
 

 

 به نام خدا

قرارداد لیسانس مالکیت فکری: معرفی؛ انواع آن از نظر قدرت عنوان مقاله: 

 آماده سازی منابع برای ورد به این نوع قرارداد انحصاری؛ و

 کانون پتنت ایران

 تهیه کننده: لیال زارعی

 

 مالکیت سیستم طریق از قانون توسط و شده تبدیل خصوصی مالکیت به انسان ی خالقانه هایفعالیت سایر و هانوآوری ،ها ایده

 .دارند ستد و داد و معامله قابلیت شخصی اموال عنوان به موارد این. شود می حفاظت فکری

 مالکیت که مادامی است دیگری به خالقانه فعالیت یا اختراع، ایده، از استفاده حق نمودن اعطا حقیقت، در لیسانس یا مجوز صدور

 ها دارایی قسم این از منفعت ایجاد برای روشها ترین مهم از یکی روش این. ماند  می محفوظ اختراع و ایده صاحب شخص برای آن

 تکنولوژی دهندگان  توسعه و کننده مصرف بیشتر های گروه دسترسی درآمد، منبع ایجاد به منجر مجوز صدور حقیقت، در. است

 .نماید می عمل بیشتر ی وسعهت و سازی تجاری جهت کاتالیزوری عنوان به مجموع در و شده،

 دیگر از که کامل فروش با آن ی مقایسه به سپس و شده تعریف فکری مالکیت لیسانس یا برداری بهره مجوز ابتدا مقاله این در

 معرفی بعد قسمت در انحصار، ی دامنه نظر از الیسنس قرارداد انواع .شود می پرداخته است فکری مالکیت از منفعت کسب راههای

 .شود می پرداخته لیسانس مجوز صدور برای ی مذاکره شروع برای منابع سازی آماده یه آن، از پس و شوند می

 . گرفت خواهد قرار بحث مورد دیگر ی مقاله در لیسانس، قرارداد تدوین در کلیدی بخشهای 
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 مقدمه 

ایده ها و حقوق مالکیت معنوی  ،سیستم قانونیاین  .مربوط استذهن انسان  از و آفرینش به خلق فکریمالکیت  

 دانش و سایر ،اختراعات، اطالعاتخالقیت انسان در قالب های با ارزش قابل تجارت تبدیل می نماید.  نوآوری ها را به دارایی

 ایم. د که در زندگی روزانه به آنها وابستههایی باشن ، میتوانند درون و یا در ارتباط با محصوالت و سرویسموضوعات ناملموس

ی  و خالقیتهای بکار رفته در تهیه دانش، اطالعات محرمانه، نرم افزار و پایگاه داده ها، بنابراین، تکنولوژی های جدید و بهبود یافته
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تجاری معرف یک محصول یا  عالئمای راهنما، فیلم، نمایشنامه، نوارهای ویدیویی، تولیدات تلویزیونی، موسیقی،  کتاب، کتابچه

قوانین مالکیت  رقابتهای ناعادالنه محافظت گردند.قوانین مربوط به منع می توانند توسط قوانین مالکیت معنوی و همگی سرویس، 

جغرافیایی، طراحی های صنعتی، توپوگرافی مدارهای  نشان، عالئم تجاری، اسرار تجاریمعنوی شامل قانون حق ثبت اختراع، 

  کپی رایت و حقوق مرتبط است.، پایگاه داده غیر اصلی، انواع جدید گیاهان مجتمع،

قرار  توسط دیگران مالک بهمالک یا با اجازه  تجاری توسط خود بهره برداریمی تواند مورد  فکریدارایی های   

 شخص یا طرف دیگر، برای استفاده (Licensing)صدور مجوزفکری از طریق مالکیت  برداری بهرهیکی از روشهای  .بگیرد

به دیگری به منظور  مالکتوسط  است کهبه معنی اجازه  (License)"مجوز" از سوی مالک دارایی می باشد.

و برای  معیندر یک سرزمین معین هدف یک برای ، در شرایط مورد توافق، فکریحق مالکیت استفاده از 

 .شود میداده  مورد توافقزمانی یک دوره 

 آن وسیله به و داشته الملل بین تجارت در را رشد ترین سریع که است هایی شیوه از یکی ،برداری بهره مجوز یا لیسانس قرارداد

 فرد یک به شود می دهنامی (ROYALTY) امتیاز حق معموالً که مبلغی دریافت مقابل در فنی دانش و فکری مالکیت حقوق

 .شود می منتقل و واگذار معین مدتی برای دیگر شرکت یا

 صاحب شرکت یک. کند پیدا تمایل فناوری انتقال به است ممکن فراوانی دالیل به فکری مالکیت حق یک دارنده 

 کند می منتقل و واگذار دیگر شرکت یک به (LICENSE) را مجوزی یا پروانه امتیاز، حق دریافت با فکری، مالکیت حق

 فروش منظور به محصول ساخت برای او فنی دانش یا ادبی یا ریهن آثار چاپ حق یا تجاری عالمت از تا کند می مجاز را او و

 .کند استفاده

و  آثار هنری، انتشار وپخش لیسانس، آوری فن لیسانساغلب در سه دسته عمده یعنی  فکریمالکیت  لیسانسصدور  

ی ثبت اختراع و اسرار تجار، آوریبر مجوز فن بیشتر مقالهتمرکز این  .شود میصورت گرفته تجاری  عالئماستفاده از  مجوز

 خواهد بود.

 اطالعات تجاری مانند فهرست مشتریان و اطالعات فروش، های اجرایی،فنون و روش ها،اطالعات فنی مانند فرمول 

روش یا ابزاری که در یک فعالیت  های مدیریت حرفه ای،ودر واقع هرگونه اطالعات فنی تجاری یا بازرگانی،بازاریابی،روش

 .مایت است و می توان آن ها را به وسیله قرارداد های لیسانس انتقال داده حتشایس ؛ شود میتجاری استفاده 
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 مسئله ی رقابت و ارتباط آن با لیسانس

دهند می توانند رقابتی و می رائهتر را ا ندسته از شرکتهایی که تولید محصوالت و خدمات بهتر با قیمت پایی فقط آن

یک محصول بهتر ممکن است یک محصول جدید و یا یک محصول برتر  نند.سودآور باشند و در بازار پویا و جهانی باقی بما

کاهش زمان تولید و یا  از طریقکه  باشد "تولیدبهبود یافته "یک فرایند  حاصل برای مثال،، یک محصول برتر ممکن است.باشد

یژگیهای جدید، کیفیت یک محصول به موجب و .شده است )سودآوری(مقرون به صرفه بودنباعث  ،کاهش استفاده از منابع

 . تلقی میگردد برتر"باالتر، هزینه کمتر یا ترکیبی از موارد مذکور 

 ها به تقاضا برای محصوالت جدید و بهتر )با قیمت رقابتی( پاسخ می دهند؟چگونه شرکت

فاوت بین شرکتها کافی برای ایجاد مزیت رقابتی الزم و ایجاد تزمین، نیروی کار و سرمایه  محرکهای سنتی رشد اقتصادی مانند

های جدید و یا  آوری فندر  راه حل در صورت نبودن مزیت رقابتی و تفاوت بسیار مشابه یکدیگر خواهند بود. ،نیستند، شرکتها

کاربرد عملی "را بعنوان وبستر تکنولوژی  -دیکشنری مریاممعانی متفاوتی دارد.  برای بسیاری از مردم فناوری .بهبود یافته است

ی مختلف در کنار انجام یک کار بخصوص با استفاده از فرآیندهای فنی، روش ها ی قابلیت برنامه عملی دانش و یا شیوه ،دانش

اهداف عملی زندگی  در راستایاستفاده از دانش علمی "را به عنوان  تکنولوژیدائرة المعارف بریتانیکا  "دانش انجام آن کار است

 .تعبیر می نماید ی اوقات به تغییر و دستکاری در محیط زیست انسانو یا آن را گاه "کند می تعریف بشر

کردن زندگی و سازنده تر  لذت بخش تر کردن وبه منظور ساده شامل استفاده از مواد، ابزارها، تکنیک، و منابع قدرت  آوری فن

در ساخت و تولید متمرکز  آوری فن ،شود میدر حالی که علم با چگونگی و چرایی اتفاق وقایع مربوط  .می باشد کارکسب و 

 ."تکنولوژی بهترین استفاده از اطالعات علمی می باشد"یک تعریف پر طرفدار از تکنولوژی این است که شود. می

تحقیقات علمی و توسعه در قالب اختراعات و دانش است که به عنوان  محصول نهاییاشاره به  آوری فنبنابراین، به طور کلی، 

معموال در بعضی  .می دهد نیازهای بازاربکار رفته و پاسخ مناسبی به بهتر  در جهت تولید محصوالت و خدمات ابزار یا فرآیند

با ی اختراع تعداد، معموال .تواند باشد تعریف درستی نمیکه  گرفته شود ردر نظ آوری فنثبت اختراع معادل و برابر یک  تعاریف،

را به وجود یک دوربین یا یک ماشین  مثل ،در کنار هم یک محصول آوری فنادی و تعد شوند میاستفاده  آوری فنهم برای یک 

 ؛آید و یا با همکاری سایر شرکتها بدست می، به تنهایی  ،ها هایی یا از طریق تحقیق و توسعه توسط شرکت آوری چنین فن .آورد می

  آوریهای موجود در بازار. از طریق خرید فناینکه یا 
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 بدست آورد تا اینکه زمان و منابعرا از طریق خرید فن آوریهای موجود در بازار ت تا تکنولوژیعاقالنه اس معموال 

در  مبود زمان، منابع انسانی و هزینهمورد نیاز بدلیل ک های آوری به معنای دیگر اگر فنجهت کسب آن تخصیص یابد،  انسانی

)که توسط سایرین از فن آوری های موجود در بازار  د و استفادهخری قابل تهیه و توسعه نمی باشند،ها  ها و سازمان درون شرکت

خاص که ی آور فنگاهی اوقات حتی الزم است تا برای استفاده از یک . از نظر تجاری امری عاقالنه استتهیه و ارائه گردیده اند( 

مجوز اخذ  ظیم کننده ی استاندارد()مطابق رویه سازمانهای تندر یک صنعت و یا استانداردهای ملی و بین المللی بکار می رود

که یک محصول جدید و یا بهبود یافته بصورت سهوی به حق مالکیت تواند نیاز شود  اخذ مجوز زمانی نیاز می همچنین، نمود.

 د. موده باشدیگری تجاوز ن فکری

همد آیا ممکن است تا بف کند میتالش شرکتی که به یک محصول و یا فرآیند بهتر دست یافته است ، عالوه بر این 

انتقال  طریقهای دیگری به دنبال آن محصول یا فرآیند باشند که این موضوع می تواند بعنوان یک کسب و کار مجزا از  شرکت

صدور  ی حوزهی تولید محصول به  زهحواز  ها شرکتدر واقع، تعدادی از مدزایی را در پی داشته باشد. آدانش در

) بدون تولید هیچ یک از محصوالت(  لیسانسبا هدف صدور  "و یا صرفا اند پتنت تغییر رویه داده لیسانس

  .ایجاد شده اند

امور را در داخل خود انجام ی  هنه تنها جهت خدمات و مولفه های کلیدی، هم، ها شرکتامروزه حتی بزرگترین  

و برون سپاری  آوری فنی دیگر فقط ها شرکت برخی از نیز از منابع بیرونی استفاده می نمایند. فناوریدهند بلکه در خصوص  نمی

 .توسعه می دهند (صدور مجوز با استفاده از)را ی دیگر در کشور خود و یا در خارج از کشور ها شرکتتولید محصوالت به 

ه ب .شود ی نمیاستفاده آن توسط دیگر ، باعث کاهشاستفاده از آن توسط یکی ،لموس بودن مالکیت فکریبا توجه به خصلت نام

را به طور همزمان توسط بسیاری از کاربران برای اهداف یکسان و یا متفاوت و بدون تأثیر در  فناوریعبارت دیگر، می توان 

هر خود را به  آوری فنبه طور بالقوه می تواند مجوز استفاده از  آوری فنصاحب  بنابراین .استفاده نمودکیفیت و یا قابلیت های آن 

 ،توافقمحدود کننده خود تنها با شرایط  آوری فنحداکثر رساندن پتانسیل درآمد از منظور به ، به آوری فنتعداد از متقاضیان 

، مرتبط و یا نامربوطو خدمات برای طیف وسیعی از محصوالت  بعنوان پایه و مبنامی تواند  فناوری یکدر حقیقت، .واگذار نماید

  .شودتبدیل ، ه بزرگ در یک یا بسیاری از کشورهاهای بالقو توسط یک یا چند شرکت در تعدادی از مکان
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 ؟باشد می درست لیسانسآیا استراتژی صدور 

و یا اینکه به سایرین مجوز استفاده از  (Licensing-in)_ سایرین استفاده کنیم فناوریاستفاده از مجوز از به قبل از اینکه شروع 

استراتژی صدور و یا دریافت  "این سئوال را مطرح کنیم که آیا اصوال، در ابتدا باید (license- out) خود را بدهیم فناوری

  یا خیر؟ استدرست  ی گزینه لیسانسیا  فناوریمجوز 

های اگر نه، گزینه .تولید و بازاریابی محصول باشد برای ، بهترین استراتژیفکریممکن است که برای صاحب مالکیت  گزینهاین 

ی یک  که به وسیله فکریحقوق دارایی  کامل فروش .نیز وجود دارد فناورییک  فکری حقوق مالکیتکامل فروش  نظیردیگر 

 سرمایه انسانی، خرید بدونغالبا خرید دارایی فکری دلیل اینکه ه کاربردی نباشد ب پذیرد، شاید چندان قرارداد واگذاری صورت می

و یا  کامل با این حال، فروش .باشد میآمده جذاب نمحصول، بازار توسعه یافته و/یا یک کسب و کار یا جریان درآمد قوام 

 .فکری هم هماره به عنوان یک گزینه مطرح استواگذاری حقوق دارایی 

 لیسانسفروش در مقابل صدور 

، حقوق مالکیت )شود می خوانده "واگذاری")که در آن معامله قانونی  آوری فندر  فکریدر خرید و یا فروش حقوق مالکیت 

 و شود می خریده یا فروخته، بر اساس یک قیمت توافق شده آوری فن .انتقال می یابدباره  به یکوشنده به خریدار فر از آوری فن

غالبا، این  باقی می ماند. بر اساس قرارداد واگذاری تعدادی تعهد بین فروشنده )واگذار کننده( و خریدار )واگذار شده( "صرفا

و یا در دوره های زمانی مشخص، به طور کامل و یا جزئی بر اساس قرار داد انتقال  باشد می ه سرمایهمعامالت شامل انتقال یک بار

، که هیچ تجربه در آوری فنصاحب یابد و ممکن است مشروط به عوامل و احتماالتی نیز گردد ) مانند موفقیت تجاری(.  می

فروش  د، ممکن استباشدر محل کار  آوری فن هانمسائل روز گیردرهم ندارد تا و عالقه  نداردآوردن یک محصول به بازار 

 برای او باشد. آل  راه حل ایده یکآوری،  ی فن یکباره

منتقل کرده تا بتواند محصوالتی را  مجوزگیرندهبه  مجوزدهندهرا از  فکریحق استفاده از دارایی ، در مقابل، قرارداد صدور مجوز

به عبارت دیگر،  فروش برساند.ه مشخص استفاده نموده و یا ب"ن و مکانروش و زما"درآنها بکار رفته مطابق آوری فنکه آن 

 آوری فنحق استفاده تعریف شده )محدود( از  "و صرفا دهد میادامه  آوری فنکماکان به دارابودن حقوق اختصاصی  مجوزدهنده

)بعنوان نمونه آمریکای شمالی( یا  ای که می خواهد در بازار منطقه ای خاصیفروشندهبه عنوان مثال،  را واگذار نموده است.

را در بازار های دیگر به متقاضیان ارائه  آوری فنمجوز استفاده از ، زمانه( تمرکز نماید 2استفاده خاصی )مانند بازار موتورهای 
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ا دارد تا با صدور امکان این رارهای ناآشنا عایدی نداشته باشد، از باز آوری فنمالک  با اینکه ممکن استبه این ترتیب نماید.  می

  درآمدزایی نماید. فکریمجوز دارایی 

  .است ی مشخص زمانی دورهمعموال برای یک ، رابطه عالوه بر این ورود به یک قرارداد صدور مجوز به مانند ورود به یک

در خصوص درک بین خریدار و فروشنده یک تعامل پایدار  آوری فن لیسانسین پیش فرض وجود دارد که پس از عقد قرارداد ا

و در نتیجه ارتباط موفق این فرض که این با . وجود آیده در راستای منافع دو طرف ب آوری فناهداف مشترک و استفاده موثر از 

اکثرا در صورت موفقیت  که گردند دینفع  توانندمی مالی به لحاظهر دو  فروشنده و خریدارسودآور است، بدان معنی است که 

متفاوتی نسبت به فروش در نتیجه، صدور مجوز منجر به تبعات قانونی و عملی یابد.  یان مداوم موفقیت افزایش میکاال در بازار، جر

احتمال برآورده نشدن اگر دهد. اهداف تجاری مختلفی را نیز پوشش می لیسانسصدور  همچنین برای طرفین میگردد کامل

 .شود می از دستور کار خارج ای است که گزینه لیسانسصدور  قوی گردد،  طرفین قرارداداهداف 

 مزایای صدور مجوز

 مجوزگیرندهبرای  مجوزدهندهبرای 

تواند درگیر تولید محصول شود می خواهد یا نمیشرکتی که نمی

)صدور مجوز( به شرکایی آوری فنتواند با واگذاری حق استفاده از 

دارد بهره که توان تولید، امکانات توزیع، مدیریت و سایر تخصصها را 

 مند گردد.

توافق "عجله وجود دارد. اغلب برای ورود محصوالت جدید به بازار 

های موجود جهت فناوریامکان دسترسی به  یا لیسانس، "صدور مجوز

فراهم می  آوری فنتر در بازار را برای خریدار حضور سریع و خالقانه

 نماید.

حفظ مالکیت  تا با دهد میصدور مجوز این اجازه را به فروشنده 

به لحاظ اقتصادی بهره مند  ،با استفاده از حق امتیاز فکری، دارایی

 گردد.

د با استفاده از نی که توانایی انجام تحقیقات و توسعه را نداریها شرکت

می توانند به پیشرفتهای تکنیکی الزم جهت تولید  لیسانسخرید 

 دست یابند.محصوالت پیشرفته 

یا  آوری فنبه منظور تجاری سازی  ها رکتشصدور مجوز می تواند به 

بازارهای جدید بصورت موثرتر )با استفاده از توان شرکا( ی  هتوسع

 کمک نماید.

زمانی که با سبد  آوری فناز  برداری بهرهخرید مجوز  "گاها

نو منجر به خلق محصوالت  شود می های داخل سازمان ترکیبآوری فن

 .شود می و فرصت های جدید

که  رود می به کار یوز جهت دسترسی به بازارهای جدیدصدور مج

اند. معموال خریدار با  بدون صدور مجوز غیر قابل دسترسی بوده
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ی برچسب ها،  ی الزامات ورود به بازار خارجی مانند ترجمه کلیه

دستورالعمل ها، اصالحات مورد نیاز جهت تطبیق محصول با قوانین 

موضوعات ی  هریدار مسئول کلیخ "محلی موافقت می نماید. معموال

 .باشد می مربوط به تولید، داخلی سازی، لجستیک و توزیع محصول

را به یک شریک  قلبقرارداد صدور مجوز می تواند یک رقیب یا مت

ی  هنتیج داشتن ضمنو متحد تبدیل نماید با پرهیز از دعوی حقوقی که 

 .باشد میساز و زمان بر نیز  هزینه، نامعلوم

 

مجوز می تواند تا حدودی کنترل بر نوآوری ها و جهت تکامل  صدور

فراهم ، آنجایی که قابلیت تعامل و همکاری اهمیت دارد، را آوری فن

 نماید.

 

 

 معایب صدور مجوز

 مجوزگیرندهبرای  مجوزدهندهبرای 

گذاری فروشنده می گاهی اوقات سرمایه  تواند سود بهتری تامین

توسط قرارداد صدورمجوز نماید در مقایسه با اقدام . 

را بپذیرد که  خاصی فناوریخریدار ممکن است تعهد مالی برای 

جهت  زیاد به اصالحات احتیاجهنوز قابلیت تجاری سازی ندارد و یا 

 خریدار را دارد. برآوردن نیازهای

اگر حق استفاده از تواند به رقیب فروشنده تبدیل گردد. خریدار می

رک واگذار گردد، خریدار می تواند سهم در منطقه مشت آوری فن

 "فروشنده" شود می را از آن خود کند، که باعث "فروشنده"فروش 

سهم بازار خود را از دست بدهد. بدلیل هزینه های کمتر  آوری فن

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

که محصول  یکممکن است یک الیه هزینه را به  فناوریمجوز 

 د.اضافه کن شود میتوسط بازار پشتیبانی ن

است، اما تنها در صورتی  خوب های جدید آوری فناضافه کردن 

های متعدد اضافه  آوری فن. نمایدرا تحمل  هزینه هاتواند بکه بازار 

که  آوری فنشده به یک محصول می تواند یک محصول غنی از 

 .نماید ارائهبه بازار  هست رابیش از حد گران 

 

می کنند، ممکن است به  تکیه آوری فنیی که به خرید ها شرکتبه وضوح تعریف نشده و  فناوریوقتی که  آوری فنقرارداد واگذاری 
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 رود می در این صورت انتظار یا کامل نیست می تواند زیان آور باشد.

برنامه های توسعه ای را ، به منظور برآوردن نیاز خریدار "فروشنده"

 گزاف ادامه دهد.ی  هبا هزین

کی زیادی وابسته گردند که می تواند مانعی باشد جهت فناوریلحاظ 

پیشرفتهای آتی و هچنین اصالح و بهبود محصول در بازار های 

 مختلف.

وابسته  "خریدار"ممکن است به شدت به درآمد از محل  "فروشنده"

 گردد.
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 صاری بودن از نظر میزان انح لیسانسانواع قراردادهای 

که در این  و یا غیر انحصاری باشد انفرادی ممکن است انحصاری، انحصاری لیسانس مجوزی جغرافیایی بخصوص، در یک منطقه

  پردازیم.  تعریف آنها میقسمت به 

 قرارداد لیسانس غیر انحصاری

موضوع قرارداد را برای خود دارایی بت به نس برداری بهرهکه حق  دهد میلیسانس به مالک این اجازه را  هایاین نوع از قرارداد

 هم گیرندگان لیسانس نوع،هم این در.است باقی حفظ کند.همچنین حق مالک مبنی بر اعطای لیسانس های مازاد به اشخاص ثالث

 .دارند برداری بهره حق ،فکری دارایی مالک

لیسانس است ی  هگیرند ی لیسانس یکی از چندین دهکه مجوزگیرن شود میغیر انحصاری زمانی منعثد در حقیقت قرار داد لیسانس 

 ل قرارداد فناوری وارد قرار داده شده است. این نوع قرارداد در حقیقت نوع ایدهی  هبا آنها برای استفاده و توسع مجوزدهندهکه 

 فناوری ی مجوزدهنده د، موفقیت و سوشود میگیرنده تقسیم  مجوزدهندگان است. از آنچا که ریسک و مزایا بین چند  مجوزبرای 

، کنترل بهتری بر روی فناوری دهد میرا  لیسانس. در حقیقت کسی که مجوز شود مین ی مجوز گیرندهوابسته به موفقیت تنها یک 

در محصوالت مختلف از ان استفاده میکنند و در نتیجه به کنندگان در بازارهای مختلف،  لیسانسدارد که مجوز گیرندگان یا 

با اینحال، در مورد  حفظ خواهد شد.لیسانس مجوز ی  هدهندو بهتر خواهد داد و منافع آن برای  ی بیشتر هی برای توسعفناوری شانس

 لیسانسبه همراه داشته باشد، بیشتر  ی مجوز گیرندههای زیادی را برای  نهاولیه هستند که ممکن است هزی هایی که در مراحلفناوری

 جغرافیایی بخصوص هستند.ی  هری بودن، حداقل در یک منطقبالقوه به دنبال انحصا گیرندگان

 قرارداد لیسانس انحصاری

حتی مالک هم پس از اعطای لیسانس  در حالیکه داراست فکری را داراییحق استفاده از  ی مجوز گیرندهتنها  ،قرارداد در این نوع

اند حق  شده برداری بهرهکسانی که از طرف او مجاز به  و ی مجوز گیرندهاز این حق برخوردار نیست.یک لیسانس انحصاری تنها به 

، از شود میاعطا  ی مجوز گیرندهلیسانس انحصاری معموال موقعیتی است که حقوقی که برای  یک در حقیقت،.دهد میاستفاده را 

 در آن منطقه جداست.  مجوزدهندهحقوق 
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 قرارداد لیسانس منحصر)انفرادی(

که که از موضوع تحت لیسانس استفاده کند و در عین حال از اعطای  دهد میه این حق را دنلیسانس منحصر به لیسانس گیر

 از مال فکری برای مالک آن باقی می ماند. برداری بهرههای دیگر جلوگیری کند،با این وجود حق مجوز

از فناوری در یک منطقه  دهمجوزدهنکه هم مجوزگیرنده و هم  دهد میمعموال موقعیتی را نشان  منحصر یا منفرد، لیسانسیک  

به هیچ  مجوزدهندهاستفاده میکنند ولی هیچ کس دیگر به غیر از انها نمیتواند این اختیار را داشته باشد. در هر دوی این حالتها، 

در آن به صورت  لیسانسجغرافیایی که ی  هعنوان مجاز به اعطای حق و حقوق به سایر مجوز گیرندگان نیست ) حداقل در منطق

وابسته است. بر همین اساس، در  لیسانسیک ، به مجوزدهندهجغرافیایی، ی  ه. در این منطق(نحصاری یا کامال انحصاری استا

وجود  دهد میمجوز هیچ کاری انجام نی  هحتی در حالتی که گیرند مجوزدهنده میزان جریمه ها برای حفظ حقوق قرارداد، باید

این پرداخت را انجام ندهد،  مجوزگیرندهشامل پرداخت حداقل رویالتی ساالنه باشد. اگر میتواند  اعتبار بخشی این داشته باشد.

نحصاری به غیر انحصاری تبدیل شود ) به ا لیسانسیا اینکه این امکان وجود داشته باشد که  و ای باید در نظر گرفته شود  جریمه

 صورت بندی در قرارداد(. 

 

دیگر غیر ی  هو در یک منطق درا شامل شود، ممکن است در یک کشور انحصاری باش بیش از یک منطقه لیسانساگر قرارداد 

زمانی یا اینکه منوط شود ی  هاستفاده یا یک دوری  هانحصاری. این انحصاری بودن ممکن است محدود شود برای مثال به یک زمین

 به دست یابی یه برخی دستاوردها. 

 انحصاری  لیسانس قرارداد: بندهای  نمونه

 انحصاری که محدود به  لیسانس ،مجوزگیرندهبه  شود میکه در قرار داد قید تحت شرایط خاصی  مجوزدهنده

پتنت و اطالعات و دانش فنی برای تولید، استفاده یا لیسانس، . تحت این اعطا میکند است منطقه جغرافیایی خاصی

 . دشو میاعطا  مجوزگیرندهشده برای هر مصرفی به  لیسانسفروش محصول 

ی برای لیسانسبه مجوزگیرنده  مجوزدهنده. شود میسال، غیر انحصاری  5انحصاری بعد از  لیسانساین  :2 نمونه قرارداد

سال و در همان  5که در قرار داد قید شده تا  لیسانسشروع  . از زماندهد میشده  لیسانسحصوالت تولید استفاده و فروش م

 .شود میغیر انحصاری  لیسانسانحصاری است و بعد از آن این  لیسانسشده است، این  جغرافیایی که به توافق رسیدهی  همنطق

 : قرار داد غیر انحصاری قرارداد بند نمونه
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، اعطا شود میدر هر کشوری که جزو مناطقی که پتنت در آنها حفاظت  مجوزگیرندهغیر انحصاری را به  لیسانس مجوزدهنده

 شده را برعهده بگیرد.  لیسانسید و استفاده و فروش محصول ، توللیسانستا بتواند تحت  کند می

 

در  د که در قرار داد بندهای مورد عالقه اش را بیفزاید تاتمایل دار مجوزگیرندهوقتی الینس غیر انحصاری باشد، 

، با استفاده از این بندها بتواند منافعی را برای خود کند میدیگری واگذار ی  مجوزگیرنده، لیسانس را به مجوزدهندهصورتی که 

 ها کسب کرده باشد مجوزگیرندهنسبت به سایر 

  :قرارداد از از بندهای نمونه

 شده که  لیسانسحق فروش محصوالت در مورد موافق است که  تحت بندهای قرار داد لیسانسبا این بند در  مجوزدهنده

 مجوزدهندهمداخله نکند. در صورتی که  شود میه یا شرکتی فروخته موسس، شخص، و به دولت شود میبا پتنت حفاظت 

 اطالع رسانی کند. فرصت معقول موارد را در  این  مجوزگیرندهباال شد، باید به ی  مردههای برش وارد لیسانس

 تامین مالی زیاد یا از حقوق مالکیت فکری که به موجب قرارداد لیسانس منتقل شده، مستلزم  برداری بهرهرصورتی که د

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.

توجه به این مخاطرات دارند، گاهی اوقات حقوق مالکیت فکری خود را به دو  واگذارکنندگان لیسانس که دالئل کافی برای

یا چند دریافت کننده لیسانس که تمایل دارند برای توسعه بازار هدف با یکدیگر رقابت کنند، واگذار می کنند. در مقابل، دریافت 

د تا درمورد دریافت دیگر امتیازات جبرانی از قبیل کنندگان لیسانس که با چنین وضعیتی مواجه هستند، احتماالً تالش خواهند کر

دریافت  برداری بهرهواگذارکننده لیسانس معموالً می خواهد که با اینحال،  کاهش در تعهد به پرداخت حق امتیاز مذاکره کنند.

 کننده لیسانس از حقوق مالکیت فکری را به روشهای مختلف محدود کند.

 غیر انحصاری؟قرارداد های لیسانس انحصاری یا 

 ه ماهیت ،مدت حیات فنی انحصاری یا غیر انحصاری بستگی ب قرارداد لیسانسانعقاد  بر اتخاذ تصمیم مناسب مبنی

 دارد. ی مجوز گیرندهو استراتژی های تجاری  فناوری

http://sabtesherkatha.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 باشد،به نظر میرسد که یک لیسانس غیر  با نیازهای بازار و استانداردهای فنی منطبق اگر فناوری ،به طور مطلوبی

 فکری در بر خواهد داشت.آن دارایی  انحصاری مزایای بسیاری را برای مالک

  با یک شرکت و یا بنگاه  نیاز به انعقاد قرارداد تجاری سازیفناوری برای سرمایه گذاری کالن در در حالی که اگر

ز به سرمایه گذاری در انجام آزمایشات بالینی دارند( و اقتصادی را داشته باشد)برای مثال محصوالت دارویی که نیا

تمایلی بر مواجهه با رقبای دیگر یعنی دیگر لیسانس گیرندگان نداشته باشد،اخذ لیسانس انحصاری  ی مجوز گیرنده

 بسیار ضروری است. ی مجوز گیرندهدرراستای منافع 

  خاص هر یک از انواع این قراردادها می تواند با عالوه بر انواع لیسانس گیرندگان فوق الذکر،برخی مشخصه های

ترکیب شده و نوع جدید و خاصی را ایجاد کند.بدین معنا که اعطای برخی حقوق بر دیگر  مشخصه های دیگر انواع

 مبنای قرارد انحصاری یا دیگر انواع آن،جداگانه یا ترکیبی صورت گیرد.

 مزایای خاص لیسانس های انحصاری

 ها از جانب یک طرف صورت می گیرد .مزیت اصلی یک قرار داد ترداد های لیسانس، مذاکرات تدراین نوع از قرا

از اختراع را  برداری بهرهکه تمام مسولیت در  شود میلیسانس انحصاری این است که مذاکرات تنها از سمت طرفی انجام 

 برعهده دارد.

 میزان پیش پرداخت و رویالتی معموال برای لیسانسلیسانس  ری بیشتر از نوع غیر انحصاری آن است.های انحصا

از نوع غیر انحصاری آن است چرا که دیگران یعنی مالک اختراع ،حقی  ارزشمندتربسیار  برای مجوزگیرنده انحصاری

 د داشت.هنخوابه طور کامل از اختراع تحت لیسانس انحصاری را  برداری بهرهمبنی بر 

 واحد مطرح است در حالی که وقتی  ی مجوز گیرندهنظارت بر اجرای امور انحصاری،تنها  قرارداد لیسانس در یک

 از هریک جانب از قرارداد مفاد اجرای حسن بررسی مسول مجوزدهنده، هستند انحصاری غیر لیسانس گیرندگان متعدد

 .هاست آن

 ایط محدود کننده قرار دادها شر

و نادرست  "انحصار گرایانه"شوند و  دهای لیسانس به کار گرفتهمحدودکننده انحصاری که ممکن است در قراردا شرایطفهرست 

 ، عبارتند از: تلقی گردند

http://sabtesherkatha.com/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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 ؛این شرط حقوق انحصاری ناشی از بهبود محصول را به نفع واگذارکننده لیسانس تضمین می کند.بازپس گیریشرط  (0

بار حق مالکیت فکری واگذارنده مربوط به اعتبار؛در این شرط، گیرنده فناوری تشکیک و طرح دعوی درزمینه اعت شرط (2

 فناوری را از خود سلب می کند.

مجبورکردن گیرنده به فروش محصوالت تولیدشده منحصراً یا عمدتاً به اشخاصی که توسط واگذارکننده  معامله انحصاری؛ (1

 .شود میتعیین 

 اعمال محدودیتهایی بر تحقیق یا توسعه فناوری توسط گیرنده. محدودیت در تحقیق؛ (4

مجبور کردن گیرنده به استخدام افراد تعیین شده توسط صاحب امتیاز که برای انتقال موثر فناوری  دیت در استخدام؛محدو (1

 مربوط به قرارداد ضروری نیستند.

 تعیین قیمت برای فروش یا فروش مجدد محصوالت تولیدشده توسط گیرنده. تثبیت قیمت؛ (6

از منابع خاص برای کسب اطمینان از کیفیت محصوالتی که تولید  محدودیت در خرید مواد: کیفیت منابعمحدودیت در  (7

 خواهدشد.

 فروشهای انحصاری یا موافقنامه های نمایندگی. (1

 این شرط مقرر می دارد که دریافت کننده لیسانس فقط می تواند از منابع مشخصی خرید کند.: منبع محدود کردنشرط  (1

جهت صادرات محصوالت تولیدشده توسط خود وی یا دادن مجوز دهگیرن ساختن اختیارمحدود محدودیتهای صادراتی؛  (01

دارای حق  شود میاین اجازه به دیگران، مشروط بر اینکه اگر صاحب امتیاز درکشوری که محدودیت درآنجا اعمال 

 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.

غ متناسب، هرگونه پیشرفت به مجبورکردن گیرنده به اینکه بدون دریافت مبل حق اختراع جمعی یا قرارداد لیسانس متقابل؛ (00

 دست آمده دررابطه با فناوری مربوط به قرارداد را دراختیار صاحب امتیاز قرار دهد.

 ایجاد محدودیت در شیوه ها، مواد، حوزه ها و قلمرو تبلیغات. محدودیتهایی در زمینه تبلیغات؛ (02

 پرداخت یا هر تعهد دیگری پس از انقضای اعتبار حقوق مالکیت فکری؛ (01
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 آوری فن مجوز جهت صدور آماده سازیی  همرحل

همه جانبه وجود ندارد. اگر اطالعات کافی برای ورود به مذاکرات از تمامی جوانب هیچ جایگزینی برای آماده سازی 

، فروشندگان و آوری فنخود مطلع بودن از بازار، در اختیار نباشد، پای مذاکره نشستن کاری عبث و بیهوده است. 

 .باشد می موفق ضروریی  هجهت تضمین یک مذاکر ،و شرایط و اهداف آنانبازار در بالقوه خریداران 

 (Due Diligenceهمه جانبه )بررسی 

و بخصوص زمانی که قصد ورود به یک  باشد میگام نخست ضروری قبل از آغاز هرگونه معامله  همه جانبهبررسی 

پس از شناسایی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت . یابد همیت زیادی میا رابطه بلند مدت تجاری مانند صدور مجوز را داریم

توسعه یافته توسط  فناوریاستفاده از  باشد خواه آوری فنخواه فروش و چگونگی ورود به قرارداد صدور مجوز، استراتژیک 

(، licensing- outخودمان ) توسعه یافته توسط فناوری( یا اعطای مجوز به دیگران برای استفاده از icensing- in دیگران )

 باشد.  بررسی دقیق الزامی می

موضوع قرارداد و  آوری فن، ی فروشندگان و خریداران بالقوه این فرآیند شامل جمع آوری هر چه بیشتر اطالعات درباره

ه جهت تصمیم که به خریدار و فروشند است یو یا سایر اطالعات، محیط حقوقی و کسب وکار، های مشابه در بازار آوری فن

و در چارچوب قانون صورت مشروع و در قالب زمانی و مالی  هآوری اطالعات باید ب فرآیند جمعنماید.  گیریهای بهتر کمک می

ی الزم را  و نتیجه شود میکار دشوار  به یک آیتم الویت و یا اهمیت بیشتری بدهیم. همه جانبه اگر در فرآیند بررسی انجام پذیرد.

 .دیگر متفاوت است موقعیتی به موقعیت عوامل مختلفی دارد که از بستگی به اطالعاتی مهم است اینکه چهم کرد. افت نخواهییدر

این پرسشها مطرح  آوری فن در موضوع مالکیتدر بررسی موضوع الزامات قرارداد، اطالعات مطابق ابعاد ذیل بررسی می گردد:

 است که :

 ثالثی شخص آیا ،اند اعمال شده مربوطه بازار در آن حفاظت از اطمینانرای ب ی ضروریرویه ها همه وحق مالکیت  آیا

 حقوق مالکیت فکری فناوری حفاظت شده توسط به کارگیری آیا باشد؟ ادعایی بر مالکیت فکری مورد نظر داشته وجود دارد که

برای  فکری مالکیت حقوق سایر د؟ آیاشناخته شدهء دیگری باش منفعتهر  یا و عملکرد بهبود ها، هزینه کاهشتواند باعث  می

حد  در این موضوع تا چه ؟ ارزش اقتصادی و استراتژیک واقعی آن چیست؟ی آن نیاز است و توسعه آوری فنکامل  سازی پیاده

 ؟کند میمربوطه را برآورده  کار و کسب ی ازبیشتراهداف 
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شامل موارد زیر خواهد منابع این  .می توان مشورت گرفت برای به دست آوردن اطالعات در تمام این زمینه ها از منابع مفیدی

  :شد

 .عموم قرار میدهند تیارمعروفی که اطالعات خود را در اخی ها شرکت ؛ مثالاطالعات در دسترس عموم .0

 خدمات پایگاه داده آنالین برای بازار و محصوالت مربوطه. .2

 نشریات تجاری .1

 آوری فننمایشگاههای تجارت و  .4

 در دانشگاههای تحقیق محور ویا مراکز تحقیقاتی  آوری فنز دفاتر صدور مجو .1

 ادارات، سازمانها و وزارتخانه های دولتی مرتبط .6

 نشریات و مجالت تجاری و حرفهای مرتبط با بازار و محصوالت .7

 انجمن های تجاری و حرفه ای .1

 آوری فنتبادل  .1

 مراکز نوآوری .01

 خدمات اطالعات ثبت اختراع .00

 از منابع فوق الذکر مشورت الزم را اخذ می نمایند. ها شرکتاص مورد عالقه، بسته به شرایط و زمینه خ

به دالیل مشاوره بگیرد.  ممکن است از یک یا چند منبع ذکر شده بر اساس زمینه خاص مورد توجه و شرایط شرکتهر 

ماخذ  این ،فناوری مربوط به ا اطالعاتقانونی ی ،مدارک ثبت اختراع به عنوان منبع تجاری ،از بین منابع اطالعاتی مذکور ،متعددی

 ساخته است.ی کوچک و متوسط ها شرکتبه خصوص  ،ها شرکتبرای قابل استفاده  را

دالیل استفاده از این منبع فوق العاده ارزشمند رقابتی است که به طور  بنابراین در این بخش تمرکز بر روی تشریح

های  ملی و مراکز ارایه سرویسو از طریق سرویسهای دفاتر ثبت اختراع  دشون میتر و کاربر پسندتر  روزافزون قابل دسترس

  گیرند. در اختیار قرار می ،فعالیت دارنددر بخش خصوصی  که اطالعاتی و تجاری با ارزش افزوده تجاری
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 )پتنت( اطالعات اختراع

ه ممکن است شامل توافقاتی بزرگتر است ک فناوریاغلب بخشی از یک قرارداد انتقال  لیسانستوافق یک مجوز یا 

فناوری مورد نظر ممکن است توسط یک یا . فناوری ارتباط دارند. به مجوز  طبرگروهی از مسایل باشد که عموما به توافق مربو

 دارای حق تالیف یا همان کپی رایت بوده و یا به عنوان اسرار تجاری حفظ شود . همچنین ممکن است ،محافظت شودچند پتنت 

یا  محصول نام تجاری : عالیم تجاری که ازرا احاطه کرده باشند؛ مانند نیز آن فناوری حقوق مالکیت فکری دیگری ممکن است

اطالعات  و یااسرار تجاری  ،شوند میو مستنداتی که توسط قوانین کپی رایت حفاظت مدارک  ،کند میمحافظت  نام شرکت

 بینبا روابط تجاری خاصی های مرتبط  ممکن است مجموعه ای از نگرانی عالوه بر این،...،مربوط به عملکرد فناوری محرمانه

وجود داشته باشد. تمامی این موارد ممکن است توافق نامه های مختلفی را بطلبد و یا شاید مطالب مختلفی را درگیر تنها طرفین 

از خطر ذاتی و روشهای سخت حفاظت  تا شود میهای نوین اغلب با پتنت محافظت  آوری فن ،به هر روی یک توافق نامه کند.

 باشد. مصون بمانند که از مزایای پتنت نسبت به اسرار تجاری میاسرار تجاری  روتِثبه  آوری فن

و آماده سازی برای مذاکرات لیسانس  خریداران و فروشندگان بالقوه،شناسایی  ،ها آوری فناین چنین  پیاده سازیدر جریان  

گرنت شده، که پتنت و پتنت های  های اطالعاتی(ی بانکدر مورد دیتابیس ها ) جست و جووره و مشا ،(آوری فن)مجوز فناوری

  بسیار مفید است. ،شوند شناخته می "اطالعات پتنت"به عنوان همگی 

 اطالعات اختراع)پتنت( چیست؟

 اختراعات تمام ،کند  میوعماعالن  پتنت خود را کهدارد  ثبت اختراعی متقاضی به نیاز اختراع ثبت سیستم که آنجا از

س عموم قرار رند. دردستگیر میقرار  به طور رایگان در دسترس عموم و و فهرست شده مستند ،اندشده حفاظت پتنت ثبت با که

  .شود میانجام  از گرنت پتنت پس بالفاصله یا و اختراع ثبت حق درخواست کردن پر از پس ماه 01 گرفتن عموما

 کامل و شفافافشای عمومی اطالعات مربوط به اختراع به طور  که است مند ایننیاز اختراع ثبت یامنطقه یا ملی قوانین

 مربوط به اسناد بنابراین،. فعالیت دارد صورت گیرد آوری فن زمینه درکه  ماهر یفرد توسط شود و این کار هرنوآوری انجام برای

 آنها همچنین. میکنند ارائه نظیر مقاالت ه دیگر عمومی سازی هانسبت ب فناوری یک مورد در یتر مفصلاطالعات  اختراع ثبت

اهمیت  اختراع ثبت اسناد در فنی موجود اطالعات اندازه همان به این اطالعات که هستند، اطالعات از فرد به منحصر منبع یک

 ند.گیر میاز طرق دیگری انتشار و در دسترس قرار ن هرگزداشته و 
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اد منتشر شده توسط دفاتر ثبت اختراع در سراسر جهان و همچنین رشد یک میلیونی آنها در میلیون اسن 24با توجه به 

ماه پس از  01در بیشتر کشورها درخواستهای مربوط به پتنت اطالعات اختراع بزرگترین مخزن اطالعات فنی در دنیا است. ،سال

 درو  شوند میعات مربوطه برای عموم قابل دسترس زمانی است که اطال زودترین. این اغلب شوند میپرکردن درخواست منتشر 

 هستند. فناوریه های مختلف روز ترین منبع اطالعات فنی در حوزآن موقع درخواستهای جدید االنتشار اغلب به 

 تا ترینساده ازکه  دهد میارائه  علمی های و فعالیت فنی مختلف هایحوزه، اطالعات مختلفی در اختراع ثبت اطالعات

منوط به فرمت منحصر به فردی از  ختراع ثبت اسناد همه. شود میبرای مشکالت مربوط به فناوری را شامل  هاحل راه تریندهپیچی

 استراتژی یا تجاری ،از اطالعات ارزشمند تکنیکیای  نمایندهکدام  هر که مختلف، ءزمینه 11 از بیش دیتاهای کتابشناختی هستند.

 پتنت المللی کد بیناز استفاده کشورها، با از بسیاری در شده، ثبت اختراع این، بر عالوهی است. هستند برای هر سند قابل دسترس

(IPC)، تقسیم بندی  این .است زیر مجموعه تقسیم شده 71111است که به  توافق مورد جهانی سیستم که یکاند  شده بندی طبقه

 .کند میدر موضوع پتنت را آسان رآو فن های زمینههر یک از  به ربوطم اسناددسترسی به امکان 

 کاربرد اطالعات پتنت

 اطالعات تکنیکی

 و شناسایی شرکای تجاری وجود دارد. با فناوریبرای پیاده سازی  مختلف زیادی های راه شد، اشاره قبال که همانطور

 قابل چیز هیچرسیده است،  حوزه ای خاص از فناوری که در آن حوزه پتنت هایی به ثبت برای یک تحقیق جامع برای حال، این

 نیست. اختراع ثبت اسناد در موجود اطالعات با مقایسه

اختراعات پتنت شده و پتنت های گرنت شده از سرتاسر متشکل از اطالعات  بانک های اطالعاتی پتنت از آنجایی که

به منبع  مسیریبازکردن  منجر به انندمیتو کن است به راحتی قابل دسترس باشند کهفناوری ممی  هدر هر حوز اطالعات است، جهان

 مختلفی را فنی های حل راه توان، می واقع در د.باش فناوریتامین کنندگان و همچنین کاربران آن  ،بزرگی از امکانات بالقوه فنی

و آن را تحت  ارائه داد جدید، ولمحص یک یا توسعه/  و جدید فرایند یک به صورت ،مشخص فنی مشکل حل یک برای

از این رو  ،داشته باشد وجود نیز دیگری مختلف راه حلهایممکن است برای حل آن مشکل فنی،  هرچند اعی به ثبت رسانداختر

در زمانهای مختلف، برای رفع یک نوع  ،باشیماین نکته اهمیت زیادی دارد که به خاطر داشته باید از بین آنها انتخاب کرد. باید 

بسیار سودمند خواهد بود  ،ایاز نقطه نظر مذاکره.های مختلف فناوری به وجود آید.  حوزه های مختلفی در مشکل فناوری راه حل
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 نیز ی از آنهانیز درکی کامل، های وابسته به آنآوری فندر صورت وجود  ،فناوری مورد نظر درک درستی از  داشتن که عالوه بر

 داشته باشیم.

درباره  یهاول اطالعات مجوزیک  ،می دهند آوری فن صاحبان دمور در اطالعاتی ،اختراع ثبت اسناداز آنجایی که 

خاص و همچنین سطح فعالیت تکنیکی آنها را در اختیار  آوری فنبازیکنان اصلی در آن  ،فناوریها و افراد درگیر با هر نوع گروه

 آوری فن های فعالیتمورد  ی دراطالعات ،کردن آن است گیری یا لیسانسمجوز که به دنبال آوری فنیک  مالک .دهد میقرار 

برای او به دنبال  آوری فنرقیبان و عالقمندان به آن  ،نیز به دست خواهد آورد که میتواند ایده هایی در مورد شرایط بازار دیگران

 داشته باشد.

الزامی به وارد شدن به توافقات ممکن است  اشخاص مختلف،است که  موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد این

در اختیار یک گروه از  زیرا ممکن است این تملکرا نداشته باشند  فناورییک  فکریمالکیت  حقوق دریافتمجوز گیری با 

سودآوری بیشتر به بهانه  فکریبه لیسانس کردن مالکیت  روهی از شرکا مایلگ چنین که الزامی نیز وجود نداردالبته  و شرکا باشد

  .باشند

 اطالعات حقوقی

با یک یا چند نوع فناوری این که آیا  شود میدرگیر مجوزگیری، این سوال مطرح  فناوریار داشتن یک با در اختی

ی مالکیت فکری موارد مرتبطی با مجوزگیر ،محافظت نشده باشد آوری فناگر یک  یا نه. شود میحقوق مالکیت فکری محافظت 

است یعنی هیچ پیگرد  "public domain–اختیار عموم "در فناوریکه  شود می. در این حالت گفته طبعا بی معنا خواهد بود

وجود نخواهد داشت. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چنین  ،قانونی برای هر کسی که از آن استفاده کند یا به کار گیرد

 نیازی به مذاکره وهیچ گونه هزینه ای ندارد. که در اختیار عموم است،   آوری فن

در  هنوز آن پتنت آیا که است مهم بسیار ، بررسی این موضوعشود می محافظت اختراع ثبت طتوس فناوری اگر یک 

است مواردش مشمول مرور زمان بیست ساله )که طوالنی ترین  یک پتنت ممکن مثال، عنوان به. معتبر است منطقه یا کشور آن

شده و منقضی شده باشد. یا انقضای آن به خاطر عدم زمان معتبر بودن یک پتنت از زمان پر کردن درخواستهای ثبت اختراعاست( 

اعتبار آنها  ،منطقه ای هستند فکری پرداختهای مربوطه و یا به دلیل حکم دادگاهی باشد. مهم تر آنکه از آنجایی که حقوق مالکیت
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از این رو یک پتنت  که هیچ اعتباری در محدودهء مورد نظر برای مجوز گیری ندارند. باشد می محدود به یک کشور یا منطقه

  مورد استفاده قرار نگیرد. ،ممکن است در کشور یا کشورهایی که بازارهای صادراتی برای محصول خروجی از آن پتنت را دارند

در کشورهایی با بازار هدف ) از نظر میلیون پتنت  5فقط  میلیون پتنتی که ثبت شده است، 24از بین  در این زمینه 

کشور  2پتنت فقط در  ، ثبتکه به طور میانگین برای هر اختراع دهد می. همچنین آمار نشان ثبت رسیده اندصادرات و تولید( به 

که یک اختراع مشخصی که با یک پتنت در یک کشور  احتمال بسیار زیادی دارد. این بدان معنی ست که شود میدرخواست 

 آنها هست محافظت نشوند. در کشورهای دیگری که تمایل به مجوز گیری در ،شود میمحافظت 

باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است  کیفیت یک پتنت ،بعالوه برای امکان هرگونه تخلف و یا عدم اعتباری 

های دیگر پتنت شده باشد. این بدین معنی ست که یک یا چند مجوز که مورد آوری فنپتنت شده وابسته به  فناوریهدف موثر یک 

ند مورد نیاز قرار بگیرند. اعتبار بخشی به تمام این موارد نیازمند مشورت با متخصیصن در ح.زه گیر میقرار  ها فناوریاستفاده این 

 دارد. فکریمالکیت 

 ممکن مجوزهای بالقوه شناسایی شده، هایآوری فن که دهد می اجازه اختراع ثبت اسناد در موجود اطالعات بنابراین، 

که این .  به دست دهد و مذاکرات احتمالی تجاری مهم استراتژیک مسائل راجع بهدازی و چشم ان مجوز گیران مشخص شده و

خاص و...  فنی زمینه در امور مربوطه روند ،خاص و راه حلهای جایگزین فناوری یک ضعف و قوت نقاط مواردی چون موضوع

 است.

 اطالعات موجود در اسناد پتنت 

شده است. در بیشتر  تقسیم . معموال یک پتنت به بخشهای مختلفیشود میبا قسمت توضیحاتش شناخته  معموال پتنت 

یک پتنت معموال اطالعات شناسنامه ای پتنت را  کشورها، یک الگوی ثابت برای بخشهای مختلف پتنت وجود دارد. اولین صفحه

ا و در کج، نامه را فایل کردهتقاضا  د تقاضای ثبت پتنت است: چه کسیدر بردارد. اطالعات این صفحه شامل اطالعاتی در مور

اول پتنت معموال ی  هاست. صفح اختراع حاضردرچه حوزه ای ازفناوری ، و اینکه درچه زمانی تقاضای ثبت اختراع فایل شده است

 به زپتنت نی و تحلیل درکار آنالیز پتنت اولی  هدر بر دارد. اطالعات صفح کند میعنوان، چکیده و شکلی که اختراع را بهتر معرفی 

)  وف باشد، تمامی تقاضانامه های ثبت اختراع تحت نام آنها را میتوان یافترخترع یا مخترعین، معآید. برای مثال، اگر نام مر میکا

همچنین  .(نیستمنوط به داشتن شهرت مخترع در آن زمینه  در بانکهای اطالعاتی اختراعات  یک مخترع فعالیتهای دیگرالبته یافتن 

ی  هپتنت آمده است، میتوان تمامی اسنادی که در آن حوز المللی بینیا کد IPCفناوری مربوطه که در ی  هشتن حوزبا در دست دا
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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 

در مدت تراع به همراه تصویر برگزیده ) در صورتی که استفاده شده باشد( میتواند یک اخی  هچکید استفاده نمود.اجرایی است 

 خالصه ای از فناوری اختراع شده را به ما نشان دهد.  مرور زمان کوتاه

یتوان اول هر اختراع یا اطالعات شناسنامه ای هر اختراع، نام و آدرس مخترعین یا مالکین پتنت را در بردارد، می  هاز آنجا که صفج

 فناوری یا خریداران و فروشندگان بالقوه، استفاده نمود.ی  هاز این اطالعات برای شناخت بازیگران اصلی آن حوز

را  شود میانجام و چشم اندازی از مقدار حفاظت قانونی که توسط پتنت  کند میدعاوی هر اختراع، قابلیت پتنت بودن را برآورد 

دعاوی خود را ی  هآنجا که ممکن است دامنتمایل داشته باشد که تا  اضی ثبت اختراعمتق. طبیعی است که هر دهد مینشان 

 ثبت اختراع با اختراعاتی کهی  هتقاضاناملکیت صنعتی سعی دارند که از عدم همپوشانی گسترش دهد. از سوی دیگر، ادارات ما

آنها میگردد که  دعاوی و محدود ساختن دامنه قبال وجود داشته جلوگیری کنند. در نتیجه این کار باعث شفاف نمودن بیشتر

ثبت ی  هدقیقا مخترع چه چیزی را از طریق ثبت اختراع خود ادعا نموده است. به دلیل زبان حقوقی و فنی تقاضانام کند میمشخص 

. در برخی ستدشوار ا ، بخ خواندن دعاوی،پتنت آشنا نیستی  ه، برای کسی که با حوزشوند مینوشته پتنت  اختراع که تحت آن

در  ،شود میمعموال تقاضای ثبت پتنت همراه با گزارش جست و جوی شخص ممیز منتشر  PCTسیستم های ثبت اختراع نظیر 

 . شود میحالیکه در برخی دیگر از سیستم های ثبت اختراع، لیستی از کارهای پیشین مربوطه همراه پتنت منتشر 

خواندن آن برای درک ویژگی های اختراع یا فناوری ضروری است  توضیحات نوشته شده در پتنت، قسمتی است که 

و گاهی اوقات خیلی طوالنی است. در صورتی که نیاز باشد، این قسمت همراه با ترسیمات و اشکالی خواهد آمد که به درک 

عملی است هم کارهای ی  هبیشتر موضوع کمک کرده باشند. برای بازکردن و توضیح موضوع گاهی مثالهای که نشان دهند

. این قسمتها باید کامال واضح و کامل باشند تا هرشخصی که در این که چطور اختراع به انجام میرسد دهد میخواهد آمد و نشان 

حوزه تخصص دارد بتواند آن را انجام دهد. در سیستم ثبت اختراع بسیاری از کشورها، قسمت توضیحات از چهار قسمت تشکیل 

از اختراع؛ توضیح کوتاه و ی  هت اختراع که به کارهای پیشین انجام شده در این حوزه میپردازد؛ خالصثبی  هشده شامل، زمین

 .ای از ترسیمات ) اگر نیاز باشد(؛ و قسمت توضیحات کامل خالصه
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 دست یافتن به اطالعات پتنت: ی  هطریق

ی میتوان کهای اطالعاتی مختلفوزه پتنت را از بانامربرخالف گذشته که دسترسی به اطالعات پتنت کاری زمانبر و دشوار بوده، 

نمونه ای از این در اختیار عموم قرار میدهند. که بسیاری از آنها به میلیونها پتنت دسترسی دارند و این اطالعات را به رایگان  یافت

 و ....  ،spacenet، Patentscope، freepatents online، google patent، USPATبانکهای اطالعاتی رایگان شامل 

 

در این مقاله سعی شد تا اطالعات کلی در مورد یک قرارداد لیسانس و آماده سازی منابع جهت ورود به یک قرارداد لیسانس مورد 

ای دیگر مورد در مقاله باید مد نظر داشت هنگام تدوین یک قرارداد لیسانسکه  بحث قرارگیرد. مفاد قرارداد و نکات ضروری

 هد گرفت بحث قرار خوا
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