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 نگاهی تحليلی به عملکرد نظام ثبت اختراع ايران

 

 1سید کامران باقری

 

 چکيده

اهميت فزاينده نوآوری در پيشرفت و توسعه 

اقتصادی کشورها؛ سياستگذاری برای بهبود عملکرد 

نظام ملی نوآوری را به بخشی مهم از کارکرد حاکميت 

در کشورهای پيشرو تبديل کرده است. نظام ملی ثبت 

نظام نوآوری است که نقش  اختراع نيز يکی از ارکان

کند و هرگونه کاستی بازی می ای را در اين نظامويژه

های تواند تأثيراتی مخرب بر فعاليتو ناکارايی آن می

های توليدی و خدماتی کشورها بر جا نوآورانه بنگاه

پذيری ملی آسيب برساند. در اين بگذارد و به رقابت

مقاله برای نخستين بار عملکرد نظام ثبت اختراع 

ه آن و ايران با توجه به کارکردهای پذيرفته شد

همچنين نگاهی به قانون و نتايج پژوهشی در جزئيات 

گيرد. آمار ثبت اختراع ايران، مورد تحليل قرار می

دهد، عملکرد همانگونه که اين تحليل نشان می

ام های اين نظنامناسب نظام ثبت اختراع به آرامی پايه

کند و نتايج اين امر با روند پيشرفت ملی را سست می

 و فناوری همخوانی نداشته است.  کشور در علوم

 

نظام ثبت اختراع، کارکرد، اطالعات واژگان کلیدی: 

 اختراعات، نوآوری، ايران.
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 مقدمه -1

 ملی نوآوری نظام ارکان از اختراع، ثبت ملی نظام
 نيازهای نوآوری و توسعه فناوری است؛و از پيش

روند پيشرفت کشور در حوزه  تواندمی آن هایکاستی
 به رو سازد وو فناوری را با موانعی روبهعلوم 
تاکنون انتقادهای . برساند آسيب ملی پذيریرقابت

فراوانی بر عملکرد نظام ثبت اختراع ايران مطرح شده، 
اما اين انتقادها بيشتر به صورت پراکنده، در هنگام 

 اند ها و بدون پشتوانه پژوهشی مطرح شدهمصاحبه
برای نخستين بار عملکرد [. در اين مقاله 3و 2و 1]

نظام ثبت اختراع ايران با نگاهی به قانون ثبت اختراع 
و نتايج پژوهشی کمّی در آمار ثبت اختراع ايران، مورد 

 گيرد.تحليل قرار می
کل مالکيت صنعتی ايران بر اسار آمار رسمی اداره

های ثبت شده ساالنه ايرانيان (، تعداد اختراع1)نمودار 
 1390تا  1387های طی فاصله سالدر ايران در 

 1387مورد در سال  7741پيوسته کاهش يافته و از 
[. 4رسيده است ] 1390مورد در سال  3474به 
های ثبت شده شک کاهش شديد آمار اختراعبی

ساالنه در ايران از نظر سياستگذاری فناوری امری 
منفی است. اين درحالی است که در تمامی اسناد 

عه علم و فناوری کشور بر کمک به باالدستی توس
افزايش آمار ثبت اختراع )در کنار تالش برای بررسی 

های ثبت شده( تأکيد شده است. در ماهوی اختراع
های گذشته مديران ارشد حوزه علم و فناوری سال

و  5دادند ]ها خبر میکشور از رشد انفجاری اختراع
6.]  

mailto:kambagheri@yahoo.com
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(1387-1390آمار ثبت اختراع ایرانیان در ایران ) -1نمودار   

 کاهش شديد آمار ثبت اختراع در چند سال 

گذشته نه تنها با روند پيشرفت علم و فناوری کشور و 

های ملی، بلکه با روندهای جهانی و سياستگذاری

کشورهای در حال  ها درحتی آمار فزاينده، اختراع

توسعه با هم همخوانی ندارد. شايان ذکر است، در 

ميليون  48کشوری چون کره جنوبی با حدود 

شود هزار اختراع ثبت می 60جمعيت ساالنه بيش از 

های کشور و اينکه در دو سه سال گذشته آمار اختراع

ميليون نفر  8کوچکی چون فلسطين اشغالی )با تنها 

های ايران پيشی گرفته است ختراعجمعيت( از تعداد ا

[7.] 

های ثبت شده ممکن است به کاهش تعداد اختراع

گيری بيشتر اداره ثبت اختراع در بررسی سخت

[، اما 4های ثبت شده نسبت داده شود ]تقاضانامه

دهد که در نشان می 1تر به نمودار نگاهی دقيق

های ثبت شده، های اخير عالوه بر تعداد اختراعسال

ه شدت کاهش های ثبت اختراع نيز بتعداد تقاضانامه

يافته است. بنابراين علت اين کاهش تقاضا را بايد در 

 جو کرد. وهای ديگری جستحوزه

در مجموع، آمارهای باال مشکالتی را در نظام ثبت 

د توانندهند، اما به تنهايی نمیاختراع ايران نشان می

کننده سستی و نارسايی اين نظام باشند. هرگونه اثبات

د نظام ملی ثبت اختراع، بايد با قضاوت علمی در مور

توجه به کارکردهای مطلوب آن در نظام نوآوری 

صورت گيرد. به بيان بهتر، فلسفه وجودی نظام ثبت 

نوآوری،  انگيزه ای )ايجاداختراع کارکردهای چهارگانه

 اطالعات افشای بازار آفرينی برای فناوری، تشويق

رود و می اختراع و ارسال پيام( است که از آن انتظار

هرگونه قضاوت در مورد عملکرد اين نظام بايد با توجه 

به کمّ و کيف انجام اين کارکردها باشد. بنابراين در 

ادامه ضمن معرفی مختصر اين کاکردها به تحليل 

عملکرد نظام ملی ثبت اختراع بر اساس آنها 

 پردازيم.می

آمار کمّی مورد استناد در اين مقاله برگرفته از 

های ثبت ی است که، روی اطالعات اختراعپژوهش

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1387138813891390

تقاضانامههایثبت ثبتشده



 92، پاییز و زمستان 55شماره                                                                                                                                        رهیافت

3 

شده در ايران انجام گرفته است. در اين پژوهش برای 

های نخستين بار اطالعات اسناد ثبت اختراع طی سال

در قالب يک بانک داده مستند شده  1389تا  1387

 سياستی قرار گرفته است. و مورد تحليل

 کارکردهای نظام ثبت اختراع -2

ها ی به وجود نظام ثبت اختراعبه علت  نياز ضرور

های ثبت شده، به چهار کارکرد و حفاظت از اختراع

[؛ به اعتبار 9و  8] شودمیبرجسته اين نظام اشاره 

توان ثبت يک اختراع را برای همين کارکردها می

جامعه ارزشمند دانست. در ادامه اين کارکردها به 

ر د اختصار معرفی و عملکرد نظام ثبت اختراع ايران

  ارتباط با آنها بررسی خواهد شد.

 1نوآوریايجاد انگيزه  -2-1-1

 "ايجاد انگيزه نوآوری"به باور بيشتر صاحبنظران،

های ترين مزيت ثبت و حفاظت از اختراعنخستين و بر

نظريه "شود. طرفداران اين نظريه که محسوب می

گرفته باور دارند که اعطای حق انحصاری نام "2تشويق

ای برداری از اختراع، به عنوان مشوق و انگيزهبهره

کند. برای پی برای مخترعان و پژوهشگران عمل می

توان بردن به نقش تشويقی حفاظت از اختراع، می

شرايطی را فرض کرد که اختراعی مورد حفاظت 

قانونی قرار نگيرد و مخترع در ازای عرضه محصوالت 

يا سود و فکری خود حق و حقوقی نداشته باشند و 

شک مخترع در چنين منفعتی دريافت نکند. بی

ای برای پژوهش و نوآوری نخواهد شرايطی، انگيزه

برداری داشت. بنابراين جامعه با اعطای امتياز بهره

انحصاری از اختراع در مدت زمانی مشخص، تالش 

ن کند. ايهای فکری را تشويق میآفرينندگان دارايی

 ز آن موجب انگيزهحق انحصاری و سود حاصل ا

شود. اختراع و نوآوری بيشتر در مخترع باقی بماند می

                                                           
1 . Incentive Function 

2 . Reward theory 

کند. برای نمونه در متن و اين انگيزه را تقويت می

تشويق پيشرفت علمی و "قانون اساسی آمريکا، از 

به عنوان دليل اصلی اعطای حق انحصاری  "فنی

 .3آشکارا نام برده شده است

مخترعان   "يقنظريه تشو "به باور هواخواهان 

های پژوهش و توسعه خود را تأمين توانند هزينهنمی

توانند به سادگی اختراع را کپی و کنند. زيرا رقبا می

با مخترع رقابت کنند. در اين رقابت )به علت اينکه 

های ثبت اختراع خود را تأمين مخترع بايد هزينه

 [.10کند(، دست باال با رقبای مخترع است ]

 د انگيزه نوآوری در ايرانايجا -2-1-2

برای ارزيابی اينکه آيا نظام ثبت اختراع ايران 

توانسته با اعطای حق انحصاریِ دارای ضمانت اجرا به 

نوآوران اين کشور، آنها را به پژوهش و نوآوری بيشتر 

تشويق کند بايد مورد بررسی قرار گيرد. بخش 

های نوآور در اين بخش انداخت. به خصوصی و شرکت

های خصوصی در ايران تر آيا مديران شرکتبيان ساده

نظام ثبت اختراع کشور را برای حفاظت از حقوق 

دانند؟ بايد توجه شان قابل اطمينان میانحصاری

ان کنندگها بيش از ديگر ثبتداشت که اين شرکت

های ها و شرکتاختراع )همچون افراد، دانشگاه

ی برای دولتی( به دنبال حقوق انحصاری تجار

های خود هستند و آنها تنها در صورت اعتماد اختراع

های خود با خلق نوآوریبه نظام ثبت اختراع، به

دهند و برای خلق و ثبت اختراع اطمينان ادامه می

 کنند.بيشتر انگيزه پيدا می

های توان از نظر مديران شرکتاما چگونه می

ر هايشان دخصوصی در مورد سطح حفاظت از نوآوری

ايران مطلع شد. برداشت عمومی اين است که اين 

های های شرکتحفاظت کافی نيست و نوآوری

و  گيرندکاری قرار میخصوصی به سادگی مورد کپی

1. U.S. Constitution, article 1, section 8, clause 8. 
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طور تواند بههای ايران هم نمینظام ثبت اختراع

هلی نوآور حفاظت کند. اما برای مناسبی از اين شرکت

به دو گزارش  توانفرا رفتن از برداشت عمومی، می

 از حفاظت"و  "پذيری جهانیرقابت" معتبر

اشاره کرد. گزارش  "ايران در افزاریهای نرماختراع

نخست به تازگی از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر 

های وزارت شده است. با همکاری مرکز پژوهش

ای در ميان جمعی از مديران بازرگانی پرسشنامه

خواسته شد که در مورد های ايرانی و از آنها بنگاه

های فکری در ايران نظر دهند. سطح حفاظت از دارايی

نتيجه اينکه بر پايه نظرات مديران وضعيت نسبی 

های فکری بسيار ضعيف ايران از نظر حفاظت از دارايی

 112کشور جهان، ايران در جايگاه  144و در ميان 

است. جالب آنکه برخی از کشورهای فاقد قانون و نظام 

منسجم مالکيت فکری )از جمله برخی از کشورهای 

افتاده آفريقايی و آسيايی( در اين پژوهش بسيار عقب

 [.11اند]در جايگاهی باالتر از ايران قرار گرفته

گزارش دوم نيز در مورد پژوهش انجام شده 

های مجلس شورای اسالمی بوسيله مرکز پژوهش

در منتشر شد. اين پژوهش  1390است که در سال 

دهنده محصوالت و خدمات های توسعهمورد شرکت

ها افزاری جديد در ايران است. مديران اين شرکتنرم

نيز اعتقاد دارند که سازوکارهای حفاظتی اختراعی 

کند و با افزار کفايت نمیموجود برای صنعت نرم

 [.12های فراوانی همراه است]کاستی

، دهندهمانگونه که دو پژوهش باال نشان می

های ها در ايران، سطح حفاظت از اختراعمديران بنگاه

دانند. در اين شرايط بايد به در ايران را کافی نمی

ای ها انگيزهصورت منطقی انتظار داشت که اين بنگاه

گذاری در امور پژوهشی و نوآورانه نداشته برای سرمايه

که  توان ادعا کردباشند. بنابراين با اطمينان فراوان می

ظام ثبت اختراع ايران نتوانسته است نخستين و ن

ترين کارکرد خود را در درون نظام ملی نوآوری مهم

 ايران انجام دهد.

های ايران نيز به تحليل جزييات آمار ثبت اختراع

 هایخوبی همين احساس نبود اطمينان مديران بنگاه

های ثبت خصوصی به سطح حفاظت از اختراع

سهم اندک و  1هد. در جدول دشان را نشان میشده

های ثبت های حقوقی از کل اختراعکاهشی شخصيت

 کنندهشده در ايران آمده است. اما نکته مهم و نگران

های خصوصی از کل اينکه سهم اندک شرکت

های حقيقی در ايران های ثبت شده شخصيتاختراع

هم به سرعت در حال کاهش است. برای نمونه تعداد 

 1387 سال در اختراع 967ها از شرکت اختراعات اين

[ اين 13رسيده] 1389 سال در اختراع 107 به تنها

در حالی است که در بيشتر کشورهای پيشرو در حوزه 

ت ها را ثبهای خصوصی بيشتر اختراعفناوری، شرکت

  شوند.می
 

اختراعات ثبت شده در ایرانهای حقوقی از کل سهم شخصیت -1جدول   

 1387 1388 1389 

های حقوقی )%( از کل اختراعاتسهم شخصیت  16.6 15 11.9 

 

البته بايد توجه داشت که ايجاد انگيزه برای 

ای کارکردی ذهنی است. پژوهش و نوآوری تا اندازه

های يعنی اين احتمال وجود دارد که مديران بنگاه

توليدی و خدماتی نوآور با سطح واقعی حفاظت يا 



 92، پاییز و زمستان 55شماره                                                                                                                                        رهیافت

5 

های حفاظت نظام ثبت اختراع ايران آشنا پتانسيل

ين ای بر پايه همنباشند و برداشت و رفتار آنها تا اندازه

ناآشنايی باشد. اما اين امر هم از بار مسئوليت نظام 

کاهد، زيرا وظيفه درک نيازهای میملی ثبت اختراع ن

سازی آنها در حوزه مديريت مالکيت ها و آگاهبنگاه

فکری نيز بر عهده همين نهاد ملی است. امروزه حتی 

 های آنها پيشينه طوالنیدر کشورهای پيشرو که بنگاه

آفرينی از اختراع دارند، اداره ثبت اختراع در ثروت

ای برای ههای آموزشی و ترويجی گسترداقدام

های کوچک و ها )به ويژه بنگاهآشناسازی بنگاه

دهند. برای نمونه، متوسط( با اين حوزه انجام می

اداره  2012نگاهی به فصل سوم گزارش عملکرد سال 

دهد که اين اداره ثبت اختراع ژاپن به خوبی نشان می

ريزی گسترده و دقيقی برای آشناسازی هر ساله برنامه

های اين کشور با مالکيت فکری و گاههرچه بيشتر بن

 [. 14آفرينی از آنها دارد ]ثروت

های ايران های ترويجی اداره ثبت اختراعفعاليت

فقط برگزاری ساالنه چند همايش با همکاری سازمان 

جهانی مالکيت فکری )و حضور استادانی از سوی آن 

سازمان( است. بنابراين حتی اگر گفته شود که 

های ثبت نونی برای حفاظت از اختراعهای قاظرفيت

های کشور از آنها شده در ايران وجود دارد اما بنگاه

هستند، بايد ذکر کرد که هم مسئوليت اين  اطالعبی

اطالعی تا اندازه زيادی بر عهده مرجع ملی ثبت بی

 اختراع است.

 1بازار آفرينی برای فناوری -1 -2-2

تناقص "ع دومين کارکرد نظام ثبت اختراع رف

است.  2"های نامشهودموجود در خريد و فروش دارايی

های مادی به خريد و فروشی که، بر خالف دارايی

شکلی ملموس و عينی نيست. يعنی مشتری بايد 

خرد آگاه باشد پيش از خريد از محتوای چيزی که می

                                                           
1 . Transactional Function 

های نامشهود آگاه اما اگر مشتری از محتوای دارايی

ه است و ديگر خريد و فروش شود گويی مالک آنها شد

معنا نخواهد داشت. اين تناقص نه تنها در زمانی که 

دارايی فکری همان محصول نهايی است، بلکه زمانی 

که دارايی فکری درونداد کارهای نوآورانه بعدی است، 

شود. بدين ترتيب حفاظت قانونی از تر میپررنگ

های ثبت شده شرط الزم و اساسی برای اختراع

يش بازارهايی برای فروش فناوری و نيز پيدا

 ای فناوری به شمارکنندگان حرفهگيری تأمينشکل

شک در ثبت و حفاظت از اختراع[. بی15آيد ]می

بازار "و نيز  "ايجاد انگيزه نوآوری"های، دو هدف 

در هم تنيده و جدايی ناپذيرند،  "آفرينی برای فناوری

ذاری حق مالکيت ای که با ثبت اختراع و واگبه گونه

به مخترع، شرايط و ضوابط عقد قرادادهای مالی برای 

شود و نوعی آسايش هايی نامشهود مشخص میدارايی

 آيد. خاطر در انجام معامالت به وجود می
 

 بازار آفرينی برای فناوری در ايران -2-2-2

های فکری به در ايران بازار مبادله برای دارايی

خوبی شکل نگرفته است. دو دليل عمده برای اين امر 

توان برشمرد که يکی به طرف عرضه و ديگری به می

طرف تقاضا مرتبط است. در طرف عرضه، زمانی که 

مخترعان و مالکان اختراع، حقوق انحصاری اعطا شده 

ا برای حفاظت از از سوی نظام ملی ثبت اختراع ر

اختراع خود کافی ندانند، راه محرمانگی را برای 

گيرند. های فکری خود در پيش میحفاظت از دارايی

نند کتر، از ثبت اختراع خود صرفنظر میبه بيان ساده

و از فاش شدن اطالعات اختراعات خود به ديگران تا 

حد امکان جلوگيری خواهند کرد. در چنين شرايطی، 

ينه برای مالکان اختراع اين است که خودشان تنها گز

نسبت به ساخت و فروش محصول اختراعی اقدام 

کم در کنند و اميدوار باشند که رقبا نتوانند )يا دست

2 . Arrovian paradox 
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مدت نتوانند( از محصول فروش رفته آنها کوتاه

برداری کنند. راه فروش يا اعطای امتياز کپی

ت زيرا برداری از اختراع به ديگران بسته اسبهره

همانگونه که پيش از اين اشاره شد، افشای اطالعات 

اختراع ثبت نشده )يا ثبت شده و بدون ضمانت اجرا( 

 برای مشتريان بالقوه بسيار پرخطر است. 

اما در سوی تقاضا هم موانع جدی وجود دارد. از 

آنجا که اداره ثبت اختراع گواهی ثبت را بدون انجام  

ه معنای راستين آن( اعطا فرايند تحقيق و مميزی )ب

کند، مشتری بالقوه با ديدن گواهی ثبت هيچ می

اطمينانی ندارد که آيا اين سند به راستی برای يک 

اختراع صادر شده يا خير. اطمينان کاملی وجود ندارد 

که کار انجام شده به راستی مصداق ثبت اختراع باشد 

ن آ و حتی اگر اختراع باشد، اطمينانی وجود ندارد که

اختراع متعلق به صاحب گواهی باشد. از سوی ديگر، 

چون متن تقاضانامه ثبت و به ويژه ادعانامه آن به 

روش علمی و مطابق با استانداردهای پذيرفته شده 

گيرد، مرز حوزه استحفاظی جهانی صورت نمی

های ثبت شده در ايران مشخص نيست. تمامی اختراع

را پر ابهام  اين موارد به شدت موضوع دادوستد

کنند و از انگيزه و تمايل مشتريان بالقوه برای می

کاهند. سازی آنها میگذاری در تجاریهرگونه سرمايه

ی هابايد توجه داشت که  فرايند تجاری سازی اختراع

به خودی خود بسيار پرهزينه، زمانبر و پرخطر است. 

حال اگر اصل دارايی فکری مورد دادوستد هم با ابهام 

سازی افزوده رو باشد بر مشکالت تجاریاوان روبهفر

خواهد شد. در بيشتر کشورها که نظام ثبت اختراع 

تحقيقی در آنها جريان دارد، خريداران بالقوه 

های ثبت شده با استناد به  فرايند دشوار، دقيق اختراع

و علمی مميزی و تحقيق در اداره ثبت اختراع ملی، 

بودن اختراع و مرز حوزه  تا اندازه زيادی از واقعی

                                                           
1 . Disclosure Function 

استحفاظی اختراع اطمينان دارند. اين اطمينان از 

 کاهد.ها تا اندازه زيادی میهای داد و ستد اختراعابهام

های نظام ثبت توان گفت که کاستیدر مجموع می

اختراع ايران هم از نظر ضمانت اجرا و هم از نظر نبود 

قوه بازار بالنظام تحقيقی، هر دو سوی عرضه و تقاضای 

ها را تضعيف کرده است. نبود دادوستد حقوق اختراع

اطمينان و ابهام اينگونه دادوستدها در ايران آنچنان 

ها زياد است که در عمل، بازار دادوستد حقوق اختراع

)به عنوان جزء الزم نظام ملی نوآوری( شکل نگرفته 

 های فکریاست. بايد تأکيد کرد که دادوستد دارايی

از نين بازيگران مختلف نظام ملی نوآوری پيشميا

های نو و رونق توسعه فناوری در سازی فناوریتجاری

 اين نظام است. 

 1تشويق افشای اطالعات اختراع -2-3-1

های، نقش مزيت ديگر ثبت و حفاظت از اختراع

نظام ثبت اختراع است که در چارچوب  "افشاگری"

شود. لور میمتب "نظريه تشويق اطالعات اختراع"

بسياری بر اين باورند که اگر اطالعات فنی اختراع در 

ازای حفاظت قانونی افشا نشوند، اين اطالعات برای 

مانند. اما يکی از هميشه مکتوم و ناگفته باقی می

اهداف نظام ثبت اختراع اين است که مخترع و جامعه 

مند شوند. از يک سو مخترع در جايگاه هر دو بهره

برداری از اختراع و دستاورد حصاری حق بهرهصاحب ان

برد و از سوی ديگر، جامعه نيز از فکری خود سود می

شود. اگر مند میها بهرهاطالعات نهفته در اختراع

های چنين سازوکاری وجود نداشت، مخترعان يافته

کنندگان و به طور کلی عموم خود را از رقبا، مصرف

ای که به اين ترتيب کردند. درجامعهمردم پنهان می

شود، پيشرفت علم به کندی از دانش محروم می

ها و پذيرد و اطالعات سودمند در خانهصورت می

 ماند.ها پنهان میشرکت



 92، پاییز و زمستان 55شماره                                                                                                                                        رهیافت

7 

در قانون ثبت اختراع بيشتر کشورها، شرط افشا 

گيری به صراحت قيد شده و مرز آن هم با سخت

 عای مشخص شده است. طبق قانون، افشای اختراويژه

ای باشد که شخصی با مهارت متعارف در بايد به گونه

فن مربوط بتواند با استفاده از اطالعات افشا شده، 

[. در بيشتر کشورها اگر 16] 1اختراع را از نو بسازد

ملی ثبت اختراع تشخيص دهد  دادگاه صالحه يا اداره

که مخترع اختراعش را به خوبی و به اندازه کافی افشا 

نکرده است )و به بيان ديگر، شيوه افشای او 

ن وسيله ايتوانمندساز نبوده(، امتياز ثبت اختراع به

 [.   17] 2شودمراجع از اعتبار ساقط می

های در اين اندازه، بسيار شای اطالعات اختراعاف

مهم است و مزايای ارزشمندی به همراه خواهد داشت. 

نخست اينکه ديگر مخترعان و پژوهشگران از جزئيات 

د کننشوند و تالش میاختراع صورت گرفته آگاه می

که با پرهيز از اختراع دوباره، اختراع کنونی را بهبود 

و  های نوينوند توسعه فناوریدهند و به اين ترتيب ر

گيرد و اين امر برای جامعه مفيد شتابی دوچندان می

[. بنابراين افشای 18بسيار مفيد و سازنده خواهد بود ]

تواند موجب شتاب های ثبت شده کنونی میاختراع

های نوين بخشيدن و همچنين هدايت توسعه فناوری

ده از هايی که بسياری از آنها در آينشود؛ فناوری

[. دومين مزيت 19قابليت ثبت برخوردار خواهند بود ]

افشای اختراع مشخص کردن حد و مرز اختراع و 

حقوق انحصاری اعطا شده است. به منظور جلوگيری 

های فکری های ناخواسته به دارايیاز سوء استفاده

ديگران، الزم است که افراد جامعه نه تنها از ثبت 

بلکه بايد بتوانند با اختراعی مشخص آگاه شوند 

دسترسی به اطالعات آن، قلمرو انحصاری اختراع را 

 [.20به دقت مشخص کنند ]

                                                           
های ايران )بند ج( قانون ثبت اختراع 6.  به عنوان مثال: ماده  1

های قانون ثبت اختراع U.S.C. 112 Specification 35و 

 کشور آمريکا

بنابراين افشای اختراع نه تنها به پيشبرد علم و 

فات تواند از تخلکند بلکه میفناوری کمک شايانی می

ناخواسته جلوگيری کند، زيرا ثابت شده بسياری از 

و استفاده بدون اجازه از متخلفانی که به نقض قانون 

شوند از وجود  های فکری ديگران متهم میدارايی

[. آنها 21اند ]اختراعی مشابه اختراع خود آگاه نبوده

طور نيز مانند ساير مخترعان با کوشش و تالش خود به

 اند. از اينتصادفی به فناوری مشابهی دست يافته

تواند با آگاه کردن رهگذر افشای اختراع می

های مشابه، از اتالف زمان پژوهشگران از وجود اختراع

های تکراری و از و انرژی آنها برای رسيدن به فناوری

ثمر جلوگيری کند های هنگفت و بیصرف هزينه

توان به روشنی دريافت که افشای [. در نتيجه می22]

های پيموده شده اختراع مانند يک راهنما راه

هد و با در اختيار قرار دمخترعان ديگر را نشان می

دست آمده و  های بهدادن اطالعات و دانش فناوری

های جديدی را پيش روی کوتاه کردن مسير، راه

 [.22آورد ]وجود میپيشرفت علم و دانش در جامعه به

امروزه با توجه به پيشرفت شتابان فناوری 

ارتباطات و اطالعات و نفوذ بيش از پيش اينترنت، 

های طالعات افشا شده اختراعدسترسی به ا

زه و منافع تا "تشويق افشا"يافته و کارکرد گسترش

های ای به خود گرفته است. امروزه تحليلگسترده

 نيازساز و پيشها، زمينهمبتنی بر اطالعات اختراع

ه تر در حوزريزی بهتر و دقيقگذاری و برنامهسياست

 علم و فناوری در سطوح مختلف ملی، صنعتی و

[. برای نمونه 25و  24و  23بنگاهی شده است ]

ود های ختوانند پيامد سياستگذاران ملی میسياست

های ارزيابی و سنجش کنند، نقش را در حوزه اختراع

ا های رهای صنعتی در زمينه اختراعها و بنگاهدانشگاه

 Requirements for 2165.03. به عنوان مثال: ا  2

Rejection for Lack of Best Mode  قانون ثبت

 های کشور آمريکااختراع
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بررسی و مقايسه کنند، بهترين مخترعين در سطح 

نند، ميزان همکاری ملی را شناسايی و تشويق ک

های گوناگون را بسنجند، توزيع مخترعين از بخش

ها و مخترعان در سطح ملی و جغرافيايی اختراع

 استانی را بکاوند و ... . 

تشويق افشای اطالعات اختراع در ايران-2-3-2  

افشای اختراعات در ايران از دو ديدگاه قابل تحليل 

فشا. در ادامه، (کفايت ا2( چگونگی افشا و )1است: )

 شود:افشای اختراع از هر دو ديدگاه تحليل می

 چگونگی افشا 

با نگاهی به وضعيت دسترسی به اطالعات 

توان مشاهده کرد که اداره ثبت ها در ايران میاختراع

اختراع همچنان يک نشريه يا وبگاه مستقل و قابل 

اندازی نکرده است. به بيان جستجو به اين منظور راه

های فناوری اطالعات در زمينه افشای از ظرفيت ديگر،

ها استفاده مناسبی به عمل نيامده است. اين اختراع

نامه اجرايی قانون آيين 173در حالی است که در ماده 

در "ثبت اختراع، مرجع ثبت اختراع موظف شده که 

کنوانسيون پاريس و ساير  12اجرای ماده 

ر ای را به منظو ، نشريه"های مرتبط با آنکنوانسيون

ها با ذکر مشخصات مالکان آنها انتشار خالصه اختراع

نامه نيز مرجع همان آيين 167منتشر کند و در ماده 

ثبت مکلف شده که نسبت به الکترونيکی کردن کليه 

مراحل از جمله انتشار آگهی اقدام کند. در نبود نشريه 

الکترونيکی )يا حتی کاغذی( ويژه افشای عمومی 

ترين راه دسترسی به اطالعات ها، همچنان مهماعاختر

ها در ايران، نسخه چاپی روزنامه رسمی کشور اختراع

شک با توجه به شمارگان محدود اين روزنامه است. بی

ها روی و وجود انبوهی از اطالعات نامرتبط با اختراع

های آن( های خريد و هزينهآن )و همچنين دشواری

ت برای جمع زيادی از مردم دسترسی به اين اطالعا

 به ويژه در بيرون از پايتخت امکاندير نيست.

 کفايت افشا 

قانون ثبت  6تر اشاره شد که مطابق ماده پيش

 و گويا اظهارنامه بايد در مذکور ادعای"اختراع 

 برای که نحوی به باشد، همراه توصيف با و مختصر

 و واضح مربوط در فن عادی مهارت دارای شخص

 اختراع برای اجرائی روش يک حداقل و باشد کامل

 54قانون در کنار ماده  6زمانی که ماده  ."کند ارائه

)که دسترسی به اطالعات موجود در دفاتر ثبت و 

داند( قرار دريافت اطالعات مورد نياز را حق همگان می

توان به خوبی دانست که ضرورت افشای گيرد، می

قوقی ايران به عنوان کامل اطالعات اختراع در نظام ح

 شرط شکلی اعطای حق اختراع مورد نظر بوده است

نامه اجرايی قانون آيين 173با وجود اين، در ماده 

 خالصه"ثبت اختراع، وظيفه مرجع ثبت به انتشار 

با ذکر مشخصات مالکان آنها محدود  "هااختراع

گذار است. به بيان ديگر، در حالی که قانونشده

م اطالعات اختراع )به ويژه توصيف و دسترسی به تما

نامه اجرايی داند، در آيينادعاها( را حق همگان می

تنها به انتشار خالصه اختراعات و اطالعات مالکان آنها 

کفايت شده است. اما مرجع ثبت حتی در همان اندازه 

نامه اجرايی هم در جهت محدود تصريح شده در آيين

ده است. از جمله افشای اختراعات ثبت شده نکوشي

ی المللطبقه بين"مصاديق بارز اين امر قيد نکردن 

در آگهی ثبت )مندرج در روزنامه رسمی(  "اختراع

بندی در زمان ثبت نه تنها حوزه است. درج اين طبقه

دهد )بر خالف عنوان فنی اختراع را به خوبی نشان می

اختراع که معموالً کلی و مبهم است( و از همين نظر 

ين روش جستجو و دسترسی به اطالعات بهتر

ها رود، امکان انواع و اقسام تحليلهابه شمار میاختراع

ها و هم سياستگذاران ملی فراهم را هم برای بنگاه

 آورد.می

اما کفايت افشا در نظام ثبت اختراع ايران از 

ديدگاه ديگری نيز قابل بررسی است. همانگونه که 
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ثبت در ايران طبق قانون  پيش از اين اشاره شد، مرجع

های ثبت اختراع را از نظر موظف است که تقاضانامه

انطباق با شرايط شکلی و ماهوی بررسی کند، اما تا به 

امروز سازوکارهای اجرايی بررسی ماهوی اختراعات در 

اداره ثبت اختراع فراهم نيامده است و چنين 

ی تشود. بنابراين، حهايی به درستی انجام نمیبررسی

در صورت دسترسی به متن کامل تقاضانامه ثبت، 

های فراوانی در مورد آن مطرح برای خواننده ابهام

خواهد بود که از اعتبار اطالعات ارائه شده بسيار 

کاهد. بنابراين حتی اگر نظام کنونی ثبت اختراع می

ايران سازوکار مناسبی برای انتشار گسترده اينترنتی 

هم آورد، باز هم به علت انجام اسناد ثبت اختراع فرا

کم بر پايه استانداردهای نشدن بررسی ماهوی )دست

پذيرفته شده جهانی( نخواهد توانست به نقش خود 

های به برای افزايش رفاه عمومی از راه افشای اختراع

 اندازه کافی عمل کند.

بنابراين، عملکرد نظام کنونی ثبت اختراع ايران از 

فايت افشای اختراع با دو منظر چگونگی و ک

ی المللی فاصله فراواناستانداردهای پذيرفته شده بين

دارد. به بيان ديگر، ضعف شديد کارکرد افشای اختراع 

شود که نظام ثبت اختراع به نقش در ايران باعث می

خود در شتاب بخشيدن و همچنين هدايت توسعه 

های نوين شود و مشخص کردن حد و مرز فناوری

  صاری اعطا شده به خوبی عمل نکند.حقوق انح

 1ارسال پيام -2-4-1

ايجاد "اگر تنها کارکردهای نظام ثبت اختراع 

بودند، در مواردی که  "بازار آفرينی"و  "انگيزه

مخترعان بازار چندانی برای اختراع خود متصور 

ی شان را کافنبودند يا ضمانت اجرای اختراع ثبت شده

ند کرددانستند، برای ثبت اختراع خود اقدام نمینمی

کم دادند آن را محرمانه نگاه دارند. دستو ترجيح می

                                                           
1 . Signaling Function 

با ثبت نکردن اختراع مجبور نبودند جزئيات 

 شان را برای عموم افشا کنند. اختراع

اما واقعيت چيز ديگری است و در بسياری موارد 

را ثبت مخترعين با وجود شرايط باال اختراعتشان 

گيری باال بر پيش رسد نتيجهکنند. به نظر میمی

فرض مهمی استوار است: اگر اطالعات اختراع برای 

شوند و هدف از عموم افشا شود، مخترعان متضرر می

دادن حقوق انحصاری هم جبران همين ضرر است. اما 

ای مخترع از افشای اگر فرض کنيم که در شرايط ويژه

ببرد يا فرض کنيم که مخترع  اطالعات اختراعش سود

غير از حقوق انحصاری دستاوردهای ديگری نيز از 

گيری باال ثبت اختراع خواهد داشت، در نتيجه

نظر خواهيم کرد. به بيان ديگر، اگر مخترع از تجديد

رسانی گسترده در مورد اختراعش سود ببرد، در اطالع

آن صورت حتی اگر ارزش حقوق انحصاری حاصل از 

از نظر او صفر هم باشد، نسبت به ثبت اختراع ثبت 

 [.26اقدام خواهد کرد ]

ارسال "ثبت اختراع در مواردی همچون وسيله 

کند. مخترع با ثبت برای مخترع عمل می "پيام

تواند اطالعاتی معتبر به ناظرانی منتقل اختراعش می

صورت حاضر نبودند هزينه الزم  کند که در غير اين

العات را بپردازند. بايد به ياد داشت برای کسب آن اط

که هزينه کسب اطالعات ثبت اختراع برای عموم 

بسيار کم است. برای نمونه ناظران بيرونی ممکن است 

با استناد به اطالعات موجود در اختراع نتيجه بگيرند 

کننده آن را که اين اختراع ارزش آتی شرکت ثبت

ن شرکت افزايش خواهد داد و تصميم بگيرند در آ

دانند که گذاری کنند. ناظران چون میسرمايه

ند گذرها برای ثبت از فيلتر بررسی ماهوی میاختراع

تواند به ابطال حقوق اختراع و ارائه اطالعات غلط می

بيانجامد، به اين اطالعات بيشتر توجه می کنند. 

[26.] 
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ها برای ارسال پيام در توان از ثبت اختراعمی

ی هم استفاده کرد. برای نمونه شرکتی های ديگربافت

های زيادی در ارتباط با يک فناوری خاص که اختراع

ثبت کرده است، اين پيام را برای نخبگان و 

فرستد که اين دانشمندان برجسته آن حوزه می

شرکت برای کار کردن مناسب است. کارکرد ارسال 

ها تواند برعکس هم باشد. يعنی شرکتپيام حتی می

های روند که اختراعنبال استخدام کسانی میبه د

خوب يا زيادی در ارتباط با فناوری مورد عالقه آنها 

ها، گاهی از ثبت کرده باشند. حتی در شرکت

وری کارکنان پژوهشی ها برای سنجش بهرهاختراع

شود و کارکنان با ثبت اختراع اين پيام را استفاده می

 اند. فرستند که عملکرد خوبی داشتهمی
های ثبت شده توسط يک شرکت، پيامی مبنی اختراع

ها و دستاوردهای آن در زمينه يک فناوری خاص بر قابليت

[ و شناختی که از اين راه حاصل 18شود ]محسوب می

تواند مبنايی برای تأمين مالی خود می شود به نوبهمی

خصوص در قالب های پژوهشی آن شرکت )بهفعاليت

دعا توان اخطرپذير( باشد. بدين ترتيب میگذاری سرمايه

شود و در کرد که ثبت اختراع، پيامی است که ارسال می

های پژوهشی مؤثر هدايت بهتر سرمايه به سوی فعاليت

های نوين به است و نقش مهمی در افزايش ورود فناوری

 [.27کند ]بازار ايفا می

 ارسال پيام در ايران -2-4-2

ه با هدف ترويج فرهنگ هاست کدر ايران سال

های ای از کانال سازماننوآوری امتيازهای ويژه

شود که از جنس مختلف دولتی به مخترعان داده می

گيری اقتصادی از اختراع حقوق انحصاری برای بهره

نيستند. اين امتيازها از طريق مراجع گوناگون و بر 

يرد. گپايه شرايط احراز مختلفی به مخترعان تعلق می

توان به موارد زير اشاره کرد: جمله اين امتيازها می از

مندی معافيت )موقت يا دائم( از خدمت سربازی؛ بهره

بهره؛ امتياز ارتقا برای های بدونن برگشت يا کماز وام

ها و مراکز پژوهشی؛ ورود اعضای هيئت علمی دانشگاه

بدون آزمون به برخی مقاطع تحصيلی دانشگاهی 

های تلويزيونی و ای )مصاحبهرسانهباالتر؛ توجهات 

مندی از ...(؛ و قرار گرفتن در ميان نخبگان و بهره

 مزايای مربوط.

بخشی به افراد و نقش اين امتيازها در انگيزه

ها برای ثبت اختراع در ايران اگر از کسب شرکت

حقوق انحصاری بيشتر نباشد، کمتر نيست. يکی از 

ورها، مخترعان داليلی که برخالف بسياری از کش

 90تا  80فردی در ايران سهم بسيار بااليی )بين 

های ثبت شده ساالنه را به خود درصد( از کل اختراع

دهند هم نشان از اهميت کارکرد ارسال اختصاص می

 پيام در نظام ثبت اختراع ايران دارد.

« نوآوری و شکوفايی»، سال 1387در سال 

د.  در آن سال امتيازهای مخترعان به اوج خود رسي

های فراوانی برای ارتقای های دولتی اقدامسازمان

فرهنگ و گسترش به گفتمان نوآوری انجام دادند و 

ای در ای بسيار گستردههای بازتاب رسانهاين اقدام

سطح جامعه داشت. امتيازهای باال از طريق مراجع 

دولتی مختلف و بر پايه شرايط احراز گوناگون داده 

ا دو روند کلی به خوبی در تمام آنها قابل شد، اممی

به اوج  1387ها در سال ( اين امتياز1مشاهده است: )

اند يا شرايط ، اما پس از اين سال يا کم شدهرسيده

( اين 2است و )تر شده گيرانهاحراز آنها سخت

ـ محور بود و به آرامی به ها، در ابتدا کامالً فردامتياز

 رود. مخترع و نوآور می هایسوی تشويق شرکت

برای نمونه بنياد ملی نخبگان که زمانی مخترعان 

 هایرا پس از تأييد اختراعشان توسط سازمان پژوهش

 کرد به آرامی ازعلمی و صنعتی ايران نخبه تلقی می

اين سياست فاصله گرفت و امروزه شرايط احراز 

کند که در گيرانه اعمال مینخبگی را آنچنان سخت

نفر در دايره تعريف جديد نخبگی  40شور تنها کل ک

گنجند و برای بسياری از مخترعان در اين جمع آن می

محدود و يا حتی در جمع استعدادهای برتر جايگاهی 
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گيری [. يکی از داليل اصلی اين سخت28نيست]

های ها و سازمانفزاينده، پی بردن هرچه بيشتر اداره

ت ناشی از نبود نظام متوالی اعطای امتيازها به مشکال

تحقيقی بوده است. نبود نظام تحقيقی، ابهامی فراوان 

در شرايطی اختراعی و مرز حوزه استحفاضی و حتی 

مالکيت اختراعات ثبت در پی داشت. بنابراين هر کدام 

ها )برای پرهيز از هرگونه گمان در از اين سازمان

تخصيص صحيح امکانات و اعتبارات( سازوکاری 

ها بر پايه تعريف خاص برای ارزيابی اختراعموازی 

خود از اختراع به وجود آوردند و به تدريج با آزمون و 

گيری آن افزودند. اين خطا و يادگيری بر سخت

شان، به های موازی عالوه بر هزينه سنگينارزيابی

تدريج از جاذبه ثبت اختراع برای افراد کاستند زيرا 

داره ثبت اختراع در اين بسياری دريافتند که گواهی ا

ود شرو نمیها همچون گذشته با استقبال روبهسازمان

و برای برخورداری از امتيازها بايد فرايندهای ديگری 

 را با صرف هزينه و انرژی فراوان طی کنند.

توان نتيجه گرفت که انگيزه با توجه به اين امر می

 عها در ثبت اخترابرای افراد و شرکت "ارسال پيام"

کمتر شده است. البته بررسی دقيق وجود و شدت 

 کنندگان اختراع در ايراننزد ثبت "ارسال پيام"انگيزه 

شک کاهش نيازمند پژوهش جداگانه است اما بی

انگيزه ثبت اختراع فقطبرای ارسال پيام کاماًل 

محسوس است. البته اين کاهش انگيزه با افزايش 

های تقاضانامهاطالع عمومی از نبود بررسی ماهوی 

های مطرح شده در مورد ارزش ثبت اختراع و ابهام

 ثبت اختراع در ايران، تشديد شده است. 
از سوی ديگر نبود امکان دسترسی آسان و ارزان 

های ايران، در عمل کارکرد قيمت به اطالعات اختراع

ارسال پيام را به اقدام فردی تک تک مخترعين در مراجعه 

های دولتی مختلف و درخواست زمانها و ساهبه ادار

های احتمالی محدود کرده است. در مندی از امتيازبهره

های توليدی و خدماتی )به ويژه در بخش اين ميان، شرکت

های توانستند مخاطب بهتری برای پيامخصوصی( که می

سازی گذاری خود به تجاریارسالی باشند و با سرمايه

امر محروم هستند. به بيان  ها کمک کنند، از ايناختراع

ديگر، مادامی که کارکرد افشای اختراع به درستی صورت 

تواند به خوبی انجام نگيرد، کارکرد ارسال پيام هم نمی

 شود.

توان گفت که دسترسی بنابراين، در مجموع می

های فزاينده ها در کنار ابهاممحدود به اطالعات اختراع

های اختراع صادر شده، و عمومی در کم و کيف گواهی

به تدريج به نقش ارسال پيام )که شايد بارزترين وجه 

نظام ثبت اختراع ايران باشد( ضربه جدی وارد کرده 

توان انتظار داشت که کنونی می است. با ادامه شرايط

روز به روز از مطلوبيت ارسال پيام از راه ثبت اختراع 

های ثبت شده ملی در ايران کاسته شود و آمار اختراع

 باز هم کاهش يابد.  

 گيرینتيجه -3

های ثبت شده در روند کاهش شديد آمار اختراع

های ايران و به ويژه سهم اندک و کاهنده اختراع

و خصوصی، زنگ خطری را در حوزه علم  هایشرکت

فناوری کشور به صدا درآورده است. اين درحالی است 

که در تمامی اسناد باالدستی توسعه علم و فناوری 

کشور بر افزايش آمار ثبت اختراع  تأکيد شده است. 

اما برای قضاوت در مورد عملکرد نظام ملی ثبت 

ا همان اختراع بايد در مورد چهار کارکرد اصلی ي

فلسفه وجودی اين نظام بررسی تحليلی انجام داد. اين 

 چهار کارکرد عبارتند از: ايجاد انگيزه نوآوری، 

بازار آفرينی برای فناوری، تشويق افشای اطالعات 

اختراع و ارسال پيام. فضای منتج از انجام اين چهار 

های کليدی نظام ملی نوآوری به کارکرد، از زيرساخت

و هرگونه خللی در آن، به عملکرد نظام  رودشمار می

رساند که اين آسيب ملی نوآوری آسيب جدی می

 مدت است.مدت و بلنددارای اثرات مخرب کوتاه
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در اين مقاله، برای نخستين بار چهار کارکرد 

مطلوب از نظام ملی ثبت اختراع ايران از منظر علمی 

مورد ها و تا حدامکان بر پايه آمار و ارقام و مستند

ام دهد که نظتحليل قرار گرفت. اين تحليل نشان می

ثبت اختراع نتوانسته با تضمين حقوق انحصاری 

تجاری صاحبان اختراع، محرکی برای نوآوری در 

سطح ملی باشد. همچنين اين نظام نتوانسته سهم 

ا هگيری بازار تبادل اختراعبايسته خود را در شکل

ايفا کند. کارنامه ميان اجزای مختلف نظام نوآوری 

عملکرد نظام ثبت اختراع ايران از منظر افشای 

های ثبت شده هم بسيار ضعيف است. اطالعات اختراع

ترين کارکرد اين نظام در گذشته، رسد مهمبه نظر می

ارسال پيام )آن هم در سطح فردی( بود، که اين 

های کارکرد هم به مرور زمان رنگ باخت و کاهش

به  توانتقاضا برای ثبت اختراع را می شديد و اخير در

 افول اين کارکرد نسبت داد.

کوتاهی در برقرای نظام بررسی ماهوی شرايط 

ثبت اختراع )نظام تحقيقی ثبت اختراع(، يکی از 

ترين عوامل ضعف کارکردهای نظام ثبت اختراع مهم

کدام از بوده است زيرا در نبود نظام تحقيقی هيچ

اختراع آنگونه که بايسته است  کارکردهای نظام ثبت

تر نبود نگاه کالن قابل انجام نخواهد بود. اما از آن مهم

پذيری صنعت ملی در مديريت نظام اقتصادی و رقابت

های ايران است. به بيان ديگر، مديريت ثبت اختراع

نظام ثبت اختراع در ايران در حال حاضر ارتباط 

ود را در قالب مناسبی با نظام ملی نوآوری ندارد و خ

چهار کارکرد فوق )که فلسفه وجودی اين نظام 

کند. نظام ثبت اختراع ايران هستند( تعريف نمی

 های کالنتاکنون موضعی انفعالی در قبال سياست

علم و فناوری کشور داشته و خود را فقط مجری ثبت 

درخواست مراجعان به تنها شعبه آن اداره در تهران 

 داند. می

بايد تأکيد کرد که آمارها نشان از سستی در انتها 

دهند و های نظام ثبت اختراع ايران میفزاينده پايه

اين امر با روند پيشرفت کشور ايران در حوزه علم و 

فناوری نه تنها سازگار نيست بلکه به عنوان مانعی 

کند. بنابراين شايسته جدی بر سر راه آن عمل می

و مديريت علمی است در راستای بهبود اين نظام 

کارکردهای چهارگانه آن در قالب نظام ملی نوآوری 

 اقدام فوری به عمل آيد.

 منابع

 اداری روال در مخترعان سردرگمیريز، ع.  [ قلع1]

 .1390بهمن  5، خبرگزاری مهر، اختراع ثبت پيچيده

 اختراعات از زيادی بخشفرد، ع.  تهرانی [ عباسپور2]

مصاحبه خبرگزاری مهر ، ندارند علمی ارزش شده ثبت

 مجلس تحقيقات و با رييس کميسيون آموزش

 .1388مرداد  12اسالمی.  شورای

 .ش بهای ثبت اختراعيانتقاد از افزای، ح. ميرح [3]

های س سازمان پژوهشيرئمصاحبه خبرگزاری مهر با 

 .1388ارديبهشت  4. رانيعلمی و صنعتی ا

[ مصاحبه خبرگزاری فارس با مديرکل مالکيت 4]

 افزايش و اختراعات ثبت درصدی 30 کاهشصنعتی. 

 . 1390بهمن  9. صنعتی طرحهای

 و علمی [ مصاحبه خبرگزاری فارس با معاون5]

به  مالی منابع اختصاصجمهوری.  رئيس فناوری
 5.  کشور در اختراع ثبت انفجاری رشد /مخترعان

 .1388ارديبهشت 

 و نظارت [ مصاحبه خبرگزاری فارس با مديرکل6]

 رشد فناوری. و تحقيقات علوم، وزارت فناوری ارزيابی

فروردين  30 .کشور در اختراع ثبت درصدی 65

1389. 

 

 


