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42-51، 1390  بهمن و اسفند5 شماره 5دوره ) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران   
 

 

  هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني تحليل موضوعي پروانه
  1976-2011هاي بين المللي ثبت اختراع در فاصله سالهاي  در پايگاه

  
  3، سامان راوند2دكتر عليرضا نوروزي، 1هيوا عبدخدامحمد 

  
 چكيده     

پيشرفت علم و فناوري، كشف اي مناسب براي بررسي ميزان  ثبت اختراع به عنوان سنجه  هاي پروانه :زمينه و هدف
هدف از پژوهش حاضر تحليل موضوعي . هاي دانش مدنظر هستند پتانسيل الزم در كارهاي پژوهشي و ترسيم نقشه

  . بود2011 تا 1976هاي  المللي ثبت اختراع در فاصله سال هاي بين هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاه پروانه
جامعه مورد پژوهش عبارت . سنجي انجام گرفت تحليلي بود كه به روش علم -روش پژوهش توصيفي :روش بررسي
المللي  هاي بين  توسط مخترعان ايراني در پايگاه2011 تا 1976هاي  هاي ثبت اختراعي كه در فاصله سال بود از كليه پروانه

 خاص يهاي جستجو ا با استفاده از روشه داده. ها ليست كنترلي بود ابزار گردآوري داده. ثبت اختراع به ثبت رسيده بودند
  . ها صورت گرفت هاي پژوهش تجزيه و تحليل نهايي بر روي آن هر پايگاه  بازيابي شده، سپس با توجه به پرسش

ميانگين . ها به ثبت رسيده است  پروانه ثبت اختراع از مخترعان ايراني در اين پايگاه212ها نشان داد كه  افتهي :ها يافته
هاي ثبت اختراع در  ترين پروانهشبي.  مورد بوده است6                         ً ها به ازاي هر سال، تقريبا   هاي ثبت اختراع ايران در اين پايگاه پروانه

  .اند بوده» منسوجات، كاغذ« ترين در حوزه و كم» شيمي، متالوژي« حوزه موضوعي
. ها كم است  به ثبت رسيده در اين پايگاههاي هاي ثبت اختراع ايراني از كل پروانه در مجموع، سهم پروانه :نتيجه گيري 
هاي ثبت اختراع ايران  پروانه. هاي ثبت اختراع ايران در حال رشد بوده است هاي مورد بررسي تعداد پروانه در فاصله سال

 پتانسيل كارهاي پژوهشي براي ثبت اختراع و نوآوري در .اي بودند ثبت شده از لحاظ موضوعي داراي تمركز قابل مالحظه
  .  ها بوده است تر از ساير حوزه شيب »شيمي، متالوژي« هاي موضوعي حوزه
  سنجي المللي ثبت اختراع، مخترعان ايراني، پتنت، علم هاي بين هاي ثبت اختراع، پايگاه پروانه : هاي كليديواژه

 

  
 1390 اسفند :  پذيرش مقاله  -                  1390  مرداد :  دريافت مقاله -

  

   مهقدم
 ناميده »Patent« وانه ثبت اختراع در زبان انگليسيپر
) مدركي(كه داراي دو مفهوم است، يكي سنديشود  مي

 منابع ءكه جز(اع به وسيله آن شرح داده شدهكه اختر
ي ـت و از ارزش اطالعاتـرديف اول اطالعاتي اس

  و مفهوم ديگر آن، نامه يا ) بسيار بااليي برخوردار است
  
دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي دوره دكتراي مديريت اطالعات سالمت دانشجوي  1

  دانشگاه علوم پزشكي تهران
 استاديار گروه كتابداري و اطالع رساني دانشكده علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه 2

 تهران
 دانشگاه رساني دانشكده ادبيات و علوم روانشناسي كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع 3

  آزاد اسالمي واحد تهران شمال

  
  

شود و  ت كه به مخترعي داده ميگواهينامه يا حكمي اس
شود تا مخترع  اساس آن از اختراع حمايت قانوني ميبر

مند  ي اختراع خود بهرهبه موجب آن از امتيازها
واقع، پروانه ثبت اختراع، مجوزي است كه  در). 1(شود

منظور جلوگيري از  از سوي دولت به مخترع، به 
يگران از نوآوري وي، داده استفاده غيرمجاز د

  ).2(شود مي
هاي ثبت اختراع منبع غني دانش و سرمايه  پروانه

گرانبهاي پژوهش هستند كه پژوهشگران را قادر به 

   :               نويسنده مسئول * 

  دكتر عليرضا نوروزي ؛ 
ــالع   ــداري و  اط ــوم كتاب ــشكده  عل دان

       تهران        دانشگاه رساني 
  Email :  
Anoruzi@gmail.com 
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  و همكاران  محمد هيوا عبدخدا 
 

 
1390  بهمن و اسفند 5 شماره 5دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران    

ها و اختراعات  مرور نوآوري: سازند هاي زير مي فعاليت
هاي  بيني پيشرفت انجام شده، دسترسي و پيش

 هاي ها، هدايت پژوهش وژيكي و مسير آنتكنول
گسترده و جامع، مقايسه نحوه انجام پژوهش از يك 

كاري و  سازمان به سازماني ديگر، جلوگيري از دوباره
برداري در فرايند تحقيق و توسعه، جلوگيري از  كپي

هاي غيرضروري، كشف پتانسيل  صرف زمان و هزينه
د كردن الزم در كارهاي پژوهشي و اختراعات، رص

ها، شناسايي  رقيبان يا همكاران و ميزان پيشرفت آن
 مخترعان براي رقابت هوشمند و متخصصان و

ها، شناسايي شكاف نهاني در بازار،  كارگيري آنب
هاي ثبت  تخلف در پروانهشناسايي و جلوگيري از 

حل در مشكالت تكنولوژيكي،  يافتن راه ، اختراع
تر وسعه بيشدود محافظت اختراعات و تتعريف ح

 براي شترهاي بي  يافتهدست آوردن اختراعات از راه به
  ).3(ها پژوهش

تواند  هاي ثبت اختراع مي از سوي ديگر، آمار پروانه
ها  هاي نوآورانه كشورها، مناطق و بنگاه بيانگر فعاليت

ت حائز در زمينه علم و فناوري باشد و از اين جه
هاي ثبت  هانآمار پرو«، به همين دليل. اهميت است

و هم » اخص علم و فناوريش« هم به عنوان» اختراع
). 4(شود محسوب مي» شاخصي براي نوآوري« به منزله
هاي پذيرفته  هاي ثبت اختراع يكي از شاخص پروانه
اي   و سنجههاي علمي ه در ميزان سنجش همكاريشد

هاي فناورانه محسوب  مناسب براي ارزيابي فعاليت
 اغلب به فرايند تحقيق و توسعه اختراعات). 5(شوند مي

ها را به عنوان برونداد  توان آن شوند و مي مربوط مي
ها  توان آن رو، مي از اين. تحقيق و توسعه در نظر گرفت

را مكمل مهمي براي ساير منابع اطالعاتي جهت 
. گيري اطالعات علمي و فناورانه كشورها دانست اندازه

توان دريافت كه چه  هاي ثبت اختراع مي از طريق پروانه
بخشي از مسائل علمي و فني يك كشور تاكنون حل 

حل مناسب  اي نياز به راه شده و چه مسائل حل نشده

كاري و صرف  توان از دوباره ترتيب مي دارند و بدين
هاي علمي و  ژوهشمنابع مالي و نيروي انساني در پ

  ).6(جلوگيري كردفني 
 است در مطالعه با در نظر گرفتن اين مساله كه ممكن
هاي انجام شده  حاضر دسترسي به تعدادي از پژوهش

باشد، در بررسي پيشينه پژوهش ندر اين حوزه ميسر 
مشخص شد كه تاكنون در داخل كشور پژوهشي در 

هاي ثبت اختراع با گستره  زمينه تحليل موضوعي پروانه
بنابراين، با توجه . زماني اين پژوهش انجام نشده است

هاي ثبت اختراع به عنوان منبع غني  پروانهبه اهميت 
هاي ثبت  پژوهشي از طرفي، و نظر به اينكه پروانه

اي مناسب براي بررسي ميزان  اختراع به عنوان سنجه
هاي علمي و  پيشرفت علم و فناوري، ارزيابي حوزه

هاي دانش مد نظر هستند و تجزيه و  ترسيم نقشه
اند به ارائه تو ها مي تحليل صورت گرفته بر روي آن

هاي  سايي حوزهگزارشي از وضعيت علمي كشور، شنا
 و كشف پتانسيل الزم در قوي و ضعيف پژوهشي

كارهاي پژوهشي كمك كند؛ مطالعه حاضر به تحليل 
هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در  موضوعي پروانه

سه پايگاه (المللي ثبت اختراع هاي اطالعاتي بين پايگاه
 ثبت اختراع و عالئم تجاري هاي اداره پروانه

، سازمان جهاني مالكيت )USPTO(آمريكا
هاي ثبت اختراع   و اداره پروانه)WIPO(فكري
 تا 1976هاي   در فاصله سال)esp@cenet(اروپا

  . پرداخته است2011
  

  بررسيروش 
تحليلي انجام شد،  -كه به روش توصيفيدر اين پژوهش 

ي از سه پايگاه اداره هاي ثبت اختراع مخترعان ايران پروانه
 ثبت اختراع و عالئم تجاري آمريكاهاي  پروانه

)USPTO(سازمان جهاني مالكيت فكري ،)WIPO ( و
در ) esp@cenet(پاهاي ثبت اختراع ارو اداره پروانه
جامعه مورد . گردآوري شدند 1976 -2011بازه زماني 
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     ..  …                                                          موضوعي پروانه هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاههاي      تحليل 
 

 
   1390  بهمن و اسفند 5 شماره 5دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

هاي ثبت اختراع كه در  پژوهش عبارت بود از كليه پروانه
ن  توسط مخترعا2011 تا ماه اوت 1976له سال فاص

هاي  ف در پايگاهتلهاي موضوعي مخ ايراني در حوزه
هاي  ابتدا پروانه. اند المللي ثبت اختراع به ثبت رسيده بين

هاي  ثبت اختراع از محققان ايراني در هر كدام از پايگاه
 و تحليل مورد بررسي استخراج شدند و سپس تجزيه

  . ها انجام شد آن الزم برموضوعي و زماني 
ها از روش  آوري داده در اين پژوهش براي جمع

پژوهش واليتي و مشابه ها  ادهگردآوري د
  : به شرح زير استفاده شده است) 2009(نوروزي

هاي  ها از پايگاه اداره پروانه شيوه استخراج داده. 1
 ثبت اختراع و عالئم تجاري آمريكا

نعيت در گردآوري براي دستيابي به جامعيت و ما
هاي ثبت اختراع و عالئم  ها، در پايگاه اداره پروانه داده

 :تجاري آمريكا از دو روش زير استفاده شد

در روش اول در بخش جستجوي پيشرفته اين . الف
    .استفاده شد ICN/IRپايگاه از دستور 

ها  هاي ثبت اختراع كه در آن با اين دستور تمام پروانه
IRازيابي شدند كه در بسياري از موارد  موجود بود، ب

هاي ثبت اختراع بازيابي شده مربوط به ايران  پروانه
براي تكميل و اطمينان از جامعيت گردآوري . نبودند
  :ها، از روش زير نيز استفاده شد داده

در بخش  IC/Cityدر اين روش از دستور . ب
  .جستجوي پيشرفته اين پايگاه استفاده شد

يك از مراكز استاني ايران   هرCityور از جا منظ در اين
 IC/Tehranبراي مثال، در دستور جستجوي . است
ها   بازيابي شدند كه در آنهاي ثبت اختراعي پروانه

تهران آمده است و مربوط به ايران است، يعني شامل 
IRگفته با  در نهايت نتايج دو روش پيش. شود  نيز مي

در . خراج گرديدهم ادغام شدند و فهرست نهايي است
 .هاي ثبت اختراع ايراني تحليل شدند فهرست نهايي پروانه

هاي ثبت  ها از پايگاه پروانه شيوه استخراج داده. 2
  اختراع اروپا

ها از دو روش  ادهدر اين پايگاه نيز براي گردآوري د
  :زير استفاده شد

ها آمده  هاي ثبت اختراعي كه ايران در آن پروانه. الف
گاه در ـن پايـه ايـمت جستجوي پيشرفتـقس در ،است

عني ـ ي؛ايران وارد شد Applicantقسمت 
Applicant= Iran 

ها آمده  هايي كه مراكز استاني ايران در آن پروانه. ب
 در قسمت جستجوي پيشرفته اين پايگاه در ،است

:  مثل؛ نام مركز هر استان وارد شدApplicantقسمت 
Applicant= Tehran  

ها از پايگاه سازمان جهاني  استخراج دادهشيوه . 2
 مالكيت فكري

براي دستيابي به جامعيت و مانعيت در گردآوري 
 (*/AAD)ايـورهـگاه از دستـن پايـا در ايـه داده

(IAD/*) اره در ـظور از ستـه منـك دـاستفاده ش
 ؛ از مراكز استاني ايران استيك جا هر نـاي

س از  پ.(IAD/TEHRAN)و ) AAD/TEHRAN(مثل
ي مخترعان ايراني بررسي ها ها، پروانه گردآوري داده

   .شد
سپس فهرست نهايي، پس از مقايسه نتايج حاصل از 

در . دو روش با حذف موارد تكراري استخراج شد
 اختراع حاصل از سه پايگاه هاي ثبت نهايت، پروانه

هايي كه تكراري  اطالعاتي با هم مقايسه و پروانه
و فهرست نهايي كه شامل بودند، حذف شدند 

  . دست آمد هاي ثبت اختراع ايران بود، به نهپروا
در اين پژوهش با توجه به حساسيت كار و سعي در 

هاي موثق، تك تك ركوردهاي بازيابي شده  ارائه داده
هاي جستجو ذكر شده، مورد  با استفاده از روش

بررسي و بازبيني دقيق قرار گرفت، تعدادي از 
كنارگذاشته شد، ، ريزش كاذب - رتبطركوردهاي نام

ركوردهاي تكراري حذف شد و در نهايت تجزيه و 
دست آمده از   بهدرهمكرد اكسلتحليل بر روي فايل 
توان ادعا كرد  با اين توضيح، مي. سه پايگاه انجام شد

  انـا و نتايج اين پژوهش با سطح اطمينـه كه ارائه يافته
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  و همكاران  محمد هيوا عبدخدا 
 

 
1390  بهمن و اسفند 5 شماره 5دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران    

  .ه بوده است باال و دقت نظر قابل قبولي همرا
  
  ها يافته

              ِ هاي ثبت اختراع    توزيع فراواني پروانه1جدول 
هاي ثبت اختراع  مخترعان ايراني در پايگاه اداره پروانه

 برحسب موضوع (USPTO) آمريكاو عالئم تجاري
در . دهد  را نشان مي2011 تا 1976هاي  در فاصله سال

بندي موضوعي بر اساس رده  اين مطالعه تقسيم

 International Patent  Classification(IPC)موضوعي
بندي بين المللي پروانه ثبت اختراع  طبقه(

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en(  انجام
بندي  بندي، نظامي را براي تقسيم اين رده. شده است

هاي ثبت اختراع با استفاده از  سلسله مراتبي پروانه
دهد و مدلي  مينمادهاي يك زبان مستقل ارائه 

  .هاي مختلف فناوري است كاربردي بر اساس حوزه

  

  هاي ثبت اختراع  هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاه اداره پروانه  توزيع فراواني پروانه:1جدول 
  2011 تا 1976هاي  حسب موضوع در فاصله سال بر و عالئم تجاري آمريكا

  
  درصد  فراواني IPCرده موضوعي   موضوع  رديف

  A  14  96/11  )كشاورزي، مواد غذايي، بهداشت، سرگرمي(نيازهاي انسان  1
  B  15  82/12  عمليات اجرايي، حمل و نقل  2
  C  27  07/23  شيمي، متالوژي  3
  D  3  56/2  منسوجات، كاغذ  4
  E  7  98/5  هاي ثابت سازه  5
  F  9  69/7  مهندسي مكانيك، نور، گرما، انفجار  6
  G  19  23/16  فيزيك  7
  H  23  65/19  برق   8

  100  117  جمع               

  
دهد كه در فاصله   نشان ميجدولهاي اين  يافته
 پروانه ثبت اختراع 117هاي مورد بررسي تعداد  سال

  . از مخترعان ايراني در اين پايگاه به ثبت رسيده است
 هاي ثبت اختراع در حوزه بيشترين تعداد پروانه

 هاي  بوده است؛ حوزه)07/23(»شيمي و متالوژي«
، »حمل و نقل -عمليات اجرايي«، »فيزيك«، »برق«
بر اساس رده بندي بين المللي پروانه  :نيازهاي انسان«

 در حيطه نيازهاي  و بهداشتثبت اختراع، حوزه پزشكي
 بنابراين در اين مطالعه هرجا. تانسان دسته بندي شده اس

بخشي از آن آيد  كه از نيازهاي انسان صحبت به ميان مي
مهندسي «و  » اشاره دارد و بهداشتبه حوزه پزشكي

ترين تعداد  كم. هاي بعدي قرار دارند در رده» مكانيك

 هاي موضوعي پروانه ثبت اختراع به ترتيب در زمينه
) 98/5(»هاي ثابت سازه« و )56/2(»منسوجات، كاغذ«

  .اند به ثبت رسيده

ثبت اختراع هاي   بيانگر توزيع فراواني پروانه2جدول 
هاي ثبت اختراع  پروانهمخترعان ايراني در پايگاه 

حسب موضوع در فاصله  بر (esp@cenet)اروپا
  .  است2011 تا 1976هاي  سال
هاي  دهد در فاصله سال هاي اين جدول نشان مي يافته

 مورد 52مورد بررسي مخترعان ايراني موفق به ثبت 
مختلف در هاي موضوعي  پروانه ثبت اختراع در زمينه

  .اند اين پايگاه شده
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     ..  …                                                          موضوعي پروانه هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاههاي      تحليل 
 

 
   1390  بهمن و اسفند 5 شماره 5دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 

  هاي  پروانههاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاه   توزيع فراواني پروانه:2جدول 
  2011 تا 1976هاي  حسب موضوع در فاصله سال برثبت اختراع اروپا 

  
  درصد  فراواني IPCرده موضوعي   موضوع  رديف

  A  12  07/23  )، سرگرميكشاورزي، مواد غذايي، بهداشت(نيازهاي انسان  1
  B  12  07/23  عمليات اجرايي، حمل و نقل  2
  C  18  61/34  شيمي، متالوژي  3
  D  1  92/1  منسوجات، كاغذ  4
  E  0  0  هاي ثابت سازه  5
  F  1  92/1  مهندسي مكانيك، نور، گرما، انفجار  6
  G  2  84/3  فيزيك  7
  H  6  53/11  برق   8

  100  52  جمع               

  
هاي  از تمركز موضوعي پروانهباال جدول  يها يافته

. دهد ثبت اختراع نمايه شده در اين پايگاه خبر مي
  ثبت اختراع در حوزههاي رين تعداد پروانهتبيش

ترين تعداد در  و كم) 61/34(»شيمي، متالوژي«
مهندسي «و » كاغذ منسوجات،« هاي موضوعي زمينه

در . بوده است) 92/1(»مكانيك، نور، گرما، انفجار
در اين پايگاه ركوردي به ثبت » هاي ثابت سازه« حوزه

  .نرسيده است

هاي ثبت اختراع   توزيع فراواني پروانه3جدول 
يت مخترعان ايراني در پايگاه سازمان جهاني مالك

هاي  حسب موضوع در فاصله سال بر (WIPO)فكري
هاي  در فاصله سال. دهد  را نشان مي2011 تا 1976

ورد پروانه ثبت اختراع از مخترعان  م48مورد بررسي 
  .ايراني در اين پايگاه به ثبت رسيده است

  

  
  هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاه سازمان جهاني   توزيع فراواني پروانه:3جدول 

  2011 تا 1976هاي  حسب موضوع در فاصله سال مالكيت فكري بر
  

  درصد  فراواني IPCرده موضوعي   موضوع  رديف
  A  16  33  )كشاورزي، مواد غذايي، بهداشت، سرگرمي(نيازهاي انسان  1
  B  5  10  عمليات اجرايي، حمل و نقل  2
  C  13  27  شيمي، متالوژي  3
  D  0  0  منسوجات، كاغذ  4
  E  2  4  هاي ثابت سازه  5
  F  1  2  مهندسي مكانيك، نور، گرما، انفجار  6
  G  5  10  فيزيك  7
  H  6  13  برق   8

  100  48  جمع                 
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  و همكاران  محمد هيوا عبدخدا 
 

 
1390  بهمن و اسفند 5 شماره 5دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران    

 تعداد بيشترين ،3هاي جدول  بر اساس يافته
نيازهاي « هاي ثبت اختراع در زمينه موضوعي پروانه
به ثبت » شيمي، متالوژي« و بعد از آن حوزه» انسان

مهندسي مكانيك، « در زمينه موضوعي. رسيده است
هاي ثبت  ترين تعداد پروانه كم» نور، گرما، انفجار
 يگاه نمايه شده است و در حوزهاختراع در اين پا

مخترعان ايراني موفق به ثبت » منسوجات، كاغذ«
  .اند پروانه ثبت اختراع در اين پايگاه نشده

هاي ثبت اختراع   توزيع فراواني پروانه1نمودار 
هاي منتخب را از لحاظ  مخترعان ايراني در پايگاه

هاي ثبت اختراع در   پروانهتعداد. دهد زماني نشان مي
با ) 1981-1985(به) 1976 -1980(هاي زماني هازب

ها از  كاهش چشمگيري همراه بوده است؛ اما تعداد آن
.  رشد صعودي داشته است2011 تا سال 1981سال 

 تعداد بيشتريندهد كه   همچنين نشان مي1نمودار 
 تا 2006هاي  هاي ثبت اختراع در فاصله سال پروانه
هاي ثبت اخترع  وانهتعداد پر. اند  به ثبت رسيده2011

هاي   نسبت به سال2006 -2011هاي  در فاصله سال
  . درصدي داشته است400 رشد 2005-2001

  
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي منتخب از لحاظ زماني هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاه  توزيع فراواني پروانه:1نمودار 
  

هاي ثبت اختراع   توزيع فراواني پروانه2نمودار 
هاي منتخب بر حسب  ترعان ايراني در پايگاهمخ

 را نشان 2011 تا 1976هاي  موضوع، در فاصله سال
هاي به ثبت رسيده توسط مخترعان  پروانه. دهد مي

المللي ثبت اختراع در فاصله  هاي بين ايراني در پايگاه
هاي مورد بررسي داراي تمركز موضوعي قابل  سال

  .اي است مالحظه

هاي ثبت اختراع به ترتيب در  وانه تعداد پربيشترين
نيازهاي «، »شيمي، متالوژي«هاي موضوعي  زمينه
و » عمليات اجرايي و حمل و نقل«، »برق«، »انسان

، »كاغذ، منسوجات« هاي در حوزه. بوده است» فيزيك«
مهندسي مكانيك، نور، گرما، «و » هاي ثابت سازه«

ر اين ترين پروانه ثبت اختراع د به ترتيب كم» انفجار
  .ها نمايه شده است پايگاه
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     ..  …                                                          موضوعي پروانه هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاههاي      تحليل 
 

 
   1390  بهمن و اسفند 5 شماره 5دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  هاي  هاي ثبت اختراع مخترعان ايراني در پايگاه  توزيع فراواني پروانه:2نمودار 
  2011 تا 1976هاي  منتخب بر حسب موضوع در فاصله سال

 
 بحث
هاي مورد بررسي  ها نشان داد كه در فاصله سال يافته

خترعان ايراني در  پروانه ثبت اختراع از م212تعداد 
ميانگين . هاي مورد بررسي به ثبت رسيده است پايگاه

ها به  هاي ثبت اختراع ايران در اين پايگاه تعداد پروانه
ها  ساير يافته.  مورد بوده است6                   ً ازاي هر سال، تقريبا  

هاي ثبت اختراع و  نشان داد كه در پايگاه اداره پروانه
 پروانه ثبت  مورد117عالئم تجاري آمريكا تعداد 

اختراع از ايران به ثبت رسيده است كه در مقايسه با 
 52(هاي ثبت اختراع اروپا ههاي اداره پروان پايگاه
)  مورد48( و سازمان جهاني مالكيت فكري)مورد

هاي ثبت اختراع  پروانه.       ً                    تقريبا  بيش از دو برابر است
هاي ثبت اختراع و  هاي اداره پروانه ايراني در پايگاه

هاي ثبت اختراع  ئم تجاري آمريكا و اداره پروانهعال
 ،اي هستند اروپا داراي تمركز موضوعي قابل مالحظه

هاي ثبت اختراع در حوزه  ه پروانبيشتربه طوري كه 
اما در . اند به ثبت رسيده» شيمي، متالوژي« موضوعي

پايگاه سازمان جهاني مالكيت فكري تمركز موضوعي 
 بيشتريناست و » هاي انساننياز« هاي  بر حوزهبيشتر

 در اين حوزه موضوعي هاي ثبت اختراع تعداد پروانه
   ازراع ـاي ثبت اختـه داد پروانهـتع. اند دهـبه ثبت رسي

  
كه ) 1981-1985(به) 1976-1980(هاي زماني هباز

است، با عليه ايران همزمان با جنگ تحميلي عراق 
ها از   اما تعداد آنباشد؛ ميكاهش چشمگيري همراه 

.  رشد صعودي داشته است2011 تا سال 1981سال 
هاي ثبت اختراع در فاصله   درصد از پروانه50بيش از 

 به ثبت رسيده است كه با 2011 تا 2006هاي  سال
ها و مراكز  دوران رشد توليدات علمي دانشگاه

 رتبه علمي كشور ءمچنين ارتقاپژوهشي در ايران و ه
). 7 و8(بوده استي مصادف الملل هاي بين بندي در رتبه

هاي ثبت اختراع ايران در اين  پروانه مجموع، در
اي   قابل مالحظهي تمركز موضوعياها دار پايگاه

 درصد ركوردها در 60هستند به طوريكه بيش از 
نيازهاي «، »شيمي، متالوژي« هاي موضوعي حوزه
پتانسيل كارهاي . به ثبت رسيده است» برق«و » انسان

 هاي موضوعي راع و نوآوري در حوزهپژوهشي، اخت
تر از  كم» هاي ثابت سازه«و » منسوجات، كاغذ«

بر اساس اعالم پايگاه اداره  .سايرين بوده است
هاي ثبت اختراع و عالئم تجاري آمريكا، اداره  پروانه
 و سازمان جهاني مالكيت پاهاي ثبت اختراع ارو پروانه

 ورد، رك8000000فكري تاكنون به ترتيب تعداد 
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  و همكاران  محمد هيوا عبدخدا 
 

 
1390  بهمن و اسفند 5 شماره 5دوره) پياورد سالمت(مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران    

ها  ه اين پايگا ركورد در 1907915 و ركورد 235000
هاي اين  طبق يافته). 9-11(به ثبت رسيده است

هاي به ثبت رسيده  پژوهش سهم ايران از تعداد پروانه
هاي ثبت اختراع و عالئم  هاي اداره پروانه در پايگاه

تر  تجاري آمريكا و سازمان جهاني مالكيت فكري كم
هاي ثبت اختراع  گاه اداره پروانه و در پاي002/0از 
 انجام شده  مطالعات.  است022/0 در حدود  اروپا

ها اشاره  گوياي نتايجي است كه به اختصار بدان
نشان ) 1386(نتيجه مطالعه عباسي و افشارنيا. شود مي

 تعداد اختراعات ثبت شده كشور در داخل و در داد كه
رفته بسيار الملل در مقايسه با كشورهاي پيش سطح بين

كم است؛ ولي تعداد ثبت اختراعات در داخل، از رشد 
هاي  ساير يافته. قابل توجهي برخوردار بوده است

ها نشان داد كه كشورهاي در حال توسعه،  مطالعه آن
سهم قابل توجهي در آمار ثبت اختراعات دنيا ندارند 
و حتي بعضي از آنان، سهم بسيار ناچيزي را به خود 

هاي مطالعه حاضر نيز  يافته). 12(اند اختصاص داده
كل  هاي ثبت اختراع ايران از نشان داد كه سهم پروانه

هاي مورد بررسي  هاي به ثبت رسيده در پايگاه پروانه
هاي پاياني  چند كه در فاصله سال  هر،بسيار كم است

اين مطالعه، تعداد پروانه ثبت اختراع ايران در اين 
.  همراه بوده استها با رشد چشمگيري پايگاه
به اين نتيجه رسيد كه كشور ايران ) 1387(آراني عالئي

اگرچه نسبت به ساير كشورهاي ديگر منطقه جايگاه 
بهتري دارد؛ اما اين كشور باز هم آمار بسيار ضعيفي 

هاي  در توليد پروانه ثبت اختراع در مقايسه با مقاله
 مقاله 6/144منتشر شده خود داشته و به ازاي هر 

هاي  توليد شده توسط پژوهشگران خود طي سال
 يك پروانه ثبت اختراع داشته ، تنها2009-1989
) 1386(نتايج پژوهش واليتي و نوروزي). 6(است

هاي  هاي علمي ايران در پروانه نشان داد كه همكاري
هاي  ثبت اختراع بسيار پايين است، هرچند در سال

داشته هاي قبل  اخير رشد چشمگيري نسبت به دوره

كه به تحليل ) 2007( نتايج مطالعه لو).13(است
هاي ثبت اختراع كشورهاي ژاپن، كره و تايوان  پروانه

پرداخته بود، نشان داد كه ژاپن از لحاظ ثبت تعداد 
پروانه ثبت اختراع در جايگاه برتري نسبت به ساير 

  ). 14(كشورها قرار گرفته است
اند  د بيان كردهدر مطالعه خو) 1386(عباسي و افشارنيا

كه آمار پايين پروانه ثبت اختراع نه فقط ضعف 
بسترهاي علمي و نوآوري را در كشورها نشان 

دهد، بلكه بيانگر ضعف حضور اين كشورها در  مي
از طرفي با . عرضه صنعت، توليد و فناوري است

توجه به ضعف اين كشورها در عرصه صنعت و 
عرصه تجارت ها در  توليد، به طبع حضور كمرنگ آن

همچنان ). 12(بيني خواهد بود اللمل نيز قابل پيش بين
در پژوهش خود اشاره ) 1386(كه واليتي و نوروزي

كنند و در اين مطالعه نيز بدان اذعان شد، دليل  مي
هاي ثبت اختراع ايران  عمده پايين بودن تعداد پروانه

در دوران قبل از انقالب اسالمي ضعف 
كشور، وابستگي فناوري در هاي علمي و  زيرساخت

هاي بعد از آن تبعات   و در سالبه كشورهاي بيگانه
بعد . ناشي از جنگ تحميلي ايران و عراق بوده است

 به بعد رشد 1991هاي  از آن و در فاصله سال
ز شده است و در هاي ثبت اختراع ايران آغا پروانه
اي  سابقه با نرخ رشد بي) 2006-2011(هاي اخير سال
هرچند با توجه به سهم پايين ايران .  بوده استهمراه

هاي  هاي ثبت اختراع در پايگاه از تعداد پروانه
رسد هنوز راه دور و درازي تا  المللي، به نظر مي بين

رو  رسيدن به جايگاه شايسته ايران در اين زمينه پيش
   .)13(است

) 1386( پژوهش عباسي و افشارنياهاي برخالف يافته
ند بيشترين تعداد ثبت اختراع در بين ك كه بيان مي

هاي فناوري و نيز در رشته فيزيك است،  گروه
هاي مطالعه حاضر نشان داد كه بيشترين تعداد  يافته
شيمي، « هاي ثبت اختراع در حوزه موضوعي پروانه
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هاي  يافته. )12(بوده است» نيازهاي انسان«و » متالوژي
كه بيشترين نشان داد ) 1390(و دهقانيمطالعه مجيدي 

و بعد » شيمي« هاي ثبت اختراع در زمينه تعداد پروانه
هاي مطالعه  يافته). 15(بوده است» برق« از آن در حوزه

حاكي از آن بود كه بيشترين ) 1386( نوروزيواليتي و
هاي ثبت اختراع حاصل از همكاري علمي در  پروانه

 ها در زمينه ترين آن و كم» شيمي« حوزه موضوعي
  ). 13( بوده است»فيزيك«

در مطالعه حاضر و ساير مطالعات انجام شده در حوزه 
هاي  تحليل پروانه ثبت اختراع، بيشترين تعداد پروانه

هاي  يافته. بوده استثبت اختراع در حوزه شيمي 
نيز نشان داد ) 2007(و عصاره) 2005(مطالعه معين

ميزان همكاري پژوهشگران ايراني در حوزه موضوعي 
). 8و16(ها بوده است تر از ساير حوزهشيمي بيش

بنابراين، شايد بتوان چنين استنباط كرد كه در ايران 
هاي  پتانسيل كارهاي پژوهشي، اختراع و فعاليت

تر شها بي زه شيمي نسبت به ساير حوزهنوآورانه در حو
است كه تا حدي به ماهيت و جوهره ذاتي اين علم 

مندي   و عالقهگردد و از سوي ديگر بيانگر توجه برمي
پژوهشگران ايراني به اين رشته و ظرفيت باالي اين 

  . حوزه در كشورمان است
هاي  با توجه به مباحث انجام شده تقويت زيرساخت

علمي و فناوري، فراهم نمودن بسترهاي شكوفايي و 
 عرصه صنعت و توليد، توجه نوآوري، تقويت بنيه در

يش هاي ثبت اختراع و افزا به مقوله پروانه
گذاري در اين حوزه، تالش در جهت ايجاد   سرمايه

  منطقي بين صنعت، دانشگاه و دولتارتباط تعاملي و
تواند بيش  و در نهايت تاسيس پايگاه ثبت اختراع، مي

هاي ثبت اختراع كشور در  از پيش به رشد تعداد پروانه
المللي ثبت اختراع، افزايش سهم ايران  هاي بين پايگاه
  مي ـگاه علـالي جايـاء و اعتـا و ارتقـه گاهن پايـاز اي

  .كشورمان كمك شايان توجهي بكند

  گيري نتيجه
هاي اين مطالعه نشان داد كه سهم ايران از تعداد  يافته
المللي ثبت  هاي بين هاي به ثبت رسيده در پايگاه پروانه

هاي  كارآمدي نسبي زيرساخت. اختراع، ناچيز است
ودن بسترهاي شكوفايي و علمي و فناوري، فراهم نب

نوآوري، نواقص موجود در عرصه صنعت و توليد، 
هاي ثبت اختراع و ضعف  توجهي به مقوله پروانه كم

گذاري در اين حوزه، ضعف در ارتباط تعاملي   سرمايه
وجهي بين صنعت، دانشگاه و دولت؛ و در  و سه

نهايت نبود يك پايگاه منسجم براي ثبت اختراع و 
تراعات و نوآوري در كشور، شايد از اداره ثبت اخ

ترين داليل پايين بودن سهم كشورمان از  جمله مهم
. ها باشد هاي به ثبت رسيده در اين پايگاه تعداد پروانه

شاخص ) 2006-2011(هاي اخير هرچند در سال
هاي ثبت اختراع و افزايش ميزان توليدات  تعداد پروانه

ايران بيانگر ها و مراكز آموزش عالي  علمي دانشگاه
هاي علمي و فناوري  ترميم، رشد و توسعه زيرساخت
رسد كه رسيدن ايران به  الزم بوده است؛ اما به نظر مي

جايگاه شايسته جهاني از لحاظ شاخص تعداد 
المللي ثبت  هاي بين هاي ثبت اختراع در پايگاه پروانه

نكته ديگر  .تري است اختراع، نيازمند اهتمام جدي
هاي  هاي ثبت اختراع ايران در پايگاه انهكه، پرو اين
اي  المللي داراي تمركز موضوعي قابل مالحظه بين

هاي  دهد حوزه ها نشان مي  هرچند بررسي،هستند
از سوي . اند علمي توأم با همديگر در حال رشد بوده

 توان نتيجه گرفت كه رشد علمي حوزه ديگر، مي
هاي ثبت  براساس شاخص تعداد پروانه» برق«و » شيمي«

همراه  ها با سرعت بيشتري اختراع نسبت به ساير حوزه
بوده است و پتانسيل كارهاي پژوهشي براي ثبت اختراع 

، »شيمي، متالوژي« هاي موضوعي و نوآوري در حوزه
  .حوزه ها بوده است بيشتر از »نيازهاي انسان«و » برق«
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  و همكاران  محمد هيوا عبدخدا 
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