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Abstract 

Today, technology and access to it is one of the largest and most important basic 

indicators in economic development and the use of this technology is becoming more 

and more up-to-date, so its transfer by international contract to one of Technology 

Transfer Contracts Technology transfer contracts have a special feature that takes place 

internationally due to the breadth and complexity of their subject matter and the various 

conditions that are envisaged in such contracts. Therefore, the necessity and importance 

of this study in a descriptive-analytical method to examine the legal protections of 

intellectual property in the field of technology transfer and seek to answer the question 

that the position of rules to protect intellectual property in the direction of the transfer 

process How is technology? The hypothesis of this research is that protectionist rules 

have an undeniable role in directing the process of technology transfer due to their close 

relationship with intellectual property. The results of this research show that intellectual 

property facilitates the process of technology transfer. In this field, there are many 

models, agreements, contracts, etc., each of which is of great importance worldwide. 

However, the initial agreements presented reduced the protection aspects of intellectual 

property and prioritized other factors influencing foreign investment and technology. 

But newer models focus on strengthening aspects of intellectual property protection and 

rely on removing other barriers. 

Keywords: technology transfer, thrips, legal protections, intellectual property, global 

trade. 

 

 

  

 

 

 



 

600 
ال 

نتق
ا

 
ور

فنا
 و  ی

رها
کا

زو
سا

 ی
ما

ح
 یت ی

لک
ما

ی
 ت

کر
ف

ی 
 

 

600-619،صص1140 یازدهم، بهمن،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه   
https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.331826.3172 

 یفکر تیمالک یتی حما یسازوکارها و یفناور انتقال

 1مینا شیخ

   2طوبی صادقی

 3ابراهیم تقی زاده 

 چکیده 

  محستو   اقرصتادی توستهه در استاست   شتاص  ترین پراهمیت  و  بزرگررین از یک   آن به  دستررست  و  فناوری  امروزه

 در  قرارداد با آن  انرقال  رو این از گردد م  تر پیشترفره  و روزتر به  فناوری این از  استرااده نیز روز به روز  و شتود م 

  علتتتتت  بتتتته  تکنولتتتتو ی  انرقتتتتال  قراردادهتتتتای  است  شده تبدیل مهم  موضوعات از  یک  به الملل   بین سطح

  از   شتتود م   بینتت  پتتی   قراردادهتتای   چنتتین در  که مخرلا   شرایط و  موضوعشان  پیچیتتتتدگ  و  دامنتتتته  وستتتتهت 

 در  گیرد. بنا بر این ضرورت و اهمیت  م   صورت الملل  بین سطح در که  هستترند  برصتتوردار  صاصتت   ویژگیهتتای

 انرقال  عرصته در فکری های  مالکیت  از  حقوق   های  حمایت   بررست  به  تحلیل  –  توصتیا  روش  با  حاضتر پژوه 

  جهت در فکری  دارییهای از  حمایر  قواعد  جایگاه  به این پرستت  هستتریم که  پاستت  دنبال به و پردازیم م   فناوری

  ارتباط  دلیل به  حمایر   قواعد  بیانگر این استتت که تحقیق این  فرضتتیه  استتت   چگونه  فناوری  انرقال  فرایند به ده 

  نرایج .  هسرند دارا را  ناپذیری  انکار  نقش   فناوری انرقال فرایند  به  ده   جهت  در  دارند فکری  دارییهای  با که  تنگاتنگ 

  زمینه  این در کند م   تستهیل را  فناوری انرقال فرایند  فکری  مالکیت  که  استت  این ی دهنده نشتان تحقیق این از  حاصتل

  برصوردار  زیادی  اهمیت  از  جهان  ستتطح در آنها  از  کدام هر  که  دارد  وجود زیادی...  و  پیمانها ،  ها  موافقرنامه ، مدلها

  عوامل   ستایر و  کاسترند م   فکری های  مالکیت  از  حمایر   هایجنبه از  شتده ارائه ابردای   های  موافقرانامه  اگرچه.  استت 

 جنبته  تقویتت   بر  جتدیتدتر هتایمتدل  امتا. دادنتدم   قرار  اولویتت   در را  فنتاوری  و  صتارج   گتذاریستتترمتایته جتذ   در  موثر

 .  کنندم  تکیه  موانع سایر  بررفع  و فشارند م  پای  فکری هایدارای  از  حمایت  های

 .جهان  تجارت فکری،  های مالکیت  ،  حقوق  های  حمایت  ، تریپس ،  فناوری انرقال: کلیدی کلمات
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 مقدمه

  محستو   اقرصتادی توستهه در استاست   شتاص  ترین پراهمیت  و  بزرگررین از یک   آن به  دستررست  و  فناوری  امروزه

 در  قرارداد با آن  انرقال  رو این از گردد م  تر پیشترفره  و روزتر به  فناوری این از  استرااده نیز روز به روز  و شتود م 

  علتتتتت  بتتتته  تکنولتتتتو ی  انرقتتتتال  قراردادهتتتتای  است  شده تبدیل مهم  موضوعات از  یک  به الملل   بین سطح

  از   شتتود م   بینتت  پتتی   قراردادهتتای   چنتتین در  که مخرلا   شرایط و  موضوعشان  پیچیتتتتدگ  و  دامنتتتته  وستتتتهت 

 .  گیرد م   صورت الملل بین سطح در  که  هسترند  برصتوردار  صاصت   ویژگیهتای

 دان  از  استترااده  حق واگذاری,  حقوق  لحاظ از و  تجهیزات  انرقال  شتتامل  فیزیک  لحاظ از تکنولو ی، انرقال ماهوم

  برصوردار   الزم اجرای   ضتمانت  از و  بگیرد قرار  حمایت  مورد  حقوق  لحاظ از تکنولو ی انرقال  اینکه  برای.استت   فن 

  عمل  قرارداد. »میشتتود  محستتو  آنها از یک  قرارداد  که بگیرد  صتتورت  حقوق   اعمال از یک   قالب  در باید,  شتتود

 را   مشررک  اراده  و گیرند م  قرار هتتتتم  روبروی مرضاد ناع دو نماینده: پذیرد م   صتورت  توافق به  که  استت   حقوق 

  منوط   انشاء دو  با که  است   مشررك   راه همین  ستتر  بتتر  توافتتق.   کننتتد  متت   جسرجو   صود  صاص  هدف به  دسریاب   برای

 (26، ص 1377  کاتوزیان،.«) آورد م   بتار  بته را  دلختواه و  مههتود  اثتر و  کنتد  مت   بتروز هتم به

  به  مهموال  تکنولتتتو ی انرقال.شوند م   محسو  الملل  بین تجاری  قراردادهای  انواع از  تکنولو ی  انرقال  قراردادهای

 و   اجرای   شیوه  و  نحتتتتوه.   شتتتتتود م   تستجیل و  تثبیت  تدریج، به  یا و زمان هم جداگانه قرارداد  چند یا  یک  وستیله

 .گردد م  مهین  شود م  درج قراردادها  این ضمن در که  شروط  صورت به طرفین تههدات و  حقوق

 

 

 فناوری   انتقال   عرصه   در   فکری   مالکیت   حقوق   اهمیت 

در مستیر نمود اهمیت روز افزون حمایت از حقوق مالکیت فکری، شتاید بروان اندیشته اینشترین را که تصتور را مهمرر  

دانستتت، نقطه عطا  در این صصتتوص دانستتت چرا که مالکیت فکری بر قدرت تصتتور و صیال مبرن   از دان  م  

استت. وی چنین ابراز داشتت که سترچشتمه پیشترفت شتخصت ، فرهنگ  واقرصتادی، توانای  ایسترادن بر پایه های دان  

فکری، امری بوم  برای  مورد قبول موجود و نگاه به ورای مرزهای کشت  استت. وایپو بر این باور استت که مالکیت  

  گرد   بیابان  تمام مردم و مرتبط با تمام اعصتار و فرهنگها و به لحاظ تاریخ  موثر در پیشترفت جوامع استت.) اص؛ق  

،1389 :88) 

علیرغم اینکه برآوردهای منرشتر شتده در صصتوص درآمدهای از دستت رفره صتنایع در نریجه نقق حقوق مالکیت  

ول  هیچ تردیدی نیستتت که استترااده غیر مجاز از مالکیرهای فکری صستتارات قابل  فکری، بستتیار گوناگون هستترند 

 م؛حظه ای را در پ  م  آورد. 
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هر چند که تنها تا چند دهه گذشتتره عواقب ستتوء این قبیل تخط  ها، عمدتاد محدود به تجارت داصل  بوده ول  در 

ر قابل اجرناب  یافره استتت که حمایرهای فراتر از  دنیای مهاصتتر، حمایت از حقوق مالکیت فکری، ابهاد گستتررده و غی

ستهم محصتوالت مرضتمن  1992تا  1965نظام کنون  ستازمان جهان  مالکیت مهنوی را م  طلبد. در فاصتله ستالهای  

 درصد افزای  یافره است. 73درصد به  11مالکیت فکری در تجارت جهان  از 

 فناوری   انتقال   بر   فکری   داراییهای   از   حمایت   آثار 

گرچته برص  بر این بتاورنتد کته اصتتتوالد برآورد میزان اثر حمتایتت از متالکیتت هتای فکری بر جریتان انرقتال فنتاوری  ا

غیرممکن نبوده و همه نرایج در این صصتوص مبهم و غیر قابل اتکا هسترند، اما واقهیت آن استت که تحلیل اثر ستطو  

تکنولو یک، امر دشتواری استت   زیرا در این حیطه   حمایر  از مالکیت های فکری بر روند انرقال فناوری و توستهه

عوامتل حقوق  حقوق  مخرلا  ایاتای نق  م  کننتد بته نحوی کته نم  توان قتاطهتانته دربتاره تتاثیر شتتتیوه حمتایتت از  

داراییهای فکری بر جریان انرقال فناوری اظهار نظرکرد. با وجود این، توجه به مطالهات صورت گرفره و شواهد عین   

 (6:  1390)ماندگار ، زیادی تبیین کننده زوایای تاریک این مقوله صواهد بود. تا حدود

برای انرقتال بین الملل  فنتاوری، متدل هتای اقرصتتتادی مخرلا  وجود دارد کته هر یتک بته منظور ایجتاد موازنته در این 

های  ایت موثر از دارای فرآیند برای برص  بازیگران این عرصته اهمیت بیشترری قایل شتده اند. رهیافرهای  که بر حم

هتای  فکری گرای  دارنتد، از جتایگتاه  ویژه در الگوهتای مزبور برصوردارنتد . متدل هتای ابرتدای  ارائته شتتتده از جنبته

گذاری صارج  و فناوری را در حمایر  از مالکیت های فکری م  کاستترند و ستتایر عوامل موثر در جذ  ستترمایه

هتای فکری پتای م  فشتتتارنتد و  یتدتر بر تقویتت جنبته هتای حمتایتت از دارای هتای جتددادنتد. امتا متدلاولویتت قرار م 

های نخستترین بیشتترر هزینه های مربوط به ایجاد ستتطح  مقبول در واگذاری  کنند . مدلبررفع ستتایر موانع تکیه م 

مدتاد بر عهده  ها را عهای کنون ، این هزینهفناوری را بر دوش کشتورهای توستهه یافره م  گذاشترند و در برابر، مدل

 دانند.کشورهای در حال توسهه م 

 فناوری   انتقال   عرصه   در   فکری   مالکیتهای   راهبردهای 

در ابردا به راهبردهای کل  در زمینه تهامل مطلو  مالکیرهای فکری و انرقال فناوری اشتتاره م  کنیم و    مبحث در این 

تواند جریان  های صاص که اتخاذ آنها م ستپس با توجه به اهمیت شتایان اصرراعات در این حیطه به بررست  ستیاستت 

 انرقال فناوری را تسهیل کرده و موثرتر سازد، صواهیم پرداصت.

 راهبردهای کلی -1 

های ستتتیاستتتت  حمتایت از حقوق فکری از اولویت   با لحتاظ پیوند عمیق میتان مالکیتت های فکری و انرقتال فنتاوری، 

آید . اتخاذ راهبردی هوشتتمندانه در صصتتوص اموال فکری م  تواند به  گذاری حقوق  در این عرصتته به شتتمار م 

اوری، مستاعدت زیادی نماید و توستهه تکنولو یک را دستت  شتکل گیری نظام  توانمند برای تستهیل روند انرقال فن

 یافرن  تر سازد.
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برص  از تحلیتل گران مهرقتدنتد کته بهررین گزینته در برقراری تهتامتل مطلو  میتان نظتام هتای متالکیتت فکری و انرقتال   

ده ستتازد  زیرا  فناوری اتخاذ ستتیاستتت حمایر  میانه استتت، به نحوی که منافع طرفین انرقال فناوری را به را برآور

شتود  های فکری ، راه  یک ستویه استت که تنها به منافع کشتورهای صتاحب فناوری صرم م حمایت شتدید از دارای 

و به قدرت انحصتتاری آن ها دامن م  زند و از دیگر ستتو،حمایت ضتتهی  نیز اثر نامطلوب  بر جریان انرقال فناوری  

رستد با توجه به  کند. اما به نظر م های همکاری را مخدوش م صتت داشتره و تقلید ناروا و تقلب را ترویج کرده و فر

واقهیت های تجارت بین الملل ، برای جذ  فناوری ارزشتتتمند، گریزی از پیمودن مستتتیر ارتقای حمایت از حقوق  

پس های دور تر روشتن که در فکری نیستت و در این نگرش نباید تنها به دیدن پی  پا بستنده کرد، بلکه باید به افق

 شود، نظر داشت.های  هنگات پدیدار م طریق  دشوار و طاقت فرسا و با پرداصت هزینه

 راهبردهای خاص ناظر به اختراعات -2

بته واستتتطته اهمیتت ویژه ای کته اصرراعتات در حیطته حقوق فنتاوری و مقولته توستتتهته تکنولو یتک دارنتد، اتختاذ  

ل فناوری، کارستترن تبهات نامطلو  از اجرای موثر  های مناستتب در این عرصتته در تستتهیل جریان انرقاستتیاستتت 

ای دارد. کشتورهای در حال توستهه به موازات تاکید بر  استرانداردهای باال و تستریع در رشتد تکنولو یک تاثیر ویژه

موافقت نامه   1ماده   1گیری از انهطافات موجود در قستتمت  های حقوق بین الملل  اصرراعات وبا بهرهاصتت؛  بنیان

که اجازه داده استت تا کشتورها صود شتیوه داصل  اجرای مقررات مزبور را برگزینند، باید نظام اصرراع داصل   تریپس 

صود را به نحوی طراح  و مدیریت کنند که مشوق فهالیت های ابداع  بوده و رقابت را تضمین نموده و مانع ازسوء  

توانند  ع؛وه این کشتورها حستب شترایط صود م   استرااده شتده و  فضتای الزم را برای توستهه فناوری بگشتاید. به

های فن  در این زمینه برصوردار شتتتوند تا  اجرای مقررات تریپس را در مواردی به تاصیر انداصره و همچنین از کمک

های ناظر به  به مرزهای توستتهه پایدار تکنولو یک نزدیک گردند. در بیان مباحث این قستتمت، نخستتت به ستتیاستتت 

های استرثنائات حق اصرراع را در تستهیل روند انرقال فناوری  های اصرراع م  پردازیم و ستپس ظرفیت صتدور گواهینامه

 بررس  صواهیم کرد.

 ( حقوق   واگذاری )   مستقیم   قراردادهای   با   فناوری   انتقال 

 شناخت قرارداد لیسانس -1

در صتورت فقدان جواز،  در مهنای اصتط؛ح  لیستانس به مهنای اعطای مجوزی رستم  برای انجام عمل  استت که 

قرار گرفره    "پروانه"انجام آن کار بادمحذور مواجه م  باشتتتد. در لنت نامه دهخدا مهادل وا ه لیستتتانس اصتتتط؛   

 (89: 1395،  چالشرری جهاری ،  صادق   )است.

ولید نامیده  برص  لیسانس بین الملل  را مهادل انرقال فناوری و بهض  دیگر در تهبیری مضیق تر ان را انرقال فناوری ت

مهتارتهتای فن  و  "انتد. پتاره ای دیگر از آن بته فروش فنتاوری یتاد کرده و برص  محققتان آن را توافق  برای واگتذاری  

 م  دانند."مدیریر  در قبال عوض از سوی طرف صارج   



 

604 
ال 

نتق
ا

 
ور

فنا
 و  ی

رها
کا

زو
سا

 ی
ما

ح
 یت ی

لک
ما

ی
 ت

کر
ف

ی 
 

 

 در نگاه نخست، لیسانس نوع  اجازه اسرااده از داراییهای فکری را به ذهن مربادر م  کند.

ای صتاحب نظران بر این باورند که قرارداد لیستانس مهادل واگذاری حقوق یا اجازه استرااده از آنها نیستت،  اما پاره 

بلکه از ماهیر  ستلب  برصوردار م  باشتد. در این رویکرد، لیستانس توافق  استت که وفق آن دارنده حقوق حق اقامه  

کرده استتت. هر چند به م  رستتد این تهبیر با    دعوای تجاوز به اموال فکری را در چهارچو  قرارداد از صود ستتلب 

 کارکرد عمل  لیسانس که ایجاد حق و تههد م  کند همخوان  ندارد.

 ماهیت قرارداد لیسانس

شتتناستتای  ماهیت لیستتانس از حیث تحلیل قواعد حاکم بر قرارداد و تاستتیر آن مطابق قانون حاکم یا اصتتول کل    

ویه تحلیل مهطوف آن استتت که آیا قرارداد لیستتانس در شتتمار عقود  حقوق  اهمیت وافری دارد. بر این استتاس،ستت 

 شناصره شده جای  م  گیرد یا ماهیر  مسرقل دارد و یا آنکه تابع قواعد عموم  و اراده طرفین است .

در حقوق آلمان نویستتندگان حقوق  و رویه قضتتای  قرار داد لیستتانس را به مثابه نوع  شتترکت قلمداد کرده اند، اما  

شود نزدیک  لیسانس به قرارداد اجاره است. در حقوق فرانسه لیسانس اصوالد تابع توافق  بیشرر به ذهن مربادر م   آنچه

ها لیستانس با اجاره قیاس شتده و از موازین آن برای پر طرفین استت، اما در صتورت ستکوت نستبت به برص  جنبه

کا نیز برص  نویستندگان لیستانس را به اجاره تشتبیه کرده  شتود. در حقوق آمریکردن صألها وغلبه برابهامات استرااده م 

 اند .

 کارکرد لیسانس 

های انهقاد لیستتانس همان انرقال فناوری استتت و به زودی ماصتت؛ آن را بررستت   ترین انگیزهدر کنار یک  از عمده

پردازیم : کسب درآمد.  از مهمررین محرکات  م کنیم ،این توافق کارکردهای دیگری نیز دارد که ذی؛د به عنوان آنها  م 

برداری استت که عمدتا مهطوف به بازارهای صارج  م   دارنده فناوری، تحصتیل ستود از طریق اعطای مجوزهای بهره

های مصتروفه م  باشتد که پس از بازگشتت ، قستمت عمده آن ها و سترمایهباشتد. این تمهید طریق  برای جبران هزینه

 شود.های تحقیق و توسهه برای ارتقای فناوری هزینه م مجدداد در بخ 

استرااده بهینه تجاری . این دیدگاه به طور ستنر  همواره وجود داشتره استت که بیشتررین ستود زمان  نصتیب دارنده  

برداری از آن همت  گمارد و اعطای لیستتانس به منزله کمک به  شتتود که صود به نحو مستترقیم برای بهرهفناوری م 

روری وضتتتهیتت تجتاری رقبتاستتتت که طبیهرتا کاه  منتافع و مزایا را در پ  دارد . اما به مرور این دیدگاه مهقوالنه با

شتتکل گرفره استتت که اگر دارنده فناوری صود فاقد منابع، امکانات و زیرستتاصرهای الزم برای تجاری ستتازی کل   

ادی ببرد ، طریقه بهینه اسرااده از آن، اعطای لیسانس  های صاص آن بهره اقرصتواند از برص  جنبهفناوری باشد یا نم 

 نمایند.برداری از فناوری را دارند و در ازای آن به لیسانس دهنده عوض پرداصت م به دیگران  است که توان بهره

تستهیل ورود به بازارهای جدید.  یک  از ستریع ترین راه های رصنه در بازارهای صارج  استرااده از منابع و امکانات   

های بازار ستایر کشتورها برآورد دقیق   محل  به واستطه قرارداد لیستانس استت  زیرا مهموالد دارنده فناوری از ویژگ 
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تری قادر استت    با محیط و نیازهای بوم  به نحو کاراتر و مطلو ندارد، در حال  که لیستانس گیرنده به دلیل آشتنای

 برداری حداکثری برساند .تا فناوری را به بهره

 آثار و تعهدات طرفین قرارداد لیسانس

گیرنتد، این مبحتث بته آثتار قرارداد لیستتتانس و تههتدات  کته هر یتک از طرف قرارداد بته موجتب قرارداد بر عهتده م 

کنیم و در بند  ستتت ، تههدات صاص مجوز دهنده را مطابق موازین توافقات لیستتانس تحلیل م اصرصتتاص دارد . نخ

 دوم تههدات لیسانس گیرنده را تبیین صواهیم نمود .

 تعهدات لیسانس دهنده:

طور ذات  یابند: این الزامات گاه بهتههدات  که به ستتبب قرارداد مهطوف دهنده م  شتتود به طرق مخرلا  تحقق م  

لق به قرارداد لیستانس استت یا به طور ضتمن  از توافق قابل استرنباط بوده و یا به موجب شترط صتریح در قرارداد  مره

موجودیت م  یابند و به تدریج مبدل به تههدات  رایج در قراردادهای لیستانس شتده اند. در مواردی نیز نریجه الزامات  

ت تضتتمین ، تههد به تستتلیم، تههد به حاا فناوری و تداوم مستترقیم قانون  هستترند. این تههدات عبارتند از: تههدا

های فن  و بهبودات فناوری و تههد به اعطای  بخشت  به شترایط انرااع ، تههد به رازداری، تههد به واگذاری پیشترفت 

  شترایط مطلو  تر. صاطرنشتان م  ستازیم پاره ای تههدات تبه ) ارائه آموزش و انواع مستاعدت ها( نیز در قرارداد 

 لیسانس مهمول هسرند که در فصل بهدی به تاصیل در صصوص آنها به بیان مباحث  م  پردازیم.

 1ال ( تههدات تضمین 

یک اصتط؛  کامن الی  و مهادل تههدات تضتمین  استت ، یهن  الزامات  که به نحو تبه  نریجه بر عهده گذاشترن امر  

وجود شترایط مهین  در زمان مهین  از ستوی مرههد استت  صاصت  بر دوش یک طرف قرارداد بوده و مبرن  بر تضتمین 

 که عدم تحقق آنها به مسئولیت وی منجر م  شود  .

شتوند، بلکه این قستم تههدات، یا به موجب حکم قانون یا  صترف اظهارات طرف قراردادی ضتمانت محستو  نم 

  کشتتورها مقررات الزام  در شتترط صتتریح یا توافق ضتتمن  طرفین تحقق م  یابند . به طور کل  در قوانین داصل

بین  تضتمینهای  در قراردادهای لیستانس فناوری به ندرت یافت م  شتود. برای نمونه مقررات تجارت صصتوص پی 

صارج  چین، لیستتانس دهنده باید الزاما در صصتتوص مالکیت یا داشتترن حق  نستتبت به فناوری ،اعربار قانون  آن، 

فناوری به برآوردن اهداف قرارداد تضتمین م  دهد و در صتورت  که   وصت  کمال اط؛عات عرضته شتده و توانای 

ثالث  ادعای حق  نماید یا ص؛ف یک  از این موارد را آشتتکار شتتود ، مکل  به جبران صستتارات وارده به لیستتانس  

 گیرنده صواهد بود.

  ( تههد به تسلیم

 
.Warranty1
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تستلیم اط؛عات الزم برای بهره برداری از   قانون تجارت صارج  چین از تههدات اصتل  لیستانس دهنده 37ماده   2بند

فناوری و ارائه راهنماییهای فن  م  داند. فرآیند تستلیم بستره به ماهیت موضتوع قرار داد به انحای مخرلا  محقق م   

گردد. مث؛ در لیستانس اصرراع، اط؛عات راجع به اصرراع مهموال در قالب استناد، نقشته ها و دسترورالهمل و غیره منرقل  

 شود. تسلیم برص  مصادیق دان  فن  نیز از طریق آموزش یا ارائه صدمات فن  مقدور م  شود. م 

تستتلیم باید به نحوی صتتورت گیرد که شتترایط انرااع و زمینه بهره برداری قانون  را فراهم آورد. از این رو از تبهات 

قرارداد تحت حمایت باشتد. بدون ثبت    تستلیم آن استت که اصرراع موضتوع قرارداد باید در کشتور یا کشتورهای قلمرو

بین الملل  یتا داصل  امکتان انراتاع بتدون مزاحمتت وجود نتدارد و فنتاوری و گیرنتده آن تحتت حمتایتت قتانون  قرار نم  

گیرند. به ع؛وه ، همان طور که اشتاره گردید، در مواردی برای آنکه قرارداد در برابر ثالث قابل استرناد باشتد، ثبت آن 

 .سانس دهنده، الزم صواهد بوداز سوی لی

 ج( تههد به حاا فناوری و تداوم بخش  به شرایط انرااع

برداری بدون مزاحمت  . تههد به اقامه دعوا. یک  از تههدات لیستتانس دهنده اقامه دعوا علیه ثالث  استتت که در بهره1

انس دهنده ملزم استتت شتترایط  لیستتانس گیرنده  از فناوری اص؛ل نموده استتت. حر  بدون تصتتریح در قرارداد لیستت 

برداری را در طول اجرای قرارداد فراهم اورد و به رفع موانع انرااع بپردازد. زیرادلیستانس تواققب مسترمر استت و  بهره

بهره برداری مناستتب و حاا شتترایط انرارع همانند زمان انهقاد پیمان اهمیت دارد و لیستتانس دهنده در برابر دریافت  

برداری م  باشتتد. بدیه  استتت لیستتانس گیرنده مایل به پرداصت حق  بخشتت  به شتترایط بهره  عوض مرههد به تدوام

دهند ، نیستتت   لذا مجوز دهنده باید با طر  امریاز در وضتتهیر  که دیگران آزادانه حقوق او را مورد تجاوز قرار م 

ت نیز چنین الزام  قابل استترنباط  ق.ث.ا.ط.ص.ع.  60دعوا از حقوق وی در برابر تجاوز ثالث محافظت کند. از ماده  

استت. حر  شتاید بروان این تههد را در امرداد تههد به تستلیم دانستت. در لیستانس دان  فن  نیز امریاز دهنده مرههد 

استت تا در صتورت  که ثالث  از طریق نامشتروع به استرار تجاری دستت یابد با اقامه دعوا مانع از افشتای اط؛عات  

 محرمانه شود .

 هد به  رازدارید( ته

در مواردی که موضتوع قرارداد مشرمل بر دان  فن  است،از تکالی  عمده لیسانس دهنده حاا محرمانگ  اط؛عات  

ممکن استت استردالل شتود که از حقوق لیستانس دهنده استت و باید  ترتیبات مرهارف  را برای رازپوشت  به کار بندد .

از آنها اعراض نماید  بنابراین تههدی از این موضتع مروجه او نیستت. اما  آنواستت تا با علن  ستاصرن استرار تجاری اش 

نمتایتد کته بتا انهقتاد قرارداد ، مجوز دهنتده این حق را بته طور ضتتتمن  در دوره  چنین بتاوری از این جهتت مختدوش م 

نده وارد آورد که  تواند لطمه وستیه  به لیستانس گیرقرارداد از صود ستلب کرده استت .ع؛وه بر این ،چنین اقدام  م 

برداری از فناوری نموده استت . به ع؛وه به احرمال زیادی لیستانس دهنده مبالغ هنگار  صترف سترمایه گذاری و بهره

 توان مال  تدارك ضررهای وارد را ندارد. از این رو تجویز آن مطابق موازین حقوق  روا نیست.
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قرارداد و به ویژه محاستتبه حق امریاز، لیستتانس دهنده به استترار    ع؛وه بر این ، در فرآیند مذاکرات یا در زمان اجرای

تجاری لیستانس گیرنده وقوف م  یابد و در موقهیت امان  قرار گرفره و مکل  استت برای حاا منافع رقابر  مجوز  

 (6:  1395  مهرآبادی، عسگری  رهبری و )گیرنده، اط؛عات مزبور را حاا کند.

 پیشرفرهای فن  و بهبودات فناوریه( تههد به واگذاری 

لیستانس گیرنده در جوامع کمرر توستهه یافره به فناوری های روزآمد نیازمند استت تا کیایت محصتوالت صود را ارتقا 

داده یا به راههای کم هزینه تری برای تولید دستت یابد. این موضتوع مدنظر لیستانس گیرنده استت که در طول مدت 

نتده قتادر بته اعر؛ی فنتاوری صواهتد بود و از این رو بته منظور حاا منتافع صود و اجرنتا  از  قرارداد احرمتاال مجوزده

منستتوش شتتدن فناوری دریافر  به موجب شتترط صتتریح  الرزام  را ایجاد م  کند تا از بهبودات فناوری و مزایای  

س دهنده مکل  م  شتود ظرف فناوری نوین در طول دوره قرار داد یا حر  پس از آن منراع شتود. بدین منوال لیستان

مدت مهین  برای مثال یک ماه پس از دستریاب  به این بهبودات آنها را به موجب قرارداد لیستانست  در اصریار لیستانس 

قانون تجارت صارج  چین    43گیرنده بگذارد که اسرااده یا عدم اسرااده از آن در اصریار صود گیرنده صواهد بود. ماده

 عدم تصریح، طرف دیگر حق  بر پیشرفرهای فناوری ندارد و در آن سهیم نم  شود. مقرر م  دارد در صورت

 ترو(  تههد به اعطای شرایط مطلو 

آورد، حداقل در لیستانس گیرنده صواسترار آن استت که اگر نستبت به ستایر مجوز گیرندگان شترایط بهرری به دستت نم 

صتراحرا تضتمین م  کند که شترایط لیسانس پیشنهادی برابر یا بهرر   شترایط  برابر با آنها قرارگیرد . گاه لیستانس  دهنده

 از مجوزهای دیگری م  باشد که به دیگران اعطا کرده است.

شتتود در صتتورت  که موضتتوع را با شتترایط بهرری در اصریار  به موجب شتترط کامله الوداد، لیستتانس دهنده ملزم م  

خستت را در صتورت تمایل از امریازات مزبور بهره مند ستازد. البره  لیستانس گیرنده دیگری قرار دهد، لیستانس گیرنده ن

موافقت نامه لیستانس در  41دریافت امریازات مزبور منوط به پذیرش شترایط مقرر در قراردادهای مزبور استت. ماده  

رگونه  در صتتورت  که واگذارنده در هر زمان در مدت قرارداد، ه  "زمینه دستتررستت  به بهررین شتترایط مقرر م  دارد:

حقوق و لیستانس را برای استرااده از فرایند با شترایط بهرری از آنچه در این پیمان آمده استت به شتخ  ثالث عرضته  

  موافقت )"کند، گیرنده از زمان عرضه شرایط بهرر یاد شده، به طور صود به صود ، از آن شرایط برصوردار صواهد شد.

 لیسانس( نامه

 مشترک   گذاریهای   سرمایه   واسطه   به   فناوری   انتقال 

در مباحث قبل  در مورد شتیوه انرقال فناوری و دالیل موافقان و مخالاان آن بحث و بررست  شتد در این قستمت به  

 تحلیل سازو کارهای انرقال فناوری از طریق سرمایه گذاری های مشررك م  پردازیم: 

 های مشترک گذاریعوامل تاثیرگذار بر جریان انتقال فناوری در سرمایه  -1 
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گتذاری در فرآینتد انرقتال فنتاوری بتایتد بتا لحتاظ عوامتل مخرلا  ستتتنجیتده  کتارای  قراردادهتای مشتتتارکتت در ستتترمتایته

 پردازیم:که در ذیل به تحلیل آنها م   (18: 1394زاده شیخ ،  )جهارشود

 :  نوع فناوری(1

ماهیت و ویژگیهای  فناوری در برگزیدن شتتیوه ستترمایه گذاری مشتتررك برای انرقال اهمیت شتتایان  دارد. برص   

مهرقدند در تجارت بین الملل ثابت شتتده که این روش قراردادی مناستتب انرقال فناوری های ضتتمن  استتت  چرا که  

اهوایداتر باشتتد، جریان واگذاری تهامل بیشتترری را م  طلبد که در بستترر جوینت ونچر شتترایط آن هرچه دان  ن

مهیاستت. همچنین در فرآیند انرقال فناوری های  که جدیدا  توستهه یافره و وابسترگ  زیادی به ستاصرار شترکت های  

ینت ونچر کارای  صود را به منصته چند ملیر  داشتره و انرقال مسترقل آنها به شتریک محل  دشتوار م  باشتد نیز، جو 

گذاری مشتتررك مجرای مطلوب  برای انرقال فناوری های  استتت که به  ظهور رستتانده استتت . افزون بر این، ستترمایه

ها مستترلزم دصالت و  صتتورت مجموعه ای واگذار شتتده و تهمیق جریان انرقال به جهت ماهیت صاص این فناوری

در واقع هنگام  که شتتریک میزبان اط؛عات ناق  یا اندک  درباره فناوری   تهامل مستترمر با واگذارنده م  باشتتد .

های چند ملیر  دارد، تشتکیل یک شترکت مشتررك، تدبیر مناستب  برای دستریاب  به اط؛عات تکمیل  قلمداد  شترکت 

ود( نستبراد  های موجشتود . همچنین سترمایه گذاری مشتررك برای دستریاب  به فناوری های آینده )در برابر فناوریم 

 باشد که از این طریق به موفقیت های  نائل آمده است .کارگر افراده است. شاهد این مدعا کشور هند م 

  :شرایط شریک محل (2 

گذاری مشتتررك را مررثر م  ستتازند، ویژگ  های دریافت کننده  در میان عوامل مخرلا  که انرقال فناوری در ستترمایه

ه از جلوه های آن، قدرت جذ  ، میزان تجار  مشتارکر ، توانمندی فراگیری، میزان  فناوری ناوذی دوچندان دارد ک 

پذیرندگ  ، قصتتد یادگیری، باورهای مدیریر  و کیایت همکاری و مشتتارکت را باید ذکر کرد. اگر در شتتیوه های  

شتوار شتده و  های چند ملیر  و شترکای محل  باشتد ، همکاری دمدیریر  و ستاصرار کل  فاصتله زیادی میان شترکت 

 )همان(طبهاد در روند انرقال فناوری نیز اصر؛ل ایجاد م  شود .

   :میزان سهم مشارکر  طرفین(3

برص  محققان بر این باورند که اگر میزان مشتارکت طرف صارج  پایین تر از شتریک محل  باشتد، سترریز فناوری  

ستهم کمرر شترکت چندملیر  مهادل درگیری   افزای  صواهد یافت. در برابر، چندی دیگر صتاحب نظران مهرقدند که

کمرر در مشتارکت استت که طبیهراد بر حجم انرقال فناوری تاثیر منا  دارد. از ستوی دیگر اگر ستهم مشتارکت کننده  

صارج  در اکثریت باشتتد، میزبان به ستتبب آنکه ابزار و اهرم های الزم برای فشتتار به طرف صارج  برای همکاری  

ی را در اصریار ندارد، در عمل ، بهره ناچیزی از مشتتارکت صواهد برد   از این رو بهرر استتت تا  بیشتترر و انرقال فناور

طرفین ستهم  برابر داشتره باشتند تا با پیدای  فضتای اعرماد میان آنها روند انرقال فناوری تستهیل شتود. با وجود این،  

ر این موضتوع نداشتره و در این ارزیاب   ها حاک  از آن استت که تستاوی ستهم طرفین مدصلیت قابل توجه  دبررست 
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گذاری صارج  در موقهیت ضتهیا  قرار گرفره و  باید به ستایر عوامل بها داد. به ویژه باید توجه داشتت که اگر سترمایه

 منافه  مطابق انرظارات تامین نشود، شاید به طور کل  دست از مشارکت بشوید.

   :حجم شرکت صارج (4

مجرای روش های مشتارکر  گرای  بیشترری دارند ،ول  این روش در اولویت راهبردی  های بزرگ فناوری از شترکت 

های کوچک یا مروستط در صتورت  های کوچک قرار ندارد. با وجود این، مطالهات بیانگر آن استت که بنگاهشترکت 

رغم آنکه عل   کنند.های چند ملیر  بزرگ، روابط مسترحکم تری برقرار م ورود به این عرصته ،در مقایسته با شترکت 

های بزرگ برصورد از فناوری های ستتطح باال و تجربه زیادی در این حیطه هستترند، اما به ستتبب منافع ذات  شتترکت 

گذاری  صود، عدم وابستترگ  به شتترکت های محل  شتتریک، موضتتع قوی ترمهام؛ت  و اینکه از دیدگاه آنها ستترمایه

به کشتتور میزبان تلق  م  شتتود، تمایل کمرری به انرقال   مشتتررك راه  یک طرفه برای یاد دادن دان  تکنولو یک

های بزرگ به قراردادهای مشتارکر  به منزله ستاز و کاری برای استرخراج اط؛عات  فناوری دارند. در حقیقت، شترکت 

های بلندمدت صود  ریزیتجاری ، تکنولو یک و اقرصتتتادی کشتتتور میزبان م  نگرند تا از اط؛عات مزبور در برنامه

های محل  م  کنند ، اما به دلیل  های کوچک همراه  بیشتترری با بنگاهاده کنند. در نقطه مقابل ، گرچه شتترکت استترا

نتداشتتترن تجتار  الزم و منتابع محتدود تکنولو یتک ،احرمتال کمرری م  رود کته قتدرت انرقتال فنتاوری همستتتان  بتا  

های ضتمن  یا فناوری های  باشتد  فناوری  های بزرگ چند ملیر  داشتره باشتند  به صصتوص اگر انرقال، مرضتمنشترکت 

 (20)همان که دارای ارزش راهبردی بوده و منبع رقابر  آنها در بازارهای داصل  و صارج  به شمار آید .

 :گذاری مشررك نحوه عملکرد سرمایه(5

گذاری مشتتررك به طور شتتااف تبیین شتتده باشتتد از بروز تهارضتتات میان شتترکا  اگر اهداف و راهبردهای ستترمایه  

افرد. در واقع میزان دان  و تکنولو یک که  پیشتتگیری کرده و در روان ستتازی جریان همکاری تکنولو یک موثر م 

این زمینه تابه  از همین مرنیر استتت.  کند و ستتطح و دامنه تههدات وی در طرف میزبان از طرف صارج  کستتب م 

گذاری مشررك دارد بنابراین بهره مندی از مزایای انرقال فناوری برای شتریک محل  ارتباط مسرقیم  با کارکرد سرمایه

. البره این دو رابطه مرقابل دارند: برص  شتتواهد نشتتان از آن دارد که هر چه حجم فناوری منرقله در ستترمایه گذاری  

ون تر باشتد، تقید بیشترری نستبت به رابطه مشتررك ایجاد شتده و منافع مرقابل بر منافع شتخصت  پیشت  م   مشتررك افز

 تری برآورده صواهد شد .گذاری مشررك به نحو مطلو گیرد و به تبع، اهداف طرفین از سرمایه

   :فضای حاکم بر مشارکت و اسرمرار رابطه(6

باشتد ،مجال بیشترری برای تستهیم و مبادله اط؛عات، تهمیق فرآیند های مشتررك بیشترر  گذاریهر چه طول سترمایه

یادگیری و در نریجه انرقال فناوری وجود صواهد داشتتتت. در نقطه مقابل، برص   صتتتاحب نظران مهرقدند اگر رابطه 

داصل   کننده فناوری منجر شتده و اتکای آن به شتریک  مشتررك بلندمدت باشتد، به مرور، به استرقرار قدرت طرف تامین

دهد   بدیه   رو به زوال گذاشتتره و به این ترتیب ،تمایل به انرقال فناوری های ارزشتتمند را به تدریج از دستتت م 

استت که در چنین وضتهیر  ستهم میزبان از فناوری قابل اعرنا نخواهد بود. عمر قراردادهای سترمایه گذاری مشتررك  
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های مال ، رابطه اعرماد آمیز میان اطراف مشارکت  به حسا  های شتاافیت عملکردع؛وه بر میزان موفقیت به شتاص 

و پرهیز از رفرارهای فرصتت طلبانه نیز بسترگ  دارد. گاه م؛حظه شتده که شترکت های محل  در اقدام  ستودجویانه  

گذاری مشتررك میان  اند. برای نمونه در یک سترمایهپس از دستریاب  به فناوری درصتد انح؛ل شترکت مشتررك برآمده

کره جنوب  و یک شتترکت بنگ؛دشتت ، پس از اینکه طرف بنگ؛دشتت  به فناوری احاطه یافت، از    "دوو"رکت  شتت 

ثمر رها کرد. اقدامات فرصتت طلبانه به  گذاری ب ای را با حجم  انبوه از سترمایهمشتارکت صارج شتد و شترکت کره

کند. افزون بر این،  ارزشتتمند صود محراط م اعرمادی صتتاحبان ستترمایه دامن زده و آنها را در انرقال فناوری های ب 

شترکت های دارنده فناوری برای مقابله با اقدامات احرمال  شتریک سته  م  کنند تا طرف محل  را همواره وابستره به  

صود نگاه دارند. تحقیقات نمایانگر آن استتت که اگر نظام حقوق  به راحر  اجازه انح؛ل شتترکت مشتتررك را بدهد  

 ی چند ملیر  به انرقال فناوری به شرکت های محل  کم رنگ صواهد شدهاتمایل شرکت 

 های حمایر  میزبان.  سیاست  (7

بخشت  از موفقیت فرآیند انرقال در قراردادهای مشتارکر  بستره به اندازه و کیایت حمایر  استت که از ستوی نهادهای  

دولت چین از تشتتکیل    "صارج   -کر  چین  قانون شتترکت های مشتتار "4آید. مطابق ماده  دولر  میزبان به عمل م 

ها که با هدف تولید با استرااده از فناوری های ستطح باالستت ، حمایت کرده و تستهی؛ت  را به سترمایه  این شترکت 

کند . در یک نمونه عین ، کشتور اتیوپ  در راسترای برنامه توستهه مهندست  و توانمندستازی صود که به  گذاران اعطا م 

های  گذاریآلمان  تهیه و پشتریبان  شتده بود، تهرفه واردات مواد اولیه و تجهیزات را برای سترمایهوستیله مرخصتصتان 

هتای متال ، کتاه  داد و بتا ارائته کمتک  -کته نیتاز مبرم و همواره این کشتتتور بوده استتتت    -مشتتتررك در زمینته دارو

 های صارج  را ترغیب به همکاری مشررك با فهاالن محل  نمود.شرکت 

 گذاری مشترکو کار و نحوه انتقال فناوری در سرمایهساز  -2

قراردادهای سترمایه گذاری مشتررك، به طور ک؛ستیک، نوع  همکاری موثر در تبادل و انرقال فناوری به شتمار م    

آیند. مطالهات صتورت گرفره حاک  از ارتباط مثبت میان سترمایه گذاری مشتررك و کستب دان  تکنولو یک و ارتقای 

ترین پذیرندگان قراردادهای جوینت ونچر به  ستتان  و اجرای کاراتر تجارت دارد . در چین که یک  از بزرگنیروی ان

آید ،این دستت توافقات، نمونه اج؛ی قراردادهای  استت که در آن سترمایه گذار صارج  فناوری و دان  شتمار م 

را به ستمت تولید با ارزش افزوده بیشترر ستوق    فن  صود را به عنوان آورده ارائه کرده و فضتای تکنولو یک این کشتور

هدف از انهقاد قراردادهای سترمایه گذاری مشتررك ،   "قانون سترمایه گذاری مشتررك چین  " 1داده استت. در ماده  

قانون   8های اقرصتتادی بین الملل ، مبادالت فن  و انرقال فناوری مهرف  شتتده استتت. وفق ماده  گستتررش همکاری

چین ، از مصتادیق اصتل  آورده شترکا ، فناوری ای استت که به شترکت    -قراردادی صارج     سترمایه گذاری مشتررك 

شتود و یا مرهاقب اعطای لیستانس حق امریاز دریافر  به عنوان ستهم شتریک در شترکت مشتررك  مشتررك منرقل م 

رآیند انرقال شتتود .همچنین آورده مزبور ممکن استتت صدمات فن  یا مدیریر  باشتتد که ارزش ویژه در فمنظور م 

دهد و از آنجا ای از آورده طرف صارج  را فناوری تشکیل م در حقیقت در اغلب موارد، بخ  عمدهفناوری دارند .

گذاری مشتررك ایاا م  کند ، سترمایه گذار  که کنررل و نظارت فن  طرف صارج  نق  ب  بدیل  در موفقیت سترمایه
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صارج  تند داده و با تنییرات همراه  بیشترری کرده و سته  در  محل  با رغبت بیشترری به کنررل و مدیریت طرف

کند ، تا از تبهات انرقال فناوری بهره مند شتود. سترمایه گذاری مشتررك با  ایجاد تحوالت ستازگار با محیط جدید م 

ا  ستتازی هند را به موازات انرقال فناوری به همراه  و همستتوی  بیشتترر بشتترکت های چند ملیر ، صتتنهت اتومبیل

دارندگان فناوری، اصت؛  نظام آموزشت  و ایجاد تحوالت  در ستاصرارهای حقوق  هدایت کرده استت ، به نحوی که  

اند که در انرقال فناوری به  های صتاحب فناوری جدیدی مبدل شتدههای اصیر شترکای هندی صود به شترکت در ستال

 اند.کشورهای در حال توسهه موفق عمل کرده

 تحقیق و توسعه مشترک و انتقال فناوری مالحظات در خصوص -3

های تجدید پذیر و کشاورزی ارگانیک هنوز  ها از جمله انر یآنکراد اسرثنای برص  عرصه 2010مطابق گزارش سال  

های نوین را بستیار پیشترفره  فاصتله تکنولو یک میان کشتورهای در حال توستهه و جوامع توستهه یافره در حوزه فناوری

های تحقیق و توستهه از عوامل برجستره ای هسترند که در کاه  شکاف تکنولو یک،درك فناوری،  لیت زیاد استت . فها

اشتاعه و توستهه آن نق  کلیدی ایاا م  کنند. از آنجا که کشتورهای در حال توستهه به تنهای  فاقد قابلیت های قابل  

ز طریق مشتارکت و سترمایه گذاری  های صارج  هسترند تا اباشتند، نیازمند مستاعدت طرفتوجه  در این عرصته م 

 آنها در بخ  های تحقیق و توسهه بسررهای ارتقای تکنولو یک صود را قوی سازند.

های  ای بوده که اگرچه فناوری محدودی به بخ برای نمونه شتیوه سترمایه گذاری صارج  در گذشتره ایران به گونه

زارهای جهان  نماید، اما این روال سبب توسهه فناوری صنهر  تزریق شده تا محصوالت تولیدی را آماده رقابت در با

ترین دالیل آن، عدم تمایل ستتترمایه گذاران صارج  به بنیان گذاردن واحدهای تحقیق و  نگردیده استتتت که از عمده

توستهه در ایران یا مشتارکت در این زمینه با طرفهای داصل  بوده استت . تا پی  از وقوع انق؛  ایران فاقد پشتروانه  

گذار آمریکای  به همین بهانه در مواردی که  های سترمایهانستان  کاف  برای تحقیق و توستهه مشتررك بود و شترکت 

ملزم به همکاری در حوزه تحقیق و توستتهه مشتتررك بودند، اهرمام  به انجام پژوهشتتهای ارزشتتمند و همستتو با  

کردند که حاصتل چندان  برای فضتای  ا م های تکنولو یک داصل  ننموده و به فهالیت در ستطو  ستطح  اکراستیاستت 

 تکنولو یک کشورمان در بر نداشت.

 فناوری   اقتصادی   ارزش   تقویت   در   فکری   مالکیت   حمایتی   سازوکارهای 

مالکیت فکری به مهنای تسلط و حق برصورداری از آثار ناش  از فهالیرها و تراوشتتتات فکتتتری انستتتان در زمینتتته  

صنهر  است و حقوق مالکیتتت فکتتری ماننتتد تمتتام  حقتتوق مالکانتته دیگتتر    هتتای ادب ، هنری، علم ، تجاری و

بتتته مهنتتت  شناسای  تسلط و مالکیت قانون  صاحب اثر نسبت به اثر ص؛قانه وی است کتتته تمتتتام  امریتتتازات و  

زمینتته هتتای حمایتتت از حقتتوق مخررعتتان و    .منتتافع و تکتتالی  قانون  موجود نیز بنا به تناسب به آن اضافه میشود

مصتناان و ... به تدریج در ستایر کشتورهای اروپای  و در ستایر نقاط جهان آغاز شتد و کشتورهای دیگر قوانین  در 

به حقوق مادی و   27زمینه حمایت از آثار فکری به وجود آوردند   تا آنجا که در اع؛میه جهان  حقوق بشتر در ماده  

 (77: 1384.)ساکت ،ان آثار فکری تاکید شدمهنتوی صاحب
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حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیهت پویای صود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ  که با جهان  شدن و تجارت برقرار  

های حقوق  و اقرصتادی در عصتر کنون  بهشتمار می.ید. اهمیت این موضتوع    ترین حوزه کرده استت، یک  از پر تحول

انگیز میان کشتتورهای در حال توستتهه و    های مناقشتته  ردد که امروزه یک  از عمدهررین حوزهگ  از آنجا آشتتکار م 

  توستهه یافره، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصتوالت فکری و گسترره آن میباشتد. از یکستو، کشتورهای توستهه 

یل انرقال فن.وری به  یافرته با تاکیتد بر لزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزای  توستتتهه و تستتته

کشورهای در حال توسهه میدانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این اسردالل که مالکیت فکری باید وسیله  

 .ای برای تحقق توسهه باشد نه هدف، صواسرار تهدیل گسرره حقوق مزبور و انحصارات ناش  از آن شده اند

 تجاری   رازداری   حمایتی   کارهای   و   ساز 

 آن از  رقیبان صواهدنم  اط؛عات دارنده  شتتخ   که شتتودم   اط؛ق اط؛عات   به تجاری  راز  ستتاده، بستتیار  زبان به

  حمایت شتتتمول  بلکه کنندم   حمایت  محرمانه ی هاطر  و  هافرمول از  تنها  نه مقررات و  قوانین  عموماد. یابند  اگاه 

  شترکت  محصتوالت نظیر) کاال یک  هایویژگ  همچون تجاری استرار از تری  ستاده مصتادیق به  نستبت  حر   قانون 

  قابل  داردنیز آینده  در را آن  بازارهای به ورود  قصتد  تاجر که  کشتوری نام  یا شتود عرضته  بازار به  استت  ممکن که( آیان

 (1392 فکری،  مالکیت   جهان   سازمان الکررونیک  مجله.)  است  تصور

  این  با.  استت   مل   قانون   هاینظام  کنررل و ناوذ تحت  فکری،  هایمالکیت   اشتکال  ستایر همانند تجاری استرار  حقوق

 بخشت   عنوان  به ،((نشتده افشتا  اط؛عات)) به  موستوم  تجاری،  استرار از  حمایت   جهت   الملل  بین  ستازوکارهای  وجود

 مادۀ.  استتت   گردیده تدوین 1995ستتال در فکری  هایمالکیت  تجاری  هایجنبه  بر ناظر( TRIPS) تریپس  مهاهدۀ از

  با  مجاز  غیر  هایاستترااده  برابر در نشتتده  افشتتا اط؛عات از  عضتتو   کشتتورهای  که داردم   مقرر  مذکور  مهاهدۀ 39

( منصتاانه  غیر  رقابت  و رازداری  نقق قرارداد،  نقق  بر مشترمل)  صتادقانه تجارت  هایشتیوه ص؛ف بر  رویکردهای 

  .کرد صواهند  حمایت 

 اختراعات   از   حمایت   سازوکارهای 

  نیز  دیگران فکری آثار از  ستوءاسترااده و  سترقت  هنری،  و ادب  و  علم   کرب  آستان نشتر امکان  و چاپ  صتنهت  ظهور  با

  ستازوکاری   بایستت م   صود  فکری  دستراوردهای حاا برای  که  دریافرند هنر و  اندیشته  صتاحبان  کم کم و. شتد میستر

  تحت اروپای ، س؛طین  سوی از  های نامهگواه  صدور  برای زمینه  آمدن فراهم  موجب   ابردا نهضت  این.  آورند فراهم

  ستوی  از هااندیشته کنررل  امکان  هم  و  ستاصت م  فراهم را  گواه  دارنده  منافع هم رویه این. گردید  امریاز  حق  عنوان

 قتانون  اولین  بته  توانم   میتان آن از  کته انجتامیتد  مل   قوانین  وضتتتع بته  کمکم  هتاحمتایتت   این.  آوردم   وجود  بته را  حکتام

  برای  را  الزم  انحصتتاری  حقوق که  قانون . کرد  اشتتاره ونیز در 1474 ستتال به  اصرراعات از  حمایت   برای  موضتتوعه

 در  فکری  مالکیت  از  حمایت   انگلستران در 1624 ستال در  آن دنبال به  و.  ستاصت م  فراهم ستال 10 مدت برای  مخررع

  بته   حرکتت   این  ستتترایتت   تتدریج  بته  و 1709  در مؤل   حق  قتانون  وضتتتع  بته  منره   و  آغتاز  اصرراعتات  از  حمتایتت   قتالتب 
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)آزادی .هستریم  کشتورها  تمام   در  حقوق  ترستیس این  شتدن  نهادینه شتاهد امروز  که طوری به.  گردید دیگر  کشتورهای

،1395  :12) 

 فناوری   انتقال   قراردادهای   و   رقابت   حقوق   پیوند 

 رقابت حقوق  بر درآمدی .1

اقرصتتادی کارای  تجارت تا حدود زیادی در گرو بستترر زیادی برای رقابت میان واحدهای تجاری در ستتیستترم های 

استت. با موازات ت؛ش بنگاههای اقرصتادی در تصتاحب هرچه بیشترر منابع محدود و ناوذ در بازار رقابت توستهه م   

 ادی است.یابد که رونق بازار را در پ  دارد و در نهایت این روند افزاینده کارای  اقرص

اصت؛  موادی از قانون برنامه چهارم توستهه اقرصتادی، اجرماع  و فرهنگ  جمهوری است؛م  ایران و    1ماده11در بند

وضتهیر  در بازار که در آن   "قانون استاست ، رقابت با این ترتیب تهری  شتده استت: 44اجرای ستیاسترهای کل  اصتل

ی تولید، صرید و یا فروش کاال یا صدمات فهالیت م  کنند، به  تهدادی  تولیدکننده، صرید در و فروشتتنده مستترقل برا

طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، صریداران و فروشتتندگان قدرت تهیین را در بازار نداشتتره باشتتند یا برای ورود  

 (44اصل  ،قانون اساس   )."بنگاهها به بازار یا صروج از آن محدودیر  وجود نداشره باشد

نقشتت  انکارناپذیر در شتتکوفای  اقرصتتادی دارد ، مهادل جواز به کارگیری همه توان تجاری و    اصتتل رقابت آزاد که

ابزارهای قانون  در بازاربه منظور تحصتتیل منافع افزون تر استتت،مشتتروط بر آنکه بنگاههای تجاری در نیل به این  

انجامد ، استب الگوهای تجاری م مقصتود مروستل به اعمال نامشتروع ،که اثر ستوء بر رقابت داشتره و به تنییر نامرن

های ک؛ن نگردند  زیرا انحراف در عرصته رقابت و اعمال رویه های مخرل کننده بازار اثر ناگواری بر تحقق ستیاستت 

ای از جمله انحصتارگرای ، ستوء استرااده از وضتهیت اقرصتادی مستلط و تحمیل  گذارد و مشتک؛ت عدیدهاقرصتادی م 

های تجاری، ستوء  بان  در بازار، لطمه به وجهه و شتهرت تجاری رقبا، ادغام ناروای بنگاهشترایط نامطلو  قراردادی، ت

 اسرااده از حقوق مشروع دیگران، به ویژه داراییهای فکری، و به تبع لطمه به حقوق مصرف کنندگان را به دنبال دارد.

 فناوری   انتقال   قرارداد   به   ناظر   راهبردهای 

  راهبرد  به  نهایت  در تا پردازیمم   فناوری انرقال قراردادهای به  نستتبت  مهمول  ایستتیاستتره تحلیل به  گارار این در

  را  دولت   نظارت   ستیاسترهای آغازین،  مبحث   در  استاس، این بر.  یابیم دستت   فناوری  انرقال قرارداد صصتوص در  مناستب 

  بته   پتایتان   مبحتث  در  و  پرداصرته  صتاص تتدابیری از  تبهیتت   بته دهنتده  انرقتال الزام راهبرد نقتد بته ستتتپس  و  کرده  بررستتت 

 .نشست   صواهیم عرصه این در  رقابر   سیاسرهای تحلیل

  داد  قرار دولت   جویانهمداصله و  کنررل  راهبردهای: نخست   مبحث 

  و   دصالت  یا نظارت  ضترورت  گاه  فناوری،  توستهه حال در  کشتورهای صاص  نیازهای به  عنایت  با  گذشتت  که همانطور

 در ترستیم طریق از  تا کوشتند م   دولرها و  شتودم   مطر   عموم  مصتالح  راسترای  در  فناوری  انرقال  قرارداد مااد  تهدیل

  های  دولت   گاه. دهند  ستوق  صود  کشتور  منافع  ستمت  به را  فناوری  انرقال  قراردادی  جریان مشتخ ، های   چهارچو 
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 در  راسا  کوشند  م  و  کرده  منهقد  فناوری  انرقال قرارداد صود، تابهه  نهادهای و  شرکرها طریق از مسرقیم طور به مذکور

  دیگری   جلوه  دصالت  این  امروزه  اقرصتتادی، آزادستتازی  ناگزیر و  فزاینده روند به توجه  با  اما. کنند  دصالت   جریان این

  به  گیرد   م  صتورا  فناوری انرقال قرارداد به ده   جهت   برای گذاری  ستیاستت  یهن  مسترقیم غیر طرق از  بیشترر و  یافره

 .شود منهقد دولر   نهادهای  تصویب  با  مواردی در حر  و نظارت تحت   باید قرارداد که  ترتیب  این

 فناوری   انتقال   به   الزام   به   ناظر   راهبردهای 

  و  رفره  فراتر بلکه  شتتود، نم  صرم قرارداد مااد  تهدیل  و  نظارت  به تنها  فناوری  پذیرنده  کشتتور های  ستتیاستتت   گاه

 ترین  مهم. کند م   صارج  گذاران  سرمایه یا دهنده انرقال  طرف  مروجه  فناوری  واگذاری زمینه در را الزامات   مسرقیما

  محروای  به  مربوط  الزامات  اجباری،  لیستتانس  اجباری،  مشتتررك   گذاریستترمایه:  از  اند  عبارت  الزامات این مصتتادیق

  این  از مواردی  و زدای   سترمایه الزام ، مشتررك  توستهه  و تحقیق  ،  اجباری آموزش  پذیرنده،  منابع استرخدام و محل 

  تحمیل   صارج   طرف  بر را تجاری غیر  کارهای  و ستاز واستطه به  و  مهین  شترایط  استاس بر  فناوری انرقال که  دستت 

 .کنندم 

  گردیده،   اجباری  ملیر  چند و  صارج   هایشترکت   بیشترر  برای  داصل  محروای  شترط که مصتر نظیر  کشتورهای در 

  با  ول  ، بکاهد  صارج  فهاالن  رغبت  از  الزام  این  دارد  احرمال  اگرچه.  استت   شتده اع؛م  مناستب   فناوری  سترریز میزان

  اینکه  از  فارغ  اما. استت   داشتره پ   در  مطلوب   نستبرا اثر تدبیر ،این  داصل   صو  نستبرا  منابع  و  مناستب  فضتای به  توجه

  کشتورمان   در  داشتت   صوش دل  آن به تواننم   همواره ،  استت  تریمز نامه  موافقت  مااد  با  تهارض در تمهیدی  چنین

 مهمول قیدی ،  اولیه مواد  و مال  ، انستان   منابع از استرااده به  صارج   طرف  ستاصرن موظ  نار   قراردادهای در که

  یا   حاشتیه  کارهای  زیراعمدتا استت  نداشتره  داصل   هایظرفیت  ارتقای در  تاثیرچندان  مزبور تدبر  عمل در باشتد، م 

  از  استرااده  قانون 3 ماده.  اند  نشتده  داده  موثر دصالت   تکنولو یک  فرایند در و شتده  ستپرده  بوم  فهاالن به  اهمیت  کم

  تا  شده  سبب  ،  دیده  ضروری ایران  طرف به حال درهر را  کار از  درصد 51 واگذاری  که مهندس   و فن  توان  حداکثر

  برص    با صتوری  قراردادهای به  بستپارند،  ایران   هایشترکت  به را  کار  درصتد 51 نیسترند  حاضتر  که  صارج   هایشترکت 

  و   بوده ناهمگون  غالباد  ایران  و  صارج  هایطرف  مشتتتارکت  این، بر  ع؛وه. بیاورند رو  داصل   کوچک  هایشتتترکت 

  هنگام    این، بر  مضاف. است  نموده  مخرل را  قرارداد اجرای  روند  امر همین  و نگرفره شکل  آنها  بین شااف  کار  تقسیم

  ای  تجربه و  دان   گونه  هیچ  آن در ایران   شترکت   که باشتد توانمند صاصت   تکنولو یک  زمینه  در  صارج   شترکت  که

  را   فنتاوری  انرقتال  مجتال  تنهتا  و  نمتایتدم   منطق   غیر  ایران   طرف  بته  کتار  حجم  از  نیم   از  بی   ارجتاع  بته  الزام  نتدارد،

 (15:  2013)اسرراك و همکاران ، .  سازد م  مضیق

 فناوری   انتقال   قرارداد   در   رقابتی   راهبردهای 

  رقابت حقوق قواعد. است  شده اسروار  آزاد  رقابت  مبنای بر  نوین اقرصادی های سیسرم شالوده  گذشت   که  گونه  همان

  به   کشتتتورها  اقرصتتتادی  عموم   نظم به  مربوط  هنجتارهای از  دارند، تجتاری هایفهتالیتت   راهبری در  بدیلب   نق   که

  حاوی   مهمول  طور به قراردادی  عین  های  جلوه ترین مهم از یک   عنوان به  فناوری  انرقال  قراردادهای. آیندم  شتمار
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  فضتای   ستاحت  تا  استت   کوشتیده  همواره  نظام  این و انگیزد م  بر را  رقابت  حقوق  حستاستیت  که هسترند  تحدیدات 

  قراردادها  این  رقابر  انحراف از مانع  ابزارها همه از  گیریبهره  با و  داشتره مصتون ها آن  ناگوار پیامدهای از را تجاری

  تحلیل   محوریت  با  توافقات  نوع این به  نستتبت   رقابت  حقوق  هایستتیاستتت  تا  شتتودم   ت؛ش  بحث  این در.  شتتود

  شتتتود  تبیین توستتتهه  حال در  کشتتتورهای  قانون  جدید هاینمونه از  یک  عنوان  به ا. ك .   س. ا. ق  کل  راهبردهای

 (8: 1391)جهار زاده ،رهبری ،.

  آثار   حستب  و ندارد همستان  برصوردی  فناوری  انرقال  قراردادهای در  مندرج  محدودیرهای  با  مواجهه در  رقابت   حقوق

  از   استرااده  جهت  در و  بوده  مزبور  توافقات با پیوند در ذات  طور به تضتییقات از  برص .  شتودم   قائل تمایز  آنها میان

  کامل   تااهم در و ها  انگاره با  همستتو  را آنها  رقابت   و حقوق روی، این  از و  دارند قرار  حمایر  و  قانون   هایظرفیت 

  مشتروعیت  عدم  شتائبه تا  کردم  اشتاره  تحدیدات  دستت  این از چند  مواردی به ا.  ك .  ا. ق بود  شتایستره.  بیندم  صود  با

  از  برص   مقابل،  نقطه در.  شتود  زدوده استت،  استرنباط  قابل مواد  از ایپاره اط؛ق از تلویح  طور  به که آنها از  برص 

  آنها   اعربار در صدشته  با  رقابر  موازنین  که نحوی به هسترند،  رقابت  برای  ناگواری  پیامدهای آبسترن  همواره  تحدیدات

  برصوردی   رقابر ، فضتای از پاستداری در  محق  یا  ذات  بط؛ن  قاعده.  دارد  های رویه  چنین کشتیدن  اناهال به در سته 

  کارای ،  مزیت   واجد  قاعده این.  کندنم   تردید  ستتن  این از توافقات   محو   درصتتدد و دارد تضتتییقات   چنین با  قاطع

  غالت  کارا راهبرد این از  ا.  ك . س.ا. ق  مراستتاانه استتت  تجاری فهاالن برای پذیری  بین  پی  و قطهیت   ستترعت،

  نقطه رستتدم  نظر به اما  کنیم، انکار را  نامشتتروع  تحدیدات  با  رویاروی  در روش این کارآمدی آنکه ب .  استتت   کرده

  تحتدیتدات  چنین  کته  مطلوبیتت   تبهتات  از  گتاه  رهیتافتت   این  زیرا  کرد   جستتترجو   جتا  همین  در  بتایتد  را  قتاعتده  این  تتاریتک

  این  مجاورت در  مرهدد  استتترثنائات  وجود  تحلیل  چنین شتتتاهد.  گذرد م   ستتتادگ  به ، ستتتازد م   بازار نصتتتیب 

.  فشترند م  پای آنها از  برص   اعربار عدم بر قاطع  طور به که  استت   حقوق  هاینظام مرااوت  برصورد  و هامحدودیت 

 تضتییقات   چنین  تبهات در ترمل  و  احریاط  گاه و  کرد پرهیز  منهط   غیر رویکرد از باید  ای عرصته  چنین در رو این از

  فناوری  بازار  دستترخوش  که دارد  نوستتانات   ویژه به و  موضتتوع اقرصتتادی  تحلیل در ریشتته امر  این.   استتت   ضتتروری

 همه  که  آید نم  بر آن از و  استتت   مزیر  چنین  واجد ا.  ك .   س.  ا. ق  44  ماده  موضتتوع قضتتا بر  دستتت .  شتتودم 

  آنها  به  نستتبت   ممنوعیت  حکم  شتتمول بلکه شتتوند،م   قلمداد  اعربار ب  ، شتتده یاد  آنها از مزبور  ماده در که  توافقات 

  جسترجو  جا همین در باید را  ماده این ضته   نقطه اما.   استت   رقابر  ضتد آثار  وقوع  احرمال  یا  وقوع  اثبات به  منوط

 در  باید  توافق اینکه به تصتتریح  و  دارند  رقابر  ضتتد آثار  همواره مذکور  ماده در  مقرر  مصتتادیق از برص   که چرا  کرد 

  وارد   رقابت  به ای لطمه استتت   ممکن  پیمانهای   چنین که ستتازدم  مطر  را  شتتائبه این ، نماید ایجاد اص؛ل  رقابت 

  صاص  مقررات تدوین  در  عزم  آینده در که  صتورت   در. نماید م   دشتوار  برداشتت  این تصتدیق که  حال   در ، نستازند

  گرفره  قرار  توجه مورد ،  ماصتل طور  به  استرثنائات،  کنار در  محق  نامشتروع  موارد باید شتود، دیده  فکری های  مالکیت 

  و  ، ) برن.  ندهد رش  نامشتتروع های رویه  بازشتتناستت  در پریشتتان  تا شتتوند تاکیک یکدیگر از  دقت  به  موارد این و

 (492:  2007،  مکبراتن 
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 گیری   نتیجه 

تدوین و  در مباحث حقوق  موارد مهم و استتتاستتت  زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها به قوانین صاصتتت  برای   

توستتهه یافره استتت یک  از این مباحث مهم که از ابردا تاکنون اهمیت فوق الهاده ای یافره استتت مالکیت های فکری  

 م  باشد که به صورت مهمول حق بهربرداری از فهالیت ص؛قانه و ابرکاری را پوش  میدهد.

اوری و مبتادالت تکنولو ی در زمینته هتای  امروزه در عرصتتته بین الملتل اکثر کتارهتای ص؛قتانته و ابرکتاری را حوزه فنت 

مخرل  در بردارد که با توجه به شترایط فهل  جوامع ضترورت  انکار ناپذیر استت و اگاه  نستبت به ماهیت و ماهوم  

از ستتتایر  انرقال فناوری از لحاظ حقوق  نق  کلید دارد چراکه باعث میشتتتود فناوری به عنوان موضتتتوع قراردادها 

 .برداری و یا انرقال کامل حق واقع میشوند مرمایز کند  وع قراردادهای مجوز بهرهمحصوالت فکری که موض

در ستالها نه چندان دور ستیاست  مناستب در مورد انرقال فناوری بخصتوص در کشتورهای در حال توستهه جایگاه   

اکثر کشورها صود را موظ   واقه  نداشت ول  امروزه تنییرات بنیادین انرقال فناوری جلوه دیگری پیدا کرده است و  

به رعایت شتیوه های انرقال فناوری با توجه پروتکلهای مالکیت فکری کرده اند و از این طریق به توستهه و ارزشتهای  

 باالی اقرصادی نیز دست یافره اند.

تجاری و  مرداول ترین روشتهای انرقال فناوری بین کشتورها با توجه به قراردادهای  که منهقد م  کنند به دو صتورت  

در این زمینه ستازمان جهان  تجارت نق  مهم   غیر تجاری استت که از آن به رستم  و غیررستم  نیز تهبیر میشتود.

دارد بخصتوص در عرصته اقرصتاد از طریق حقوق  با وضتع مقررات برای ستازمانده  قراردادهای تجاری ت؛ش دارد 

 ست انرقال فناوری آسان تر صورت پذیرد.ثبات را بین کشورها برقرار نگه دارد و تا جای  که ممکن ا

نیز ارتباط زیادی با   ستتازمان جهان  مالکیت فکریانرقال فناوری که موضتتوع پژوه  حاضتتر نیز میباشتتد  در زمینه 

  را   مادرید  پروتکل و  لیستتبون  نامهموافقت  ،«PCT»  اصرراع  ثبت  و پیمان های دیگر مانند پیمان همکاریکشتتورها دارد 

این ستازمان هدف  در زمینه انرقال فناوری تشتویق و ترویج نوآوری و ص؛قیت و حل مستائل  .ددار  صود پوشت  تحت 

 مرتبط با مالکیت فکری است.

ع؛وه بر سازمانهای فرامرزی و ماموریت گرا در حوزه انرقال فناوری ، نهادهای دیگری نیز در این عرصه فهال اند که  

کننتد. از جملته م  توان بته ه انرقتال فنتاوری، نق  مهم  ایاتا م هتای مربوط بت بته ویژه در همتاهنتگ ستتتازی فهتالیتت 

شتترکرهای مشتتاوره صصتتوصتت  انرقال فناوری، دفاتر دانشتتگاه  انرقال فناوری ، ستتازمان های مل  انرقال فناوری،  
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  ای تستتهیل کننده انرقال فناوری و مراکز منطقه ای انرقال فناوری که مرهلق به یک کشتتور صاص های منطقهستتازمان

 است، اشاره کرد.

 نظام دو این  گستررده پیوند و  داشتره  فناوری انرقال  قلمرو در فکری  مالکیت   حقوق که  بستزای   اهمیت   فوق مطالب  از

شتتود.چیزی که در موافقت نامه ترپیس به عنوان ستتند مهم حمایت حقوق  از انرقال فناوری نیز به چشتتم  م  هویدا

در مقدمه ستند، ضتمن اذعان بر نیاز کشتورهای کمرر توستهه یافره به فناوری تاکید شتده استت که پیشترفت  میخورد

کند تا نهایت  تکنولو یک در گرو حمایت از اموال فکری م  باشتتد و از این رو به این ستتن  از کشتتورها توصتتیه م 

ز صود نشتان دهند تا فرصتت بهره مندی از  های فکری، مطابق استرانداردهای تریپس اانهطاف را در حمایت از دارای 

  "های  را اتخاذ نمایند که دارد که کشتتورها باید ستتیاستتت در ادامه بیان م   8-2فناوری های صارج  را بیابند. ماده 

مانع ازستتوء استترااده از اموال فکری از ستتوی دارنده قانون یا توستتل به رویه های  که به طرز نامهقول  تجارت را  

ع تر، منیز با بیان جا 40. بند نخستت ماده "گذارد، شتوند  ند یا تاثیر ستوء بر انرقال بین الملل  فناوری م ک محدود م 

برص  رویه ها یا شتروط مرتبط با حقوق مالکیت های فکری را که محدود کننده رقابت هسترند به مثابه مانه  بر ستر  

به کشتورهای عضتو اجازه داده استت که در قوانین داصل    انرقال و اشتاعه فناوری م  داند و بر این استاس در بند دوم

 صود به مقابله با چنین رویه های محدود کننده ای بپردازند.

مالکیت های   مورداز استرانداردهای تریپس در   بررست  های جدید نشتان میدهد که چارچوبهای تجارت آزاد و پیروی

فناوری نبوده و بر شتکاف رو به تزاید تکنولو یک میان   فکری ، تضتمین  برای اعر؛ی تکنولو یک کشتورهای نیازمند

های جهان  در اشتتاعه و  کنندگان، افزوده استتت .همین امر گویای آن استتت که ستتیاستتت دارندگان فناوری و دریافت 

که این موضتوع موافقان  انرقال فناوری و گستررش آن و دستریاب  به دان  بنیادین تکنولو یک ناموفق عمل کرده استت .

 الاان  دارد که هر کدام از آنها با دالیل صاص  بر نظر صود در این زمینه تاکید دارند.و مخ

شاید باعث تولید و تداوم   های فکریتدوین و اجرای استرانداردهای باال در حمایت از دارای   مخالاان اعرقاد دارند که

جه تجارت  آن کم م  کند برص  دیگر از  ابدعات و ابرکارات شتتود اما بر جریان انرقال فناوری ب  تاثیر استتت و در

مختالاتان نیز دالیل مادی برای این مورد دارند و مهرقتدند کشتتتورهای در حال توستتتهته با افزای  هزینه انرقال مواجه  

.در این  با بضتاعت اندك مال  از کشتورهای در حال توستهه کاه  ستطح انرقال را در پ  دارد  صواهند شتد در نریجه 

الملل  از اموال فکری حتاصتتتل الب  دگتاه بتد بینتانته تری دارنتد و نظتام موجود حمتایتت بینحر  برص  دیت زمینته  

دار اروپای  و آمریکای  به منظور هدایت جریان ثروت از کشتورهای در حال توستهه به صود م   های سترمایهشترکت 

 دانند . 
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 ،تهران : انشارات قانون یار .(.اشاعه مالکیت فکری 1395آزادی ،عبدالرضا.)

 .امیرکبیر  انرشارات  موسسه: تهران  فارس ،  ت  انگلیس   کامل فرهنگ  ،(1382)عباس  کاشان ، آریانپور

 .بهرام   ،انرشارات ،تهران ایران  حقوق در  صارج   ،شرکرهای(1388)  ،مرجان  گلسران آتش 

 . سوم  صط:  تهران  حقوق ، اصط؛حات مخرصر شر   ،(1382)محمدعل  آقای ،

 دادگسرر.  انرشارات: آثارتهران و  تشکیل  شرایط  ماهیت، تکنولو ی، انرقال قرارداد ،(1390)محمد  فروز،  احسن 

 دارالحدیث.  فرهنگ  علم   موسسه  کرابخانه: قم الاروق،  ،(1376) ادریس بن احمد الهباس الب  القراف 

 .تهران دانشگاه  انرشارات تهران، مدرن، تکنولو ی  مدیریت   (1378)احمد جهارنژاد،

 .هزاران  نشر:  تهران مهاصراس؛م ، فقه در ناشران  و هنرمندان ، مررجمان ، مولاان  حقوق  ،(1376)فرح  ، درین 

 .سمت :   فناوری،تهران انرقال حقوق  ،(1396) ،ابراهیم رهبری

  با   انرشتار  شترکت   پنجم،  چاپ  ،(ایقاع – قرارداد)  حقوق   اعمال  مدن ،  حقوق  مقدمات  دوره  ،(1377)ناصتر  کاتوزیان،

 .برنا بهمن  شرکت  همکاری

 . برنا نشر ،  تهران ، قراردادها  عموم   قواعد  ،(1377)،ناصر  کاتوزیان

 .میزان اموال،تهران، و اشخاص مدن  حقوق مقدمات   دوره  ،(1379)سیدحسین صاائ ،

 .یار قانون  انرشارات  فکری، مالکیت   اشاعه ،(1395) ،مقداد محمدیان

 .جاودانه  تکنولو ی،انرشارات انرقال قراردادهای  ،حقوق(1392)اصنر محمودی



 

619 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

 ، عبدالحمید مدرس ، فرید کیمرام ،  ستهید  ک؛نررنیا ،  محمد  طبیبیان ،  کورس  صتدیق  ، حستن  درگاه  ، مستهود نیل 

  صتنهر    دانشتگاه  علم   انرشتارات  کشتور،  صتنهر  توستهه  استرراتژی  طر  مطالهات ص؛صته  ،(1382)  منوچهر، نجم 

 .تهران  شری ،

،پتایگتاه مرکز    صتارج   گتذاری  ستتترمتایته  در  آن  جتایگتاه  و  فنتاوری  (.انرقتال  1379حستتتین.)  گرد  بیتابتان  بهروز   اص؛ق 

 اط؛عات علم  جهاد دانشگاه  .

 .66  شماره  موضوعه،کانون حقوق در آن  جایگاه و  فکری مالکیت   ،(1385) حنیاه محمد درصشان،  اقبال 

 پژوه   موستتستته  کشتتاورزی، بخ   توستتهه بر اثرگذار  نوین های  فناوری  اولویت  تهیین  ،(1396)جهانبخ   امام ،،

 .ریزی  برنامه های

 .صنهر  مدیریت  سازمان تهران، زنجان ، محمد  تکنولو ی، زمینه   (1379)ارنست  براون،

  عموم    ستتیاستترگذاری مطالهات شتتبکه  ایران،  اصرراع  ثبت  مل  نظام عملکرد  به نگاه   ،(1393)ستتیکدکامران  باقری،

 .جمهوری  ریاست   اسرراتژیک  بررسیهای مرکز نظر زیر  سایر   و (شمس)

 .2 شماره مدن  حقوق دان  شده، مرهذر  قرارداد  اصریاری و قهری ،انح؛ل(1391) ،مجید  اسکوی   بنای 

 تحقیقات فصتلنامه آن،  آرای از  تجدیدنظر و  رقابت   شتورای  حقوق   ،ماهیت (1395)  مینا  حستین ،    ،رضتا  صشتنودی

 . 75  شماره  حقوق 

  تا  انگاری یکستان  رویکرد از:  منصتاانه  غیر  رقابت  و  رقابت  حقوق ،رابطه(1395)،شتیخ   مریم  قاستم ،میر جهارزاده

 .2  شماره اول دوره تطبیق   حقوق پژوهشنامه ، اسرق؛ل  و  مکمل  رهیافت 

(.تحلیل رقابر  تحدیدات ممنوع در قراردادهای لیستانس فناوری ،فصتلنامه  1391جهارزاده،میرقاستم  رهبری ،ابراهیم .)

 پژوه   حقوق اصل   

 


