
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهشی با؛ مصاحبه

دکتر مهرداد الیاسی، رئیس اداره ثبت اختراع مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور

 (35) انقالب اسالمیبه مناسبت چهلمین سالگرد 

 های اخیر اختراعات در دهه ثبتروند 

    ( صنعتی مالکیت حوزه رتبه اول اریان رد میان کشوراهی عضو اکو رد)
 

 سیاسیمعاونت 
 سیاسی اهیاداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 مهدی ناجیپژوهشگر:   
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 خصوصیات افراد نوآور ـ 

 

سالمت فکر و روان
توانایی)انعطاف پذیری

های جدید دیدن اندیشه
(  و بررسی افکار نو

پیشنهادهای )ابتکار 
یادگیری گسترده(  سازنده و مفید

توجه به جزئیاتایده پردازی زیاد
بر ترجیح دادن پیچیدگی

سادگی 
استقالل رای و داوری 

بیطرفانه 

تمرکز نیروی ذهنی بر
واالترین هدف 

گرایش ذهنی 
فرصت یاب

تالش در جهت ارتقای 
دانش و مهارت

-آرامش فکر و مثبت
اندیشی

احتیاط به میزان کافی
آموزش مبتنی بر باال

رفتن سواد و نه صرفا 
مدرک

پیش بینی مشکالت و
ماندگاری باال

 : در کشور روند ارتقاء ثبت اختراعات
 به بعد:  1386از سال  -

 نامه اجرایی ثبت اختراعات آخرین هنجارهای بین المللی استفاده شد. در آیین

 کنند. در حوزه ضمانت اجرا شعب تخصصی ایجاد شد که صرفا موضوع مالکیت فکری را رسیدگی می

 به بعد:  1390از سال  -

 شود. کلیه فرآیندهای ثبت اختراع بصورت کامال الکترونیکی انجام می

شته ارباب رجوع  ستعالم  "بار( برای  6، 5باید چندین بار)حداقل در گذ سد. این مرمراجعه می "ثبت اظهارنامه، آگهی، دفاع، مرجع ا اجعات کرد؛ تا اختراعش به ثبت بر

 خودش عامل بازدارنده ثبت اختراع بود. 

 :طبق گزارش سازمان جهانی مالکیت معنوی

 د.را دار 16در حوزه اختراعات مجموع داخلی و خارجی رتبه و را دارد.  11های داخلی و خارجی رتبه از نظر مجموع اظهارنامه  ایرانکشور  

صنعتی،  - سالمی در حوزه مالکیت  ضو اکو، جمهوری ا شورهای ع صاص داده و دارای   64/54 در بین ک صد از کل اظهارنامه اختراع را به خودش اخت در

 رتبه اول است.
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 های اختراعات و نوآوری پیشران ـ  

 

  

 
 
 
 

 محصوالتی که برای آنها مالکیت فکری مطرح است

 
 

 

 

های عمومیآگاهی بخشی

برنامه و استراتژی مشخص در زمینه مالکیت فکری

سیستم یا نظام حقوقی کارآمد و منسجم

سازمان مالکیت فکری  

های صنعتیرویکرد خلق تکنولوژی به جای صرف استفاده از فناوری در بخش

اختراعاتتصاویرهاطرحیهای ویدئویفیلمنقاشیکتاب

های گیاهیگونهعطرها

:  انواع اجراها
اجرای هنری 
خوانندگی، 
نوازندگی

های رادیو برنامه
تلویزیونی

عالئم تجاریایهای رایانهبرنامه

های نشانه
جغرافیایی

هانام شرکت
های فرمول

شیمیایی
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 های صنعتی قابل ثبتانواع طرح

 صندلی، میز، صندلی اداری، گلدان: مبلمان و عناصر دکوراسیون

 های دستباف و ماشینینقشه انواع فرش

 خودرو، دوچرخه: وسایل حمل نقل

 وسایل جراحی، پانسمان: تجهیزات پزشکی، علمی و آزمایشگاهی

هم وسایلی که برق تولید کنند و هم وسایلی که از برق به عنوان منبع تغذیه استفاده : وسایل برقی و الکترونیک

 .کنندمی

 .باشندتوانند شامل یک نوآوری در ظاهر و کاربردشان ها میاین طرح: کفش، کیف و لباس

 ی کشاورزیخودروهای کشاورزی، داشت و کاشت و برداشت، نوآوری در زمینه: وسایل و تجهیزات صنعتی و کشاورزی

 های گرم و سردموارد دفاعی و غیر دفاعی چون سالح: تجهیزات نظامی و انتظامی

 صابون، وسایل آرایشی: وسایل بهداشتی و آرایشی زینت آالت

 .تواند از این دسته باشدکوهنوردی هم می وسایل: تجهیزات ورزشی

 های برقی و غیر برقیاسباب بازی: محصوالت گروه سرگرمی و اسباب بازی

 تحت وب ، دسکتاپ و موبایل: های نرم افزاریواسط کاربری برنامه

 ابزار آالت هنری و موسیقی

 وسایل برقی و غیر برقی: لوازم خانگی و آشپزخانه

 نوشت افزار

 
 

 مقدمه 

تجاری از سازد تا از استفاده شود. این حق مخترع را قادر میموجب حمایت از مخترع و اعطای حق انحصاری به او میثبت اختراع 

گذاری مخترع شود سرمایهاین توانایی موجب میاختراع توسط سایرین جلوگیری کند و مانع ورود رقبا به بازار همان اختراع گردد. 

انجام شده منجر به تولید اختراع، حفاظت گردد و هزینه های مادی صرف شده برای تحقیق و توسعه و تولید اختراع در تحقیقات 

احیا و به وی بازگردد. با بازگشت سرمایه، مخترع می تواند مجددا به تولید فناوری و نوآوری جدیدی بپردازد و بدین ترتیب، در بازار 

تواند حق استفاده از اختراع را به دیگران، خصوصا به دارنده ورقه اختراع می 1برجسته گردد. تجاری موضوع اختراع عنصری فعال و

کشورهای خارجی تفویض نماید و در مقابل مبلغی دریافت نماید. قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از ثبت اختراع، عالوه بر کسب 

آورد. همین امر لزوم کسب و حمایت خارجی را برای وی به وجود میدرآمد بیشتر برای مخترع، امکان دسترسی به بازارهای جدید 

بخشد. عدم ثبت و حمایت کافی از اختراع و نوآوری در سطح ملی و حقوقی از اختراع در کشورهای خارجی را ضرورت بیشتری می

ری، از بین رفتن روحیه جسارت در المللی، دارای پیامدهای منفی زیادی، از جمله محروم شدن جامعه از نتیجه ابتکار و نوآوبین

و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ، عدم اشتیاق ابتکار و نوآوری میان نخبگان جامعه، جلوگیری از رشد 

در این گردد. می گذاری و جلوگیری از انتقال تکنولوژی و در نهایت کند شدن پیشرفت در کشورو رغبت کشورها به سرمایه

عنوی سازمان ثبت مدکتر مهرداد الیاسی، رئیس اداره ثبت اختراع مرکز مالکیت با چوب در مصاحبه پژوهشی چار

را با طرح سواالت زیر « های اخیر چه روندی را طی کرده است؟ثبت اختراعات در دهه» موضوع اسناد و امالک کشور

 مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم: 

                                                           
 .1389، پاییز 30، سال دوازدهم، شماره 1388پژوهش  ، ویژه نامه هفتهالمللی اختراعات، کسب و حمایت حقوقی از اختراع در کشورهای خارجیثبت بین - 1
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 1تفاوت اختراع و نوآوری  

اختراع نمود فیزیکی از ایک ایده است. در حقیقت ایجاد یک محصول جدیدی که پیش از آن وجود نداشته :  (Invention) اختراع

تواند جهت ثبت و ایجاد مالکیت در محصول ساخته شده، با مراجعه به مراجع است. به موجب اختراع نو و جدید، فرد مخترع می

ثبت اختراع( دریافت نماید. این پروانه مالکیت آن اختراع را به مدت معینی )طوالنی مدت( به  گواهی)ذی ربط پروانه ثبت اختراع

 .ها بدون حق اجازه وی اقدام به تولید نمونه از آن را نداشته باشنددهد تا سایر افراد و شرکتفرد مخترع می

 توان آن را نوآوری خطاب کرد. در حقیقت نوآوری بکارهای جدید به عمل رسیدند میپس از اینکه ایده:  (Innovation) نوآوری

های فکری جهت ایجاد یک ایده یا محصول جدید است. نوآوری به معنای اقتصادی آن یعنی، به هم پیوستن ایده بردن توانمندی

انطور که مشخص ها و اختراعات، انجام شده جهت خلق یک محصول جدید، بهبود سیستمی و یا افزایش بهره وری. همها، فناوری

توان یک نوآوری تلقی کرد که بنابر تعریف اقتصادی منجر به ایجاد تر از اختراع است. هر اختراع را زمانی میاست، نوآوری وسیع

 .کاالیی جدید با بهبود باشد

      وضعیت نوآوری قبل و بعد از انقالب چه روندی را طی کرده است؟  -1

 و کارخانه بنگاه ،هر شرکت  :ثبت اسناد و امالک کشوردکتر مهرداد الیاسی، رئیس اداره ثبت اختراع مرکز مالکیت معنوی سازمان 

از  تا گیرندحقوقی در نظر می یکارخود نیاز به نوآوری دارد. برای اینکه نوآوری کارآمدتر شود کشورها سازوبنگاه برای ارتقاء سطح 

  2.شوددر یک چارچوب حقوقی حمایت  نوآورافراد 

 ،مطابق قانون 1310 در سالرا تصویب کرد.  قانون ثبت عالمات صنعتی و تجارینخستین  1کشور ما از سال  قبل از انقالب: 

 ها بوده است. بیشتر اختراعات مربوط به خارجی 1357تا  1310از سال اختراعات به تصویب شورای ملی آن زمان رسید. 

اتفاقاتی که فناوری اطالعات در دنیا و کشورها ایجاد کرد باعث شد بحث مالکیت فکری در اولویت قرار گیرد. بحث  انقالب:بعد از 

به بعد جهش قابل قبولی  1383از سال مالکیت فکری در چند دهه اخیر رشد خیلی زیادی در دنیا داشته است. در کشور ما نیز 

اختراعات عالیم تجاری آمارهای ثبت اظهارنامه  .تایید کننده این موضوع استلکیت معنوی سازمان جهانی مای آمارها کهداشتیم. 

در رسیده است. در حوزه عالئم تجاری ده هزار  هزار و چند به چنداز چند صد تا  .تایید کننده این موضوع استو صنعتی به نوعی 

درصد(  9های اجرایی)درصد( و دستگاه 9ها)شود. پژوهشکدهمیدرصد( ثبت  79ایران سهم باالیی از اختراعات توسط دانشگاهیان)

و  (patentدرخواست نوشتن ثبت اختراع ) 1500000در دنیای امروز هر سال حدود سهم بعدی را از ثبت اختراعات دارند. 

بلوغ) دانش فنی مدرن( رسیده مورد به نقطه  8تا  6، حدود مورد ثبت اختراع 100گیرد. از هر هزار اختراع صورت می 500بیش از 

حوزه )تقنین، ارتقاء چارت  4بعد از انقالب در  شود. مورد آن موفق به طی فرآیند کامل نوآوری می 5تا  3است و فقط حدود 

اء ، ارتقالمللیالحاق به معاهدات بین  3المللی( اقدامات موثری صورت گرفته است.بخشی عمومی و همکاری های بینسازمانی، آگاهی

                                                           
 بدون تاریخپورتال توانمندسازی، صندوق نوآوری و شکوفایی.  - 1

اعطا کند تا آن شخص جان استوارت میل: حق مالکیت فکری یا معنوی پاداشی است که جامعه باید به آن مخترع یا کسی که خلق کرده است این پاداش حق انحصاری را   - 2

 انگیزه داشته باشد تا بدنبال خالقیت برود.

هایی که در سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه فرآیندی است استفاده کردیم. تمام فرآیندهامان را بصورت الکترونیک و المللی از ظرفیتدر حوزه الحاق به معاهدات بین  - 3

طرح صنعتی را برای اولین بار در حوزه تقویمی کشور ایجاد کردیم. مدل مصرفی برای اولین بار وارد  1386نکند. در سال  برخط و آنالین انجام دادیم. و ارباب رجوع به اداره مراجعه

سازمانی: از  در حوزه ارتقاء چارت  غیرمنصفانه( در قانون جدید پیش بینی شده است.مکارانه) شود. اسرار تجاری بصورت یک قانون مستقل منع رقابتهای حمایتی ثبت میحوزه

و دکترا ( ها  به اداره کل مالکیت صنعتی و االن مالکیت معنوی تغییر یافت. در حوزه منابع انسانی نیروهای کارآمدی)در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس اداره کل ثبت شرکت

های مختلفی را با سازمان جهانی مالکیت معنوی تعریف جام دادیم. پروژهای اناستخدام کردیم.  در حوزه آگاهی بخشی عمومی: در کشور در حوزه داخلی کارهای موثر و سازنده

افتد را در قالب اند برونداد ذهنی که اتفاق میکردیم. یک پروژه داریم با وای پو که بحث پشتیبانی از مراکز تکنولوژی است. توانمندسازی را انجام دادیم. مثال دانشگاه امیرکبیر، بتو

با سازمان جهانی مالکیت معنوی انجام دادیم. سعی کردیم فرآیندها  های مختلفی را برای همکاران هم بیرون همدر حوزه اختراع به ثبت برساند. آموزشیک اثر مالکیت فکری 

های المللی:  با سازمانهای بینحوزه همکاری ای نباشد و حقی از کسی ضایع نشود. بدنبال اخذ گواهی نامه ایزو هستیم.  دربصورت مدیریت کیفی و استاندارد انجام شود. تا سلیقه

 جهانی چندین تفاهم نامه مالکیت معنوی با کشورهای مختلف داریم. 
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مدیریت ، پشتیبانی از مراکز تکنولوژی، مالکیت معنوی در حال حاضر ادارهها  به اداره کل مالکیت صنعتی و اداره کل ثبت شرکت

 فرآیندها از جمله مهمترین تحوالتی است که بعد از انقالب صورت گرفته است.  کیفی و استاندارد

 در کشور به عهده چه سازمانی است؟  متولی ثبت اختراعات -2

ریاست محترم ثبت احوال  :ثبت اسناد و امالک کشوردکتر مهرداد الیاسی، رئیس اداره ثبت اختراع مرکز مالکیت معنوی سازمان 

اختراع ، مجموعه چارت محترم قوه قضائیه است. مرکز مالکیت معنوی پنج معاونت دارد:  معاونت کشور معاون قوه قضائیه و زیر

معاونت طرح صنعتی، معاونت عالیم تجاری و دو تا معاونت پشتیبانی است. بنده در معاونت اختراع و رئیس اداره اختراع هستم. در 

شود: اینکه آیا اختراع در مرز دانش است یا مرز دانش نیست. ما همه وظایف را اداره اختراعات بررسی ماهیت یک اختراع انجام می

 ایم.فرستیم. از این نظر خیلی از کارها را برون سپاری کردهایم.  مثال اختراعات پزشکی را دانشگاه علوم پزشکی میتمرکز نداده

 ؟هایی داردکارآمد چه ویژگیاکوسیستم نوآوری  -3

سازگار های بعد سیستمشود از خلق تکنولوژی شروع می نوآوری اکوسیستم : مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراع ایران دکتر

توازن بین حقوق خصوصی و عمومی را ایجاد  و های جامعه را پوشش دهدکه بتواند نظاماست. بعد نظام ضمانت اجرا اداری است 

مدیریت و در نهایت آخرین حلقه سازی برسانند و به تجاریشان را بروز دهند های فکریداراییاشخاص بتوانند در بستر مناسب کند. 

های چرخها این حلقه است. سازی ایجاد شده یا نشده. اینکه آیا سازوکارهای مناسب برای تجاریسازی استتجاریبحث فناوری 

  . کارآمد خواهیم داشتیک نظام مالکیت فکری اگر درست با هم کار کنند  ؛مجزایی هستند

 1اکوسیستم نوآوری -

 

 است؟ رو ببا چه موانعی رو و وضعیت ثبت اختراعات چه روندی را طی کرده -4

در گذشته کاغذی که . های اداری استبحث نظام نوآوری هایچرخهیکی از   : مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراع ایراندکتر

 "ثبت اظهارنامه، آگهی، دفاع، مرجع استعالم " بار( برای  6، 5ارباب رجوع باید چندین بار)حداقل  و و اظهارنامه اوراق بهادار بود.

فرآیندهای کلیه :   1390از سال  .بودثبت اختراع خودش عامل بازدارنده  این مراجعاتتا اختراعش به ثبت برسد. ؛ کردمراجعه می

از هر شخص شود. انجام میبصورت کامال الکترونیکی  "،یا صدور ورق اختراع ،گرندو  ،خود ثبتتا  ،فایل اظهارنامه" از  اختراع  ثبت

دارد در قالب الکترونیک ارسال از اداره هایی که درخواست و اش را فایل کنداظهارنامهها را پرداخت کند. تواند هزینهمی نقطه دنیا

 نزدیک، آینده درشود. ها هم در بستر مجازی اعالم میحتی استعالم است.به متقاضی در بستر مجازی ها و اعالمها کلیه ابالغکند. 

                                                           
   بدون تاریخ؛ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور، سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری یزد.   - 1
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گذاری و قانون در حوزه تقنین، اتفاق دیگر و نیازی به مراجعه حضوری نیست. شوداز طریق پست ارسال می اختراع هم  ورقه سند

سعی ، "  2برداری، برای اعتراض، انتقال لیسانس یا اجازه بهره 1نوشتن ثبت اختراع"  براینامه اجرایی آیین:  در 1386سال از   بود. 

بسیاری از موضوعات  وها استفاده از حداکثر انعطافری سعی شد نگذادر حوزه قانواستفاده شود.  المللیشد آخرین هنجارهای بین

های هدف و گروه برگزار شد. های متعدد مجازیدورهو ها و سمینارهای متعدد کارگاه: عمومی در حوزه آگاهی بخشی. شفاف شود

وزارت : در حوزه ضمانت اجرا. آشنا شدند " سازی اختراعچگونگی خلق و ایجاد، مستند سازی و تجاریبا خدمات مالکیت معنوی، " 

 شدسبب  و ؛کنندبه موضوع مالکیت فکری رسیدگی می که صرفا  ایجاد شد ی شعب تخصص: در کشور  86دادگستری طبق قانون 

 و حق و حقوق دارندگان مالکیت فکری تضییع نشود. . آرای دقیقتری صادر شود

 در منطقه و جهان چگونه است؟  جایگاه ایران در ثبت اختراعات -5

این . مراجعه کنید  3 گزارش شاخص جهانی نوآوری توانید به سایتشما می  :مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراع ایراندکتر

 : کشور ماطبق گزارش سازمان جهانی مالکیت معنوی . مشخص کرده استنامه از نظر اظهاراز نظر آماری جایگاه کشورها را سایت 

را  16در حوزه اختراعات مجموع داخلی و خارجی رتبه . دارد را 12رتبه های داخلی و خارجی از نظر مجموع اظهارنامه

به  . دنبال ایزو هم هستیم. در نشست با کشورهای اکو . داستاندارد کنرا  فرآیندهاکرده است: سعی ثبت اختراع ایران، اداره . داریم

کل اظهارنامه اختراع درصد از   64/54   ،4در حوزه مالکیت صنعتیجمهوری اسالمی ل اکو: در بین کشورهای عضو اکو، نقل از دبیرک

  دارای رتبه اول است. است وبه خودش اختصاص داده را 

     ؟ است کشور کدامهای اختراعات و نوآوری در پیشران -6

آموزش و پرورش سازوکاری بیندیشد تا از  :های عمومیآگاهی بخشی -1  : مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراع ایراندکتر

رویکرد . باید واحد درسی تدوین شودها در دانشگاه  5با الفبای مالکیت فکری آشنا شوند.آموزان ، دانشتحصیلی دبیرستانمقاطع 

 .گرفته شودکاری در نظر جای رویکرد کپیه بفناوری 

 است. خیلی شکننده  اقتصاد تک محصولی : در زمینه مالکیت فکریبرنامه و استراتژی مشخص  -2

های خصوصی ها و بخشکمپانی، هاشرکت تا کندمیبستری را فراهم : و منسجم و محکمسیستم یا نظام حقوقی کارآمد -3

 . در قالب اختراع به ثبت برسانندشان را تحقیق کنند و حاصل تحقیقو همه ذینفعان بتوانند در آن فضا 

صرف  :های صنعتیبخشفناوری در از به جای صرف استفاده تکنولوژی رویکرد خلق  -5سازمان مالکیت فکری   -4

نمونه تواند با می نو در خودش دارای مزیت رقابتی است.تکنولوژی . شودتکنولوژی زود مستهلک شود سبب میاز فناوری استفاده 

 جلوتر بزند. های خارجی از نمونهیا حتی خارجی رقابت کند. 

                                                           
1  - patent 

2 - licence 

3 -  GLOBAL INNOVATION INDEX 2018 Report Now Available 

طرح صنعتی شکل و ظاهر کلی یک های جغرافیایی، اختراعات کوچک و رازهای تجاری. های صنعتی، عالئم تجاری خدمات، نشانهمالکیت صنعتی: اختراع ثبت شده، طرح - 4

برداری غیرمجاز یا تقلید توسط ای مالک از حق انحصاری جلوگیری نسخهیا منطقهمحصول است. با حمایت از یک طرح صنعتی از طریق ثبت آن در اداره مالکیت معنوی ملی 

 بخشد.  شود. این امر از نظر تجاری کاری مهم است چون توانایی رقابت کسب و کار را بهبود میاشخاص ثالث برخوردار می

را برای   invention and patentاند. سازمان جهانی مالکیت معنوی: کتابچه      طراحی کردههایی ها با موضوع مالکیت فکری کتابدر کشور چین برای فهم و درک بچه -5

شود استفاده کرد؟ چطور اختراع را باید ثبت کرد؟ اختراع قابل حمایت چیست؟ فواید و مزایای آن چیست؟ ها نوشته است: اختراع چیست؟ کشف چیست؟ چگونه  از اختراع میبچه

شعر به چه صورت  و دهد: قطعه موسیقیها آموزش میهایی چاپ شده است که به بچهتوانند اختراع کنند. یا کتابچهها می: آیا بچه invention For kid: یت. در آمریکا : سا

  Learn from the past creat future the art and copyright  ت. سازمان جهانی مالکیت معنوی کتاب آموزش فنون کپی رایت تدوین کرده است :     قابل حمایت اس
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 بینی شما از آینده نوآوری در کشور چیست؟  پیش -7

             بر اساس آمار، کشور چین  . «هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت» :  مهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراع ایران دکتر

ایاالت متحده یا اروپا رسیده است.  که  دست یافته ای از صنعت و تکنولوژی به آن نقطهاالن داشته و و محسوس رشد بسیار سریع 

حاکی از  کهتزاید و افزایش است. در دنیا آمارهای اختراع رو به  1است.مالکیت فکری  و نظام نوآوری و اختراعات دلیل آن همین

مطلوب ات صورت گرفته است. اگر بخواهیم به نقطه خلق دانش و ثبت اختراع بمباران. استکشورها یافتگی رشد و توسعه میزان 

به تحقیقات و مهمتر از همه  .بسیج کنیمبرای موضوع های مختلف را طیف استراتژی تبیین کنیم.گذاری کنیم. برسیم باید سرمایه

برای حوزه  ؛ما در حوزه سالمت یک کشور خاص هستیمما در نفت و گاز اول دنیا هستیم. دار: های اولویتدر حوزه. دهیم جهت

 های  فناوری اولویت، نقش جامع علمی کشور  1404در افق حرف برای گفتن داریم. در حوزه رباتیک و نانو ، داروهای نوترکیب دارو

های دانش بنیان تقریبا به میوه و نتیجه حرف برای گفتن دارد. بسیاری از شرکت کشور ما در حوزه اختراعات توضیح داده شده است.

های دانش بنیان به درخت تنومند تبدیل خواهند شد. و در سایه آن های درست و صحیح این شرکتاند. که با سیاستگذاریرسیده

پویا داشته باشیم. و بتوانیم نتایج فناورانه را در یک نظام مالکیت فکری اگر بخواهیم شکوفایی اقتصاد کشور تحقق خواهد یافت. 

های های الزم هدفمند و آگاهی داده شود. این افراد به بخشمناسب نیاز است:  در دوره تحصیل آموزش هایکشور ببینیم؛ راهکار

بتوانند در یک فضای های خصوصی در کشور تواند خیلی کارآمد و مفید باشد. اگر بخشروند و میصنعتی، خدماتی و دولتی می

   2کند.سالم رقابت کنند مالکیت فکری معنی پیدا می

       کالم آخر 

یی که هااز ظرفیت المللیالحاق به معاهدات بیندر حوزه  در حوزه تقنینی:   : دکترمهرداد الیاسی رئیس اداره ثبت اختراع ایران

آنالین  و و برخطمان را بصورت الکترونیک تمام فرآیندهااستفاده کردیم.  استدر حوزه فرآیندی در سازمان جهانی مالکیت معنوی 

در حوزه تقویمی کشور ایجاد کردیم. طرح صنعتی را برای اولین بار  1386در سال  و ارباب رجوع به اداره مراجعه نکند.. ادیمانجام د

                مستقل منع رقابت . اسرار تجاری بصورت یک قانون شودهای حمایتی ثبت میحوزهمدل مصرفی برای اولین بار وارد 

   شده است.پیش بینی در قانون جدید  (غیرمنصفانه)مکارانه

در . تغییر یافتمالکیت معنوی و االن صنعتی مالکیت به اداره کل  ها از اداره کل ثبت شرکت: در حوزه ارتقاء چارت سازمانی

 ردیم. استخدام ک )در مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا (کارآمدیع انسانی نیروهای بحوزه منا

های مختلفی را با سازمان پروژهادیم. ای انجام دکارهای موثر و سازندهدر کشور در حوزه داخلی  :در حوزه آگاهی بخشی عمومی 

را انجام  سازیتوانمند .مراکز تکنولوژی استکه بحث پشتیبانی از یک پروژه داریم با وای پو تعریف کردیم. معنوی جهانی مالکیت 

. به ثبت برسانددر حوزه اختراع اثر مالکیت فکری را در قالب یک افتد برونداد ذهنی که اتفاق می بتواند، مثال دانشگاه امیرکبیر. ادیمد

بصورت  فرآیندهاسعی کردیم  ادیم.انجام دبا سازمان جهانی مالکیت معنوی  همبرای همکاران هم بیرون های مختلفی را آموزش

                                                           
 رساند. های مصرفی یا اختراعات کوچک را به ثبت میچین به تنهایی بیش از یک میلیون اظهارنامه و مدل - 1

ارزان بودن است. صرفا به دنبال تولید است. دکترمهرداد الیاسی: در یک اقتصاد صد درصد دولتی که اصال توجهی ندارد به اینکه از نوآوری استفاده کند یا نکند. صرفا به دنبال  - 2

های صنعتی کشور رقابتی باشند و برخی بخش سازی و همبه دنبال رقابت نیست؛ مالکیت فکری معنی پیدا نخواهد کرد. اگر این مقوالت هم استراتژی هم آموزش هم فرهنگ

شود. آمد و مفید باشد. ببینید چند درصد بودجه کشور )جی دی پی کشور( صرف تحقیق و توسعه میتواند خیلی کارها ترجیح خاص نداشته باشند. انحصار نباشند میدستگاه

کنند. اگر حمایت از صنعتگران معقول و منطقی نباشد نتیجه میشان حمایت های صنعتیکشور چین تمام قد پشت صنعتگرانشان ایستاده است. رقبایی داریم که تمام قد از بخش

 های صنعت ما دچار تنزل و رکود خواهند شد. کثر بخشنخواهیم دید و ا
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در حوزه   بدنبال اخذ گواهی نامه ایزو هستیم.کسی ضایع نشود. از  یحقو ای نباشد سلیقه . تاانجام شوداستاندارد  و مدیریت کیفی

 . داریمبا کشورهای مختلف مالکیت معنوی م نامه چندین تفاهجهانی های با سازمان : المللیهای بینهمکاری

  

  

  

  

 


