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 مقدمه

رسد. اما از طرفی هم  هر روز خبرهای خوشی از موفقیت مخترعان ايرانی به گوش می

ثبت اختراعات آشنا نباشند، بايد توجه کرد که اگر اين مخترعان با قوانین، و رويه 

تر عدم  شوند. به عبارت شفاف شان می ناخواسته باعث افشاء و سوء استفاده از اختراع

آشنايی کافی مخترعان با مالکیت فکری، حقوق آنها ضايع شده و بدون آگاهی، توسط 

ای  رود.همچنین در تولید اختراعات، بايد به کسب درآمد توجه ويژه ساير به سرقت می

ترين انگیزه  شود که کسب شهرت اصلی رد و آن را در اولويت قرار داد. بعضا ديده میک

مخترعان ايرانی است. ذکر اين نکته مهم است که با وجود اينکه اختراعات بسیار زيادی 

رسند. اما  شود، تنها درصد ناچیزی از آنها به مرحله تجاری سازی می در دنیا ثبت می

سودآوری سرشاری را به همراه دارد به طوری که يکی از  اين مقدار بسیار کم نیز

مهمترين منابع درآمد کشورهای پیشرفته از تولید و فروش فناوری با استفاده ازفرايند 

چه تعداد اختراعات ثبت شده بیشتر گردد، به تبع آن نیز  شود.پس هر پتنت حاصل می

د. اين امر نیاز به عزم و اراده ياب تعداد اختراعات تجاری شده نیز ممکن است افزايش می

 ملی در حمايت از مخترعان و به ويژه مخترعان کارآفرين دارد.

ها و رشد کمی دانشجويان، بازسازی  در سه دهه اول پس از انقالب افزايش تعداد دانشگاه

صنايع داخل و ارتقای وضعیت صنعتی در اولويت برنامه توسعه اقتصادی کشورمان قرار 

ون که ايران در دهه چهارم پس از انقالب قرار دارد، در کنار توسعه کمی داشت. هم اکن

و کیفی صنايع و ارتقای وضعیت دانشگاه ها، دولتمردان همت ويژه ای را برای توسعه 

های آن در کشور ملموس  محور گماشته اند. نمونههای پیشرفته و اقتصاد دانايی فناوری

مانند ستاد فناوری « ستادهای فناوری کشور» توان به توسعه کمی و کیفی است که می

های بنیادی و میکروالکترونیک اشاره داشت. از سويی ديگر، با  نانو، زيست فناوری، سلول

بنیان و تجاری ها و مؤسسات دانش قانون حمايت از شرکت»تصويب قوانینی مانند 

جامع علمی و نقشه »در مجلس شورای اسالمی و تصويب « ها و اختراعات سازی نوآوری



در شورای عالی انقالب فرهنگی و ديگر اسناد باالدستی در نظام پژوهش « فناوری کشور

های برتر و  ی دانش و فناوری  کشور، الزامات قانونی برای حرکت در اين مسیر و توسعه

 پیشرفته ايجاد گرديد. 

فناوری تواند ضامن موفقیت اقتصادی و  هايی که می الوصف، يکی از زيرساخت مع

محوری باشد، توجه به  بنیان در عصر دانايیهای دانش خصوص شرکت ها به شرکت

گیری از نظام حقوقی مالکیت فکری، قادر ها با بهره است. شرکت« حقوق مالکیت فکری»

خواهند بود تا چتر حقوقی کارآمدی برای فرايند خلق ايده تا صادرات فناوری و تجاری 

بنیان از  های دانش شرکتدارايی  غالب مولفبه اعتقاد  سازی خودشان فراهم آورند.

امری « های فکری مديريت و حفاظت حقوقی از دارايی»های فکری است و  جنس دارايی

اجتناب ناپذير خواهد بود. از سوی ديگر، برای وارد شدن به عرصه اقتصاد جهانی بايد 

الکیت فکری است، ادبیات خاص دنیای تجارت که يکی از مباحث کلیدی آن حقوق م

)ندانستن مباحث حقوق  توان بیان داشت که ر يک جمله میبطور خالصه و د

و  بالقوه و شرکت های دانش بنیان یک تهدید محققینبرای  مالکیت فکری

 (دانستن آنها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود
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  مالکیت فکریفصل اول: 

 تعریف حقوق مالکیت فکری

-زمینه انسان در فکری هایفعالیت از ناشی آثار برخورداری از فکری: حق مالکیت

 فکری مانند مالکیت و حقوق است وصنعتی ادبی، هنری، علمی، تجاری های

 اثر صاحب قانونی مالکیت و تسلط معنی شناسايی به ديگر حقوق مالکانه تمامی

 موجود قانونی و تکالیف و منافع امتیازات تمامی است که وی خالقانه اثر به نسبت

دارايی های فکری، ارزشمندترين دارايی  .شودمی اضافه آن به تناسب به بنا نیز

 تشکیل س،ناملمو یها يیدارا برای مثال   میباشد.   شرکت ها در هزاره جديد

 يشافزا میباشد و      سافتومايکر شرکت یها يیدارا کل            از ارزش صددر 79 ةهندد

 شاخصاز  يکی انعنو به سملمو                  یها يیدارا به نسبت سناملمو یها يیدارا سهم

                                  میباشد.         نیاد موفق یها شرکت یها
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 پیشینه تاریخی مالکیت فکری در حقوق ایران 

حمايت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طوالنی است و در قوانین ايران 

اولین قانونی که  قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصويب رسیده و

بر می  130۴در ايران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصويب رسیده به قانون 

  .گردد

ثبت عاليم و نیز با توجه به شرايط و احتیاجات زمان، قانون  1310در سال 

ماده به تصويب مجلس وقت رسیده است. اين قانون دارای آيین  ۵1اختراعات در 

نامه جامعی است. قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای در 

ماده به تصويب مجلس شورای اسالمی رسیده است. آيین نامه  17در  1379سال 

سال به تصويب هیات دولت رسید. جديد ترين اجرائی اين قانون نیز بعد از سه 

قانون در اين خصوص، قانون حمايت از نشانه های جغرافیايی است که در سال 

  .به تصويب رسیده است 1383

 ۲۴8الی  ۲۴۵اولین رويکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 

تصويب  با 13۴8 در سالو در ادامه  صورت گرفت 1۵/۵/1310ن جزا مصوب قانو

مالکیت ادبی و هنری به  "حمايت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان"قانون 

رسمیت شناخته شد. در اين قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب يا جزوات 
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قانونی تحت  13۵۲و نشريات توجه نشده بود. برای رفع اين نقیصه در سال 

 .به تصويب رسید "و آثار صوتیقانون ترجمه و تکثیر نشريات "عنوان

مالکیت فکری در اسناد بین المللی: اولین موافقت نامه بین المللی برای حمايت از 

منعقد و تصويب شد که موسوم به  "برن"در  1886سپتامبر  9حق مولف در 

است. اين میثاق توسط سازمان  "میثاق برن برای حمايت از آثار ادبی و هنری"

در ژنو اجرا می شود. بر اساس اين میثاق مولف  (W.I.P.O)جهانی مالکیت فکری

جدا از حقوق اقتصادی دارای حقوق معنوی نیزهست. يعنی مولف به لحاظ ادعای 

مالکیت بر اثر خويش و حق او داير بر اعتراض به هر گونه تحريف و مثله کردن 

ی وضع قانون (. اما تالش بین المللی برا16که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد)

 19۴8اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  ۲7درحوزه مالکیت فکری به اصل 

هر کس اين حق را "مجمع عمومی سازمان ملل بر می گیرد در اين اصل آمده:

دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جديد از هنرها بهره گیرد و در 

دارد که از منافع  پیشرفت علمی و مزايای آن سهیم شود. هر کس اين حق را

 .مادی و معنوی اثر هنری، ادبی يا علمی که خود خلق کرده است بهره مند شود

با پیشرفت های فنی و تجاری، اهمیت رو به افزايش برنامه های رايانه ای آثار با 

منشا رايانه ای، سیستم انتقال رقومی مثل اينترنت، تاثیر ژرفی بر شیوه های 
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آثار گذاشت و در اين میان روشن کردن قواعد موجود در  تولید، استفاده و توزيع

مورد فناوری رقومی بويژه اينترنت مطرح شد. که با تصويب دو عهدنامه جديد 

در  (WPPT)گاشتها –و عهدنامه اجراها و صوت WCT بنام عهدنامه حق مولف

  .گرديد 1960سال 

پیش بینی می  میثاق برن 9حق تکثیر مولف را با رجوع به ماده  WCT میثاق

حقوق انحصاری تکثیر برای اجراکنندگان و تولید کنندگان  WPPT کند و میثاق

نمايد. يکی از مهمترين خدمات اين دو  می بینی پیش صريحاً را نگاشتها –صوت 

گاشت ن –عهدنامه اين است که حقوق مولف خوانندگان و تولید کنندگان صوت 

ا، اجراهای ضبط شده و صوت نگاشتها بر الين آثار آنهدر اجازه دادن انتقال آن

اين دو عهدنامه با پرداختن به موارد زير  حسب مورد را به رسمیت شناخته است

 -1در مفاد خويش به دستور کار ديجیتال مستقیماً واکنش نشان می دهند: 

محدوديتهای  -۲اعمال حق تکثیر در مورد ذخیره آثار در سیستم های ديجیتالی 

 -۴اقدامات حمايتی تکنولوژيک  -3ابل اعمال در فضای ديجیتالی و استثنائات ق

در زمینه اقدامات حمايتی تکنولوژيک به مساله سرقت  .اطالعات مديريت حقوق

اطالعات پرداخته شده که کشورهای عضو را ملزم می کند که حمايت های قانونی 

يک )رمزگذاری( مقتضی و راه های جبرانی موثر را علیه گريز از اقدامات تکنولوژ

صاحبان حقوق در جهت حمايت از حقوق شان پیش بینی کند و همچنین با 
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 مديريت اطالعات"ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغییر و يا حذف عمدی

حمايت شده و نوع اثر، آفرينندگان آن، اجرا  اثر هر همراه که اطالعاتی "حقوق

نمايد،  کننده يا مالک و مدت زمان و شرايط استفاده از آن را مشخص می

  .الين را تامین کنداطمینان و اصالت فضای آن

حق مولف  1996معاهده حق مولف سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری مصوب 

حقوق پديدآورندگان و کاربران و اينترت را در بر می گیرد که با هدف حمايت از 

ايجاد تعادل میان نیازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراين اگر آثار صاحبان حق 

مولف به درستی حفظ نشوند نمی توانند آثارشان را در اينترنت در دسترس عموم 

قرار دهند. البته بايد اشاره ای به جايگاه سازمان مالکیت معنوی نیز نمود که 

تشکیل شد و اهداف آن را ترويج  1967یون تاسیس اين سازمان در سال کنوانس

حمايت از مالکیت فکری در سراسر جهان با همکاری دول و سازمان های بین 

اين سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسیون برن و پاريس در  .المللی اعالم کرد

صی سازمان به عنوان چهارمین سازمان تخص 197۴توانست در سال  1893سال 

 .ملل شناخته شود
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 اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری: 

افزايش سرمايه  -3حمايت از اختراعات فنی -۲تشويق از فعالیت خالقانه  -1

 حمايت از مصرف کننده  -۵رقابت منصفانه   -۴گذاری 

                   یفکر مالکیت یقدمصاو  مقساا 

                    (تيرا کپی) یهنرو  بیاد مالکیت( لفا  

 قيا حقو     جانبی  قحقو و           بیو اد یهنر رثاآ صلیا نندگاآور پديد قحقو مانند:  

 تلويزيونیو  يويیراد پخش       یمانهازساو  صوتی رثاآ نتولیدکنندگاو  نکنندگااجرا

                    بیاد رثاآ انناشر نیزو 

                    صنعتی مالکیت( ب  

 ،فیايیاجغر امبد نشانه ،صنعتی حطر ری،تجا ارسرا ری،تجا عالئم اع،خترا ثبت  

                    گیاهی یها گونهو  مجتمع یهاارمد

                   یهنر-بیو اد صنعتی مالکیت وتتفا 

 به یهنرو  بیاد                مالکیتدر  لیدارد و ثبت تتشريفا به زنیا صنعتی مالکیت -1  

                          .ستا نقانو حمايت لمشمو ثرا خلق محض
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 ستا پذيرفته                را صنعتی مالکیت قحقو با مرتبط ینسیونهااکنو کثرا انيرا -۲  

                                .ستا نپذيرفتهرا  نبر وفمعر               ننسیواکنو یهنرو  بیاد مالکیتدر  لیو

و  دسناا ثبت                نمازسا) قضايیه هقو انيردر ا صنعتی مالکیت ثبت متولی -3  

( متقاضی زنیا رتصو)در  یهنر                و بیاد رثاآ ثبت متولیو  ست( ارکشو كمالا

                                .ستا دشاوزارت ار

       (                     ) مؤلف حق             

 هشد اجرا يا يهارا ه،شد  تولید رثاو آ هارکااز  حمايت ایبر حقوقى مجموعه •  

 خلق بىو اد ىهنر رىثاآ که کسانى سايرو  انهنرمند               ن،مؤلفا ن،نويسندگا توسط

                   .             ندا دهکر   

 ها عار، آهنگ ها، فیلم ها، اجراهای نمايش و مانند اينشمثال: کتب، ا

                                 یفکر مالکیت یقدمصا سایر        

                                      مصرفی یمدلها  •  

                                      صنعتی یطرحها   •  

                                      خدماتیو  ریتجا عالئم   •  

                                      فیايیاجغر امبد ننشا   •  



 / مالکیت فکری16

                                      يترا کپی يا مولف حق   •  

 (Utility Modelمدل مصرفی ) -6

: لیسانس دمفا  عمختر توسط کوکاکوال شرکت به وریفنا لیسانس اریگذوا  

 کسب: عمختر مددرآ               عمختر به ننگلستاا لپو حدوا کوچکترين همد يک ختداپر

                                روز هردر  پوند 1۴8000

 

 عالئم تجاری -۲

                            معین               اى موسسه يا شخص توسط خدمت               يا کاال هکنند مشخص عالمت هر الف: 

                      دخو مشابه                اعنواز ا خدمت يا کاالآن  تمايز ب: 

                      ستا ىبدا رىتجا عالمت از               نقانو حمايت اع،خترا حق فبرخالج: 

        (Trade Marksری )تجا عالئم تعریف 

                   :ریتجا عالمت ثبت نقانو 30 دهما سساا بر  
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 يا حقیقی  صشخاا تخدما يا کاالها ندابتو که  عالمت يعنی هر نشان قابل رؤيتی

                                                               .زدسا  متمايز همرا از  حقوقی

 مدلهای مختلف در انتخاب عالمت تجاری 

 «(:عجیب و غريب»ابداعی )يا کلمات کلمات 

                    (.ونکزا يا داكکو مثل) ندارند ستیدر معنی بانهااز ز يک هیچ در •  

                    .هستند حمايتو  تشخیص قابل سانیآ به: مزيت •  

                    .ستا ترارشود نکنندگافمصر ایبر نهاآ دآوریيا: اديرا •  

 عالمتهای قراردادی:

متشکل از کلماتی است که دارای معنی هستند. معانی چنین کلماتی هیچ ربطی 

 برای کامپیوتر(. Appleبه محصول يا کیفیت آن ندارد )مثال 

 مزيت: به آسانی قابل تشخیص و حمايت هستند.

 ايراد: نیاز به قدرت بازاريابی بیشتری برای ايجاد ارتباطی در ذهن مشتريان.
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 عالمت های اشاره ای:

عالمت هايی هستند که به يک يا برخی از ويژگی های محصول اشاره می کنند. 

 آنها به عنوان شکلی از تبلیغات عمل می کنند. )مثال ايشملی برای دوغ(

مزيت: ايجاد ارتباط مستقیم در ذهن مشتريان میان اين عالمت و کیفیت های 

 مورد نظر

 برخی از مراجع قضايی )ممکن است توصیفی باشد( ايراد: روند دشوار ثبت در

                                                                                       به شرح ذیل میباشد:انواع عالمات تجاری 

 

  

 نام کلمه شعار حروف شکل
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      ریتجا تعالما اعنوا 

 

 کاال

 

 

 عالمت تجاری

 خدمات

 

 عالمت خدمات

 سازمان

 

 

 اجتماعیعالمت 

 کیفیت

 

 عالمت گواهی

 عالمت جمعی جمعی
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                   ریتجا عالمت ثبت غیرقابل اردمو 

                    .صندلی لمحصو ایبر »صندلی« کلمه مثل. معا سامیا -1  

                    .چهرپا ایبر »نفیس«: توصیفی راتعبا -۲  

                    نما مچر تمحصوال ایبر طبیعی« م»چر: هکنند اهگمر راتعبا -3  

                    حسنه قخالا يا عمومی نظم يا شرعی ينازمو فخال -۴  

                    لمللیا بین یمانهازسا دنماو  هارکشو پرچم -۵  

                    هشد ثبت ریتجا یعالمتها با رضتعا -6  

                    هنشد ثبت وفمعر ریتجا یعالمتها با رضتعا -7  

                     ریتجا عالمت اعبددر ا یکلید تنکا 

 تمامی به عالمت  آوریخاطر بهو  تلفظ( نوشتن ءمال)ا دنکر هجی ن،نداخو بايد•  

                          .باشد نساآ نظر ردمو یها نباز

                          .باشد               نامناسبیو  بد معنايی ربا يا معانیدارای  عامیانه نبادر ز نبايد•  


