
14آذر 23-24 01

ل از فکری و نحوه تسهیم سود حاص هایمطالعه تطبیقی الگوی مالکیت دارایی
در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتیتجاری سازی آن ها
۳، مریم فوالدی۲، مرضیه یعقوبی۱میترا امین لو

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه عالمه طباطبایی.1
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه عالمه طباطبایی. 3، 2

:چکیده
یادتولیهزینهکاهشطریقازدانشبرمبتنیجهانیاقتصاددروری،بهره
نتایج.استنوآورینیازمندامراینکهیابدافزایشارزش،ایجاد

مستلزمآنتقویتاست؛نوآوریاصلیمنابعازیکیدانشگاهتوسعهوتحقیق
.تاسمرتبطخطمشیهایوسیاستگذاریبهوسیلهدانشگاهیانترغیب

هایدستاوردتجاریسازیبهکشورها،ازبسیاریدردانشگاههاامروزه،رونایاز
بهمنظورفکری،دارائیهایسیاستگذاران.آوردهاندرویخودپژوهشی

یزهانگایجادواختراعاتیژهوبهدارائیهااینگونهبیشترهرچهتجاریسازی
پژوهشهایازحاصلاختراعاتمالکیتکهآمدنددرصددمخترعان،درالزم

ازیتجاریسازحاصلسودتسهیمنحوهوتحقیقاتیمؤسساتودانشگاهی
یاستسبررسیباپژوهشایندر.کنندتعیینسیاستهاییقالبدرراآنها

یتمالکنوعرویبرتطبیقیبررسیشدهسعیدانشگاه69فکریمالکیت
دانشگاههادرتجاریسازیازحاصلسودتسهیمنحوهوفکریداراییهای

منطق۵قالبدردانشگاههافکریمالکیتسیاستبررسیایندر.شودانجام
کس،بریحوزهصنعتی،پزشکی،دانشگاههایشاملاست؛شدهبندیدسته
راکثدرکهگفتمیتوانموجوددادههایومطالعاتبراساس.ایرانوآسیا

یتمالکودانشگاهبادولتیبودجهازحاصلاختراعاتمالکیتدانشگاهها،
مشخصقراردادشرایطبراساسخصوصیبخشبودجهازحاصلاختراعات
،یتجاریسازحاصلدرآمدازتوجهیقابلسهمنیزسودتسهیمدر.میشود
.میشودتقسیمدانشگاهوپدیدآورندهیانم

:ادبیات و روش تحقیق
مههمتضادمنافعمیانالزمهماهنگیبایدفکریمالکیتسیاست
ملهجاز.کندایجادرااختراعثبتیکتجاریسازیوخلقدرذینفعان
درفکریداراییایجاد،فکریمالکیتسیاستیکاساسیاهداف

وهاخالقیتانتشاردرتسریعوتشویقبرایمحیطیایجادمؤسسه،
رآمدهادوتجارینتایجمنصفانهتوزیعازاطمینانحصولوجدیددانش
.است
اتمؤسسودانشگاههادرفکریداراییسیاستوجوداهمیتدلیلبه

ویتمالکیعنیفکریداراییسیاستاصلیجزءدوبررسیپژوهشی،
مقالهایندرفکریداراییتجاریسازیازحاصلسودتسهیمنحوه

ایندردهشبهکارگرفتهفکریداراییمالکیتالگوی.استگرفتهصورت
شگاههادانفکریداراییسیاستتدوینبزرگپروژهازبرگرفتهپژوهش

تریاسفناوریوعلمیمعاونتپتنتکانوندرپژوهشیمؤسساتو
مالکیتفکری،مالکیتسیاستاسنادبررسیدر.استجمهوری
ومطالعاتآنهابراساسواستحالت۵دارایفکری،دارائیهای
زابرگرفتهمالکیتاولیهچارچوبدرواقع.استشدهانجامبررسیها
(وایپو)فکریمالکیتجهانیسازمانپیشنهادیفکریداراییسیاست
مالکیت،پوشش،دامنه)شاخص9پیشنهادی،چارچوبایندرکهاست

هزینههایافشا،ومحرمانگیسود،تسهیمسازی،تجاریذینفعان،
عواملبهعنوان(زیرساختهاومنافعتضادتجاریسازی،وحفاظت
مؤسساتودانشگاههاکهداردوجودفکریداراییسیاستکلیدی

.کنندسیاستتعیینآنهادربارهبایدپژوهشی
دردانشگاههابهترینشاملکهگروه۵پژوهش،جامعهانتخاببرای

آسیایی،کشورهایدانشگاههایتکنولوژی،وپزشکیحوزههای
هستند،ایراندانشگاههایوبریکسعضوکشورهایدانشگاههای

سایتوبازتکنولوژیوپزشکیحوزهبرتردانشگاههایوشدهاندانتخاب
topuniversitiesسیاستوبررسی۲۰۲۱سالتبهبندیربراساس

شگاههایدانشناساییازپسالبته.گردیداستخراجآنهافکریمالکیت
ودهبدسترسدرکهدانشگاههاییفکریداراییسیاستهایگروه،هر

درپژوهشگرتیم.استشدهاستخراجنیازموردواطالعاتشدهمطالعه
مالکیتسیاستازنسخهایبودندسترسدربراساسبندیرتبهلیست
الگویورسیددادهکفایتبهکهرفتپیشجاییتادانشگاههافکری

هیمتسنحوهومالکیتالگویمطالعهازپس.نیامددستبهجدیدی
گروههایدردانشگاههافکریداراییهایتجاریسازیازحاصلسود

ابواحصاگروههاازیکهرسودتسهیمنحوهومالکیتنوعمختلف،
.شدمقایسهیکدیگر

۵ایدانشگاههبراساسنفعانذیسهممیزانتفاوتبررسیمنظوربه
واهداتمشتفاوتتعیینبرایویکطرفهواریانسآنالیزآزمونازگانه

فادهاستتوکیآزمونازمالکیتنوعبراساسگروههامعناداراختالفات
.استشده

:نتایج و یافته های پژوهش
کهارندداتفاقنظرمسئلهاینبردانشگاههابیشترموجود،دادههایبراساس
مطرحمؤسسهیادانشگاهامکاناتوبودجهازاستفادهبحثکهزمانی

درامااست؛تحقیقاتیمؤسسهیادانشگاهبافکریداراییمالکیتمیشود
طرفین،میانقرارداددرموجودشرایطخصوصیبخشباقراردادزمان

3۱یتمالکالگویمطالعهبراساس.میکندمشخصرافکریداراییمالکیت
درحالتوسعهکشورهایدانشگاه38وتوسعهیافتهکشورهایدانشگاه
مالکیتیالگوبهتوسعهیافتهکشورهایمالکیتالگویکهدریافتمیتوان

رهایکشودرشرایطالبتهاست؛نزدیکپزشکیحوزهبرتردانشگاههای
مالکیتدرحالتوسعه،کشورهایدر.استمتفاوتکمیدرحالتوسعه

ساسبرامیشودایجادصنعتیاخصوصیحامیکمکباکهفکریدارایی
مابیناشتراکیصورتبهمالکیتاینکهیامیشودتعیینقراردادشرایط
وستامتفاوتشرایطکمیایرانرد.میشودتقسیممالیحامیودانشگاه

وورندهپدیدآمیاناشتراکیمالکیتتحقیقاتی،مؤسساتیادانشگاهدر
یدارایایجاددرمشارکتمیزانبراساسواسترایجمالیحامیودانشگاه
.میکنندمشخصرایکهرمالکیتدرصدفکری،

هادانشگاهدرپژوهشیدستاوردهایتجاریسازیازحاصلسودتسهیمدر
بااعاخترمالکیتآنکهازفارغکهمیشودمشاهدهتحقیقاتیمؤسساتو

ده،شکسباولیهمنافعدرمخترع،عنوانبهپدیدآورندهاست،کسیچه
.داراسترا(هزینههاکسرازپس)حاصلسودعمده

:گیرینتیجه
القبدرراخودموضعکهمیشودسببدانشگاههاخطمشیهایوسیاستها
گاهانشدباهمکاریطریقازیادانشگاهدرایجادشدهفکریداراییهایمالکیت
داقلحبهرادانشگاهیانمیانکشمکشوتعارضاتامراینوکنندتعیین

کریفمالکیتراهبردیاسنادمطالعهباشدهسعیپژوهشایندر.میرساند
مقایسهریکدیگباوشناساییمختلفدانشگاههایدرمالکیتنوعدانشگاهها،

سانیکنتایجبهمنجرکشورهاتمامیبرایواحدمدلیکارایهالبته.شود
وفناوریودانشتوسعهزیرساختهایبربنادانشگاهیهروشدنخواهد
تمالکیحقمسألهعالوهبر.برمیگزیندراالگوییخودتجاریسازیاهداف

الزم،استویژهقوانینتدوینوشفافسازینیازمندکهدانشگاهیاختراعات
نیزدانشگاهیاختراعاتتجاریسازیبرایالزمزیرساختهایسایراست

پیشنهادبههرحال.شودسیاستایناثربخشیسببتاشودفراهمهمزمان
مالکیتسیاستتدویندرخاصشرایطتمامیمالکیتمیگردد
تارددگتعیین(دانشجویانپایاننامهازحاصلاختراعاتمثالبهعنوان)فکری

هایسیاستدرکهمسائلیازیکی.شودجلوگیریآتیتعارضاتایجاداز
یشودمدیدهبهوضوحایراندرپژوهشیمؤسساتودانشگاههافکریمالکیت

میبایستکهاستتجاریسازیازحاصلسودتقسیمنحوهمطرحنشدن
.گرددویژهتوجهآنبهمخترعیندربیشترانگیزهایجادبهمنظور

A comparative study on intellectual properties 

ownership and revenue sharing in commercialization of 
academy-based research

Abstract: The university's research and development results

are one of the main sources of innovation; In fact, the transition

from mere educational institutes to research and technology

institutes, they are capable to generate new knowledge and receive

royalties derived from university licensing, and it requires

encouraging academics through policies. By analysis of the IP

policies document of 69 universities based on 5 selected groups,

current study is aiming to investigate the ways of IP ownership and

revenue sharing models. In this study, the IP policy of universities

in 5groups has been investigated, including medical, technological,

BRICS countries, Asia and Iran. Based on the available studies

ownership of publically funded researches generally belong to

academy while ownership of external financially supported

inventions are mostly determined in terms of the contract under

which that funding was provided. In term of revenue sharing, a

significant portion of the revenue by commercialization is divided

between the creator and the university in early incomes and the

percentage gradually decreases as the quantity of net revenue

increases, although the net value increase yet. In Contrary, based

on IP Policies in Iran, there are joint ownership and mostly the

revenue sharing has been ignored.
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