاده 

کرده باشد. ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح  های صنعتی 

و عالئم تجاری مقرر می  دارد: »حق استفاده از یک عالمت به 

کسی اختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقررات این قانون به 

ثبت رسانیده باشد.«  بنابراین ایجاد مالکیت عالمت تجاری نیز 

از طریق ثبت عالمت محقق می  شود.   

۴.  نرم افزار رایانه  ای: نرم افزار اگر شرایط ماهوی اختراع 
)جدید بودن، گام  ابتکاری و کاربرد صنعتی( را داشته باشد، 

اثر  یک  به عنوان  وگرنه،  می  شود،  حمایت  اختراع  به عنوان 

ادبی و هنری   مورد حمایت قرار می گیرد. ممکن است گفته 

شود در شرایطی که نرم افزار اختراع محسوب می شود، ایجاد 

“
“

می توان علت توجه جامعه  ی 
مدرن امروزی به کسب ثروت 
از اموال فکری و ایجاد نظام 
حمایتی مختص این اموال را 

در پیشرفت تکنولوژی و به تبع 
آن، امکان تولید انبوه و تکثیر 

گسترده  ی نسخه های مال فکری 
دانست. 
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مالکیت برای پدیدآورنده ی آن منوط به ثبت نرم افزار است، اما 

اگر ویژگی های اختراع را نداشته باشد، مانند یک اثر ادبی و 

هنری، ِصرف پدیدآوردن آن، موجب تملک آن می شود. با این 

حال، این پیش فرض درست نیست و قانون گذار در ماده ی 8 

قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه  ای مصوب 

انواع نرم افزار را منوط  به ثبت آن ها  از تمام  1379، حمایت 

دانسته است. 

۵.    اسرار تجاری: اسرار تجاری  تحت حمایت حقوق مالکیت 
صنعتی   هستند، ولی تفاوت اساسی آن ها با دیگر شاخه های 

بودن  مخفی  و  بودن  محرمانه  در  صنعتی  مالکیت  حقوق 

آن هاست که مانعی در برابر ثبت محسوب می شود؛ زیرا یکی 

از الزامات ثبت مالکیت های صنعتی، افشای جزئیات مربوط 

به این دارایی هاست و ثبت اسرار تجاری به دلیل لزوم افشای 

این اسرار در فرآیند ثبت، ماهیت سّری آن ها را از بین می برد و 

دیگر نمی توان آن ها را محرمانه دانست. از این رو ثبت اسرار 

تجاری کامال منتفی بوده و مسئله ای به نام ثبت درباره ی این 

تجاری  اسرار  نمی شود.  مالکیت های صنعتی مطرح  از  نوع 

بدون ثبت مورد حمایت بوده و محرمانگی آن ها نیز مزیتی 

رقابتی برای دارندگان آن ها تلقی می شود  . ایجاد مالکیت در این 

دسته از دارایی های فکری همانند آثار ادبی و هنری به محض 

آفرینش است   و دارنده ی اصلی، مالک آن ها محسوب می  شود.  

حال پرسشی که مطرح می شود این است که ایجاد مالکیت 

برای صاحب اموال فکری چه آثاری دارد؟ آیا همانند مالکیت 

اموال مادی امکان انواع تصرف مالکانه را برای دارنده ایجاد 

می کند یا ماهیت خاص این اموال مستلزم وجود تفاوت هایی 

در حقوق مالک آن است؟ 

حق  دسته  دو  از  خود  مال  به  نسبت  فکری  اموال  مالک 

مادی و حقوق  از حقوق  عبارتند  حقوق  این  است.  برخوردار 

معنوی. 

محصول  انتساب  نشان دهنده  ی  معنوی؛  حقوق    •

در  مخترع  نام  ذکر  )مانند  است  آن  پدیدآورنده  ی  به  فکری 

و  نیستند  انتقال  قابل  حقوق  این  اختراع(.  گواهینامه  ی 

هرگونه قراردادی مبنی بر انتقال این حقوق نیز باطل است، 

بنابراین قراردادی نیز در حوزه  ی انتقال این حقوق وجود ندارد.

•   حقوق مادی؛ همان طور که از نام آن نیز مشخص است 

دادوستد  قابل  و  است  اهمیت  حائز  اقتصادی  جنبه  ی  از 

این  می  توان  صنعتی  مالکیت  حوزه  ی  در  مثال  هستند. 

موارد را به عنوان مصادیق حقوق مادی برشمرد: استفاده 

محصول،  ساخت  محصوالت(،  ساخت  )فرآیند  فرآیند  از 

فروش، عرضه برای فروش، ذخیره به قصد فروش، صادرات 

و واردات.

واگذاری حقوق مادی به دو روش انجام می  شود: 

الف( انتقال مالکیت

ب( اعطای مجوز بهره    برداری.

 این دو نوع واگذاری حقوق مادی را به دلیل ملموس بودن 

بیش تر، در حق اختراع بررسی می کنیم. 

)Assignment( انتقال مالکیت )الف
با انتقال اموال فکری، مالکیت آن  ها از مالک اولیه به شخص 

)همانند  است  دائمی  انتقال  این  می  شود.  منتقل  دیگری 

فروش یک مال( و در دو قالب انجام می شود:

۱.  انتقال حق مادی،  که در آن حقوق مادی پس از ثبت اختراع، 

اختراع  انتقال حق  به طور دائمی به دیگری واگذار می شود. 

معموال به این دلیل انجام می    شود که مالک اختراع، توانایی 

ترجیح  و  ندارد  را  انبوه محصول  تولید  و  تجاری سازی  مالی 

می  دهد با فروش حق اختراع خود، مبلغ مطلوبی را به دست 

آورد و در عوض تجاری سازی را به عهده دیگران بگذارد.

۲.  انتقال مالکیت اظهارنامه، که در آن مالکیت اظهارنامه 

به شخص دیگری واگذار می  شود و الزمه  ی این واگذاری، ثبت 

در مرجع ثبت و پرداخت هزینه  های مربوطه است. این انتقال 

در همان ابتدا و در هنگام تقدیم اظهارنامه  ی ثبت اختراع به 

اداره  ی ثبت انجام می شود. دلیل این اقدام آن است که بررسی 

ثبت،  برای  آن ها  بودن  شرایط  واجد  احراز  و  اظهارنامه  ها 

ممکن است در برخی کشورها طوالنی باشد، از این رو برخی 

مخترعان ترجیح می  دهند به جای صرف مدت زمان طوالنی و 
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انتظار برای دریافت پتنت، از همان ابتدا اظهارنامه را منتقل 

در  موقعیت،  این  در  کنند.  دریافت  نیز  را  مناسبی  مبلغ  و 

فرم اظهارنامه، نام مالک اولیه تغییر می کند و نام شخص 

به مشخصات مالک درج  انتقال گیرنده در قسمت مربوط 

می شود. البته به منظور حفظ حقوق معنوی مخترع، نام او 

به عنوان مخترع در اظهارنامه باقی می  ماند. 

)license ب( قرارداد اعطای مجوز بهره برداری )قرارداد
آن،  در  که  است  قراردادی  لیسانس،  قرارداد  کلی،  به طور 

 )licensor(  دارنده ی حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده

از  بخشی  یا  تمام  از  بهره برداری  اجازه ی  می  شود،  نامیده 

لیسانس   گیرنده  که  دیگری  به شخص  را  فکری خود  حقوق 

طبق  حقوق  اعطای  می دهد.  می  شود،  نامیده   )licensee(

مشخص  قلمرو  در  و  معین  مدتی  برای  معین،  شرایطی 

لیسانس،  قرارداد  در  که  داشت  توجه  باید  می شود.  انجام 

مالکیت منتقل نمی شود و مالک حق تغییر نمی کند، بلکه 

تنها اجازه  ی استفاده از حق به شخص دیگری اعطا می  شود.

اما دارا بودن مالکیت اموال فکری و برخوردار بودن از حقوق 

مجوز  اعطای  و  فروش  به  منحصر  صرفا  اموال  این  مادی 

بهره برداری نیست. ممکن است مالک بخواهد، بدون نیاز به 

انتقال یا اعطای لیسانس، محصول خود را ارتقا داده یا به 

تجاری سازی این محصوالت اقدام کند که طبیعتا برای انجام 

چنین اقداماتی نیازمند هزینه ای هنگفت خواهد بود. تامین 

طریق  از  می تواند  امر  این  برای  الزم  سرمایه ی  و  نقدینگی 

جذب سرمایه گذار یا دریافت تسهیالت بانکی باشد. 

دریافت  به منظور  نیز  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در 

استفاده  به عنوان تضمین  فکری  اموال  از  بانکی،  تسهیالت 

اموال فکری  از ظرفیت های متعدد  ترتیب  بدین  و  می شود 

استفاده می شود و بستری مناسب برای رفع نیازهای مالی 

از  استفاده  البته  شد.  خواهد  فراهم  فکری  اموال  مالکان 

کشورها  از  بسیاری  در  که  تضمین  به عنوان  فکری  اموال 

پذیرفته شده است، امری است نوین که سابقه ای چند ده 

ساله دارد، اما در برخی کشورها به دلیل نبود سازوکار بانکی و 

حقوقی مناسب یا استفاده از اموال فکری به عنوان تضمین 

بازپرداخت تسهیالت، مورد قبول نیست. ایران نیز از جمله 

و  تردیدها  با  مورد  این  در  که  است  دوم  گروه  کشورهای 

نواقص متعددی مواجه است. 

با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله ی دیگری در این 

ویژه نامه به طور مفصل به این مقوله پرداخته شده است. 

برگرفته از: 
مالکیت  تحصیل  فرآیند  بررسی  حسین زاده،  مجید  حبیبا،  سعید   •

اموال فکری، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 2، 1393
•   اصغر محمودی، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال، 
دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره دوم، 1391
•  ناصر کاتوزیان، حقوق اموال و مالکیت، چاپ پانزدهم، نشرمیزان،1386
•  ستار زرکالم، حقوق مالکیت ادبی و هنری، چاپ پانزدهم، نشر میزان، 1386

•  قانون اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386
•  قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

•  قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379
•  فرهنگ لغت دهخدا 
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و  بهره برداری  امکان  یک سرمایه،  به عنوان  فکری  دارایی های 

معامله دارند، بنابراین مذاکره و چانه زنی درباره ی این اموال و 

انتقال این نوع از سرمایه مستلزم تعیین ارزش آن است. 

بزرگ  شرکت های  فکری  دارایی های  ارزش  امروز  دنیای  در 

و  آن هاست  فیزیکی  دارایی های  از  بیش  بسیار  پیش رو،  و 

به همین دلیل، نمی توان نسبت به ارزش دارایی های فکری 

بی تفاوت بود. 

ارزش گذاری دارایی های فکری، امری جدید، نوظهور و البته 

بسیار پیچیده است، چرا که بایستی برای یک دارایی معنوی، 

ارزش مادی تعیین کرد. بنابراین ابتدا باید به این پرسش ها 

پاسخ دهیم که »مفهوم ارزش گذاری دارایی فکری چیست؟« 

یا  روش  غیرمادی  اموال  مادی  ارزش  تعیین  برای  »آیا  و 

معیار خاصی وجود دارد؟«

الف( مفهوم ارزش گذاری 
اقتصادی  ارزش  برآورد  به معنای  فکری  اموال  ارزش گذاری 

منفعت  میان  اختالف  برآور ِد  کلی  به طور  است.  اموال  این 

حاصل از یک دارایی فکری )مانند اختراع و فناوری( و ریسک 

و هزینه ی آن را ارزش گذاری دارایی  فکری گویند، بدین معنا 

آن  باشد،  آن  ریسک  از  بیش  فکری  دارایی  سود  چه  هر  که 

دارایی ارزش بیش تری دارد. 

با  که  است  موضوعاتی  جمله  از  فکری  اموال  ارزش گذاری 

تنگاتنگ  ارتباطی  آن ها  توثیق  و  فکری  اموال  تجاری سازی 

ریالی مال فکری در موارد متعددی  ارزش  دارد. محاسبه  ی 

مورد نیاز است؛ از جمله می توان به ارزیابی شرکت ها برای 

سهام داران، پذیره نویسی سهام شرکت ها، خصوصی سازی 

اعطای  و  انتقال  قراردادهای  انعقاد  عمومی،  موسسات 

مجوز بهره برداری از اموال فکری، وثیقه گذاشتن این اموال 

به منظور دریافت تسهیالت و به طور کلی استفاده از ظرفیت 

تجاری این اموال اشاره کرد. 

در ابتدا الزم است میان ارزش اموال فکری و قیمت آن تمایز 

قائل شویم، اگرچه ممکن است این دو، مفاهیمی مترادف 

پنداشته شوند. 

•  قیمت اموال فکری، مبلغی است که خریدار و فروشنده 

درباره ی آن توافق می کنند که ممکن است با ارزش واقعی آن مال 

تفاوت داشته باشد. 

•  در مقابل، ارزش مال فکری، به معنای سودی است که 

از آن مال حاصل خواهد شد.

برای ارزش گذاری اموال فکری باید پارامترهایی را مورد توجه 

فرآیند  به  ورود  از  پیش  پارامترها  این  به  توجه  داد.  قرار 

ارزش گذاری، در تصمیم گیری صحیح و اتخاذ روش مناسب 

از: عبارتند  پارامترها  این  بود.  خواهد  راه گشا  ارزش گذاری 

)پتنت،  شود.  ارزش گذاری  است  قرار  که  فکری  مال  نوع   .1

کپی رایت، طرح صنعتی، سّر تجاری، دانش فنی، عالمت تجاری(

2.  شخصی که ارزش گذاری برای او انجام می شود.

3.  هدف ارزش گذاری

4.  تاریخ ارزش گذاری

5.  روش ارزش گذاری که برای شرایط مذکور مناسب است.

ب( روش  های ارزش گذاری
انجام  گوناگونی  روش های  به  فکری  اموال  ارزش گذاری 

می  شود که هریک برمبنای متفاوتی عمل می  کند و می  توان 

بسته به شرایط، معیارهای موردنظر و پارامترهای گفته شده، 

ارزش گذاری دارایی های فکری

از روش ویژه ای استفاده کرد. این روش ها عبارتند از: 

۱. روش مبتنی بر هزینه: در این روش، ارزش مال فکری 
براساس هزینه  هایی که برای ایجاد و توسعه  ی آن مال صرف 

شده است، محاسبه می  شود. این روش به دو شکل است:

روش  این  در  مجدد:  تولید  هزینه  ی  روش   •
هزینه های مورد نیاز برای تولید مجدد دارایی فکری با همان 

دارایی  آن  ارزش  به عنوان  و  می شود  محاسبه  مشخصات 

به شمار می آید. 

می توان  روش  این  در  جایگزینی:  هزینه  ی  روش   •
قیمت دارایی فکری دیگری که از لحاظ ویژگی  ها و خصایص 

اساسی، با دارایی فکری موردنظر ما شباهت دارد را استعالم 

البته این روش زمانی  کرد و ارزش مال فکری را تخمین زد. 

و  باشد  موجود  مشابهی  فکری  دارایی  که  است  اجرایی 

استعالم قیمت آن ممکن باشد.

]معموال برای قیمت گذاری پیش از مذاکرات و چانه زنی ها یا 

محاسبه ی میزان حق امتیاز )رویالتی( به کار می رود.[

انجام  زمان  در  هزینه  ها  روش،  دو  هر  در   :1 نکته ی 

ارزیابی مالک است، نه در زمان ایجاد این اموال.

که  است  آن  روش  این  اشکال  مهم ترین   :2 نکته ی 

توجه  فکری  اموال  از  حاصل  اقتصادی  منافع  و  درآمد  به 

چندانی نمی شود.

مشابه  بازار  بازار/ارزش گذاری  مبتنی بر  روش   .۲
ارزش گذاری  برای  روش،  این  در  مقایسه:  قابل  یا 
به تازگی  که  مشابهی  اموال  با  اموال  این  فکری،  دارایی های 

این که  به  توجه  با  می شوند.  مقایسه  شده اند،  معامله 

مشابه  معامالت  سایر  براساس  روش  این  در  ارزش گذاری 

تعداد  چه  هر  نتیجه،  در  می شود،  انجام  مقایسه  قابل  و 

نیز  حاصل  نتیجه ی  باشد،  بیش تر  بازار  در  آزاد  معامالت 

بهتر خواهد بود. به بیان دیگر، هرچه بازار فعال  تر و  پویاتر 

باشد و معامالت مشابه بیش تری منعقد شود، روش بازار 

فقدان  در  که  است  بدیهی  بود.  اعتمادتر خواهد  قابل  نیز 

چنین موقعیتی در بازار، ارزش گذاری براساس این روش نیز 

سخت تر و کم اعتبارتر است.
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دشواری  را   روش  این  معایب  از  یکی  می توان  نکته: 

طرفین  زیرا  دانست.  معامالت  سایر  اطالعات  کسب 

را  خود  معامالت  اطالعات  معموال  فکری  اموال  معامالت 

علنی نمی کنند و محرمانه فعالیت می کنند که همین امر 

سختی  با  را  معامالت  این  از  حاصل  اطالعات  به  دستیابی 

مواجه می  سازد.  

درآمدزایی  قابلیت  به  توجه  درآمد:  مبتنی بر  روش   .۳
محصوالت فکری

توجه  با  فکری  مال  ارزش  درآمد،  مبتنی بر  دیدگاه  طبق 

آن مال به دست می آید،  از  آینده  احتماال در  به درآمدی که 

محاسبه می شود.

برای  بازار  فقدان  اما  است،  دقیق  نسبتا  دیدگاه  این  اگرچه 

محصول موردنظر را در نظر نمی  گیرد.

۴. معافیت از پرداخت حق امتیاز: در این روش به میزان 
هزینه ای که شرکت در نداشتن دارایی فکری خاصی متحمل 

فکری  مال  فقدان  در  آن که  چه  می شود.  توجه  می شد، 

)رویالتی(  امتیاز  حق  پرداخت  به  مجبور  شرکت  موردنظر، 

به شخص دیگری برای بهره مندی از دارایی فکری او باشد. 

انجام  حق االمتیاز  میزان  برمبنای  ارزش گذاری  بنابراین 

توجه  باید  )رویالتی(  امتیاز  حق  تعیین  زمان  در  می شود. 

از نظر موضوع  بررسی  لیسانس مورد  قراردادهای  داشت 

شیوه های  جغرافیایی،  ویژگی های  وابسته،  صنعت  قرارداد، 

پرداخت و بازه ی زمانی )طول مدت قرارداد( مشابه باشند.

در  نامشهود  دارایی های  ارزش گذاری  آیین نامه ی  ج( 
طرح های سرمایه گذاری

در ایران با توجه به رشد کسب و کارهایی که بخش عمده ی 

قانون گذار  می  دهد،  تشکیل  فکری  اموال  را  آن ها  دارایی 

اموال،  نوع  این  ارزش گذاری  ضرورت  از  درست  درک  با 

آیین نامه  ی »ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح  های 

به   1396 سال  اردیبهشت  هفدهم  در  را  سرمایه گذاری« 

تصویب هیئت وزیران رساند.  

طبق مقررات مندرج در این آیین نامه، متقاضیان ارزش گذاری 

ارزش گذاری،  سامانه ی  به  مراجعه  با  نامشهود  دارایی های 

تقاضای ارزش گذاری اموال نامشهود موردنظر خود را مطرح 

یا  شرکت  و/یا  کارشناسان  هیئت  خدمات  از  و  می کنند 

موسسه  ی ارزش گذاری برخوردار می شوند. 

می توان آیین نامه   را از این نظر حائز اهمیت دانست که برای 

ارزش گذاری اموال غیرمادی توجه  نخستین بار به مقوله ی 

درباره ی  آگاهی  ها  افزایش  از  حاکی  امر  این  است.  داشته 

ارزش و جایگاه دارایی های نامشهود و لزوم نظارت بر روند 

ارزش گذاری این نوع از اموال است. 

در ادامه چند ماده از این آیین نامه بررسی می شود.

           ماده  ی ۱ آیین نامه، دارایی های نامشهود را این گونه 
تعریف می  کند: 

حقوق  از  و  ندارد  عینی  ماهیت  که  غیرپولی  »دارایی 

یا سایر حقوق قانونی ناشی می  شود. صرف نظر  قراردادی 

یا  باشد  جداشدنی  یا  انتقال  قابل  حقوقی  چنین  این که  از 

نباشد.«

دارایی  است،  شده  مقرر   1 ماده ی  در  آن چه  به  توجه  با 

نامشهود در مقابل دارایی فیزیکی و عینی قرار دارد. این نوع 

از دارایی ها مصادیق متعددی دارند که لزوما تمامی آن ها از 

حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار نیستند. برای نمونه، 

اما  از حمایت اختراعات خارج اند  مدل های کسب وکار گرچه 

جزئی از دارایی های نامشهود تلقی می شوند.

        ماده ی ۲ آیین نامه، نهادهای مشمول آیین نامه را 
مشخص می کند:

آن ها  طرف  یک  که  سرمایه گذاری  طرح های  »تمام 

مدیریت  قانون   5 ماده  ی  موضوع  اجرایی  دستگاه های 

خدمات کشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، 

دارایی های  منافع  یا  اصل  از  بهره برداری  تجویز  یا  انتقال 

نامشهود باشد یا به عنوان آورده ی سرمایه گذار ارائه شود 

به  مربوط  قوانین  تحت  که  نامشهودی  دارایی های  نیز  و 

سرمایه گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج می شود، 

مشمول مقررات این آیین نامه است.«
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مالحظه می  شود که طبق ماده ی 2، شرایط ویژه ای ذکر شده 

است که قلمرو اجرای آیین نامه را محدود می کند:

سرمایه گذاری  طرح های  به  ناظر  صرفا  آیین نامه   .1

است.

اجرایی  دستگاه های  باید  طرح ها  این  طرف  یک   .2

باشد.  قانون مدیریت خدمات کشوری  موضوع ماده ی 5 

دولتی،  موسسات  وزاتخانه ها،  از  عبارتند  دستگاه ها  این 

شرکت های  غیردولتی،  عمومی  نهادهای  یا  موسسات 

آن ها  بر  قانون  شمول  که  دستگاه  هایی  تمامی  و  دولتی 

مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت 

ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، 

بانک ها و بیمه های دولتی.

واضح است که با وجود چنین مقرره ای، نمی توان آیین نامه ی 

حاضر را بر آن دسته از طرح های سرمایه گذاری قابل اعمال 

دانست که هر دو طرف آن ها شرکت های خصوصی هستند. 

این در حالی است که مشارکت بخش خصوصی در بسیاری 

اعمال  و  است  افزایش  به  رو  سرمایه گذاری  طرح های  از 

چنین محدودیتی توجیه پذیر نیست. 

محدودیت دیگری که از بخش تعاریف آیین نامه قابل استنباط 

است، محدود کردن متقاضی ارزش گذاری به اشخاص حقوقی 

شخص  هر  ارزش گذاری  متقاضی  تعریف،  این  طبق  است. 

حقوقی است که به گزارش  های ارزش گذاری نیاز داشته باشد. 

اشخاص  و  منفرد  مخترعان  که  است  واضح  اوصاف  این  با 

حقیقی که اختراعی را به ثبت رسانده اند، نمی توانند تقاضای 

ارزش گذاری دارایی فکری خود را بدهند. این درحالیست که 

ارزش گذاری دارایی  های فکری نباید مختص اشخاص حقوقی 

برخوردار  خدمات  این  از  باید  نیز  منفرد  مخترعان  و  باشد 

قراردادهای  انعقاد  در  را  آنان  می تواند  امر  همین  شوند. 

انتقال و اعطای مجوز بهره برداری از اختراع خود یاری دهد.  

ایران  البته به نظر می رسد اگر ارزش گذاری اموال فکری در 

بالفاصله پس از ثبت این اموال در سازمان ثبت انجام شود 

و درواقع سازمان ثبت و مرکز مالکیت معنوی برای تمامی 

کمیته ی  به  ارزش گذاری  درخواست  شده  ثبت  فکری  اموال 

حقیقی  اشخاص  درخواست  برای  موجبی  دهند،  را  مزبور 

)مخترعان منفرد(  برای ارزش گذاری مال فکری خود از کمیته 

مزبور نخواهد بود. 

و  می کند  استفاده  الگو  این  از  چین  کشور  که  است  گفتنی 

اختراعات در این کشور هم زمان با ثبت، ارزش گذاری می شوند. 

به عقیده برخی:

ثبت و ارزش گذاری طرح ها و اختراعات باعث می شود 

به  توجه  با  و  شود  مطلع  آن  قیمت  از  طرح  مخترع  که 

مصوبات دولتی بتواند براساس ارزش طرح خود، تسهیالت 

دولتی  مالی  منابع  دریافت  به  نیازی  و  کند  دریافت  بانک  از 

نباشد، در حالی که در کشور ما به این شکل نیست. این روش 

قابلیت  این  ایده ها  و  و صاحبان طرح ها  به مخترعان  حتی 

و قیمت طرح خود،  ارزش  با مشخص شدن  که  را می دهد 

و  از صندوق  و  کنند  تجاری سازی  را  بتوانند خودشان طرح 

مشکالت ضمانت آن دور شوند.

ارزش گذاری  روش های  و  اصول  آیین نامه،   ۳ ماده  ی 
دارایی های نامشهود را این گونه توضیح می دهد:

با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت،  الف( ارزش گذاری باید 

بی طرفی و اجتناب از تعارض منافع و براساس مطالعات بازار 

داخلی و بین المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی، در کنار 

ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ی ریسک )خطر (های مربوط 

باشد. هم چنین، کیفیت و کمیت داده ها و اطالعات، منبع، 

استفاده شده  روش های  و  ارزش گذاری  هدف  مستندات، 

به طور مستند تشریح شود.

ب( ارزش گذاری دارایی های نامشهود نباید با استانداردهای 

نوع،  با  متناسب  باید  و  باشد  مغایر  الزام آور  حسابداری 

ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش گذاری، براساس یک 

یا ترکیبی از روش های علمی و معتبر ارزش گذاری از جمله 

هزینه  محور، بازارمحور و درآمدمحور انجام شود.

طرح  اختراع،  قبیل  از  فکری  مالکیت  مصادیق  تمام  پ( 

صنعتی، نام و عالئم تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به 

این که استفاده از آن ها خالف عرف و مقررات عمومی 
نباشد، قابل ارزش گذاری هستند.

واضح است که تعیین روشی واحد و یک سان برای ارزش گذاری 

تمامی اموال فکری میسر نیست و نمی توان نسخه  ای واحد 

برای تمامی حقوق فکری تجویز کرد. در بند )ب( آیین نامه نیز 

روش معینی برای ارزش گذاری تعیین نشده و بسته به نظر 

اموال فکری  از  ارزش گذاری که هر یک در نوعی  کارشناساِن 

تخصص دارند، روش مناسب انتخاب خواهد شد.

برگرفته از: 
ارزش گذاری  شاعری،  علیرضا  مرشدی،  عبدالمجید  استیری،  روح هللا   •

مالکیت فکری، مجله پارک فناوری پردیس، شماره 14، زمستان 1386
•  روش های ارزش گذاری اموال فکری، مندرج در سایت همکاران سیستم:      
https://www.systemgroup.net/intellectual-property/

اجرایی شود،  باید  دارایی فکری  بازار  اختراعات و طرح های  ارزش گذاری    •
مندرج در سایت خبرگزاری ایرنا:

http://www.irna.ir/fa/News/81572692
•  John, Turner, valuation of intellectual property assets: valu-
ation techniques: parameters, methodologies and limitations, 
available at: http://www.wipo.int/export/sites/
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ایران نیست و حجم  بازار  تازه ای در  اتفاق  نرم افزار«  »تولید 

اما  آن مشغول هستند؛  به  ایران   IT بازار  از  توجهی  درخور 

به رغم پیشینه و سهم بازار، هنوز در شیوه های ارزیابی آن 

در جایگاه »سرمایه« ابهاماتی وجود دارد. 

رسمی  کارشناس  رزاقی؛  حسین  مهندس  مطلب  این  در 

این  به  اطالعات  فناوری  و  کامپیوتر  حوزه ی  در  دادگستری 

پرسش ها پاسخ می دهد که؛

•  با چه مدل ها و روش هایی می توان نرم افزار را 
ارزیابی و ارزش گذاری کرد؟

دارای  یک دیگر  با  مقایسه  در  روش ها  این  آیا    •
مزایا و معایبی هستند؟ 

و  در انتها به این پرسش پاسخ می دهند که؛ 

•  کدام روش برای بازار ایران مناسب تر است؟

روش های ارزیابی نرم افزار، مزایا و معایب آن ها
برای  را  روش  پنج  می توان  کلی  به طور  رزاقی:  مهندس 

اقتضای  و  مورد  فراخور  به  که  برد  نام  نرم افزار  ارزیابی 

شرایط از آن ها استفاده می شود. 

روش های 
ارزش گذاری نرم افزار

روش های ارزیابی مناسب برای ایران
که  علمی  کامال  روش های  از  استفاده  رزاقی:  مهندس 

در  است  شده  طراحی  دیگر  کشورهای  شرایط  با  مطابق 

از  نتیجه،  در  نیست.  کاربردی  ایران  در  نرم افزار  ارزش گذاری 

روشی توسعه یافته و سفارشی سازی شده براساس فرضیات 

تئوری های علمی و مبتنی بر تجربیات عملی و بر پایه ی حجم 

کار استفاده می کنیم.
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وثیقه گذاری اموال فکری در 
نظام حقوقی ایران

درآمدهای  به  منحصر  ثروت،  تولید  در  فکری  اموال  نقش 

حاصل از انتقال و اعطای مجوز بهره برداری این اموال نیست. 

وام  دریافت  برای  تضمین  به عنوان  می  توانند  فکری  اموال 

و  طرح ها  مالی  تامین  در  ترتیب  بدین  و  شوند  استفاده 

پروژه های مختلف ایفای نقش کنند. 

به طور  که  درآمدهایی  در  فقط  فکری  اموال  واقعی  ارزش 

اموال  نمی شود.  خالصه  می  شود،  ناشی  آن ها  از  مستقیم 

فکری می  توانند به عنوان رهن و وسیله   ای برای تامین مالی 

پروژه  های مختلف به کار روند. 

استفاده از اموال فکری به عنوان تضمین، نشان دهنده ی بازار 

تکنولوژی قوی یک کشور است. 

رهن اموال فکری این گونه است که وام گیرنده )که در این جا 

اختراع  حق  )مثال  خود  فکری  حق  است(،  فکری  مال  مالک 

خود( را به عنوان تضمین دریافت وام قرار دهد یا این کار را 

به نفع وام گیرنده  ی دیگری انجام دهد. در واقع آن چه در گرو 

بانک قرار می گیرد، حق فکری است که برای نمونه در مورد 

حق اختراع، شامل حق فروش، بهره برداری، تولید و... است. 

امکان وثیقه گذاری  اموال فکری در حقوق ایران در هاله  ای از 

ابهام قرار دارد و با موانع حقوقی بسیاری مواجه است. ولی این 

محدودیت  ها فقط ناظر به موانع حقوقی نیست بلکه موانع 

پرداخت تسهیالت  بانک ها در  و ریسک  های مالی که  اجرایی 

هستند  مواجه  آن ها  با  فکری  اموال  گرفتن  وثیقه  برابر  در 

نیز پذیرش و اجرای رهن اموال فکری را مشکل  تر می سازد. 

الف: موانع حقوقی وثیقه گذاری دارایی فکری 
۱. قانون مدنی

در قانون مدنی گرو گذاشتن مال در قالب رهن انجام می شود 

و مقررات  قانون در این زمینه به شدت محدودکننده است.  

• ماده ی 774 قانون مدنی یکی از مهم ترین موانع رهن اموال 

غیرمادی در حقوق ایران است که مقرر می  دارد: »مال مرهون 

باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.«

که  است  این  رهن  مورد  مال  بودن  معین  عین  از  منظور 

باشد،  معین  و  رؤیت  قابل  داشته،  خارجی  وجود  مال  این 

به طوری که بتوان مشخصا به آن اشاره کرد. مانند این میز، 

این کتاب، این کمد و...

مال  که  قانون  در  مقرره ای  چنین  وجود  با  که  است  واضح 

موضوع رهن را تنها از میان اموال مادی می  پذیرد، نمی توان 

مال فکری مانند حق اختراع، حق بهره برداری از عالئم تجاری 

و سایر حقوق فکری را قابل وثیقه گذاری  دانست.

رهن  پذیرش  در  دیگری  مانع  مدنی  قانون   772 ماده ی   •

مرهون  »مال  می دارد:  مقرر  ماده  این  است.  فکری  اموال 

طرفین  بین  که  کسی  تصرف  به  یا  مرتهن  قبض  به  باید 

معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت 

معامله نیست.« 

 منظور از قبض مال مرهونه توسط مرتهن، تحویل دادن 

آن مال به مرتهن است. آن چه با دیدن ظاهر ماده به ذهن 

می  رسد این است که مال باید مادی و قابل لمس باشد تا 

بدین ترتیب قابل تحویل و تسلیم به کسی باشد و از آن جا 

پس  نیستند  قبض  قابل  مفهوم  این  به  فکری،  اموال  که 

رهن این نوع اموال نیز ممکن نیست.

دالیل  ارائه ی  با  کرده اند  تالش  نویسندگان  برخی  چند  هر 

به  را  مدنی  قانون   ،774 و   772 مواد  مختلف  توجیهات  و 

مواد  مشمول  نیز  فکری  اموال  که  کنند  تفسیر  شیوه ای 

قانونی راجع به رهن قرار گیرد و بدین ترتیب از بطالن رهن 

این  که  است  این  واقعیت  ولی  کنند،  جلوگیری  اموال  این 

استدالل ها نتوانسته است عموم نویسندگان و دادگاه ها را 

قانع کند و به رویه ای قاطع و غالب تبدیل شود.  

۲. مقرراتی که پس از قانون مدنی تصویب شده اند
این مقررات رویکردی متفاوت با قانون مدنی را در پیش گرفته اند 

این زمینه مشخصا دو قانون قابلیت بررسی دارند: که در 

۱. »قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها 
شرکت های  و  موسسات  سایر  و  دستگاه ها  و 
و  سرمایه گذاری  امر  تسهیل  به منظور  دولتی 
و  تولیدی  طرح های  در  بیش تر  اشتغال  ایجاد 
صادراتی« مصوب 1380 است. به موجب این قانون، طیف 
وسیعی از اموال قابلیت وثیقه گذاشتن را دارند که در کل با 

قانون مدنی متفاوت و مغایر است. هر چند در این قانون 

به  برده نشده است، ولی تصریح  دارایی های فکری  از  نامی 

امکان وثیقه گذاشتن اموال غیرمادی مانند سهام شرکت ها، 

حساب های بانکی و... زمینه ساز تحوالت مهمی در این زمینه 

شده است. 

۲. »قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش 
طرح  های  اجرای  در  تسریع  و  طرح  هزینه  های 
بانک ها«  کارایی  و  مالی  منابع  افزایش  و  تولیدی 
قانون حاوی مقرراتی در زمینه ی  این  مصوب 1386 است.  

وثیقه است که با مندرجات قانون مدنی ناسازگار است.

ماده  ی 1 این قانون مقرر می دارد:

در  سرمایه گذاری  تقویت  و  تسهیل  تسریع،  »به منظور 

طرح های تولیدی )اعم از کاال یا خدمت( دریافت وثیقه خارج 

از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیالت که توان 

مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن ها 
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به تایید بانک می رسد، توسط بانک های عامل ممنوع است.«

وثیقه گذاری معرفی  قابل  قانون  این  در  که  آتی طرح  عواید 

شده اند، نه تنها مال مادی یا عینی نیست، بلکه اساسا در 

از  قانون  این  مقررات  و  ندارد  وجود  نیز  وثیقه گذاری  هنگام 

این جهت بسیار پیشرفته است؛ هر چند به واسطه ی برخی 

ابهامات، این قانون تاکنون به طور کامل موقعیت اجرایی پیدا 

نکرده است. 

•• یکی از مسائلی که درباره ی وثیقه ی مال فکری مطرح 
از مال  انعقاد عقد رهن،  از  می شود، منافعی است که پس 

مرهونه حاصل می شود. در این باره به نظر می رسد منافع، 

جدای از وثیقه است و مرتهن بر آن حقی ندارد )مگر در صورت 

شرط خالف(، اما باید تمامی این موارد در قرارداد ذکر شود 

که  مرجعی  هم چنین  شود.  جلوگیری  بعدی  اختالفات  از  تا 

حق مرتهن را در مورد مال فکری مرهونه به ثبت می رساند، 

موظف به درج این نکته در اسناد ثبت خواهد بود. 

••  موضوع دیگری که نیاز به توجه دارد، محصوالتی است 
که از چند مال مادی و فکری ترکیب شده اند. به طوری که نتوان 

آن ها را از هم جدا کرده و برای هر یک جداگانه تعیین تکلیف 

از حق  کرد. برای نمونه، ممکن است یک محصول متشکل 

اختراع، عالمت تجاری و طرح صنعتی باشد. حال این پرسش 

مطرح است که آیا می توان در این شرایط برای کل این اموال 

قرارداد وثیقه منعقد کرد؟ طبیعتا پاسخ مثبت است؛ اما قطعا 

بستگی به این دارد که متقاضیان دریافت تسهیالت، وثیقه بر 

کل حقوق فکری خود را می پذیرند یا خیر. 

ب: موانع اجرایی وثیقه گذاری دارایی فکری
باید توجه داشت که دشواری پذیرش رهن اموال فکری در 

ایران تنها  ناشی از خأل  قانونی و کاستی های حقوقی نیست. 

حتی اگر نواقص قانونی نیز رفع شود، باز هم پذیرش رهن 

دلیل  می توان  که  است  مواجه  جدی  تردید  با  فکری  اموال 

سازوکاری  نبود  و  فکری  اموال  باالی  ریسک  را  آن  اصلی 

مشخص برای مقابله با آن و ارزش گذاری اموال فکری دانست.

 

ریسک های اموال فکری: 
ریسک های مترتب بر وثیقه گذاری اموال فکری را می توان به 

چند دسته تقسیم کرد:

• ریسک پذیرش بازار: این که مال فکری با ورود 
یکی  خیر،  یا  می گیرد  قرار  پذیرش  و  استقبال  مورد  بازار  به 

است  ممکن  است.  فکری  اموال  با  مرتبط  ریسک های  از 

انتظارات ما در مورد فروش مال فکری محقق نشود یا فروش 

محصول فکری کم تر از تصورات و پیش فرض ها بوده باشد.

• ریسک متروک شدن: این امکان نیز وجود دارد 
استقبال  مورد  و  باشد  موفق  ابتدا  در  فکری  محصول  که 

قرار گیرد اما پس از مدتی ارزش خود را از دست بدهد و با 

شکست مواجه شود.

• ریسک حفظ اموال فکری: محافظت از اموال 
است.  هزینه    صرف  مستلزم  و  مواجه  ریسک  با  نیز  فکری 

منظور از محافظت از اموال فکری آن است که از نقض حقوق 

ناشی از دارایی های فکری جلوگیری شود. اگر نقض حق شود 

و نسخه های تقلبی و مجعول از محصول تولیدی موردنظر 

کاهش  واقعی  و  اصیل  مال  فروش  شود،  عرضه  بازار  در 

می یابد و حتی این احتمال وجود دارد که به دلیل تفاوت قیمت 

مال مجعول با مال اصیل، محصول جعلی به طور کامل جای 

محصول اصلی را بگیرد و ضربه ای مهلک به بازار فروش مال 

آن در  و عرضه  ی  تولید مال فکری  بنابراین  آورد.  وارد  فکری 

بازار، مستلزم  در  و کسب موفقیت  اول است  گام  تنها  بازار 

برداشتن گام های بعدی در حفاظت از این اموال خواهد بود. 

و  قانونی  محدودیت های  قانونی:  ریسک های   •
ذاتی موجود در اموال فکری، مانند محدودیت های قانونی 

حمایت از اموال فکری است.

اوراق  با  فکری  دارایی های  در  مالی  تامین  پ- 
)Securitization( بهادارسازی آن ها

تامین مالی به پشتوانه ی دارایی ها در بازار مالی دنیا سابقه ای 

و  فیزیکی  دارایی های  عالوه بر  مسیر  این  در  و  دارد  طوالنی 

مادی، به عنوان شاخص ترین و مهم ترین نمونه، مطالبات 

موضوع وام ها نیز به پشتوانه ی اسناد رهنی که برای آن ها 

تنظیم شده، در این فرآیند مورد توجه بوده است که با نام 

»اوراق قرضه رهنی« نیز معروف است و با توجه به استقرار 

در  تامین مالی  این روش  ایران،  در  بانک داری اسالمی  نظام 

اوراق بهادار  )یا  ایران هم تحت عنوان صکوک  نظام حقوقی 

اسالمی( مورد پذیرش قرار گرفته است. منتها در گذر از اوراق 

در  امر  این  انجام  به  مادی  اموال  از  دارایی ها  بهادارسازی 

اموال فکری، نیاز به برخی اصالحات بوده است. برای نمونه 

کشور هند قوانینی را به تصویب رسانده تا از منظر حقوقی، 

زمینه  های الزم برای تبدیل دارایی های فکری به اوراق بهادار را 

فراهم کند، قانون »اوراق بهادارسازی و بازسازی دارایی های 

به طور  وثیقه«1 مصوب 2002  بهره  ی  منافع/  اجرای  و  مالی 

خاص به این امر  اشاره می کند. انجام عملیات یادشده در 

کشور هند هم چنان در حال رشد است. 

اعمال  قوانین خود  در  را  تغییراتی  ابتدا  در  نیز  ژاپن   کشور 

قانون  در  اصالحاتی   ،2000 سال  در  که  روش  این  با  کرد. 

ناظر  محدودیت  های  و  داد  انجام  کشور  بهادارسازی2  اوراق 

بر قلمرو اموالی که در این فرآیند می توانند مورد استفاده 

قرار گیرند را حذف کرد و دامنه ی این اموال را گسترش داد. 

در سال 2002 نیز اوراق بهادارسازی در حوزه ی کپی رایت حق 

پخش3 فیلم در ژاپن انجام شد. شیوه  ی عمل نیز بدین گونه 

به شرکت  را  فیلم  بود که شرکت شوچیکو4 حق پخش 34 

تلویزیونی توکیو اعطا کرد، سپس با انتقال حق خود به یک 

SPV، از حق االمتیاز ناشی از این قرارداد به عنوان تضمین برای 

انتشار اوراق استفاده کرد. در سال 2003 نیز این تجربه در 

مورد حق اختراع در ژاپن انجام شد. 

ابتدا به دلیل عدم اطمینان  ایاالت متحده آمریکا هم در  در 

از جریان نقدی درآمدهای آینده ناشی از اموال فکری، اوراق 

بهادارسازی در مورد این اموال انجام نمی شد. اما در سال 

اهل  راک  خواننده ی  بویی؛  دیوید  بار،  نخستین  برای   ،1997

انگستان، اوراق قرضه  ای را صادر کرد که از نظر مالی مبتنی بر 

حق االمتیاز آینده  ی آثار موسیقایی او )شامل 25 آلبوم( بود و 

55میلیون دالر را به بازارهای مالی آمریکا تزریق کرد. 

1.Securitization, Asset Reconstruction and Enforcement of Security Interest Act 
(2002) / 2.Securitization law / 3.Broadcasting right / 4.Shochiku Co., Ltd
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در سال  که  بود  دیگری  آمریکایی  فارما 5 نیز شرکت  رویالتی 

2003 ، به پشتوانه ی پتنت های دارویی خود اوراق قرضه ای 

به قیمت 225میلیون دالر صادر کرد. 

 SPV
Special Purpose Vehicle یا SPV به معنای »شرکت با هدف 

خاص« است. SPها، 6SPEها یا 7SPCها موسسات مستقلی 

هستند که تنها برای هدفی موقت و خاص تاسیس و پس از 

انجام هدف مزبور منحل می شوند. 

شرکت  سهامی8،  شرکت  به شکل  معموال  موسسات  این 

ایجاد  تراست11  یا  تضامنی10  شرکت  محدود9،  مسوولیت  با 

کاهش  را  فکری  اموال  رهن  از  ناشی  ریسک  و  می شوند 

می دهند. 

در واقع دارایی  های وام گیرنده )دریافت کننده ی تسهیالت(، به 

SPV انتقال می یابد تا از خطرات احتمالی، مثال ورشکستگی 

 ،SPV او در امان بماند. پس از وثیقه گذاری و انتقال مال به

انتقال دهنده  شرکت  ترازنامه  ی  از  شده  داده  انتقال  اموال 

کردن  محبوس  نوعی  را  اقدام  این  می توان  می شود،  پاک 

SPV دانست که  ریسک های مرتبط با بدهی  های شرکت در 

به آن اوراق بهادارسازی، با فروش واقعی )True Sale( گفته 

قرضه12  اوراق  SPVها  که  است  گونه  این  کار  روند  می شود. 

دارایی  های  همان  نیز  آن  ها  صدور  منشا  و  می کنند  صادر 

انتقال یافته است، سپس عواید و تمام آن چه از اوراق قرضه 

که  می کنند  پرداخت  انتقال دهنده  به  را  است  شده  حاصل 

به عنوان عوض در برابر دارایی هایی است که به SPV انتقال 

داده شده است.

استفاده از SPVها نیز به دو نوع مختلف است. برای نمونه 

دو  به  آمریکا  متحده  ی  ایاالت  در  برندها  بهادارسازی  اوراق 

شیوه انجام می شود:

در  واقعی۱۳:  فروش  مبتنی بر  بهادارسازی  اوراق   .۱
این نوع اوراق بهادارسازی، مالکیت برند به یک SPV فروخته 

به  سرمایه گذاری  طریق  از  دوباره  می تواند  که  می شود 

سرمایه گذار یا شخص ثالثی فروخته شود.

تمامی  آن،  در  که  ترکیبی۱۴:  بهادارسازی  اوراق   .۲

و  می شود  داده  انتقال   SPV به  برند  با  مرتبط  ریسک های 

شرکت انتقال دهنده، مالکیت برند را برای خود نگه می دارد.

به نظر می رسد که فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی ها هرچند 

مستقیما مشکل وثیقه گذاری دارایی های فکری را حل نمی کند 

ولی با در نظر گرفتن هدف غایی وثیقه گذاری که همانا تامین 

می کند. حل  غیرمستقیم  گونه ای  به  را  مشکل  است،  مالی 

برگرفته از:
•  اصغر، محمودی، رهن اموال فکری در پرتو قانون مدنی و مطالعه 
تطبیقی، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 16، شماره 1، بهار 1391
شهبازی نیا،  مرتضی،  نصیری،  مرتضی،  تفرشی،  عیسائی  محمد،    •
مجله  آمریکا،  و  ایران  حقوقی  نظام  در  شناور  وثیقه  شکری،  فریده، 

پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 14، شماره 2، تابستان 1389
رهن  اقتصادی  تحلیل  چالشتری،  جعفری  محمود  باقری،  محمود   •

اموال فکری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 62.
• Ruth L. Taylor, Rudy Becerra, Securitization of brand 
names: Basic concepts and its use in practice, Patricia   Stu-
art,   Spencer A. Case, Brand Management Vol. 17,  2009
•  Law Wire Team, Intellectual Property Securitization: A 
good strategy? , Available at:
 http://lawinfowire.com/articleinfo/intellectual-proper-
ty-securitization-good-strategyij
•  Hiroyuki, Watanabe, Intellectual Property as Securitized 
Assets, available at: 
https://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2003/e15_20.
pdf
•  Andrew Quinn, David Burke, Ireland: An Ideal Location 
for Intellectual Property Securitization, Available at: http://
www.mondaq.com/ireland/x/321920/securitization+struc-
tured+finance/An+Ideal+Location+For+Intellectual+Proper-
ty+Securitisation

5.Royalty Pharma / 6.Special Purpose Entity / 7.Special purpose company
8.Stockcorporation / 9.Limited liability company / 10.Partnership / 11. Trust 
12.Corporate bonds / 13.True sale securitization / 14.Synthetic securitization
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در سال 2000 میالدی دولت های عضو وایپو تصمیم گرفتند 

که روز 26 آوریل -روزی که کنوانسیون وایپو در سال 1970 

درباره ی  عمومی  آگاهی  افزایش  هدف  با  را  شد-  الزم االجرا 

مالکیت فکری، »روز جهانی مالکیت فکری« تعیین کنند. این 

روز فرصت مغتنمی است که یادآوری کنیم چه طور مالکیت 

نقش  تکنولوژیکی  اختراعات  و  هنر  شکوفایی  در  فکری 

دنیای جدید کمک  گرفتن  به شکل  و چه طور  داشته است 

کرده است. 

جالب است بدانید که وایپو هر سال نام ویژه ای را برای این 

از آن ها، مبنای فعالیت های  روز تعیین می کند که هر کدام 

وایپو در آن سال قرار می گیرد: 

•  2017- اختراع: بهبود زندگی

•  2016- خالقیت دیجیتال: فرهنگ دوباره تصویر شده

•  2015- بیدار شو، برخیز برای موسیقی

•  2014- فیلم ها: یک عالقه مندی جهانی

•  2013- خالقیت: نسل بعدی

•  2012- مخترعان رویاپرداز 

•  2011- طراحی آینده

•  2010- نوآوری: ارتباط دهنده ی دنیا

•  2009- ارتقا نوآوری به عنوان کلید آینده مطمئن

•  2008- جشن نوآوری و احترام به مالکیت فکری

•  2007- ارتباط بین مالکیت فکری و خالقیت

•  2006- مالکیت فکری با یک ایده شروع می شود

•  2005- فکر کن، تصور کن و خلق کن

و توسعه  اقتصاد  برای  اهمیت مالکیت فکری   -2004  •

فرهنگی و اجتماعی

•  2003- مالکیت فکری را کسب وکار خود کنید

•  2002- تشویق خالقیت

•  2001- همین امروز آینده را خلق کنید

۲۰۱۸: زنان در نوآوری و خالقیت
نام  با   2018 سال  در  فکری  مالکیت  جهانی  روز  نام گذاری 

»زنان در نوآوری و خالقیت«، با این هدف است که:

زمینه های  در  فکری  مالکیت  حوزه  در  فعال  زنان  نقش    •

مختلف آن ُپررنگ تر شود.

این  در  فعال  افراد  تمامی  البته  )و  خالق  و  نوآور  زنان  از    •

حوزه( و تالش آن ها برای این که ایده های فوق العاده شان را 

به بازار بیاورند، حمایت شود.

درباره ی روز جهانی مالکیت فکری 
و رویکرد سال ۲۰۱۸
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“
نرخ پایین حضور زنان در 

فعالیت های ثبت اختراع تنها 
مختص به ایران نیست و حتی 
در کشورهای توسعه یافته نیز 

“مشاهده می شود. 
شکاف جنسیتی در فعالیت های نوآورانه

با نگاهی به فعالیت های ثبت اختراع در ایران
نوشته ی مژگان سمندر علی اشتهاردی؛ 

محقق پسادکترای دانشگاه الزهرا، دکترای 
اقتصاد از دانشگاه سانت آننا ایتالیا

نتایج مطالعه  ی انجام شده برای یک دوره ی پنج ساله )2008 

تا 2012( روی مخترعان ایرانی که در این بازه ی زمانی موفق به 

ثبت اختراع خود در کشور شده اند )26718 ثبت اختراع( حاکی 

از آن است که تنها 14درصد مخترعان در کشور، زن بوده اند. 

این درحالی است که این زنان مخترع در 20درصد اختراعات 

به عنوان حداقل یکی از مخترعان حضور داشته اند. 

الزم به ذکر است که نرخ پایین حضور زنان در فعالیت های 

ثبت اختراع تنها مختص به ایران نیست و حتی در کشورهای 

توسعه یافته نیز مشاهده می شود. 

که  می دهد  نشان   )2009( همکاران  و  فریشنچ  مطالعه ی 

براساس اطالعات سال 2005، نرخ مشارکت مخترعان زن در 

ثبت اختراع در 14 کشور توسعه یافته1 بسیار پایین است و 

)14درصد(  اسپانیا  در کشور  زنان2  نرخ مشارکت  بیش ترین 

مشاهده می شود. این درحالی است که این نرخ در کشور ما 

در سال 2008، 11درصد بوده است.

با این وجود، این درصد در تمام کشورها و هم چنین کشور 

ما روندی صعودی را دنبال می کند.

جایگاه  به  که  شود  کامل تر  می تواند  زمانی  مقایسه  این 

در  درحالی که  بیاندازیم.  نگاهی  نیز  اقتصاد  کل  در  زنان 

ُپررنگی  نقش  اقتصاد  کل  در  زنان  توسعه یافته،  کشورهای 

زنان  را  کار  نیروی  54درصد  اسپانیا  در  نمونه  )برای  دارند 

تشکیل می دهند(، این نرخ در کشور ما بسیار پایین است 

اما  17درصد(  تنها  جهانی  بانک   2014 سال  آمار  )براساس 

چندان  نوآورانه  فعالیت های  در  ایرانی  زنان  مشارکت  نرخ 

بتوان  شاید  نیست.  پایین تر  توسعه یافته  کشورهای  از 

باال بودن نسبی نسبت تعداد دانشجویان  را  امر  این  دلیل 

)مخفف   STEM رشته های  در  ایرانی  زن  تحصیل کرده های  و 

دانست.  کشور  در  ریاضی(  و  مهندسی  فناوری،  علم،  برای 

این نرخ در کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. حدود 

در  رشته ها  از  دسته  این  در  کشور  دانش جویان  44درصد 

دوره ی مطالعه، زن بوده اند. 

ایران با کشورهای  دلیل این برابری نسبی مشارکت زنان در 

توسعه یافته هرچه باشد، می تواند این نوید را به ما دهد که 

با گسترش اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری، می توان شاهد 

حضور ُپررنگ تر زنان در فعالیت های اقتصادی بود. 

فعالیت های  در  زنان  بیش تر  رشد  زمینه سازی  به منظور 

نوآورانه می بایست به تمایزات افقی بین زنان و مردان مخترع 

ایران،  در مورد کشور  انجام شده  کرد. مطالعه ی  توجه  نیز 

کشورها  سایر  در  شده  انجام  مشاهده های  با  هم راستا 

حاکی از آن است که هرچند مشارکت بر حضور هم زنان و هم 

مردان به شکل معناداری تاثیر مثبت می گذارد، این اثر روی 

زنان مخترع بیش تر است و زنان تمایل به مشارکت بیش تری 

1.شامل: اسپانیا، فرانسه، دانمارک، استرالیا، ایاالت متحده آمریکا، بلژیک، سوئد، ایتالیا، هلند، انگستان، سوئیس، 
اتریش، آلمان و ایرلند. / 2.نرخ مشارکت زنان میانگین نرخ مشارکت زنان در هر اختراع است که حاصل تقسیم 

تعداد زنان مخترع یک اختراع بر کل مخترعان آن اختراع است.

دلیل این برابری نسبی مشارکت “
زنان در ایران با کشورهای 
توسعه یافته هرچه باشد، 

می تواند این نوید را به ما دهد 
که با گسترش اقتصاد مبتنی بر 

دانش و نوآوری، می توان 
شاهد حضور ُپررنگ تر زنان در 

“فعالیت های اقتصادی بود. 
و  تحقیقاتی  مراکز  دانشگاه ها،  زمانی که  هم چنین،  دارند. 

می کنند،  بازی  نقش  اختراع  ثبت  در  دولتی  سازمان های 

احتمال حضور زنان به طور معناداری در مقایسه با حضور 

شرکت های خصوصی یا اختراعاتی که تنها افراد حقیقی مالک 

ثبت اختراعات هستند، بیش تر است. اما برای مردان این امر 

کامال معکوس است )احتمال حضور مردان مخترع زمانی که 

خصوصی  شرکت  یا  حقیقی  افراد  تنها  اختراع  ثبت  مالکیت 

است به شکل معناداری باالتر است(. 

می توان نتیجه گرفت که مشارکت صنعت، دانشگاه و دولت، 

عالوه بر افزایش احتمال انجام اختراعات به صورت کل و تعداد 

اختراعات بیش تر، می تواند نقش ُپررنگ تری برای زنان داشته 

زمینه سازی  هم  و  مشارکت  زمینه سازی  هم  که  چرا  باشد. 

ُپررنگ کردن نقش دانشگاه ها و شرکت های دولتی را در این 

راستا فراهم می کند.

هم چنین، می توان مشاهده کرد که احتمال حضور زنان در 

برخی فعالیت های فناورانه هم چون نیازهای انسانی )براساس 

فناوری هایی  و   )A گروه   ،IPC اختراعات  ثبت  دسته بندی 

هم چون نساجی و کاغذ )گروه D( به شکل معناداری بیش تر 

مهندسی،  مکانیک،  بخش  در  کم تری  احتمال  با  و  است 

روشنایی، گرمایش و اسلحه )گروه F( دست به اختراع می زنند. 
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در همین رابطه بخوانید:

·   باسکپ؛ اقدامات تجاری برای توقف جعل و سرقت دارایی های فکری/ ۱396

ثار اقتصادی مالکیت فکری/ ۱395 ·   آ

·   نقشه راه مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین المللی/ ۱394




