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  :های دولتی ایرانهای فکری در پژوهشگاهمدیریت دارایی

  یک مطالعه چند موردی

 2و الهه السادات اسماعیلی 1*مهدی گودرزی

 

 چکیده

ق، خل ،امروزه تغییرات سریع در نیازهای مشتریان 

های فکری را به برداری از داراییتوسعه و بهره

موضوعی کلیدی درتوسعه فناوری تبدیل کرده است. 

دهنده فناوری در اغلب یکی از نهادهای اصلی توسعه

 هستند. اما نگاهی بهی دولتی هاپژوهشگاهکشورها، 

 هایسال ایران دولتی یهاپژوهشگاهدستاوردهای 

های توانمندی که با وجود دهدگذشته نشان می

 امر در آنها از بسیاری انجام پژوهش، در فراوان

 ناموفق های فکریسازی و مدیریت داراییمستند

ررسی ب تحقیق، این اصلی هدف بنابراین. اندکرده عمل

 یهاپژوهشگاه های فکری درارایینحوه مدیریت د

های ایران و شناسایی مشکالت و کاستی دولتی

 از پس تحقیق این در سبب همین به .استموجود 

 از برخی بندیطبقه و تحقیق ادبیات بر گذرا مروری

 های فکری،دارایی مدیریت حوزه در شده هئارا مفاهیم

 رایران د دولتی سه پژوهشگاه هایبررسی فعالیت با

 یمالحظات و هاتوصیه زمینه مدیریت مالکیت فکری،

 لمع توسعه عرصه در فعال سیاستگذاران و مدیران به

مدیریت  موفقیت افزایش برای کشور فناوری و

 هئارا کشور ی دولتیهاپژوهشگاه های فکری دردارایی

 .است شده

                                                           
 goodarzi@atu.ac.ir گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی . عضو هیئت علمی 1

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبایی 2

های فکری، مدیریت دارایی واژگان کلیدی:

پژوهشگاه دولتی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، 

پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه علوم و فناوری 

 .و پوشش رنگ

 

 مقدمه -1

تا چند دهه پیش، سیاستگذاران فعال در عرصه 

رتبه اول  خود، مباحث کالسیک درتوسعه اقتصادی 

د لیتو دستیابی را به درکشورها به توسعه اهمیت 

 بین نیروی کار و افزایشو در این  دادندمی سرمایه

خدماتی نیز نقش مهمی صنعتی و  ،واحدهای تولیدی

با رشد و توسعه سریع فناوری از  . اماکردندایفا می

اواخر قرن بیستم، خصوصًا فناوری ارتباطات و 

و توسعه دانش  اطالعات، مشخص شد که تولید

کشور  یک تصادیاق در پیشرفتکلیدی نقش  فناوری،

 دیگر کسی به دیدگاه کالسیک کند و تقریباً ایفا می

رشد پارامتر اصلی  تنها تولید سرمایه به عنوان

 .کندمینگاه ناقتصادی 

و  دانش تولید، توزیع و کاربرد ؛در نگاه جدید

عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی،  فناوری،

 اقتصادی هایثروت و اشتغال در تمامی فعالیت تولید

دانش، اکتساب،  فرایندهای خلق و ایجاد و برای است
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 دولتمردان با انجاماشاعه و کاربرد عملی آن 

 هایزیرساختتا  کننددقیق تالش می ریزیبرنامه

فراهم را  بنیاندانشی اقتصاد پیشرفتالزم برای 

های اصلی در توسعه اقتصاد یکی از زیرساخت .ندنک

 یت از مالکیت فکریبیان در کشورها، نظام حمادانش

بدون حمایت از دستاوردهای فکری بشر و زیرا  ،ستا

ی قانونبرداری غیرو نخبگان از بهره پژوهشگرانترس 

از آثارشان، امکان رشد و توسعه دانش و فناوری پدید 

 روند فزاینده وابستگی صنایع آید. به همین سبب،مین

ای هدستمایبشر انه دنیا به محصوالت و تولیدات خالق

ای در راستبروز و ظهور اقتضائات مدیریتی جدید  برای

ازار در ب نوآورانهو ی فنی رقابتهای برداری از مزیتبهره

 برداری ازدر این میان، خلق، توسعه و بهرهشده است. 

 یکی از عنوانههای فکری، بانواع مختلف دارایی

امل ایجاد مزیت رقابتی وترین عو کلیدی ترینمهم

ی توانایی نسب یها در گروبوده و موفقیت بنگاهمطرح 

به  برداریآنها در کسب، توسعه، نگهداری و بهره

. است های فکری، درمقایسه با رقبااز دارایی هنگام

که  شد موجبها ن داراییایهاهمیت و نقش عمد

های فعال در ها و سازماندر بنگاه ان عالیمدیر

 ویژههب و فناوری،های مختلف اقتصادی عرصه

های داراییمدیریت موضوع  ،هاپژوهشگاهها و دانشگاه

ای را در ساختار و بخش ویژه ندریگبفکری را جدی 

. مشابه ن مدیریت اختصاص دهندایهسازمانی خود ب

مدیریت واحد  ،ی هر سازمانهای مدیریتسایر حوزه

های و مسؤلیت وظایفمالکیت فکری نیز دارای 

تواند به مدیران ها میآن که شناختاست  ایویژه

. ه هرچه بهتر وظایف خود کمک کنددر ارائ هاسازمان

 یزیربه همین ترتیب در این حوزه نیز نیاز به برنامه

های کالن کالن و بلندمدت در راستای اهداف و برنامه

راهبرد مدیریت تدوین سازمان وجود دارد. از این رو 

ی ت رقابتمالکیت فکری برای حفظ و ارتقای موقعی

 اتموملز های اقتصادی، ازمراکز تحقیقاتی و بنگاه

 . آیدشمار می به مدیریتی در این عرصه

این مقاله با هدف ایجاد  ،اشاره شد ه آنچه کهتوجه ب با

های درک بهتر در خصوص مفاهیم مربوط به شیوه

ازی سکارگیری و پیادههمدیریت مالکیت فکری و نحوه ب

کشور به عنوان یکی از  دولتیی هاپژوهشگاهآن در 

بنیان دهی به اقتصاد دانشثر در شکلنهادهای مؤ

موجود  ده است تا با شناسایی وضعشکشورمان تدوین 

ن نقاط کردها و مشخص مدیریت مالکیت فکری در آن

شان، راهکارهایی ضعف و قوت موجود در ساختار اجرایی

های فکری در را برای ارتقا سطح مدیریت دارایی

 ه دهد.های کشور ارائژوهشگاهپ

صلی مطرح در این مقاله به شرح ا هایاین راستا سوال در

 :است زیر

  مفهوم مدیریت مالکیت فکری و اجزای آن چه

 ؟چیست

  حاضر فرایند مدیریت مالکیت فکری در در حال

 های دولتی کشور چگونه است؟پژوهشگاه

  نقاط ضعف و قوت مدیریت مالکیت فکری در

های دولتی کشور در مقایسه با یکدیگر پژوهشگاه

 چگونه است؟

  راهکارهای موجود برای بهبود وضعیت مدیریت

ی دولتی کشور هاپژوهشگاهدر  مالکیت فکری

 ؟چیست

 مروری برادبیات موضوع -2

 مدیریت مالکیت فکری -2-1

توان گفت که مالکیت فکری، کلی می یدر نگاه

 قانونی صاحبان آثار فنی، ادبیداشتن مالکیت و سلطه 

تواند از منافع و شکل خاصی از و هنری است که می

طور انحصاری در هدستاوردهای ابراز شده خود، ب

د. به عبارت کننچارچوب زمانی مشخصی استفاده 

ی هاآوریها و نودیگر، مراد از مالکیت فکری، آفرینش

که در نتیجه  استهای افراد منتج از افکار و اندیشه

های صنعتی، فنی، ادبی و هنری فعالیت در زمینه

آید و توسط دولت و قانون در یک چارچوب پدید می
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 زمانی و مکانی مشخص از آن حمایت 

 .[1] شودمی

ها و ها با تدوین سیاستدر این راستا، دولت

آورندگان حق قانونی به پدیددادن  به منظورقوانینی

و های فکری در استفاده از مزایای اخالقی مالکیت

اقتصادی اثر خلق شده خود و نیز حمایت از حقوق 

جامعه در دسترسی به این آثار و نیز ترویج خالقیت، 

 به منظورانتشار و استفاده از نتایج آثار خلق شده 

 اعیتجارت آزاد و مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتم

 پردازند.های فکری میجامعه، به حمایت از مالکیت
 ءدر سطح ملی مفهوم مدیریت مالکیت فکری به چهار جز

 ها برای مدیریت هر جز،شود که دولتکلیدی تقسیم می

گذارند. های مشخصی را تدوین و به مورد اجرا میسیاست

 :[2] عبارتند از ءاین چهار جز

 فکری؛ ریزی و ارزیابی مالکیتبرنامه 

 ایجاد زیرساخت و اعمال مالکیت فکری؛ 

 ای مالکیت فکری؛های آکادمیک و حرفهآموزش 

 سازی مالکیت فکری تجاری. 

برداری از هر دارایی ارزشمندی، استفاده نظیر بهره

ها، نیازمند گونه داراییو هدفمند از ایندرست 

ثر در راستای منافع سازمان ؤکارگیری مدیریت مهب

ع، مدیریت مالکیت فکری به سازمان در . در واقاست

های فکری از طریق اتخاذ استفاده بهتر از دارایی

استراتژی مالکیت فکری مناسب و یکپارچه سازی آن 

 کند.های کلی کسب وکار کمک میبا استراتژی

ه س اما مدیریت مالکیت فکری در سطح سازمانی، 

های مرحله چرخه نوآوری را یعنی: تبدیل خالقیت

های مفهومی جدید؛ توسعه، پذیرش و دهایهدی بفر

های جدید و جریان یافتن بازاریابی سازمانی ایده

ر کند. دوری در بستری قابل دسترس تنظیم میآنو

های فردی توانند ایدهها میواقع از این طریق سازمان

و به صورت حقی  هندآنها را پرورش د ،بگیرندجدید را 

کان تسهیم آن با گروه که امتبدیل کنند قانونی 

 تری از افراد در داخل و خارج سازمان وجود داردوسیع

های کارکنان خود را از فعالیت ها معموالً. سازمان[3]

رسمی، در بستر فرهنگ  هایها و اقدامطریق سیاست

داب و رسوم خاص خود با یکدیگر هماهنگ آو 

کنند. ایجاد فرهنگ آگاهی از مالکیت فکری در می

سراسر سازمان نیازمند حمایت پیوسته از حقوق 

مالکیت فکری و اطمینان یافتن از مدیریت مناسب 

های فکری دارد. این مهم اغلب از طریق ایجاد دارایی

ر ه دشود کچارچوب مدیریت مالکیت فکری انجام می

 شکل زیر مشخص شده است. 

 
 [4]چارچوب مدیریت مالکیت فکری -1شکل 

 

سیاست مالکیت فکری

نوشته ای که اصول یک •
سازمان را در شیوه مدیریت 
ندمالکیت فکری مشخص می ک

برنامه اجرای مالکیت فکری

برنامه ای که نظام بهینه و نحوه •
ور تخصیص منابع در سازمان را به منظ

اجرای سیاست مالکیت فکری مشخص
می کند

بازنگری 

ایدوره  
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مدیریت مالکیت فکری به مدیریت جامع کل  

های فکری یک سازمان اشاره دارد چرخه عمر دارایی

های کسب و کار سازمان که به طور مستقیم استراتژی

دستیابی و حفظ مزیت رقابتی پشتیبانی  برایرا 

کند و شامل مدیریت خلق، مالکیت، حمایت و می

ان های فکری سازمبرداری تجاری از داراییبهره

 .[5]است
در این راستا، مدیریت مالکیت فکری به سیستمی 

استفاده  شود که هدف ازآن،درون سازمانی اطالق می

های فکری برای کسب بیشترین منافع ممکن از دارایی

در این ارتباط چهار  در راستای اهداف سازمان است.

 عمده در مدیریت مالکیت فکری عبارتند از: ءجز

 اولین گام  های فکری:راییشناسایی و ممیزی دا

برای مدیریت مالکیت فکری در یک سازمان، شناسایی 

ن سازمان است. ممیزی مالکیت آهای فکری دارایی

های جهان برای فکری، روشی است که اغلب شرکت

کار ههای ناملموس خود بدارایی یپی بردن و احصا

های فکری گیرند، شناسایی و سنجش ارزش داراییمی

خروجی ممیزی  دهند.از این طریق انجام میخود را 

معموالً گزارشی است که در آن  مالکیت فکری،

های فعلی و موقعیت آنها و فهرست تمامی دارایی

سازی استراتژی هایی برای تدوین و پیادهتوصیه

مالکیت فکری که دستیابی به اهداف اصلی شرکت را 

 شود.را شامل می کندتسهیل 

 با توجه به گزارش  ای فکری:هحمایت از دارایی

ممیزی مالکیت فکری و سیاست مالکیت فکری 

شود که سازمان باید از کدامیک سازمان، مشخص می

هایی و با چه های فکری خود، در چه کشوراز دارایی

ای حمایت به عمل آورد برعکس. این موضوع از شیوه

های فکری آنجا اهمیت دارد که با حمایت از دارایی

، از یک سو باید این اطمینان حاصل شود که سازمان

شود و منافع کارکنان، سهامداران و سازمان تأمین می

از سوی دیگر، مشخص گردد که حقوق مالکیت فکری 

 شود. های رقیب نقض نمیسایر افراد و سازمان

 استفاده های فکری:توسعه و به کارگیری دارایی 

ترین وظایف های فکری، یکی از مهمتجاری از دارایی

رود. این فعالیت مدیریت مالکیت فکری به شمار می

 هایفروش دارایی تواند از طریق انتقال امتیاز و یامی

فکری صورت گیرد و یا از طریق تولید محصول و 

خدمت نهایی در فرایند توسعه محصوالت و خدمات 

جدید سازمان و ارائه آن به بازار صورت گیرد. عالوه بر 

اردی که حقوق مالکیت فکری سازمان این، در مو

هایی که در راستای توسط رقبا نقض گردد، فعالیت

اعمال حقوق مالکیت فکری توسط سازمان انجام 

های شود، در زمره مصادیق به کارگیری داراییمی

 گیرد.فکری سازمان قرار می

فکری در های مدیریت استراتژیک دارایی -2-2

 سطوح مختلف

ها، های نوآورانه سازمانتوانمندی با توجه

اندیشی، تخصص و مهارت مدیران در حوزه دور

ها در عرصه مدیریت مالکیت فکری، قابلیت سازمان

در سلسله مراتب مختلفی قرار  مالکیت فکری،

گالین سلسله مراتب مدیریت مالکیت فکری  گیرد.می

ها را از منظر مدیریت استراتژیک متشکل در سازمان

 به شرح ترین،ترین تا قویش سطح، از ضعیفاز ش

ها دریکی بندی کرده است که همه سازمانهذیل طبق

 :[3]گیرندهای فکری قرار میاین سطوح دارایی از

 سطح صفر: نبود وجود استراتژی 

ها استراتژی در زمینه مدیریت بسیاری از سازمان

تواند مالکیت فکری ندارند. همین امر نه تنها می

برداری از دارایی فکری سازمان را از های بهرهفرصت

بین ببرد، بلکه ممکن است موجبات نقض حقوق 

مالکیت فکری دیگران را فراهم و سازمان را مجبور به 

 . کندهای سنگین پرداخت خسارت

 سطح یک: استراتژی دفاعی 

های فکری به منظور پشتیبانی از ایجاد سبدی از دارایی

آزادی عمل سازمان، هدف عمده  کسب وکار اصلی و حفظ
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که استراتژی دفاعی را در حوزه مدیریت  هایی استسازمان

کنند. در این نوع استراتژی مالکیت فکری انتخاب می

)نظیر  های فکری خودسازمان به شناسایی دارایی

(، کسب غیرهتجاری و ، عالئم تجاری، اسرارهااختراع

حمایت از آنها و طرح دعوای حقوقی در صورت لزوم در 

نند کها تالش میقبال رقبا بپردازند. در این سطح سازمان

استراتژی در حوزه مالکیت فکری  نداشتنتا از مشکالت 

 پرهیز کنند.

 هاسطح دو: استراتژی کنترل هزینه 

ها ضمن در اختیار داشتن در این سطح، سازمان

های مشابه در سطح یک هایی که سازمانتمام قابلیت

ها اساس هزینه، کسب حمایت از آنها برخوردارند، بر

های فکریشان را با تخمین ارزش بازاری و از مالکیت

، های کلیدی و غیر کلیدیبندی آنها به داراییطبقه

 د. همانطور که مشخص است درکننبندی میاولویت

 زش گذشته، حال وها به اراین استراتژی، سازمان

 کنند.های فکریشان نیز توجه میآینده مالکیت

 سطح سه: اتخاذ استراتژی مرکز سود 

ها با اتخاذ استراتژی مرکز سود، تنها برخی سازمان

های فکری های حمایت از داراییبه کنترل هزینه

ونه گگروه مدیریت مالکیت فکری اینپردازند بلکه نمی

د کننتالش می رویکردی تهاجمی ها با اتخاذاز سازمان

ی هاشرکترا به  های فکری غیرکلیدی خودتا دارایی

این، واحد مدیریت مالکیت  فروشند. عالوه برب دیگر

ر و د کندمی، هوشمندی رقابتی را نیز دنبال فکری

های فکری را برخی از موارد، درآمدزایی از دارایی

توان به مین موارد ایهدهد. ازجملمدنظر قرار می

های غیرانتفاعی های فکری به سازماناهدای دارایی

 های مالیاتی یا القایکه باعث ایجاد معافیت اشاره کرد

 شود.میتصویر بهتری از سازمان به مردم جامعه 

 سطح چهار: استراتژی یکپارچگی 

های فکری و در سطح چهارم، بین استراتژی دارایی

گی تمام عیاری ایجاد استراتژی کالن سازمان یکپارچ

شود و مدیریت مالکیت فکری فراتر از وظایف یک واحد می

و تمام اجزای سازمان یکپارچه  یردگمیسازمانی قرار 

مدیریت مالکیت فکری متمرکز گروه شود. فارغ از اینکه می

 ایهاساس برنام غیرمتمرکز باشد، اما به طور پیوسته بر یا

 کند.راهبردی عمل می

  استراتژی دور اندیشانهسطح پنج : 

در باالترین سطح ممکن از مدیریت مالکیت فکری، 

وجود دارند که به دقت روند تحوالت آینده هایی سازمان

صورت گرفته در حوزه مالکیت فکری  هایقوانین و اقدام

ود بینی، استراتژی خبر اساس این پیش کنند ودنبال می را

ن سطح قوانین جدید را ها در ایکنند. سازمانرا تدوین می

و درحقیقت آینده را به نفع خود رقم  کنندتدوین می

ه هاست کالی از اینگونه سازمانثزنند. شرکت گوگل ممی

پارادایم تسهیم اطالعات را تغییر داد و در حال تغییر 

 .استهای خود رایت با فعالیتساختار قوانین کپی

 

 سطح در های مدیریت مالکیت فکریکارکرد -2-3

 ملی  و نعتـص ه،بنگا

مدیریت  دربارهمقاله خود در همکاران  باقری و

 وضعیت بررسیمالکیت فکری در صنعت نفت، در 

مدیریت  این یکارکردها میان فکری مالکیت مدیریت

ه شد قائل تفاوت ملی و نعتـص ،بنگاهی سطح در

 مالکیت مدیریت کارکردهای ،بنگاهی سطح در. است

 حداکثر بتواند نهایت در که استای به گونه فکری

 قـح دـدرآم و تولیدی عمل آزادی ،تجاری انحصار

. از [6]باشد  داشته پی در بنگاه یراـب را متیازا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ن کارکردها میایهجمل

 درحوزه  هاهای بنگاهاجرای سیاست و ریزیبرنامه

 ؛مالکیت فکری

 هایدرخصوص موضوعنظر اعالم ارائه مشاوره و 

 ؛راهبردی در حوزه مالکیت فکری

 و  های ثبت اختراعرسیدگی به درخواست

 ؛از آنها گیریبهره
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 های ثبت شده شرکت علیه نقض اختراع ،اقدام

 ها؛شرکتدیگر  وسیلهبه

 های تحقیق و ارائه مشاوره به واحد هدایت و

 ؛توسعه، طراحی، فروش وغیره

  ؛فناوریکسب حقوق الزم برای توسعه 

 الزم برای به حداقل رساندن  هایانجام اقدام

  ها؛شرکتدیگر های اختراع تثبریسک نقض 

 نرم  ارزیابی وحمایت قانونی از دانش فنی و

 ؛های بنگاهافزار

  ثبت شده شرکت و هایاختراعتحلیل اطالعات 

عملکرد  مورد روند حرکت و رسانی دراطالع

 ؛دیرانشرکت و رقبا درحوزه فناوری به م

  تهیه و ارائه اطالعات فنی درخصوص محصوالت

  .جدید، تحقیقات جدید و حقوق مالکیت فکری

 هاهبنگا آشنایی که کشورهایی در کارکردها ایناما 

 "فکری مالکیت مدیریت" باآنها  های دولتینسازما و

 اهمیت ملی از و صنعت سطح درچندان زیاد نیست، 

 معموالً زیرا ،ورداندبرخ زیادی بسیار گذاریثیرأت و

 در فکریهای ییدارا سازیتجاری و ارتقاخلق،  فرایند

 را صنعت آن زیرمجموعههای انو سازم هاکتشر

 در و فناوری توان بر طریق از این تا کنندمی دنبال

 از. بیافزایند نعتص آن المللیبین رقابت توان نتیجه

 ارتقای و سازیفرهنگتوان به: می کارکردها اینجمله 

، تدوین فکری مالکیت حقوق اهمیت با آشنایی

 حوزه درها کتشر به کمک برای خاص هایسیاست

 ،هااختراع سازی تجاری به کمکو فکری های لکیتما

 در متخصص انسانی نیروی پرورش به کمکارائه 

 حقوق اعمال تقویتو در نهایت فکری  مالکیت حوزه

 .کرددر کشور اشاره  فکری مالکیت

حمایت از حقوق مالکیت فکری در  نقش -2-4

  ی دولتیهاپژوهشگاه

های ابزار یکی از های تحقیقاتی،فعالیت

و  است یدانش بشر دهندهو توسعه کنندهایجاد

به عنوان یکی از متولیان امر پژوهش از  هاپژوهشگاه

ای و بنیادی طریق انجام تحقیقات کاربردی، توسعه

ها گسترش تمام زمینهمرزهای علم و دانش را در 

پیدا  تقابلیهای تحقیقاتی یافته کهاین برای اما .اندداده

نها عواید آ و کار گرفته شوندهتا در عرصه عمل بکنند 

 ندهست، نیازمند انجام فرایندهایی نصیب جامعه شود

ارائه  با طی شدن این فرایندها، امکان که تنها

هم محصوالت و خدمات قابل عرضه به بازار فرا

 شود.می

های خصوص در حوزه سازمانبهدر اغلب موارد 

ناسب سیستم ارزیابی منبود بدلیل  تحقیقاتی دولتی،

ی پژوهشی و یا سیستم بازاریابی نتایج هافعالیت

شود که از بودجة اختصاص نمیمشخص  تحقیقات،

  داده شده به تحقیقات چه چیزی عاید شده است؟

ارزیابی که نظام صحیحی برای  در صورتی

های تحقیقاتی وجود و نتایج آنها در سازمان هافعالیت

 هایتوان امیدوار بود که این سازمانداشته باشد، می

های ند و پاسخکنوری خود اقدام افزایش بهره منظوربه

ی خود به جامعه ارائه هافعالیتقابل قبولی از نتایج 

 دهند.

های اخیر با توجه به رکود سالاز سوی دیگر در 

های جهانی حاکم بر بازار کاال و خدمات، موسسه

های متعدد تحقیقاتی در سراسر جهان با چالش

راهبردی و عملیاتی از قبیل: تغییر در نقش، تنگناهای 

مالی، رقابت شدیدتر در عرصه جهانی و  تأمین

رو تقاضاهای روزافزون مشتریان و حامیان مالی روبه

ن ها، ایند. برای موفقیت در برخورد با این چالشهست

ها باید از افتادن به دام تغییرات و مرگ موسسه

ری تتدریجی پرهیز کنند و درعوض، رهیافت بنیادی

مبنی بر بازنگری در نقش و راهبرد، تمرکز عمیق بر 

های پژوهشی و ایجاد تغییرات واقعی در فعالیت

های تشویقی نظام سازماندهی، فرایندهای عملیاتی و

های سازی فناوری اتخاذ کنند. موسسهو تجاری
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نامیده  1پژوهشی و فناوری که به اختصار آر تی آی

هایی هستند که مسئولیت انجام شوند، سازمانمی

پژوهش و توسعه و ارائه خدمات مرتبط با فناوری و 

نوآوری برای دولت، صنایع و یا سایر مشتریان را بر 

یافته معموالً چنین ر کشورهای توسعهعهده دارند. د

طوالنی دارند و بسیاری از  ایهای تاریخچهموسسه

های تحقیقاتی عنوان آزمایشگاهآنها چند دهه قبل به

اند. امروزه آن شده تأسیسملی با بودجه دولتی 

 اند و با توجه به میزانها تکامل یافتهآزمایشگاه

وسعه و فنی و ت تأکیدشان بر پژوهش، خدمات

های گوناگونی به خود کارگیری فناوری، شکلبه

اند. هزاران مؤسسه پژوهشی و فناوری بزرگ و گرفته

کوچک در سراسر جهان وجود دارند و برای نمونه تنها 

 ها فعال هستند. نمونه از این موسسه 750در آلمان 
های پژوهشی و فناوری در نظام ملی نوآوری موسسه

(. این 2کنند )شکل ایفا میکشورها نقشی کلیدی 

ها اگرچه به نوعی روی پژوهش کاربردی متمرکز سازمان

آن طیف وسیعی از خدمات  هستند، معموالً در کنار

تکمیلی در حوزه علم، فناوری و نوآوری شامل مشاوره 

ر کنند. دسازی و توسعه عملی را نیز ارائه میفنی، تجاری

درصد  40ش از های پژوهش و فناوری بیسازمان اروپا

 .[7] کنندو توسعه را جذب میهای دولتی پژوهش بودجه

 

[7] در نظام ملی نوآوری فناوریو  یهای پژوهشسازماننقش محوری  -2شکل

ها که نقش دوگانه ارائه خدمات برخالف دانشگاه

کنند، نقش آموزشی و تولید دانش را همزمان ایفا می

ارائه خدمات به نوعی  فناوریو  یهای پژوهشسازمان

و خصوصی  های دولتیفنی و نوآوری به بخش علمی،

عنوان هبوده است. با این برداشت، نقش آنها ب

                                                           
1.  Research & Technology Institute  (RTI) 

گونه در ارتباط با کاربردی ای پلهای واسطهسازمان

کردن و استفاده از دانش و معموالً در راستای تعقیب 

اهداف کالن و سیاست ملی برای حمایت از توسعه 

ها عالوه این سازمانه شود. بتوان صنعتی تعریف می

های اطالعاتی، مجموعه ه شواهد علمی،معموالً با ارائ

 و نوآوري فناوري هاي الزم از توسعه علم،تدوين استانداردها، قوانين و حمايتدولت: 

 پذيرريسكگذاران و سرمايه ها، موسسات ماليكنندگان منابع مالي شامل: بانكتامين

 صنعت

تحقيقات 

 بنيادي
تحقيقات 

 كاربردي

تحقيقات 

 تجربي
سازيتجاري  توسعه خدمات فني 

 آموزشي عالي هايسسهمو دانشگاهها و

بزرگ دولتي فناوريو  يپژوهش هايهموسس  

وابسته به صنعت مراكز تحقيقاتي  
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مشاوره و حمایت فنی به سیاستگذاری و قانون گذاری 

 کنند.در سطح ملی کمک می

ای آرتور در پژوهشی که شرکت خدمات مشاوره

 هایموسسه 60در همکاری با بیش از  1دی لیتل

در سطح دنیا طی یک دهه گذشته  فناوریو  یپژوهش

ان منتشر شده نش به تازگیو نتایج آن است انجام داده 

که این موسسات با سه چالش عمده مواجه  استداده 

 [:7] هستند
 ؛نامشخص بودن نقش راهبردی سازمان 

 ؛کاهش بودجه دولتی 

 نفعان از آنهاتقاضاهای روزافزون ذی. 

ی کشور ما نیز با هاپژوهشگاهبسیاری از 

کاهش هستند و احتمااًل رو روبه هایی مشابهچالش

 سازیهای دولتی در سال آتی نیز نقش تجاریبودجه

ها را های فکری در این سازمانبرداری از داراییو بهره

 این معنا کهبهتر خواهدکرد. رنگچه بیشتر پرهر

برای بازنگری در  ها بیش از پیشمدیران این سازمان

در حوزه شان هایهارکان سازمانی و راهبردهای موسس

لکیت فکری تحت فشار خواهند بود.از این مدیریت ما

برای دستیابی به منابع مالی فناوری سازی رو، تجاری

ه های دولتی با توجبیشتر در کنار امکان کاهش بودجه

مشکالت مالی که این روزها دولت با آن دست و پنجه 

کند مدیریت مالکیت فکری، به موضوعی نرم می

 بدل خواهد شد. هاپژوهشگاهکلیدی برای این نوع از 

در همین راستا، باقری و صدرایی در خصوص بررسی 

تجربه پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه مدیریت مالکیت 

فکری نشان دادند که ورود این پژوهشگاه به حوزه مدیریت 

سازی فناوری بوده است و یچه تجاریرمالکیت فکری از د

مجموعه معاونت به همین سبب واحد مالکیت فکری زیر

فناوری پژوهشگاه و نه امور حقوقی پژوهشگاه شکل گرفته 

های این در حالی است که بسیاری از مجموعه .[8] است

                                                           
1. Arthur D. Little 

مشابه ناموفق در کشور موضوع را در حد حقوق مالکیت 

 اند.وردهآفکری و نه مدیریت مالکیت فکری پایین 

ی هاپژوهشگاه( مدیریت مالکیت فکری در 2-5

 2دولتی

پیشتر نیز اشاره شد، نوآوری مستلزم همانطور که 

 .استهای فکری در هر سازمانی ثر داراییؤمدیریت م

ستند نیی دولتی نیز از این قاعده مستثنا هاپژوهشگاه

و پرداختن به مسائل مربوط به مالکیت و حل و فصل 

های است. حوزهها هوظایف ذاتی این موسس ءنها، جزآ

کلیدی در زمینه مدیریت مالکیت فکری در 

 ی دولتی عبارتند از:هاپژوهشگاه

 :سازی برای تغییر بخشی و فرهنگآگاهی آموزش

  ؛علمی پژوهشگاه های اعضای هیئتانتظار

 :سازماندهی نحوه مالکیت و حفاظت از  مالکیت

ی دولتی به هاپژوهشگاهنتایج پژوهشی باید در 

های قانونی حاکم بر د. در نظاموشدقت تدوین 

سه شیوه مختلف  امالکیت اختراع در سراسر اروپ

ارد وجود دبرای مالکیت نتایج حاصل از تحقیقاتی 

( 1 اند:که با بودجه دولتی به سرانجام رسیده

تعیین تکلیف از راه اشتغال و قانون مربوط به 

  مالکیت فکری؛

ه وری بکه البته از کش دولتی، مقررات پژوهش (2

ترتیبات قراردادی با  (3 کشور دیگر متفاوت است.

  ؛ حامیان صنایع

 :های برداری از داراییمسئولیت بهره مدیریت

ی دولتی نیاز به تمرکز دارد. هاپژوهشگاهفکری در 

های مختلف با وجود طیف انتقال و فروش فناوری،

 نظام حقوقی مربوط به مالکیت نتایج پژوهش و بر

تواند از ی دولتی میهاپژوهشگاهت موریأاساس م

 ؛انتقال فناوری پژوهشگاه صورت گیرد طریق دفتر

2 . Publicly-funded Research Organizations 
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 ای به مدیریت پورتفوی داشتن رویکرد حرفه

پژوهشگاه باید درک  :حقوق مالکیت فکری

و تشخیص  باشد ها خود داشتهدرستی از دارایی

قرار  ها در اختیارمنابع و مهارت دهد که کدام

های فکری برداری را از داراییبهرهگیرد تا حداکثر 

 خود نماید.

  در نظر گرفتن و احترام به حقوق مالکیت

تی ی دولهاپژوهشگاهبیشتر  فکری شخص ثالث:

همکاری با صنعت هستند و  درگیر صدور مجوز و

 تا باید ضمن آگاهی از حقوق مالکیت فکری خود،

جای ممکن به حقوق مالکیت فکری همکاران 

 [.9] داحترام بگذارن

 شناسی تحقیقروش -3

های مختلف علمی روش از حوزهپژوهشگران  

تحقیق مطالعه موردی را برای به چالش کشیدن یک 

موجود یا تشریح یک موقعیت به منظور ایجاد  نظریه

دهنده به موقعیت ای برای حل معضالت شکلپایه

ها، نقطه قوت رود. در مقایسه با سایر روشکار میهب

ه موردی، توانایی آن در بررسی عمیق یک روش مطالع

. در اکثر منابع معتبر استمورد در بستر واقعی 

ده ش تأکید شناسی تحقیق در حوزه علوم انسانیروش

است که به منظور عمیق شدن در فرایندهای 

مدیریتی و اجتماعی، روش تحقیق موردی، بهترین 

با حضور مستمر و مشاهده  پژوهشگر زیرا ؛روش است

امکان  واسطه فرایندهای تحت مطالعه،قیم و بیمست

گرایی، دریافت اطالعات مصنوعی و غیر هر نوع ذهنی

را از بین برده و با عمق بخشیدن ای هواقعی و کلیش

به تحقیق و واقع گرایی باال،ساختارها را شناسایی و 

کند که مطالعه موردی بیان می کند. ینالگوسازی می

زمانی مناسب است که پدیده و محتوا را  خصوصبه

توان از هم جدا ساخت. این امر از آنجا که نمی

ی یک پژوهشگاه را به هافعالیتبخواهیم رفتار و 

                                                           
1 . Multiple case study 

هنگام مدیریت مالکیت فکری درک کنیم بسیار حائز 

 . [10] اهمیت است

مورد استفاده در این مطالعه با توجه به  رویکرد

. هدف استکیفی ، روش تحقیق تحقیق ماهیت

مدیریت پژوهش حاضر عمیق شدن در ساختارهای 

 .تحقیقاتی دولتی است هایهمالکیت فکری در موسس

کیفی و با  صورتبهبه عبارت دیگر این تحقیق 

شود تا با اجرا می 1تحقیق چند موردی استراتژی

مدیریت ، فرایندهای اصلی در هافعالیتشناسایی 

موردی و مقایسه و  حاصل از مطالعاتمالکیت فکری 

تحلیل این مطالعات با یکدیگر و با ادبیات تحقیق، در 

 تحقیق ارایه شود. هایلنهایت پاسخ مناسب برای سوا

هایی و موردی به تسهیل چنین مقایسهمطالعه چند

طور هکه بکند کمک میکلی  یایجاد دیدگاه

های فرایندهای مختلف را تو تفاو هامند، تشابهنظام

های از آنجا که یکی از حوزه [.11]دهد مینشان 

کلیدی در کشورمان از منظر اقتصادی و فنی، بخش 

از بین  ،است، پتروشیمی و شیمیایی نفت و گاز

 سهی دولتی موجود، هاپژوهشگاهها و پژوهشکده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، صنعت نفت و علوم و 

 علوم،فناوری رنگ که دارای موافقت قطعی از وزارت 

ن داشتمانند  یاساس معیارهای بر هستند،تحقیقات 

از وزارت علوم، بهترین میزان عملکرد  Bو یا  Aرتبه 

سازی دستاوردهای در حوزه پژوهشی و تجاری

الزم در های های اخیر و انجام اقدامپژوهشی در سال

اند، های فکری بودهزمینه حمایت و حفاظت از دارایی

 انتخاب شدند.برای مطالعه موردی 

گردآوری اطالعات در این  روشالزم به ذکر است 

به مصاح از و استفادهای همقاله انجام مطالعات کتابخان

با مسئوالن مرتبط در زمینه  نیمه ساختاریافته

 ی مورد مطالعههاپژوهشگاهمدیریت مالکیت فکری در 

روش تجزیه و تحلیل اطالعات  همچنین، .است بوده
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)بیان شده در  بیقی با استانداردهانیز مقایسه تط

 .است ادبیات موضوع(

آنها در زمینه  هایو اقدام هاپژوهشگاهمعرفی  -4

 مدیریت مالکیت فکری

 پژوهشگاه صنعت نفت -4-1

اداره توسعه "درابتدا با نام  پژوهشگاه صنعت نفت

 1338درسال  "و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران

این سازمان به مرکز  انقالب، نام سیس شد. بعد ازأت

انجام افت و به ی پژوهش و خدمات علمی تغییر

فوق پرداخت.  هدفراستای  در ی پژوهشیهافعالیت

شورای  1368سال  نامه اصولیسپس طبق موافقت

 "گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به عنوان 

هدف انجام تحقیقات  با "پژوهشگاه صنعت نفت

نامیده شد و به ای هبنیادی، کاربردی و توسع

واحد مالکیت فکری  داد. های خود ادامهفعالیت

معاونت فناوری نظر  زیر 1381پژوهشگاه درسال 

واحد مالکیت فکری پژوهشگاه  پژوهشگاه شکل گرفت.

مسئولیت مهم ثبت  چهاردار بودن صنعت نفت با عهده

افزار و بررسی اختراع، ثبت عالئم تجاری، ثبت نرم

های اخیر عملکرد مثبتی را در در سالهای همقال

 در ی خود به ثبت رسانیده است.هافعالیتکارنامه 

واحد مالکیت  تأسیسسال از  10 بیش ازحالی که 

گذرد، این واحد فکری در پژوهشگاه صنعت نفت می

اختراع داخلی با قابلیت کاربرد در  130توانسته 

اختراع خارجی در بیش  129پرونده  تشکیل صنعت،

مورد از  22، ثبت نهایی بیش از کشور جهان 31از 

 .نرم افزار صنعتی را به ثبت برساند 9 نیز و آنها

فنی و تخصصی را نیز  هایههمچنین بسیاری از مقال

 130از بین  مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بدهد.

مورد آن تائیدیه سازمان  50 ،اختراع داخلی

 .کرده استرا نیز دریافت  یهای علمی و صنعتپژوهش

هم اکنون عالمت تجاری پژوهشگاه صنعت نفت در 

کشور دنیا به ثبت رسیده است.همچنین  20بیش از 

که قرار است به منظور  هایهمحتوا و ارزش علمی مقال

چاپ، نشر و یا هرگونه استفاده دیگر از پژوهشگاه 

خارج شود نیز مورد بررسی و تائید این واحد قرار 

ضر مراحل ثبت اختراع داخلی از در حال حا گیرد.می

سال به  5تا  2خارجی از  هایماه و اختراع 5یک تا 

س از انجام این مرحله برخی از انجامد که پطول می

در  شوند.سازی واگذار میها به منظور تجاریآن

به ثبت  هایدرصد اختراع 10پژوهشگاه صنعت نفت 

سازی واگذار رسیده برای انجام مراحل تجاری

های واحد به فرایند فعالیت( 1) نمودار .[12اند]شده

 مالکیت فکری در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره دارد.
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 هایهای فکری حاصل از طرحفرایند بررسی و ثبت دارایی -1نمودار

 پژوهشی و فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران -2

مرکزی  ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

علمی پژوهشی در زمینه پلیمر، پتروشیمی و رنگ 

بر اساس دستور  پس از پیروزی انقالب، .است

ه صنایع وابست وزیر وقت و پیرو سیاست رشدنخست

 نام کمیسیون هماهنگی علوم و کمیسیونی با ،به نفت

 د.شفناوری مواد پتروشیمی و صنایع پلیمری تشکیل 

این کمیسیون پیشنهاد تشکیل  وردادست ترینمهم

مرکز تحقیقات و توسعه علوم و فناوری مواد پلیمری 

بود که پس از سیر مراحل قانونی و تصویب، منجر به 

اهداف و نظر از  شد.1365ز در سال سیس این مرکأت

توان به مواردی زیادی های فعالیت این مرکز میزمینه

رد اشاره کجاد یک پژوهشگاه مجهز پیشرفته ایهاز جمل

مهندسی پلیمرها  فناوری و که بتواند در عرصه علوم،

 مراکز پیشرفته جهانی رقابت کند. با

 مرپلی پژوهشگاه سازمانی ارکان درمعاونت فناوری 

ایجاد  منظور به 1387 سال در ایران پتروشیمی و

تحول اساسی در راهبردهای فناوری و پژوهش و 

های کمک به صنعت کشور برای دستیابی به فناوری

پیشرفته و ارتقای کیفیت و کمیت عملیات صنعتی 

معاونت و وظایف اهداف  ترینمهماز  .شد تأسیس

 های رسیده به منظورارزیابی طرح ،فناوری

در ها ارائه مشاوره به مجریان طرح ،سازیتجاری

حفاظت از  ،وریاراستای خلق دانش فنی و فن

های اجرا شده در های فکری و طرحدارایی

 سازیتجاری برایارائه راهکار مناسب ،پژوهشگاه

و  تأمین ،های دارای توجیه فنی و اقتصادیطرح

 سازیتجاریمدیریت منابع مالی الزم جهت تکمیل و 

باشد. از جمله وظایف واحد مالکیت فکری میها طرح

 برایمناسب  هایانجام اقدام در این پژوهشگاه:

 ،های فکری پژوهشگاهییو داراها حفاظت از طرح

 داوری نهایی نتایج طرح

 اعالم نتایج به واحد مالکیت فکری برای ثبت

 بررسی اجرای طرح متناسب با پیشرفت آن

رعایت حقوق مالکانثبت دارایی فکری با   

 خارجی طرح دارای کار فرمای پژوهشگاه طرح داخلی

 در پژوهشگاه داوری طرح ها ارزیابی و

 اجرای طرح توسط مجری



         هیافتر                                                                  ...:های دولتی ایرانهای فکری در پژوهشگاهمدیریت دارایی

44 

ی هافعالیتاظهارنظر و ارائه مشاوره در خصوص 

یری پیگ ،تحقیقاتی جدید مؤسسه پیش از شروع آنها

ی مؤسسه در قضایی موارد نقض حقوق مالکیت فکر

 اطالع رسانی،و در نهایت  المللیمراجع ملی و بین

سازی درارتباط باحقوق مالکیت آموزش و فرهنگ

اشاره  همانگونه که پیشتر1باشد.می مؤسسه فکری در

شد، وظایف مدیریت واحد مالکیت فکری از سه بخش 

 کارگیری داراییهب توسعه و ،حمایت ،اصلی شناسایی

 رسد در ایناست که به نظر میفکری تشکیل شده 

دو واحد مستقل از  برعهدهها ن مسئولیتایهپژوهشگا

هم یعنی: واحد مالکیت فکری و واحد انتقال فناوری 

است که در کارنامه پژوهشگاه پلیمر  راست. الزم به ذک

 2خورد.مورد ثبت اختراع به چشم می 300بیش از 

واحدهای  به فرایندهای کاری در (2)نمودار شماره 

مالکیت فکری و انتقال فناوری پژوهشگاه پلیمر اشاره 

 دارد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. http://iranpolymerinstitute.org/72156.html 

 براساس اظهارات کارشناس واحد مالکیت فکری پژوهشگاه پلیمر.  2
 

http://iranpolymerinstitute.org/72156.html
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 پژوهشگاه پلیمر انتقال فناوری فرایند کاری واحدهای مالکیت فکری و -2نمودار 

 فناوری رنگ و پوششپژوهشگاه علوم و  -4-3

پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش با هدف 

 تأسیس 1377توسعه صنایع رنگ و پوشش در سال 

گردید. در حال حاضر این پژوهشگاه دارای سه 

این مرکز با  باشد.گروه پژوهشی می 9پژوهشکده و 

همت و تالش روزافزون اعضاء هیت علمی و غیر هیات 

های متمادی افتخاراتی علمی خود توانسته طی سال

تولید  عنوان اختراع، 200ثبت ملی بیش از  همچون:

محصول همتراز کننده رنگ به صورت نیمه صنعتی،  2

 در زمینه تبدیل  1389پژوهشگاه برتر سال 

 هایدر سال Aو کسب رتبه  5 علم به ثروت

از سوی دفتر بررسی و  1384،1386،1387،1388

، تحقیقات و فناوری را ارزیابی پژوهشی وزارت علوم

 .کندکسب 

با توجه به اهمیت موضوع مالکیت فکری و 

دستاوردهای پژوهشی، واحد  سازیتجاریهمچنین 

زیر نظر  1389مالکیت فکری پژوهشگاه در سال 

ها امهنو آئین شداندازی مستقیم ریاست پژوهشگاه راه

                                                           
براساس اطالعات ارسال شده توسط واحد مالکیت فکری .  1

 پژوهشگاه رنگ وپوشش

های الزم را با توجه به شرایط موجود و دستورالعمل

و مقدمات انجام اولین دوره ارزیابی و پایش تدوین 

 هایدستاوردهای خود را با توجه به تشکیل کارگروه

تخصصی در زمینه مطالعه شرایط فنی و علمی 

ها، شناسایی بازار هدف و مشتریان و چگونگی پروژه

. در پایان دور اول انتقال مالکیت فکری فراهم کرد

طرح ها و نواقص اجرایی ها، اشکالبررسی

سازی شناسایی شد و راهکارهای جدیدی برای تجاری

رفت از مشکالت اجرایی ارائه به ریاست برون

اوایل سال پژوهشگاه ارائه شد. هر چند این طرح در 

بنا به دالیل مالی متوقف گردید، ولی با شروع  1392

 نویسپژوهشگاه با ویرایش و تدوین پیش 93سال 

تا وضعیت کنونی خود  ای راهبردی تالش نمودهبرنامه

صورت جامع ترسیم نماید. های مختلف بهرا در حوزه

های تحقیقاتی که در پژوهشگاه رنگ برای پروژه

دهد، فرایند حمایت و سازمان آنها رانجام می

های فکری مطابق نمودار سازی داراییتجاری

 1شود.( انجام می3شماره)
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های پژوهشی در پژوهشکده صنایع رنگیافته سازیتجاریفرآیند  -3نمودار 

در  هاپژوهشگاهارزیابی و مقایسه عملکرد  -5

 زمینه مدیریت مالکیت فکری

ی کشور با توجه به رسالت هاپژوهشگاههای اخیر، در سال

را جهت سازماندهی هایی های خود هریک برنامهو تخصص

های اند. اما بررسیو هدایت فعالیتهای خود مدون نموده

اولیه حاکی از آن است که مدیریت مالکیت فکری در 

در دو هایی ی مورد بررسی، با فراز و نشیبهاپژوهشگاه

سطح خرد و کالن همراه است. در سطح کالن، به نظر 

برای کلیه هایی رسد که مشکالت و آسیبمی

ی کشور وجود دارد که در ذیل به برخی از هاگاهپژوهش

 این موارد اشاره شده است:

 داشتن مدیریت استراتژیک مالکیت فکری  قرار

در سطح صفر)بدون استراتژی(  هاپژوهشگاهاکثر 

 ؛و یا با استراتژی دفاعی)سطح یک(

  با سایر  هاپژوهشگاهضعف ارتباط نظاممند میان

ه نظیر اداره کل های اجرایی در این حوزدستگاه

مالکیت صنعتی و فقدان یک سیستم 

 ؛کننده در سطح کالنهماهنگ
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 و پیگیری وزارت علوم بر لزوم مدیریت  تأکید نبود

 ی کشور هاپژوهشگاههای فکری در دارایی

  از عایدات هاپژوهشگاهتامین سهم اندکی از بودجه 

حاصل از تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی، 

های داخلی ی دارایی فکری در بازارفروش و واگذار

 و خارجی

  کمبود انجام فعالیتهای پژوهشی بین المللی و

 های فکری در عرصه جهانیتوسعه دارایی

  در دسترس نبودن منابع انسانی متخصص و

آموزش دیده در حوزه مالکیت فکری که 

 نماینددر آن زمینه فعالیت می هاپژوهشگاه

 که باید در هایی مشخص نبودن نقشه راه فناوری

متناسب با آن  هاپژوهشگاهکشور توسعه یابد و 

 های فکری خود را توسعه دهند دارایی

 هیئت علمی و دهی به اعضای ضعف نظام پاداش

را در سطح ملی یا  هایکارکنانی که اختراع

 .اندالمللی به ثبت رساندهبین

اما در سطح خرد، با نگاهی به مدیریت مالکیت 

طوح شناسایی، حمایت و به کارگیری فکری در س

ی مورد مطالعه در هاپژوهشگاههای فکری در دارایی

توان به طور کلی نقاط قوت و ضعف این مقاله می

هرکدام از آنها را به شرح جدول زیر مورد بررسی و 

 مقایسه قرار داد.
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 ی مورد مطالعههاپژوهشگاههای فکری در نقاط ضعف و قوت مدیریت دارایی -1جدول 

 مدیریت دارایی 

 فکری

 نام پژوهشگاه

 های فکریتوسعه و به کارگیری دارایی های فکریحمایت از دارایی های فکریشناسایی دارایی

 

پژوهشگاه 

 صنعت نفت

 

 

 نقاط قوت

ــام 1 ــدام.انج ــه  هایاق ــرای ب الزم ب

حــداقل رســاندن ریســک نقــض 

ــراع ــت اخت ــر  ثب ــرکتدیگ از  هاش

ـــل  ـــه وتحلی ـــق تجزی ـــت طری ثب

 اختراع؛

.تحلیـــــل اطالعـــــات پتنـــــت 2

ــبش از  ــا پ ــایر رقب ــگاه و س پژوهش

 ؛ثبت

منــد نمــودن فراینــد اعــالم نظــام .3

 ؛سازی آناختراع و مستند

رم افزارهـــای بـــه نـــ.اســتفاده از 5

 ؛جستجوی اطالعات برای روز

ــری 6 ــی فک ــزی دارای ــام ممی . انج

 ؛ایدوره صورتبه

. پـــــایش تولیـــــدات علمـــــی 7

بــه منظــور جلــوگیری  پژوهشــگران

 پژوهشگران.از تضییع حقوق 

 

 نقاط قوت

ـــه کلیـــه درخواســـت1 های .رســـیدگی ب

ــواع دارایی ــاری،ان ــری)عالئم تج ــای فک  ه

 ؛نرم افزارها(

 ؛.ثبت و صیانت از اختراعات2 

ــــض اختراع3 ــــه نق ــــدام علی ــــای.اق  ه

 ؛خارج از کشور شده در داخل وثبت

.وجـــود فراینـــدهای ســـازمانی تعریـــف 4

شــده وجــاری بــرای حفاظــت از انــواع 

 ؛های فکریدارایی

 ها؛. وجود نظام پاداش برای اختراع5

 ..بررسی محرمانگی انتشارات6

 

 نقاط ضعف

  .کارکنانای ه.ضعف در آموزش دور1

 

 نقاط قوت

ـــق 1 ـــی از طری ـــد زاب ـــذاری .درآم واگ

 ها؛عامتیاز اخترا

ـــرای 2 ـــخص ب ـــرد مش ـــود راهب . وج

ســازی اســتفاده از دانــش فنــی و تجــاری

 ها؛اختراع

ــــی و .3 ــــوالت مل ــــارکت در تح  مش

  ؛فراملی در حوزه مالکیت فکری

ــــه.4 ــــت  ریزیبرنام ــــدوین سیاس و ت

 ؛مالکیت فکری پژوهشگاه

ـــگ5 ـــنایی .فرهن ـــای آش ـــازی وارتق س

ــری از  ــت فک ــا مالکی ــان ب ــق کارکن طری

 ؛برگزاری دوره

ـــانی 6 ـــروی انس ـــتمر نی ـــوزش مس .آم

 ؛متخصص

مـدت نحـوه توسـعه .وجود برنامـه بلنـد7

 ؛های فکری پژوهشگاهدارایی

 

 نقاط ضعف

ســازی تنــوع در راهبــرد تجــاری نبــود .1

 ؛دانش فنی

ــــــد 2 . مشــــــارکت کــــــم در فراین

 ؛سازی فناوریتجاری

برنامه بلنـد مـدت نحـوه توسـعه نبود . 3

 .فکری پژوهشگاههای دارایی

پژوهشگاه 

 پلیمر

 

 

 نقاط قوت

الزم برای به  هایاقدام. انجام 1

ثبت حداقل رساندن ریسک نقض 

از طریق  هاشرکتدیگر  اختراع

 ثبت اختراع؛تجزیه وتحلیل 

. پایش دقیق اطالعات مندرج در 2

 ها وشرکتاسناد ثبت اختراع دیگر 

 .داخلی و خارجی هایموسسه

  

 نقاط ضعف

ممیزی دارایی فکری ندادن . انجام 1

 ؛ایدوره صورتبه

افزارهای رمناز نکردن . استفاده 2

 .ایحرفه

 نقاط قوت

رسیدگی و پیگیری به در خواست ثبت  .1

 اختراع

 ثبت وصیانت از اختراعات  .2

اقدام برعلیه نقض اختراعات از طریق  .3

  ؛واحد حقوقی

وجود فرایندهای سازماندهی شده برای  .4

 حفاظت از حقوق مالکیت فکری 
 

 نقاط ضعف

 ؛وجود سیستم ردیابی نقض اختراع نبود .1

 ؛بررسی محرمانگی انتشاراتفقدان  .2

  .کارکنانای ه. .ضعف در آموزش دور3

 

 نقاط قوت

کمک به تجاری سازی از طریق اعطای  .1

انحصاری  صورتبهلیسانس 

 ؛وغیرانحصاری

مشارکت در تحوالت داخلی وخارجی  .2

های برون سازمانی از طریق انجام پروژه

چنین هم دانشگاه و وهمکاری با صنایع و

 ؛ی خارجیهاشرکتهمکاری با 

ودن سیاست پژوهشگاه در حوزه ب.مدون 3

 ؛مالکیت فکری

وجود نیروی متخصص در واحد مالکیت  .4

 ؛فکری
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های الزم برای ارتقای ه. وجود برنام5  

آشنایی با حقوق مالکیت فکری در 

  ؛پژوهشگاه

 ان؛دهی به مخترع. وجود نظام پاداش6

زمینه توسعه وهمکاری با  تعامل در .7

 .داخل وخارج از کشور

 نقاط ضعف

مند با واحدهای .ضعف در ارتباط نظام1

فقدان یک سیستم  مرتبط و

 ؛کنندههماهنگ

وجود برنامه بلند مدت نحوه توسعه  نبود.2

 .های فکری پژوهشگاهدارایی

پژوهشگاه رنگ 

 و پوشش

 

 نقاط قوت

 اولیه اختراعات .بررسی1
الزم جهت به  هایاقدام.انجام 2

حداقل رساندن ریسک نقض دیگر 

 ها؛ثبت اختراع

 

 نقاط ضعف

ممیزی دارایی فکری ندادن انجام  .1

 ای؛هدور صورتبه

افزارهای رمن. عدم استفاده از 2

 ای؛هحرف

پایش تولیدات علمی فقدان . 3

منظور جلوگیری از به پژوهشگران

 پژوهشگران. تضییع حقوق 

 

 نقاط قوت

 و ها.رسیدگی به درخواست ثبت اختراع1

 داوری داخلی

.ویرایش طرحها بر حسب قوانین ثبت 2

 ها؛اختراع

  ها؛.ثبت و صیانت از اختراع3

 ؛های حقوقیوره.مشا4

 ؛.ثبت برند5

 .. وجود سیستم ردیابی نقض اختراع6

 

 نقاط ضعف 

 .کارکنانای ه.ضعف در آموزش دور1

 
 

 

 نقاط قوت

.مشارکت در تحوالت داخلی از طریق 1

در داخل ای ههای تحقیق وتوسعهمکاری

 ؛کشور

 ؛سازی.کمک به تجاری2

  ؛در حوزه مالکیت فکری ریزیبرنامه.3

 ان؛نظام پاداش برای مخترع.وجود 4

سازی وارتقای آشنایی با حقوق .فرهنگ5

 هایمالکیت فکری از طریق برگزاری دوره

  ؛آموزشی

همکاری با  .تعامل در زمینه توسعه و6

های داخل وخارج از و دانشگاه هاشرکت

 .کشور

 

 نقاط ضعف

مدت نحوه توسعه برنامه بلند نبود.1

 ؛های فکری پژوهشگاهدارایی

 ؛سیاست مالکیت فکری مدوننبود . 2

. عدم همکاری با واحدهای مشابه در 3

 .ی کشور و یا خارج از کشورهاپژوهشگاه

 گیری نتیجه -6

در ایران، به دلیل اینکه هنوز اهمیت و ضرورت 

مدیران ارشد  های فکری برایاز دارایی گیریبهره

تبیین نشده است، مدیریت مالکیت فکری نیز با 

به همین سبب، رو است. روبهمشکالت گوناگونی 

و  ندنیستی دولتی نیز این امر مستثنی هاپژوهشگاه

با توجه به اطالعات به دست آمده از این پژوهش 

توان گفت که برخی از مشکالت مبتالبه تمامی می

د و برخی دیگر متناسب باشنی کشور میهاپژوهشگاه

با سطح بلوغشان در حوزه مدیریت مالکیت فکری، در 

ثبت اختراع و ) های باالتری چه به لحاظ کمیرده

ه خدمات ئ)ارا سازی( وچه به لحاظ کیفیتجاری

 مناسب به اعضا( قرار دارند.
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از منظر مدیریت مالکیت فکری، پژوهشگاه صنعت نفت که 

ی کشور در حوزه مالکیت هاپژوهشگاهیکی از پیشروترین 

 از دیدگاه راهبردی، در سطح دو فکری بوده است،

گیرد اما پتانسیل آن ها( قرار میاستراتژی کنترل هزینه)

را دارد که با انجام اصالحاتی، در آینده نزدیک در سطح 

سه نیز قرار گیرد. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی نیز از نظر 

سطوح مدیریت استراتژیک مالکیت فکری در سطح یک 

قرار دارد و الزم است تا برخی از راهبردهای موجود در این 

هایی از قبیل ترازیابی فعالیت و دهدسطح را تغییر 

شرو ی پیهاپژوهشگاههای خود با رقبا و مشارکت با فعالیت

های فکری را در دستور در جهان در حوزه توسعه دارایی

 به دلیل دهد. در نهایت پژوهشگاه رنگ و پوشش، کار قرار

مالکیت فکری و اجرایی نشدن بسیاری از  بودن واحد نوپا

هنوز در سطح صفر قراردارد ولی با ، ایهراهبردهای پای

، پتانسیل همپا شدن 93تدوین راهبرد جدید خود در سال 

را در حوزه مدیریت مالکیت فکری  هاپژوهشگاهبا دیگر 

 .استدارا 

برمبنای نتایج به دست آمده از این تحقیق، 

در خصوص ارتقای مدیریت مالکیت  هاییپیشنهاد

زیر ارائه ی کشور به شرح هاپژوهشگاهفکری در 

 :شودمی

 به فکری های ضرورت اهتمام به ممیزی دارایی

 ای؛ هصورت دور

 دهی هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی و امتیاز

های زیرمجموعه براساس سنجش عملکرد پژوهشکده

از  فکریهای برداری از داراییدر زمینه خلق و بهره

 ها؛پژوهشگاهسوی مدیریت 

 و  هاشرکتلمللی با اگسترش امکان ارتباطات بین

ی پیشرو در سطح جهان به منظور تعریف هاپژوهشگاه

 ؛های مشترک تحقیقاتیهپروژ

 های ضرورت وحدت فرماندهی در مدیریت دارایی

سازی دستاوردهای پژوهشی در فکری و تجاری

 ؛ی کشورهاپژوهشگاه

  سازی دستاوردهای پژوهشی تدوین استراتژی تجاری

 ها؛پژوهشگاه

  روحیه کارجمعی وکارآفرینی در میان کارکنان ترویج

 برایریزی های الزم برنامهمشوقارائه  پژوهشگران با و

های فکری در استقرار نظام جامع مدیریت دارایی

 ها؛پژوهشگاه

  آموزش مستمر افراد مرتبط با واحد مالکیت فکری در

 ؛پژوهشگاه

 های مشترک درمورد مدیریت برگزاری همایش

برداری از تجارب الکیت فکری و بهرهاستراتژیک م

های خارجی فعال در عرصه ها و شرکتپژوهشگاه

 توسعه فناوری.
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