علمي تنها با ثبت اختراع شكوفا خواهد شد.
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پتنت و كاربردهاي آن در تحقيقات و صنعت
واحد آموزش موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس

)1اختراع و ثبت آن
پتنت سندي است که از طرف موسسات دولتي هر کشور صادر ميشود و به دارنده آن ،انحصار استفاده از آن اختراع را،
به مدت  02سال در آن کشور مي دهد .در واقع قوانين ثبت اختراع براي هر کشور فقط در آن کشور اعتبار داشته و نظام
ثبت بينالمللي اختراعي وجود ندارد ،بلكه فقط در اين ميان معاهدات بينالمللي وجود دارند که روند ثبت اختراع (پتنت) را
براي شهروندان کشورهاي امضاکننده آن قرارداد ،در ساير کشورها تسهيل ميکند.
بايد توجه داشت که پتنتها فقط انحصار توليد يک محصول يا فرايند به مخترع آن اثر ميدهد و اين به معنا توليد آن اثر
نيست ،بلكه توليد يک محصول به توجيهات اقتصادي باز ميگردد .بهعبارتي هر اختراعي لزوماً نوآوري نخواهد بود .بايد
توجه داشت که اختراعات ثبت شده ،اگر به مرحله توليد نرسد فاقد ارزش اقتصادي است.

 )2انواع نظامهاي ثبت اختراع
در کشورهاي دنيا نظامهاي مختلفي براي ثبت اختراع وجود دارد .بعضي از کشورها (مانند ايران) نظام اعالمي استفاده
مي کنند و بعضي ديگر از نظام مبتني بر آزمايش ادعاها .در نوع اول پتنت بر مبناي ادعاي مخترع و بدون انجام آزمايش
اختراع ،صادر ميگردد و فقط با ارزيابي علمي به وي تا زماني که ادعاي قابل اثبات ديگري ،مبني بر تكراري بودن اثر
وجود نداشته باشد ،اعتبار دارد .اما در نظام نوع دوم ،ادعاهايي که مخترع در مورد اختراع خود ميکند ،مورد آزمايش قرار
ميگيرد .اين شيوه ،شيوهاي بسيار طوالني و هزينهبر است ،بهطوري که فقط در آمريكا بيش نهصد هزار پتنت از سال
 0222منتظر آزمايش و تائيديه نهايي هستند ،اما در عوض روشي شفاف و کامالً قابل اطمينان است.
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 )3ويژگيهاي الزم براي ثبت اختراع
هر ابتكار الزماً قابليت ثبت بهعنوان يک اختراع را ندارد يا حتي ممكن است که اين امكان بهدليل بياطالعي مخترع
از شرايط ثبت اختراعات ،بين برود .ابتدا بايد توجه داشت که منظور از نوآوري ،محصول يا فرآيند جديد براي توليد محصول
و يا يافتن کاربردي جديد براي مواد و محصوالت موجود است .پس واضح است که نظريات و فرمولهاي علمي و به طور
کلي دستاوردهاي نظري علمي قابليت ثبت بهعنوان اختراع را ندارند .يک اختراع بايد حداقل چهار شرط ،جديد بودن ،وجود
گام ابتكاري ،داشتن کاربرد صنعتي و افشاي کامل آن توسط مخترع را داشته باشد تا بتوان بهصورت رسمي ثبت اختراع
نمود.
بايد دقت شود که در صورتي که يكي در شرايط فوق محقق نشود ،از طرف اداره ثبت اختراع ،هيچ حمايت حقوقي صورت
نميگيرد .لذا جهت آشنايي دقيقتر شرايط پتنت شدن هر اختراع ،در ادامه توضيحات بيشتري آورده شده است.
جديد بودن اثر :بديهيترين شرط ثبت يک اثر ابداعي بهعنوان اختراع ،جديد بودن آن است .اين بدين
معنا است که در هيچ بانک اطالعات کتبي و يا اسناد شفاهي اطالعاتي مبني بر سابقه انجام کاري به اين،
شبيه به اثر مورد ثبت وجود نداشته باشد .در اينجا بايد به نكته دقت کرد که بعضا امكان دارد قابليت ثبت اثر
به علت افشاي ناخواسته توسط خود مخترع مثال چاپ مقاله در مجالت يا ارايه در کنفرانسها و غيره از بين
برود ،حتي اگر در مكاني يا مجلهاي در مورد اثر خود صحبت کند و يا مقاالتي به چاپ برساند نيز مشمول
افشا ناخواسته خواهد بود.
داشتن كاربرد صنعتي :به اين معنا است که ،صرفنظر از توجيهات اقتصادي ،بتوان اختراع را بهطور
انبوه توليد و يا در صنعت به کار گرفت و فقط نتيجه يک کار آزمايشگاهي صرف نباشد .در اينجا نيز بايد
توجه کرد که ثبت اختراع تنها بهعنوان ابزار حفاظتي از اختراع است و هيچ تضميني براي توليد آن نيست.
توليد تنها به مسائل بازار و اقتصاد توليد باز ميگردد .گاها اختراعاتي بوده که در گذشته داراي توجيه
اقتصادي نبوده ولي با تغيير شرايط توليد آن ،توجيهپذير شدهاند.
وجود گام ابتكاري در اختراع :داشتن گام ابتكاري در اختراع يكي از مهترين شرايط پتنت شدن ،اختراع
است .اين بدين معنا است که اختراع نتيجه يک امر بديهي نيست .اثبات اين موضوع توسط مخترع بسيار
مهم و با اهميت است .بهعبارت روشنتر در صورتي اختراعي گام ابتكاري دارد که بتواند با استفاده از آن
اختراع مشكلي از مشكالت موجود را برطرف سازد.
افشا كامل اختراع :مخترع ميبايست روش ساخت اختراع خود را بهطور کامل ،شفاف و بيکم و کاست
افشا کند .اين موضوع بايد براي سازمان ثبتکننده اختراع کامال محرز گردد .ناگفته نماند که افشاي کامل
اختراع هم بهنوعي بهنفع خود مخترع است بهطوري که سازمان ثبت اختراع کشور متبوع ميتواند از کل
چارچوب ترسيم شده در اختراع حفاظت نمايد.
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 )4بانکهاي اطالعاتي پتنتها
هر کشوري که داراي نظام ثبت اختراع است ،نيازمند بانک اطالعاتي کاملي در زمينه پتنتهاي خود و ساير کشورها
است .حال بسته به نوع نظام ثبتي آن کشور ،بانک اطالعاتي خود را در معرض ديد عموم قرار ميدهند يا بهطور محرمانه
نزد خود نگه ميدارند .اغلب کشورهاي پيشرفته داراي نظام شفافي در اين زمينه هستند و بخشي يا کل توصيف اختراعات
را در دسترس عموم قرارمي دهند .اين بانکهاي اطالعاتي ميتواند بهصورت اينترنتي و يا لوح فشرده منتشر گردند .بانک-
هاي اطالعاتي ميتوانند توسط موسسات دولتي منتشر شوند و يا توسط موسسات خصوصي گردآوري گردند .از مهمترين
بانکهاي اطالعاتي دولتي و خصوصي در دنيا ميتوان به :بانک اطالعات اداره ثبت اختراعات آمريكا ،اداره ثبت اختراعات
اروپا ،سرويس رايگان جستجو پتنت  ،Googleو بانک اطالعاتي  QPATکه نياز به پرداخت حق اشتراک ساالنه دارد،
اشاره نمود.

 )5روشهاي جستجو پتنت
بر خالف جستجوي مقاالت علمي ،جستجوي پتنت بهعلت گستردگي موضوع و استفاده از علوم و فناوريهاي
گوناگون در يک اختراع ،داراي پيچيدگيهايي است .براي جستجوي مقاالت معموال ما از کلمات کليدي و عنوان استفاده
ميکنيم ،اما براي جستجوي پتنت تنها اکتفا به کلمات کليدي ،نتيجه مطلوبي را در بر ندارد .مواردي که ميتوان براي
جستجو پتنت استفاده کرد ،عبارت است از :کلمات کليدي شامل نام و کاربردهاي اختراع ،نام مخترع ،کشور اقامت مخترع و
کد طبقهبندي پتنت اشاره نمود .معموال ادارههاي کشورها مختلف شيوههاي خاصي را براي طبقهبندي پتنتها دارند.
مهمترين اين روشها مربوط به اداره ثبت اختراعات اروپا ،آمريكا و طبقهبندي بينالمللي که توسط سازمان  WIPOارائه
شده ،است .جستجو بر مبناي کد طبقهبندي دقيقترين نوع جستجو است و البته نياز به تجربه در اين زمينه دارد.

 )6محتواي پتنتها
مهمترين اطالعات فني که ميتوان از پتنتها استخراج کرد ،عبارتنداز خالصه اختراع ،کارهاي قبلي انجام شده ،شرح
کامل اختراع و ادعاهايي که مخترع در مورد اختراع خود ميکند .همانطورکه قبال به آن اشاره شد ،بهعلت ماهيت اقتصادي
پتنتها ،اطالعات موجود در آن هيچ منبع ديگري افشا نميشود .بر همين مبنا ،بنا به اعالم اداره ثبت اختراعات آمريكا،
بيش از  %02اطالعات علمي موجود در يک زمينه خاص ،تنها از پتنتها قابل استخراج است و  %02ديگر در مقاالت  ISIو
مجالت يافت ميشود.
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 )7كاربردهاي پتنت براي ما
پتنت به چه دردي ميخورد؟ جواب اين سئوال بستگي زيادي به جايگاه شما دارد .اگر شما بهعنوان محقق در مراکز
پژوهشي فعاليت ميکنيد ،اگر شما بهعنوان يک مدير صنعتي يا دولتي هستيد ،نگاهها براي بهرهگيري از پتنت متفاوت
خواهد بود .در ذيل کاربردهاي مختلف پتنت براي مخاطبان صنعتي ،دانشگاهي و دولتي آورده شده است:
استفادههايي كه محققين از پتنت ميتوانند بكنند ،عبارتنداز:
 انتخاب درست موضوعات تحقيقاتي :بسياري از محققان به تصور اينكه موضوع تحقيقاتي موردنظر آنها ،موضوعي جديد است ،هزينههاي زيادي را در اين راه صرف ميکنند .با بررسي درست
پتنتها ميتوان از دوبارهکاري و اتالف سرمايههاي زياد جلوگيري نمود.
 تجاريسازي علوم :يكي از مسيرهاي تجاريسازي علوم ،توليد پتنت است .بنابراين يكي ازوظايف اصلي پژوهشگران ،ميتواند توليد پتنت با ارزش است.
 ايجاد خالقيت در محقق :بررسي پتنت ،باعث پرورش ايدههاي جديد محققان ميشود .گفتنياست که تاکنون بالغ بر  02ميليون اختراع ثبت شدهاست که ميتواند بهعنوان يک منبع عظيم
اطالعاتي باشد.
مهمترين كاربردهاي رصد پتنت براي صنايع عبارتنداز:
 انتخاب بهترين فناوري موجود در بازار :تعداد پتنتهاي ثبتشده توسط شرکتها ميتواند نشان-دهنده توانايي آن شرکت در آن فناوري باشد .با بررسي پتنتهاي هر شرکت ،ميتوان به توانايي
آن شرکت در مواجه با فناوري مزبور پي برد.
 تنظيم مناسب قراردادهاي انتقال فناوري :گاها بهعلت عدم آگاهي در تنظيم اينگونه قراردادها،طوري تنظيم ميگردند فناوري بهطور کامل انتقال پيدا نكند و همواره به فروشنده نياز باشد .با
بررسي پتنتها ميتوان به قسمتهاي حياتي فناوري پيبرد و در قراردادها به اين بخشها تاکيد
بيشتري نمود.
مهمترين كاربردهاي پتنت براي مديران و تصميمگيران عبارتند از:
 همچنين رصد و تحليل پتنت نيز براي سرمايهگذاران و مديران کالن نيز داراي اهميت ويژهاياست .يک سرمايهگذار قبل از هر چيز بايد بداند که سرمايه خود را در چه فناورياي با چه عمري و
چه آينده اقتصادي صرف ميکند .آيا فناوري که او خريداري کرده است ،بهترين فناوري است؟ و
آيا از بهترين کمپاني دارنده آن فناوري ،خريداري کرده است؟
 همچنين رصد پتنت ميتواند نقش کليدي براي تصميمگيريهاي مديران کالن داشته باشد .رصدپتنت به تصميمگيران ،فاصله فناوري آن کشور را با دنيا نشان ميدهد و يا اينكه نشان دهد ،در
کدام فناوري پتانسيل توليد پتنت و خلق ثروت براي کشور وجود دارد.
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 )8اختراعات در ايران
هر روز خبرهاي خوشي از موفقيت مخترعان ايراني به گوش ميرسد .اما از طرفي هم بايد توجه کرد که اگر اين
مخترعان با قوانين ،و رويه ثبت اختراعات آشنا نباشند ،ناخواسته باعث افشا و سوءاستفاده از اختراعشان ميشوند .به عبارت
شفافتر عدم آشنايي کافي مخترعان با مالكيت فكري ،حقوق آنها ضايع شده و بدون آگاهي ،توسط ساير به سرقت
ميرود .در همين جا اهميت آموزش و آگاهي بخشي نمايان ميگردد.
همچنين در توليد اختراعات ،بايد به کسب درآمد توجه ويژهاي کرد و آن را در اولويت قرار داد .بعضا ديده ميشود که
کسب شهرت اصليترين انگيزه مخترعان ايراني است .خوشبختانه اخيرا موسسات خصوصي در کشور شكل گرفتهاند که
ميتوانند در اين خصوص به شما مشاوره بدهند و از پايمال شدن حقوق شما جلوگيري نمايند.
در پايان ذکر اين نكته مهم است که با وجود اينكه اختراعات بسيار زيادي در دنيا ثبت ميشود ،تنها درصد ناچيزي از آنها
به مرحله تجاريسازي ميرسند .اما اين مقدار بسيار کم نيز سودآوري سرشاري را به همراه دارد به طوري که يكي از
مهمترين منابع درآمد کشورهاي پيشرفته از توليد و فروش فناوري با استفاده از ابزار پتنت حاصل ميشود.
پس هر چه تعداد اختراعات ثبت شده بيشتر گردد ،به تبع آن نيز تعداد اختراعات تجاريشده نيز ممكن است افزايش مي-
يابد .اين امر نياز به عزم و اراده ملي در حمايت از مخترعان و به ويژه مخترعان کارآفرين دارد.

 )9منابع
www.IranPatent.ir
www.nano.ir

www.uspto.gov
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سلسله دوره آموزش عالي مديريت مالكيت فكري
آنچه در اين مقاله ذکر شد گوشهاي از دنياي پيچيده مالكيت فكري را به تصوير کشيد .جهت آشنايي عميقتر از
مباحث مالكيت فكري ،ضرورت ترويج مفاهيم مالكيت فكري در کشور ،موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس
مفتخر است تا در صورت تمايل دورههاي ذيل را در محل شرکتها و دستگاهها و دانشگاههاي متقاضي برگزار نمايد.
جهت کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت موسسه به نشاني  www.IranPatent.irمراجعه فرماييد.
عنوان دوره
آشنايي با مباني و كليات مالکيت فکري؛ رمز خلق ثروت
آموزش جستجوي حرفهاي پتنت و جستجوي prior art
اصول حاكم بر قراردادهاي خريد و فروش ليسانس فناوري
آشنايي با مديريت برند و نام و نشان تجاري در تجارت جهاني
تحليل پتنت؛ ابزاري قدرتمند براي مديريت استراتژيک فناوري
آموزش تدوين اختراع ( )Draftingو روند ثبت اختراع در امريکا
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معرفي موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس
مالكيت فكري ،به عنوان يكي از زيرساختهاي توسعه فناوري ،بيش از يک قرن است که در دنيا مورد توجه ويژه
قرار گرفته است .در ميان مصاديق مالكيت فكري ،پتنت ،عالمت تجاري ،نشانه جغرافيايي ،طرح صنعتي و کپيرايت،
هريک ب ه يک ميزان در توسعه کسب و کار بويژه در فناوري نوين اهميت دارد .بطوريكه پتنت به عنوان شاخص فناوري
و رمز خلق ثروت است که بنگاهها و سازمانهاي دنيا به شدت به اين مقوله روي آوردهاند.
حال سوال اينجاست که چگونه از داراييهاي فكري بهره بگيريم که موجب توسعه فناوري و خلق ثروت گردد .از
اين رو موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس با هدف کمک به ارتقاي سطح دانش مراکز  R&Dبا بهرهگيري از
مالكيتهاي فكري خلق شده ،امكان ايجاد فعاليت درآمدزا براي دانشگاهها و مراکز پژوهشي از تحقيقات صورت گرفته،
کمک به کسب مزيت تجاري و موفقيت در رقابت با بكارگيري ماهرانه سبد پتنتها و افزايش توان محققان و سازمانها
براي درک دادههاي پتنت و تحليل آن ،با حضور اعضاي هيات علمي دانشگاهها و متخصصان حقوق و فني-مهندسي در
سال  1306تاسيس گرديد که در زمينههاي ذيل اعالم آمادگي مينمايد:
الف) خدمات حقوقي:
ثبت اختراع داخلي و خارجي (در کشورهاي هدف با استفاده از وکالي مجرب)
ثبت عالمت تجاري و برند شرکتهاي صاحب فناوري در کشورهاي هدف
تنظيم قراردادهاي امتياز فناوري  Licensingبراي شرکتها و سازمانهاي صاحب پتنت
تدوين آييننامهها ،دستورالعملها و قوانين مرتبط با حقوق مالكيت فكري (ثبت اختراع ،ثبت نرم افزار ،کپيرايت،
عالمت تجاري و )...

ب) خدمات مهندسي:
جستجوي حرفهاي پتنت جهت کمک به تحقيق و توسعه شرکتها و پاياننامه دانشگاهي
تحليل پتنت در حوزههاي مختلف صنعتي (جهت کمک به استراتژي کالن شرکت)
تدوين برگه اختراع ( )Draftingجهت ثبت در خارج از کشور
مديريت و طرحريزي جهت سبد پتنت براي شرکتها و صنايع هايتک
ج) خدمات آموزشي و پژوهشي:
انجام مطالعات و پژوهشها در حوزه حقوق مالكيت فكري
برگزاري دورههاي تخصصي آشنايي با مالكيت فكري و پتنت
برگزاري دورههاي سفارشي مالكيت فكري در محل شرکت ،سازمان يا دانشگاه با مطالعه موردي درخواستي
برگزاري سمينارهاي و همايشهاي ملي_ترويجي.
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