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فعالیتهای خالقانهی انسان به مالکیت خصوصی تبدیل شده و توسط قانون از طریق سیستم مالکیت

نوآوریها و سایر

ایدهها،
فکری حفاظت میشود .این موارد به عنوان اموال شخصی قابلیت معامله و داد و ستد دارند.
صدور مجوز یا لیسانس در حقیقت ،اعطا نمودن حق استفاده از ایده ،اختراع ،یا فعالیت خالقانه به دیگری است مادامی که مالکیت
آن برای شخص صاحب ایده و اختراع محفوظ میماند .این روش یکی از مهمترین روشها برای ایجاد منفعت از این قسم داراییها
است .در حقیقت ،صدور مجوز منجر به ایجاد منبع درآمد ،دسترسی گروههای بیشتر مصرفکننده و توسعهدهندگان تکنولوژی
شده ،و در مجموع به عنوان کاتالیزوری جهت تجاری سازی و توسعهی بیشتر عمل مینماید.
در این مقاله ابتدا مجوز بهره برداری یا لیسانس مالکیت فکری تعریف شده و سپس به مقایسهی آن با فروش کامل که از دیگر
راههای کسب منفعت از مالکیت فکری است پرداخته میشود .انواع قرارداد الیسنس از نظر دامنهی انحصار ،در قسمت بعد معرفی
میشوند و پس از آن ،یه آماده سازی منابع برای شروع مذاکرهی برای صدور مجوز لیسانس پرداخته میشود.
بخشهای کلیدی در تدوین قرارداد لیسانس ،در مقاله ی دیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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مقدمه
مالکیت فکری به خلق و آفرینش از ذهن انسان مربوط است .این سیستم قانونی ،حقوق مالکیت معنوی ایده ها و
نوآوری ها را به داراییهای با ارزش قابل تجارت تبدیل می نماید .خالقیت انسان در قالب اختراعات ،اطالعات ،دانش و سایر
موضوعات ناملموس ،میتوانند درون و یا در ارتباط با محصوالت و سرویسهایی باشند که در زندگی روزانه به آنها وابستهایم.
بنابراین ،تکنولوژی های جدید و بهبود یافته ،دانش ،اطالعات محرمانه ،نرم افزار و پایگاه داده ها و خالقیتهای بکار رفته در تهیهی
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کتاب ،کتابچه ای راهنما ،فیلم ،نمایشنامه ،نوارهای ویدیویی ،تولیدات تلویزیونی ،موسیقی ،عالئم تجاری معرف یک محصول یا
سرویس ،همگی می توانند توسط قوانین مالکیت معنوی و قوانین مربوط به منع رقابتهای ناعادالنه محافظت گردند .قوانین مالکیت
معنوی شامل قانون حق ثبت اختراع ،اسرار تجاری ،عالئم تجاری ،نشان جغرافیایی ،طراحی های صنعتی ،توپوگرافی مدارهای
مجتمع ،پایگاه داده غیر اصلی ،انواع جدید گیاهان ،کپی رایت و حقوق مرتبط است.
دارایی های فکری می تواند مورد بهره برداری تجاری توسط خود مالک یا با اجازه مالک به توسط دیگران قرار
بگیرد .یکی از روشهای بهرهبرداری مالکیت فکری از طریق صدور مجوز( )Licensingبرای استفاده شخص یا طرف دیگر،
از سوی مالک دارایی می باشد" .مجوز"( )Licenseبه معنی اجازه است که توسط مالک به دیگری به منظور
استفاده از حق مالکیت فکری ،در شرایط مورد توافق ،برای یک هدف معین در یک سرزمین معین و برای
یک دوره زمانی مورد توافق داده میشود.
قرارداد لیسانس یا مجوز بهرهبرداری ،یکی از شیوه هایی است که سریع ترین رشد را در تجارت بینالملل داشته و به وسیله آن
حقوق مالکیت فکری و دانش فنی در مقابل دریافت مبلغی که معموالً حق امتیاز ) (ROYALTYنامیده میشود به یک فرد
یا شرکت دیگر برای مدتی معین واگذار و منتقل میشود.
دارنده یک حق مالکیت فکری به دالیل فراوانی ممکن است به انتقال فناوری تمایل پیدا کند .یک شرکت صاحب
حق مالکیت فکری ،با دریافت حق امتیاز ،پروانه یا مجوزی را ) (LICENSEبه یک شرکت دیگر واگذار و منتقل می کند
و او را مجاز می کند تا از عالمت تجاری یا حق چاپ آثار هنری یا ادبی یا دانش فنی او برای ساخت محصول به منظور فروش
استفاده کند.
صدور لیسانس مالکیت فکری اغلب در سه دسته عمده یعنی لیسانس فنآوری ،لیسانس انتشار وپخش آثار هنری ،و
مجوز استفاده از عالئم تجاری صورت گرفته میشود .تمرکز این مقاله بیشتر بر مجوز فنآوری ،ثبت اختراع و اسرار تجاری
خواهد بود.
اطالعات فنی مانند فرمولها ،فنون و روشهای اجرایی ،اطالعات تجاری مانند فهرست مشتریان و اطالعات فروش،
بازاریابی،روش های مدیریت حرفه ای،ودر واقع هرگونه اطالعات فنی تجاری یا بازرگانی ،روش یا ابزاری که در یک فعالیت

تجاری استفاده میشود ؛ شایسته حمایت است و می توان آن ها را به وسیله قرارداد های لیسانس انتقال داد.
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مسئله ی رقابت و ارتباط آن با لیسانس
میدهند می توانند رقابتی و
فقط آن دسته از شرکتهایی که تولید محصوالت و خدمات بهتر با قیمت پایینتر را ارائه 
سودآور باشند و در بازار پویا و جهانی باقی بمانند .یک محصول بهتر ممکن است یک محصول جدید و یا یک محصول برتر
باشد.یک محصول برتر ممکن است ،برای مثال ،حاصل یک فرایند "بهبود یافته تولید" باشد که از طریق کاهش زمان تولید و یا
کاهش استفاده از منابع ،باعث مقرون به صرفه بودن(سودآوری) شده است .یک محصول به موجب ویژگیهای جدید ،کیفیت
باالتر ،هزینه کمتر یا ترکیبی از موارد مذکور "برتر تلقی میگردد.
چگونه شرکتها به تقاضا برای محصوالت جدید و بهتر (با قیمت رقابتی) پاسخ می دهند؟
محرکهای سنتی رشد اقتصادی مانند زمین ،نیروی کار و سرمایه برای ایجاد مزیت رقابتی الزم و ایجاد تفاوت بین شرکتها کافی
نیستند ،شرکتها ،در صورت نبودن مزیت رقابتی و تفاوت بسیار مشابه یکدیگر خواهند بود .راه حل در فنآوریهای جدید و یا
بهبود یافته است .برای بسیاری از مردم فناوری معانی متفاوتی دارد .دیکشنری مریام -وبستر تکنولوژی را بعنوان "کاربرد عملی
دانش ،قابلیت برنامه عملی دانش و یا شیوهی انجام یک کار بخصوص با استفاده از فرآیندهای فنی ،روش های مختلف در کنار
دانش انجام آن کار است" دائرة المعارف بریتانیکا تکنولوژی را به عنوان "استفاده از دانش علمی در راستای اهداف عملی زندگی
بشر تعریف میکند" و یا آن را گاهی اوقات به تغییر و دستکاری در محیط زیست انسان تعبیر می نماید.
فنآوری شامل استفاده از مواد ،ابزارها ،تکنیک ،و منابع قدرت به منظور ساده و لذت بخش تر کردن زندگی و سازنده تر کردن
کسب و کار می باشد .در حالی که علم با چگونگی و چرایی اتفاق وقایع مربوط میشود ،فنآوری در ساخت و تولید متمرکز
میشود .یک تعریف پر طرفدار از تکنولوژی این است که"تکنولوژی بهترین استفاده از اطالعات علمی می باشد".
بنابراین ،به طور کلی ،فنآوری اشاره به محصول نهایی تحقیقات علمی و توسعه در قالب اختراعات و دانش است که به عنوان
ابزار یا فرآیند در جهت تولید محصوالت و خدمات بهتر بکار رفته و پاسخ مناسبی به نیازهای بازار می دهد .معموال در بعضی
تعاریف ،ثبت اختراع معادل و برابر یک فنآوری در نظر گرفته شود که تعریف درستی نمیتواند باشد .معموال ،تعدادی اختراع با
هم برای یک فنآوری استفاده میشوند و تعدادی فنآوری در کنار هم یک محصول ،مثل یک دوربین یا یک ماشین را به وجود
میآورد .چنین فنآوریهایی یا از طریق تحقیق و توسعه توسط شرکتها ،به تنهایی  ،و یا با همکاری سایر شرکتها بدست میآید؛
یا اینکه از طریق خرید فنآوریهای موجود در بازار.
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معموال عاقالنه است تا تکنولوژی را از طریق خرید فن آوریهای موجود در بازاربدست آورد تا اینکه زمان و منابع
انسانی جهت کسب آن تخصیص یابد ،به معنای دیگر اگر فنآوری های مورد نیاز بدلیل کمبود زمان ،منابع انسانی و هزینه در
درون شرکتها و سازمانها قابل تهیه و توسعه نمی باشند ،خرید و استفاده از فن آوری های موجود در بازار (که توسط سایرین
تهیه و ارائه گردیده اند) از نظر تجاری امری عاقالنه است .گاهی اوقات حتی الزم است تا برای استفاده از یک فنآوری خاص که
در یک صنعت و یا استانداردهای ملی و بین المللی بکار می رود(مطابق رویه سازمانهای تنظیم کننده ی استاندارد) مجوز اخذ
نمود .همچنین ،اخذ مجوز زمانی نیاز میتواند نیاز شود که یک محصول جدید و یا بهبود یافته بصورت سهوی به حق مالکیت
فکری دیگری تجاوز نموده باشد.
عالوه بر این ،شرکتی که به یک محصول و یا فرآیند بهتر دست یافته است تالش میکند تا بفهمد آیا ممکن است
شرکت های دیگری به دنبال آن محصول یا فرآیند باشند که این موضوع می تواند بعنوان یک کسب و کار مجزا از طریق انتقال
دانش درآمدزایی را در پی داشته باشد .در واقع ،تعدادی از شرکتها از حوزهی تولید محصول به حوزهی صدور
لیسانس پتنت تغییر رویه دادهاند و یا صرفا" با هدف صدور لیسانس ( بدون تولید هیچ یک از محصوالت)
ایجاد شده اند.
امروزه حتی بزرگترین شرکتها ،نه تنها جهت خدمات و مولفه های کلیدی ،همهی امور را در داخل خود انجام
نمیدهند بلکه در خصوص فناوری نیز از منابع بیرونی استفاده می نمایند .برخی از شرکتهای دیگر فقط فنآوری و برون سپاری
تولید محصوالت به شرکتهای دیگر در کشور خود و یا در خارج از کشور را (با استفاده از صدور مجوز) توسعه می دهند.
با توجه به خصلت ناملموس بودن مالکیت فکری ،استفاده از آن توسط یکی ،باعث کاهش استفاده آن توسط دیگری نمیشود .به
عبارت دیگر ،می توان فناوری را به طور همزمان توسط بسیاری از کاربران برای اهداف یکسان و یا متفاوت و بدون تأثیر در
کیفیت و یا قابلیت های آن استفاده نمود .بنابراین صاحب فنآوری به طور بالقوه می تواند مجوز استفاده از فنآوری خود را به هر
تعداد از متقاضیان فنآوری ،به منظور به حداکثر رساندن پتانسیل درآمد از فنآوری خود تنها با شرایط محدود کننده توافق،
واگذار نماید.در حقیقت ،یک فناوری می تواند بعنوان پایه و مبنا برای طیف وسیعی از محصوالت و خدمات مرتبط و یا نامربوط،
توسط یک یا چند شرکت در تعدادی از مکانهای بالقوه بزرگ در یک یا بسیاری از کشورها ،تبدیل شود.
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آیا استراتژی صدور لیسانس درست میباشد؟
قبل از اینکه شروع به استفاده از مجوز از فناوری سایرین استفاده کنیم _) (Licensing-inو یا اینکه به سایرین مجوز استفاده از
فناوری خود را بدهیم ) ،(license- outدر ابتدا باید این سئوال را مطرح کنیم که آیا اصوال" استراتژی صدور و یا دریافت
مجوز فناوری یا لیسانس گزینهی درست است یا خیر؟
این گزینه ممکن است که برای صاحب مالکیت فکری ،بهترین استراتژی برای تولید و بازاریابی محصول باشد .اگر نه ،گزینههای
دیگر نظیر فروش کامل حقوق مالکیت فکری یک فناوری نیز وجود دارد .فروش کامل حقوق دارایی فکری که به وسیلهی یک
قرارداد واگذاری صورت میپذیرد ،شاید چندان کاربردی نباشد به دلیل اینکه غالبا خرید دارایی فکری بدون خرید سرمایه انسانی،
محصول ،بازار توسعه یافته و/یا یک کسب و کار یا جریان درآمد قوام آمده جذاب نمیباشد .با این حال ،فروش کامل و یا
واگذاری حقوق دارایی فکری هم هماره به عنوان یک گزینه مطرح است.

فروش در مقابل صدور لیسانس
در خرید و یا فروش حقوق مالکیت فکری در فنآوری (که در آن معامله قانونی "واگذاری" خوانده میشود( ،حقوق مالکیت
فنآوری از فروشنده به خریدار به یکباره انتقال می یابد .فنآوری بر اساس یک قیمت توافق شده ،خریده یا فروخته میشود و
صرفا" تعدادی تعهد بین فروشنده (واگذار کننده) و خریدار (واگذار شده) بر اساس قرارداد واگذاری باقی می ماند .غالبا ،این
معامالت شامل انتقال یک باره سرمایه میباشد و یا در دوره های زمانی مشخص ،به طور کامل و یا جزئی بر اساس قرار داد انتقال
می یابد و ممکن است مشروط به عوامل و احتماالتی نیز گردد ( مانند موفقیت تجاری) .صاحب فنآوری ،که هیچ تجربه در
آوردن یک محصول به بازار ندارد و عالقه هم ندارد تا درگیر مسائل روزانه فنآوری در محل کار باشد ،ممکن است فروش
یکبارهی فنآوری ،یک راه حل ایدهآل برای او باشد.
در مقابل ،قرارداد صدور مجوز ،حق استفاده از دارایی فکری را از مجوزدهنده به مجوزگیرنده منتقل کرده تا بتواند محصوالتی را
که آن فنآوری درآنها بکار رفته مطابق"روش و زمان و مکان"مشخص استفاده نموده و یا به فروش برساند .به عبارت دیگر،
مجوزدهنده کماکان به دارابودن حقوق اختصاصی فنآوری ادامه میدهد و صرفا" حق استفاده تعریف شده (محدود) از فنآوری
فروشندهای که می خواهد در بازار منطقه ای خاصی (بعنوان نمونه آمریکای شمالی) یا

را واگذار نموده است .به عنوان مثال،
استفاده خاصی (مانند بازار موتورهای  2زمانه) تمرکز نماید ،مجوز استفاده از فنآوری را در بازار های دیگر به متقاضیان ارائه
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مینماید .به این ترتیب با اینکه ممکن است مالک فنآوری از بازارهای ناآشنا عایدی نداشته باشد ،امکان این را دارد تا با صدور
مجوز دارایی فکری درآمدزایی نماید.
عالوه بر این ورود به یک قرارداد صدور مجوز به مانند ورود به یک رابطه ،معموال برای یک دورهی مشخص زمانی است.
این پیش فرض وجود دارد که پس از عقد قرارداد لیسانس فنآوری یک تعامل پایدار بین خریدار و فروشنده در خصوص درک
اهداف مشترک و استفاده موثر از فنآوری در راستای منافع دو طرف به وجود آید .با این فرض که این ارتباط موفق و در نتیجه
میتوانند دینفع گردند که اکثرا در صورت موفقیت
سودآور است ،بدان معنی است که فروشنده و خریدار هر دو به لحاظ مالی 
کاال در بازار ،جریان مداوم موفقیت افزایش مییابد .در نتیجه ،صدور مجوز منجر به تبعات قانونی و عملی متفاوتی نسبت به فروش
کامل برای طرفین میگردد همچنین صدور لیسانس اهداف تجاری مختلفی را نیز پوشش میدهد .اگر احتمال برآورده نشدن
اهداف طرفین قرارداد قوی گردد ،صدور لیسانس گزینهای است که از دستور کار خارج میشود.
مزایای صدور مجوز
برای مجوزگیرنده

برای مجوزدهنده

شرکتی که نمیخواهد یا نمیتواند درگیر تولید محصول شود می اغلب برای ورود محصوالت جدید به بازار عجله وجود دارد" .توافق
تواند با واگذاری حق استفاده از فنآوری(صدور مجوز) به شرکایی صدور مجوز" یا لیسانس ،امکان دسترسی به فناوریهای موجود جهت
که توان تولید ،امکانات توزیع ،مدیریت و سایر تخصصها را دارد بهره حضور سریع و خالقانهتر در بازار را برای خریدار فنآوری فراهم می
نماید.

مند گردد.

صدور مجوز این اجازه را به فروشنده میدهد تا با حفظ مالکیت شرکتهایی که توانایی انجام تحقیقات و توسعه را ندارند با استفاده از
دارایی فکری ،با استفاده از حق امتیاز ،به لحاظ اقتصادی بهره مند خرید لیسانس می توانند به پیشرفتهای تکنیکی الزم جهت تولید
محصوالت پیشرفته دست یابند.

گردد.

صدور مجوز می تواند به شرکتها به منظور تجاری سازی فنآوری یا گاها" خرید مجوز بهرهبرداری از فنآوری زمانی که با سبد
توسعهی بازارهای جدید بصورت موثرتر (با استفاده از توان شرکا) فنآوریهای داخل سازمان ترکیب میشود منجر به خلق محصوالت نو
و فرصت های جدید میشود.

کمک نماید.
صدور مجوز جهت دسترسی به بازارهای جدیدی به کار میرود که
بدون صدور مجوز غیر قابل دسترسی بودهاند .معموال خریدار با
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کلیهی الزامات ورود به بازار خارجی مانند ترجمهی برچسب ها،
دستورالعمل ها ،اصالحات مورد نیاز جهت تطبیق محصول با قوانین
محلی موافقت می نماید .معموال" خریدار مسئول کلیهی موضوعات
مربوط به تولید ،داخلی سازی ،لجستیک و توزیع محصول میباشد.
قرارداد صدور مجوز می تواند یک رقیب یا متقلب را به یک شریک
و متحد تبدیل نماید با پرهیز از دعوی حقوقی که ضمن داشتن نتیجهی
نامعلوم ،هزینهساز و زمان بر نیز میباشد.
صدور مجوز می تواند تا حدودی کنترل بر نوآوری ها و جهت تکامل
فنآوری را ،آنجایی که قابلیت تعامل و همکاری اهمیت دارد ،فراهم
نماید.

معایب صدور مجوز
برای مجوزدهنده

برای مجوزگیرنده

تواند سود بهتری تامینگاهی اوقات سرمایه گذاری فروشنده می

خریدار ممکن است تعهد مالی برای فناوری خاصی را بپذیرد که

.نماید در مقایسه با اقدام توسط قرارداد صدورمجوز

هنوز قابلیت تجاری سازی ندارد و یا احتیاج به اصالحات زیاد جهت
برآوردن نیازهای خریدار را دارد.

خریدار میتواند به رقیب فروشنده تبدیل گردد .اگر حق استفاده از مجوز فناوری ممکن است یک الیه هزینه را به یک محصول که
فنآوری در منطقه مشترک واگذار گردد ،خریدار می تواند سهم توسط

بازار

پشتیبانی

نمیشود

اضافه

کند.

فروش "فروشنده" را از آن خود کند ،که باعث میشود "فروشنده" اضافه کردن فنآوری های جدید خوب است ،اما تنها در صورتی
فنآوری سهم بازار خود را از دست بدهد .بدلیل هزینه های کمتر که بازار بتواند هزینه ها را تحمل نماید .فنآوری های متعدد اضافه
شده به یک محصول می تواند یک محصول غنی از فنآوری که

خریدار می تواند موثرتر و سریعتر وارد بازار شده و عمل نماید.

بیش از حد گران هست را به بازار ارائه نماید.

قرارداد واگذاری فنآوری وقتی که فناوری به وضوح تعریف نشده و شرکتهایی که به خرید فنآوری تکیه می کنند ،ممکن است به
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یا کامل نیست می تواند زیان آور باشد .در این صورت انتظار میرود لحاظ فناوریکی زیادی وابسته گردند که می تواند مانعی باشد جهت
"فروشنده" به منظور برآوردن نیاز خریدار ،برنامه های توسعه ای را

پیشرفتهای آتی و هچنین اصالح و بهبود محصول در بازار های

با هزینهی گزاف ادامه دهد.

مختلف.

"فروشنده" ممکن است به شدت به درآمد از محل "خریدار" وابسته
گردد.
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انواع قراردادهای لیسانس از نظر میزان انحصاری بودن
در یک منطقهی جغرافیایی بخصوص،مجوز لیسانس ممکن است انحصاری ،انحصاری انفرادی و یا غیر انحصاری باشد که در این
قسمت به تعریف آنها میپردازیم.

قرارداد لیسانس غیر انحصاری
این نوع از قراردادهای لیسانس به مالک این اجازه را میدهد که حق بهرهبرداری نسبت به دارایی موضوع قرارداد را برای خود
حفظ کند.همچنین حق مالک مبنی بر اعطای لیسانس های مازاد به اشخاص ثالث باقی است.در این نوع،هم لیسانس گیرندگان هم
مالک دارایی فکری ،حق بهرهبرداری دارند.
در حقیقت قرار داد لیسانس غیر انحصاری زمانی منعثد میشود که مجوزگیرندهی لیسانس یکی از چندین گیرندهی لیسانس است
که مجوزدهنده با آنها برای استفاده و توسعهی فناوری وارد قرار داده شده است .این نوع قرارداد در حقیقت نوع ایدهل قرارداد
برای مجوز دهندگان است .از آنچا که ریسک و مزایا بین چند مجوز گیرنده تقسیم میشود ،موفقیت و سود مجوزدهندهی فناوری
وابسته به موفقیت تنها یک گیرندهی مجوز نمیشود .در حقیقت کسی که مجوز لیسانس را میدهد ،کنترل بهتری بر روی فناوری
دارد که مجوز گیرندگان یا لیسانس کنندگان در بازارهای مختلف ،در محصوالت مختلف از ان استفاده میکنند و در نتیجه به
فناوری شانسی برای توسعهی بیشتر و بهتر خواهد داد و منافع آن برای دهندهی مجوز لیسانس حفظ خواهد شد .با اینحال ،در مورد
فناوریهایی که در مراحل اولیه هستند که ممکن است هزینههای زیادی را برای گیرندهی مجوز به همراه داشته باشد ،بیشتر لیسانس
گیرندگان بالقوه به دنبال انحصاری بودن ،حداقل در یک منطقهی جغرافیایی بخصوص هستند.
قرارداد لیسانس انحصاری
در این نوع قرارداد ،تنها گیرندهی مجوز حق استفاده از دارایی فکری را داراست در حالیکه حتی مالک هم پس از اعطای لیسانس
از این حق برخوردار نیست.یک لیسانس انحصاری تنها به گیرندهی مجوز و کسانی که از طرف او مجاز به بهرهبرداری شدهاند حق
استفاده را میدهد.در حقیقت ،یک لیسانس انحصاری معموال موقعیتی است که حقوقی که برای گیرندهی مجوز اعطا میشود ،از
حقوق مجوزدهنده در آن منطقه جداست.
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قرارداد لیسانس منحصر(انفرادی)
لیسانس منحصر به لیسانس گیرنده این حق را میدهد که که از موضوع تحت لیسانس استفاده کند و در عین حال از اعطای
مجوزهای دیگر جلوگیری کند،با این وجود حق بهرهبرداری از مال فکری برای مالک آن باقی می ماند.
یک لیسانس منحصر یا منفرد ،معموال موقعیتی را نشان میدهد که هم مجوزگیرنده و هم مجوزدهنده از فناوری در یک منطقه
استفاده میکنند ولی هیچ کس دیگر به غیر از انها نمیتواند این اختیار را داشته باشد .در هر دوی این حالتها ،مجوزدهنده به هیچ
عنوان مجاز به اعطای حق و حقوق به سایر مجوز گیرندگان نیست ( حداقل در منطقهی جغرافیایی که لیسانس در آن به صورت
انحصاری یا کامال انحصاری است) .در این منطقهی جغرافیایی ،مجوزدهنده ،به یک لیسانس وابسته است .بر همین اساس ،در
قرارداد ،باید میزان جریمه ها برای حفظ حقوق مجوزدهنده حتی در حالتی که گیرندهی مجوز هیچ کاری انجام نمیدهد وجود
داشته باشد .این اعتبار بخشی میتواند شامل پرداخت حداقل رویالتی ساالنه باشد .اگر مجوزگیرنده این پرداخت را انجام ندهد،
جریمهای باید در نظر گرفته شود و یا اینکه این امکان وجود داشته باشد که لیسانس انحصاری به غیر انحصاری تبدیل شود ( به
صورت بندی در قرارداد).

اگر قرارداد لیسانس بیش از یک منطقه را شامل شود ،ممکن است در یک کشور انحصاری باشد و در یک منطقهی دیگر غیر
انحصاری .این انحصاری بودن ممکن است محدود شود برای مثال به یک زمینهی استفاده یا یک دورهی زمانی یا اینکه منوط شود
به دست یابی یه برخی دستاوردها.
نمونه بندهای قرارداد :لیسانس انحصاری


مجوزدهنده تحت شرایط خاصی که در قرار داد قید میشود به مجوزگیرنده ،لیسانس انحصاری که محدود به
منطقه جغرافیایی خاصی است اعطا میکند .تحت این لیسانس ،پتنت و اطالعات و دانش فنی برای تولید ،استفاده یا
فروش محصول لیسانس شده برای هر مصرفی به مجوزگیرنده اعطا میشود.

نمونه قرارداد  :2این لیسانس انحصاری بعد از  5سال ،غیر انحصاری میشود .مجوزدهنده به مجوزگیرنده لیسانسی برای
تولید استفاده و فروش محصوالت لیسانس شده میدهد .از زمان شروع لیسانس که در قرار داد قید شده تا  5سال و در همان
منطقهی جغرافیایی که به توافق رسیده شده است ،این لیسانس انحصاری است و بعد از آن این لیسانس غیر انحصاری میشود.
نمونه بند قرارداد :قرار داد غیر انحصاری
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مجوزدهنده لیسانس غیر انحصاری را به مجوزگیرنده در هر کشوری که جزو مناطقی که پتنت در آنها حفاظت میشود ،اعطا
میکند تا بتواند تحت لیسانس ،تولید و استفاده و فروش محصول لیسانس شده را برعهده بگیرد.

وقتی الینس غیر انحصاری باشد ،مجوزگیرنده تمایل دارد که در قرار داد بندهای مورد عالقه اش را بیفزاید تا در
صورتی که مجوزدهنده ،لیسانس را به مجوزگیرندهی دیگری واگذار میکند ،با استفاده از این بندها بتواند منافعی را برای خود
نسبت به سایر مجوزگیرنده ها کسب کرده باشد
نمونه از از بندهای قرارداد:


مجوزدهنده با این بند در لیسانس تحت بندهای قرار داد موافق است که در مورد حق فروش محصوالت لیسانس شده که
با پتنت حفاظت میشود و به دولت ،شخص ،موسسه یا شرکتی فروخته میشود مداخله نکند .در صورتی که مجوزدهنده
وارد لیسانسهای برشمردهی باال شد ،باید به مجوزگیرنده این موارد را در فرصت معقول اطالع رسانی کند.



درصورتی که بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری که به موجب قرارداد لیسانس منتقل شده ،مستلزم تامین مالی زیاد یا
استفاده از سایر منابع باشد ،دریافت کننده لیسانس اغلب ،به منظور افزایش درآمد و برگشت سرمایه اش به میزان کافی،
از واگذارکننده لیسانس ،حقوق انحصاری را نسبت به برخی از قلمروهای جغرافیایی مطالبه می کند.

واگذارکنندگان لیسانس که دالئل کافی برای توجه به این مخاطرات دارند ،گاهی اوقات حقوق مالکیت فکری خود را به دو
یا چند دریافت کننده لیسانس که تمایل دارند برای توسعه بازار هدف با یکدیگر رقابت کنند ،واگذار می کنند .در مقابل ،دریافت
کنندگان لیسانس که با چنین وضعیتی مواجه هستند ،احتماالً تالش خواهند کرد تا درمورد دریافت دیگر امتیازات جبرانی از قبیل
کاهش در تعهد به پرداخت حق امتیاز مذاکره کنند .با اینحال ،واگذارکننده لیسانس معموالً می خواهد که بهرهبرداری دریافت
کننده لیسانس از حقوق مالکیت فکری را به روشهای مختلف محدود کند.
قرارداد های لیسانس انحصاری یا غیر انحصاری؟


اتخاذ تصمیم مناسب مبنی بر انعقاد قرارداد لیسانس انحصاری یا غیر انحصاری بستگی به ماهیت ،مدت حیات فنی
فناوری و استراتژی های تجاری گیرندهی مجوز دارد.
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اگر فناوری ،به طور مطلوبی منطبق با نیازهای بازار و استانداردهای فنی باشد،به نظر میرسد که یک لیسانس غیر
انحصاری مزایای بسیاری را برای مالک آن دارایی فکری در بر خواهد داشت.



در حالی که اگر فناوری برای سرمایه گذاری کالن در تجاری سازی نیاز به انعقاد قرارداد با یک شرکت و یا بنگاه
اقتصادی را داشته باشد(برای مثال محصوالت دارویی که نیاز به سرمایه گذاری در انجام آزمایشات بالینی دارند) و
گیرندهی مجوز تمایلی بر مواجهه با رقبای دیگر یعنی دیگر لیسانس گیرندگان نداشته باشد،اخذ لیسانس انحصاری
درراستای منافع گیرندهی مجوز بسیار ضروری است.



عالوه بر انواع لیسانس گیرندگان فوق الذکر،برخی مشخصه های خاص هر یک از انواع این قراردادها می تواند با
مشخصه های دیگر انواع دیگر ترکیب شده و نوع جدید و خاصی را ایجاد کند.بدین معنا که اعطای برخی حقوق بر
مبنای قرارد انحصاری یا دیگر انواع آن،جداگانه یا ترکیبی صورت گیرد.

مزایای خاص لیسانس های انحصاری


دراین نوع از قرارداد های لیسانس ،مذاکرات تتها از جانب یک طرف صورت می گیرد .مزیت اصلی یک قرار داد
لیسانس انحصاری این است که مذاکرات تنها از سمت طرفی انجام میشود که تمام مسولیت در بهرهبرداری از اختراع را
برعهده دارد.



میزان پیش پرداخت و رویالتی معموال برای لیسانسهای انحصاری بیشتر از نوع غیر انحصاری آن است .لیسانس
انحصاری برای مجوزگیرنده بسیار ارزشمندتر از نوع غیر انحصاری آن است چرا که دیگران یعنی مالک اختراع ،حقی
مبنی بر بهرهبرداری از اختراع تحت لیسانس انحصاری را به طور کامل نخواهد داشت.



در یک قرارداد لیسانس انحصاری،تنها نظارت بر اجرای امور گیرندهی مجوز واحد مطرح است در حالی که وقتی
لیسانس گیرندگان متعدد غیر انحصاری هستند ،مجوزدهنده مسول بررسی حسن اجرای مفاد قرارداد از جانب هریک از
آن هاست.

شرایط محدود کننده قرار دادها
فهرست شرایط محدودکننده انحصاری که ممکن است در قراردادهای لیسانس به کار گرفته شوند و "انحصار گرایانه" و نادرست
تلقی گردند ،عبارتند از:
01

 )0شرط بازپس گیری ؛این شرط حقوق انحصاری ناشی از بهبود محصول را به نفع واگذارکننده لیسانس تضمین می کند.
 )2شرط مربوط به اعتبار؛در این شرط ،گیرنده فناوری تشکیک و طرح دعوی درزمینه اعتبار حق مالکیت فکری واگذارنده
فناوری را از خود سلب می کند.
 )1معامله انحصاری؛ مجبورکردن گیرنده به فروش محصوالت تولیدشده منحصراً یا عمدتاً به اشخاصی که توسط واگذارکننده
تعیین میشود.
 )4محدودیت در تحقیق؛ اعمال محدودیتهایی بر تحقیق یا توسعه فناوری توسط گیرنده.
 )1محدودیت در استخدام؛ مجبور کردن گیرنده به استخدام افراد تعیین شده توسط صاحب امتیاز که برای انتقال موثر فناوری
مربوط به قرارداد ضروری نیستند.
 )6تثبیت قیمت؛ تعیین قیمت برای فروش یا فروش مجدد محصوالت تولیدشده توسط گیرنده.
 )7محدودیت در کیفیت منابع :محدودیت در خرید مواد از منابع خاص برای کسب اطمینان از کیفیت محصوالتی که تولید
خواهدشد.
 )1فروشهای انحصاری یا موافقنامه های نمایندگی.
 )1شرط محدود کردن منبع :این شرط مقرر می دارد که دریافت کننده لیسانس فقط می تواند از منابع مشخصی خرید کند.
 )01محدودیتهای صادراتی؛ محدودساختن اختیار گیرنده مجوزجهت صادرات محصوالت تولیدشده توسط خود وی یا دادن
این اجازه به دیگران ،مشروط بر اینکه اگر صاحب امتیاز درکشوری که محدودیت درآنجا اعمال میشود دارای حق
امتیازی باشد ،در صورت واردات محصوالت مذکور این حق نقض شود ،اگر صاحب امتیاز تعهدی قراردادی مبنی بر این
داده باشد که به دیگران اجازه صدور محصوالت ذکر شده را به چنین کشوری ندهد ،یا اگر صاحب امتیاز قبالً چنین
محصوالتی به بازار آن کشور عرضه می کرده این موارد درنظر گرفته خواهدشد.
 )00حق اختراع جمعی یا قرارداد لیسانس متقابل؛ مجبورکردن گیرنده به اینکه بدون دریافت مبلغ متناسب ،هرگونه پیشرفت به
دست آمده دررابطه با فناوری مربوط به قرارداد را دراختیار صاحب امتیاز قرار دهد.
 )02محدودیتهایی در زمینه تبلیغات؛ ایجاد محدودیت در شیوه ها ،مواد ،حوزه ها و قلمرو تبلیغات.
 )01پرداخت یا هر تعهد دیگری پس از انقضای اعتبار حقوق مالکیت فکری؛
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مرحلهی آماده سازی جهت صدور مجوز فنآوری
هیچ جایگزینی برای آماده سازی همه جانبه وجود ندارد .اگر اطالعات کافی برای ورود به مذاکرات از تمامی جوانب
در اختیار نباشد ،پای مذاکره نشستن کاری عبث و بیهوده است .مطلع بودن از بازار ،خود فنآوری ،فروشندگان و
خریداران بالقوه در بازار و شرایط و اهداف آنان ،جهت تضمین یک مذاکرهی موفق ضروری میباشد.
بررسی همه جانبه ()Due Diligence
بررسی همه جانبه گام نخست ضروری قبل از آغاز هرگونه معامله میباشد و بخصوص زمانی که قصد ورود به یک
رابطه بلند مدت تجاری مانند صدور مجوز را داریم اهمیت زیادی مییابد .پس از شناسایی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
استراتژیک و چگونگی ورود به قرارداد صدور مجوز ،خواه فروش فنآوری باشد خواه استفاده از فناوری توسعه یافته توسط
دیگران ( ) icensing- inیا اعطای مجوز به دیگران برای استفاده از فناوری توسعه یافته توسط خودمان (،)licensing- out
بررسی دقیق الزامی میباشد.
این فرآیند شامل جمع آوری هر چه بیشتر اطالعات دربارهی فروشندگان و خریداران بالقوه ،فنآوری موضوع قرارداد و
فنآوری های مشابه در بازار ،محیط حقوقی و کسب وکار ،و یا سایر اطالعاتی است که به خریدار و فروشنده جهت تصمیم
گیریهای بهتر کمک مینماید .فرآیند جمعآوری اطالعات باید بهصورت مشروع و در قالب زمانی و مالی و در چارچوب قانون
انجام پذیرد .اگر در فرآیند بررسی همه جانبه به یک آیتم الویت و یا اهمیت بیشتری بدهیم .کار دشوار میشود و نتیجهی الزم را
دریافت نخواهیم کرد .اینکه چه اطالعاتی مهم است بستگی به عوامل مختلفی دارد که از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت است.
در بررسی موضوع الزامات قرارداد ،اطالعات مطابق ابعاد ذیل بررسی می گردد:در موضوع مالکیت فنآوری این پرسشها مطرح
است که :
آیا حق مالکیت و همه رویه های ضروری برای اطمینان از حفاظت آن در بازار مربوطه اعمال شدهاند ،آیا شخص ثالثی
وجود دارد که ادعایی بر مالکیت فکری مورد نظر داشته باشد؟ آیا به کارگیری فناوری حفاظت شده توسط حقوق مالکیت فکری
میتواند باعث کاهش هزینهها ،بهبود عملکرد و یا هر منفعت شناخته شدهء دیگری باشد؟ آیا سایر حقوق مالکیت فکری برای
پیاده سازی کامل فنآوری و توسعهی آن نیاز است؟ ارزش اقتصادی و استراتژیک واقعی آن چیست؟ در این موضوع تا چه حد
اهداف بیشتری از کسب و کار مربوطه را برآورده میکند؟
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برای به دست آوردن اطالعات در تمام این زمینه ها از منابع مفیدی می توان مشورت گرفت .این منابع شامل موارد زیر خواهد
شد:
 .0اطالعات در دسترس عموم؛ مثال شرکتهای معروفی که اطالعات خود را در اختیار عموم قرار میدهند.
 .2خدمات پایگاه داده آنالین برای بازار و محصوالت مربوطه.
 .1نشریات تجاری
 .4نمایشگاههای تجارت و فنآوری
 .1دفاتر صدور مجوز فنآوری در دانشگاههای تحقیق محور ویا مراکز تحقیقاتی
 .6ادارات ،سازمانها و وزارتخانه های دولتی مرتبط
 .7نشریات و مجالت تجاری و حرفهای مرتبط با بازار و محصوالت
 .1انجمن های تجاری و حرفه ای
 .1تبادل فنآوری
 .01مراکز نوآوری
 .00خدمات اطالعات ثبت اختراع
بسته به شرایط و زمینه خاص مورد عالقه ،شرکتها از منابع فوق الذکر مشورت الزم را اخذ می نمایند.
هر شرکت بر اساس زمینه خاص مورد توجه و شرایط ممکن است از یک یا چند منبع ذکر شده مشاوره بگیرد .به دالیل
متعددی ،از بین منابع اطالعاتی مذکور ،مدارک ثبت اختراع به عنوان منبع تجاری ،قانونی یا اطالعات مربوط به فناوری ،این ماخذ
را قابل استفاده برای شرکتها ،به خصوص شرکتهای کوچک و متوسط ساخته است.
بنابراین در این بخش تمرکز بر روی تشریح دالیل استفاده از این منبع فوق العاده ارزشمند رقابتی است که به طور
روزافزون قابل دسترستر و کاربر پسندتر میشوند و از طریق سرویسهای دفاتر ثبت اختراع ملی و مراکز ارایه سرویسهای
اطالعاتی و تجاری با ارزش افزوده تجاری که در بخش خصوصی فعالیت دارند ،در اختیار قرار میگیرند.
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اطالعات اختراع (پتنت)
توافق یک مجوز یا لیسانس اغلب بخشی از یک قرارداد انتقال فناوری بزرگتر است که ممکن است شامل توافقاتی
برگروهی از مسایل باشد که عموما به توافق مربوط به مجوز فناوری ارتباط دارند . .فناوری مورد نظر ممکن است توسط یک یا
چند پتنت محافظت شود ،همچنین ممکن است دارای حق تالیف یا همان کپی رایت بوده و یا به عنوان اسرار تجاری حفظ شود .
ممکن است حقوق مالکیت فکری دیگری نیز آن فناوری را احاطه کرده باشند؛ مانند :عالیم تجاری که از نام تجاری محصول یا
نام شرکت محافظت میکند ،مدارک و مستنداتی که توسط قوانین کپی رایت حفاظت میشوند ،اسرار تجاری و یا اطالعات
محرمانه مربوط به عملکرد فناوری...،عالوه بر این ،ممکن است مجموعه ای از نگرانیهای مرتبط با روابط تجاری خاصی بین
طرفین وجود داشته باشد .تمامی این موارد ممکن است توافق نامه های مختلفی را بطلبد و یا شاید مطالب مختلفی را درگیر تنها
یک توافق نامه کند .به هر روی ،فنآوری های نوین اغلب با پتنت محافظت میشود تا از خطر ذاتی و روشهای سخت حفاظت
فنآوری به ثروتِ اسرار تجاری مصون بمانند که از مزایای پتنت نسبت به اسرار تجاری میباشد.
در جریان پیاده سازی این چنین فنآوریها ،شناسایی خریداران و فروشندگان بالقوه ،و آماده سازی برای مذاکرات لیسانس
فناوری(مجوز فنآوری) ،مشاوره و جست و جو در مورد دیتابیس ها (بانکهای اطالعاتی)ی پتنت و پتنت های گرنت شده ،که
همگی به عنوان "اطالعات پتنت" شناخته میشوند ،بسیار مفید است.

اطالعات اختراع(پتنت) چیست؟
از آنجا که سیستم ثبت اختراع نیاز به متقاضی ثبت اختراعی دارد که پتنت خود را اعالن عمومی کند ،تمام اختراعات
شدهاند ،مستند و فهرست شده و به طور رایگان در دسترس عموم قرار میگیرند .دردسترس عموم قرار
که با ثبت پتنت حفاظت 
گرفتن عموما  01ماه پس از پر کردن درخواست حق ثبت اختراع و یا بالفاصله پس از گرنت پتنت انجام میشود.
منطقهای ثبت اختراع نیازمند این است که افشای عمومی اطالعات مربوط به اختراع به طور شفاف و کامل

قوانین ملی یا
برای هرنوآوری انجام شود و این کار توسط فردی ماهر که در زمینه فنآوری فعالیت دارد صورت گیرد .بنابراین ،اسناد مربوط به
ثبت اختراع اطالعات مفصل تری در مورد یک فناوری نسبت به دیگر عمومی سازی ها نظیر مقاالت ارائه میکنند .همچنین آنها
یک منبع منحصر به فرد از اطالعات هستند ،که این اطالعات به همان اندازه اطالعات فنی موجود در اسناد ثبت اختراع اهمیت
داشته و هرگز از طرق دیگری انتشار و در دسترس قرار نمیگیرند.
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با توجه به  24میلیون اسن اد منتشر شده توسط دفاتر ثبت اختراع در سراسر جهان و همچنین رشد یک میلیونی آنها در
سال ،اطالعات اختراع بزرگترین مخزن اطالعات فنی در دنیا است.در بیشتر کشورها درخواستهای مربوط به پتنت  01ماه پس از
پرکردن درخواست منتشر میشوند .این اغلب زودترین زمانی است که اطالعات مربوطه برای عموم قابل دسترس میشوند و در
آن موقع درخواستهای جدید االنتشار اغلب به روز ترین منبع اطالعات فنی در حوزه های مختلف فناوری هستند.
سادهترین تا
حوزههای مختلف فنی و فعالیت های علمی ارائه میدهد که از 

اطالعات ثبت اختراع ،اطالعات مختلفی در
دهترین راه حلها برای مشکالت مربوط به فناوری را شامل میشود .همه اسناد ثبت ختراع منوط به فرمت منحصر به فردی از
پیچی 
دیتاهای کتابشناختی هستند .بیش از  11زمینهء مختلف ،که هر کدام نمایندهای از اطالعات ارزشمند تکنیکی ،استراتژی یا تجاری
هستند برای هر سند قابل دسترسی است .عالوه بر این ،اختراع ثبت شده ،در بسیاری از کشورها ،با استفاده ازکد بینالمللی پتنت
( ،)IPCطبقه بندی شدهاند که یک سیستم جهانی مورد توافق است که به  71111زیر مجموعه تقسیم شده است .این تقسیم بندی
امکان دسترسی به اسناد مربوط به هر یک از زمینه های فنآوردر موضوع پتنت را آسان میکند.
کاربرد اطالعات پتنت
اطالعات تکنیکی
همانطور که قبال اشاره شد ،راه های مختلف زیادی برای پیاده سازی فناوری و شناسایی شرکای تجاری وجود دارد .با
این حال ،برای یک تحقیق جامع برای حوزه ای خاص از فناوری که در آن حوزه پتنت هایی به ثبت رسیده است ،هیچ چیز قابل
مقایسه با اطالعات موجود در اسناد ثبت اختراع نیست.
از آنجایی که بانک های اطالعاتی پتنت متشکل از اطالعات اختراعات پتنت شده و پتنت های گرنت شده از سرتاسر
جهان است ،اطالعات در هر حوزهی فناوری ممکن است به راحتی قابل دسترس باشند که میتوانند منجر به بازکردن مسیری به منبع
بزرگی از امکانات بالقوه فنی ،تامین کنندگان و همچنین کاربران آن فناوری باشد .در واقع می توان ،راه حل های فنی مختلفی را
برای حل یک مشکل فنی مشخص ،به صورت یک فرایند جدید و  /یا توسعه یک محصول جدید ،ارائه داد و آن را تحت
اختراعی به ثبت رساند هرچند ممکن است برای حل آن مشکل فنی ،راه حلهای مختلف دیگری نیز وجود داشته باشد ،از این رو
باید باید از بین آنها انتخاب کرد .این نکته اهمیت زیادی دارد که به خاطر داشته باشیم ،در زمانهای مختلف ،برای رفع یک نوع
مشکل فناوری راه حلهای مختلفی در حوزههای مختلف فناوری به وجود آید. .از نقطه نظر مذاکرهای ،بسیار سودمند خواهد بود
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که عالوه بر داشتن درک درستی از فناوری مورد نظر  ،در صورت وجود فنآوریهای وابسته به آن ،نیز درکی کاملی از آنها نیز
داشته باشیم.
از آنجایی که اسناد ثبت اختراع ،اطالعاتی در مورد صاحبان فنآوری می دهند ،یک مجوز اطالعات اولیه درباره
گروهها و افراد درگیر با هر نوع فناوری ،بازیکنان اصلی در آن فنآوری خاص و همچنین سطح فعالیت تکنیکی آنها را در اختیار

قرار میدهد .مالک یک فنآوری که به دنبال مجوزگیری یا لیسانس کردن آن است ،اطالعاتی در مورد فعالیت های فنآوری
دیگران نیز به دست خواهد آورد که میتواند ایده هایی در مورد شرایط بازار ،رقیبان و عالقمندان به آن فنآوری برای او به دنبال
داشته باشد.
موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که اشخاص مختلف ،ممکن است الزامی به وارد شدن به توافقات
مجوز گیری با دریافت حقوق مالکیت فکری یک فناوری را نداشته باشند زیرا ممکن است این تملک در اختیار یک گروه از
شرکا باشد و البته الزامی نیز وجود ندارد که چنین گروهی از شرکا مایل به لیسانس کردن مالکیت فکری به بهانه سودآوری بیشتر
باشند.
اطالعات حقوقی
با در اختیار داشتن یک فناوری درگیر مجوزگیری ،این سوال مطرح میشود که آیا این فناوری با یک یا چند نوع
حقوق مالکیت فکری محافظت میشود یا نه .اگر یک فنآوری محافظت نشده باشد ،موارد مرتبطی با مجوزگیری مالکیت فکری
طبعا بی معنا خواهد بود .در این حالت گفته میشود که فناوری در"اختیار عموم – "public domainاست یعنی هیچ پیگرد
قانونی برای هر کسی که از آن استفاده کند یا به کار گیرد ،وجود نخواهد داشت .بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چنین
فنآوری که در اختیار عموم است ،نیازی به مذاکره وهیچ گونه هزینه ای ندارد.
اگر یک فناوری توسط ثبت اختراع محافظت میشود ،بررسی این موضوع بسیار مهم است که آیا آن پتنت هنوز در
آن کشور یا منطقه معتبر است .به عنوان مثال ،یک پتنت ممکن است مواردش مشمول مرور زمان بیست ساله (که طوالنی ترین
زمان معتبر بودن یک پتنت از زمان پر کردن درخواستهای ثبت اختراعاست) شده و منقضی شده باشد .یا انقضای آن به خاطر عدم
پرداختهای مربوطه و یا به دلیل حکم دادگاهی باشد .مهم تر آنکه از آنجایی که حقوق مالکیت فکری منطقه ای هستند ،اعتبار آنها
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محدود به یک کشور یا منطقه میباشد که هیچ اعتباری در محدودهء مورد نظر برای مجوز گیری ندارند .از این رو یک پتنت
ممکن است در کشور یا کشورهایی که بازارهای صادراتی برای محصول خروجی از آن پتنت را دارند ،مورد استفاده قرار نگیرد.
در این زمینه از بین  24میلیون پتنتی که ثبت شده است ،فقط  5میلیون پتنت در کشورهایی با بازار هدف ( از نظر
صادرات و تولید) به ثبت رسیده اند .همچنین آمار نشان میدهد که به طور میانگین برای هر اختراع ،ثبت پتنت فقط در  2کشور
درخواست میشود .این بدان معنی ست که احتمال بسیار زیادی دارد که یک اختراع مشخصی که با یک پتنت در یک کشور
محافظت میشود ،در کشورهای دیگری که تمایل به مجوز گیری در آنها هست محافظت نشوند.
بعالوه برای امکان هرگونه تخلف و یا عدم اعتباری ،کیفیت یک پتنت باید مورد ارزیابی قرار گیرد .ممکن است
هدف موثر یک فناوری پتنت شده وابسته به فنآوری های دیگر پتنت شده باشد .این بدین معنی ست که یک یا چند مجوز که مورد
استفاده این فناوریها قرار میگیر ند مورد نیاز قرار بگیرند .اعتبار بخشی به تمام این موارد نیازمند مشورت با متخصیصن در ح.زه
مالکیت فکری دارد.
بنابراین ،اطالعات موجود در اسناد ثبت اختراع اجازه میدهد که فنآوریهای بالقوه شناسایی شده ،مجوزهای ممکن
و مجوز گیران مشخص شده و چشم اندازی راجع به مسائل مهم استراتژیک تجاری و مذاکرات احتمالی به دست دهد  .که این
موضوع مواردی چون نقاط قوت و ضعف یک فناوری خاص و راه حلهای جایگزین ،روند امور مربوطه در زمینه فنی خاص و...
است.
اطالعات موجود در اسناد پتنت
معموال پتنت با قسمت توضیحاتش شناخته میشود .معموال یک پتنت به بخشهای مختلفی تقسیم شده است .در بیشتر
کشورها ،یک الگوی ثابت برای بخشهای مختلف پتنت وجود دارد .اولین صفحه یک پتنت معموال اطالعات شناسنامه ای پتنت را
در بردارد .اطالعات این صفحه شامل اطالعاتی در مورد تقاضای ثبت پتنت است :چه کسی تقاضا نامه را فایل کرده ،در کجا و
درچه زمانی تقاضای ثبت اختراع فایل شده است ،و اینکه اختراع حاضردرچه حوزه ای ازفناوری است .صفحهی اول پتنت معموال
عنوان ،چکیده و شکلی که اختراع را بهتر معرفی میکند در بر دارد .اطالعات صفحهی اول پتنت درکار آنالیز و تحلیل پتنت نیز به
کار میآید .برای مثال ،اگر نام مخترع یا مخترعین ،معر وف باشد ،تمامی تقاضانامه های ثبت اختراع تحت نام آنها را میتوان یافت (
البته یافتن فعالیتهای دیگر یک مخترع در بانکهای اطالعاتی اختراعات منوط به داشتن شهرت مخترع در آن زمینه نیست) .همچنین
با در دست داشتن حوزهی فناوری مربوطه که در  IPCیا کدبینالمللی پتنت آمده است ،میتوان تمامی اسنادی که در آن حوزهی
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فناوری فایل شده اند را پیدا کرد .تاریخی که اختراع در آن تاریخ فایل شده است را میتوان برای اطالع از مدت زمانیکه پتنت
اجرایی است استفاده نمود .چکیدهی یک اختراع به همراه تصویر برگزیده ( در صورتی که استفاده شده باشد) میتواند در مدت
زمان کوتاه مرور خالصه ای از فناوری اختراع شده را به ما نشان دهد.
از آنجا که صفجهی اول هر اختراع یا اطالعات شناسنامه ای هر اختراع ،نام و آدرس مخترعین یا مالکین پتنت را در بردارد ،میتوان
از این اطالعات برای شناخت بازیگران اصلی آن حوزهی فناوری یا خریداران و فروشندگان بالقوه ،استفاده نمود.
دعاوی هر اختراع ،قابلیت پتنت بودن را برآورد میکند و چشم اندازی از مقدار حفاظت قانونی که توسط پتنت انجام میشود را
نشان میدهد .طبیعی است که هر متقاضی ثبت اختراع تمایل داشته باشد که تا آنجا که ممکن است دامنهی دعاوی خود را
گسترش دهد .از سوی دیگر ،ادارات مالکیت صنعتی سعی دارند که از عدم همپوشانی تقاضانامهی ثبت اختراع با اختراعاتی که
قبال وجود داشته جلوگیری کنند .در نتیجه این کار باعث شفاف نمودن بیشتر دعاوی و محدود ساختن دامنه آنها میگردد که
مشخص میکند دقیقا مخترع چه چیزی را از طریق ثبت اختراع خود ادعا نموده است .به دلیل زبان حقوقی و فنی تقاضانامهی ثبت
اختراع که تحت آن پتنت نوشته میشوند ،برای کسی که با حوزهی پتنت آشنا نیست ،بخ خواندن دعاوی ،دشوار است .در برخی
سیستم های ثبت اختراع نظیر  PCTمعموال تقاضای ثبت پتنت همراه با گزارش جست و جوی شخص ممیز منتشر میشود ،در
حالیکه در برخی دیگر از سیستم های ثبت اختراع ،لیستی از کارهای پیشین مربوطه همراه پتنت منتشر میشود.
توضیحات نوشته شده در پتنت ،قسمتی است که خواندن آن برای درک ویژگی های اختراع یا فناوری ضروری است
و گاهی اوقات خیلی طوالنی است .در صورتی که نیاز باشد ،این قسمت همراه با ترسیمات و اشکالی خواهد آمد که به درک
بیشتر موضوع کمک کرده باشند .برای بازکردن و توضیح موضوع گاهی مثالهای که نشان دهندهی کارهای عملی است هم
خواهد آمد و نشان میدهد که چطور اختراع به انجام میرسد .این قسمتها باید کامال واضح و کامل باشند تا هرشخصی که در این
حوزه تخصص دارد بتواند آن را انجام دهد .در سیستم ثبت اختراع بسیاری از کشورها ،قسمت توضیحات از چهار قسمت تشکیل
شده شامل ،زمینهی ثب ت اختراع که به کارهای پیشین انجام شده در این حوزه میپردازد؛ خالصهی از اختراع؛ توضیح کوتاه و
خالصهای از ترسیمات ( اگر نیاز باشد)؛ و قسمت توضیحات کامل.
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طریقهی دست یافتن به اطالعات پتنت:
برخالف گذشته که دسترسی به اطالعات پتنت کاری زمانبر و دشوار بوده ،امروزه پتنت را از بانکهای اطالعاتی مختلفی میتوان
یافت که بسیاری از آنها به میلیونها پتنت دسترسی دارند و این اطالعات را به رایگان در اختیار عموم قرار میدهند .نمونه ای از این
بانکهای اطالعاتی رایگان شامل  ، USPAT، google patent، freepatents online، Patentscope،spacenetو ....

در این مقاله سعی شد تا اطالعات کلی در مورد یک قرارداد لیسانس و آماده سازی منابع جهت ورود به یک قرارداد لیسانس مورد
بحث قرارگیرد .مفاد قرارداد و نکات ضروری که هنگام تدوین یک قرارداد لیسانس باید مد نظر داشت در مقالهای دیگر مورد
بحث قرار خواهد گرفت
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