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Abstract
Date of Reception:
29/06/2020

Purpose:The purpose of this study is a topical analysis of references
from and citations to Iranian international patents.

Date of Acceptation:
10/12/2020

Methodology:This study is applied research that has been done using the
library method, citation analysis, and Reverse citation relations analysis.
Required data was collected through the USPTO and Scopus databases.
The statistical population of this study includes 5806 patents and 895 articles. The tool used to analyze the findings of this research is Excel
software.
Findings: The highest number of references in Iranian international patents, base on the CPC, belongs to Human Necessities field (A). Iranian
international patents have the highest references to patents in physics
field (G) and the articles in the field of Biochemistry, Genetics, and Molecular Biology. They have also been cited by patents in Human Necessities (A) and articles in the field of engineering and Chemical Engineering.
Conclustion: In the last 14 years, the number of Iranian international patents in the USPTO database had an ascending growth. Patents in various
subject classifications have more references and citations than scientific
articles.
Keywords: Patent, Non-patent references, Citation analysis, Reverse citation relations, Science and technology link.
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چکیدُ
ّدفَ :دف اصلی ایه پژيَص تحلیل مًضًعی استنىداا ي اجادعتد
اخنناع یهالمللی اینان اس .

تٍ پنياوتٍَتدی ثبت

اٍشضٌبسی :پژيَص حدضن ،از وًع پژيَصَدی کدج نای اس کٍ د اسنفداٌ از جيش مطدلعٍ
اسىدای ،تحلیل اسنىدای ي تحلیل جيا ط اسنىدای معکتً اواتدش ضتدٌ است  .ا تراج رتنا يجی
اااٌَد پدیگدٌَدی یتً.ا .پی.تی.اُ .ي استکًپً است  .ادمعتٍ متدجی پتژيَص ضتدمل 6085
پنياوٍَدی ثب اخنناع ي  096مقدلٍ اس  .ا راج تاریٍ ي تحلیل اااٌَد ،ونشافراج اکسل اس .
یبفاِّب :یطنن پنياوٍَدی ثب اخنناع یهالمللی اینان ن اسد جاٌ ىدی سی.پی.سی منعلق ٍ
جاٌ اصلی ( Aضنيجید اوسدوی) ًاود .پنياوتٍَتدی ثبت اخنتناع تیهالمللتی ایتنان یطتننیه
اجادعد جا ٍ پنياوٍَدی ثب اخنناع من ًط ٍ جاٌ اصلی ( Gفیریک) ي مقدلتٍَتدی من تًط تٍ
حًزٌ مًضًعی یًضیمی ،ژونیک ي زیس ضىدسی مًلکًلی ااضنٍاودَ .مچىیه یطتننیه میتران
اسنىداَد جا از سًی پنياوٍَتدی ثبت اخنتناع من تًط تٍ جاٌ اصتلی ( Aضتنيجید اوستدوی) ي
مقدلٍَدی من ًط ٍ حًزٌَدی مًضًعی مُىدسی ضیمی ي مُىدسی اجیدف کناٌاود.
ًایجِگیری :اج  41سدل اخین ،فناياوی پنياوٍَدی ثب اخنناع یهالمللتی ایتنان اج پدیگتدٌ اااجٌ
ثب اخنناع ي عالم تادجی ایدال منحدٌ منیکد ،جضد صعًای ااضنٍ اس  .پنياوٍَتدی ثبت
اخنناع اج جاٌَدی مًضًعی مخنلف وستب تٍ مقدلتٍَتدی علمتی ستُ یطتننی از مىتد ي
اسنىداا جا ٍ خًا اخنصدظ اااٌاود.
ٍاشگبى کلیدی :پنياوٍ ثب اخنناع ،مىد غین ثب اخنتناع ،تحلیتل استنىدای ،جيا تط استنىدای
معکً  ،جا طٍ عل ي فىّديجی.
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تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران

هقدهِ ٍ یبى هسئلِ
تَلیدات ػلوی ثسٍىداد ٍ ثیبًگس تالؼّبی رَاهغ ػلوی ٍ قٌؼتی ّػتٌد .هغبلؼِ ایي ثرسٍىدادّرب ،گرسایؽّربی
ػلوی ٍ زٍیىسدّبی یه ربهؼِ زا ًػجت ثِ دًیبی ػلن ًؿبى هیدّد .ثسزغی ووّی تَلیدات ػلوی هیتَاًد تكرَیسی
اش حزن ٍ گػتسدگی تالؼّبی ػلوی قَزتگسفتِ تَغظ پطٍّؿگساى هٌغمرِ یرب ربهؼرِای خربـ زا ازاهرِ ًوبیرد.
پسٍاًِّبی حجت اختساع یىی اش هْنتسیي اًَاع ثرسٍىدادّربی ػلوری (ػالهریآزاًری ٍ دیگرساى ٍ )1391 ،ررص حربهص
اّویتتسیي ؾبخفّبی غٌزؽ ػلن ،فٌّبٍزی ٍ ًَآٍزی دز وؿَزّب ٍ غبشهبىّبی هؼتجس ثیيالوللی ًظیس «غبشهبى هلل
هتحد»« ٍ 1غبشهبى ّوىبزی التكبدی ٍ تَغؼِ» 2هحػَة هیؾًَد (ًَزٍشی چبولی ٍ دیگساى ،1388 ،ـ .)55
اغتٌبدّبی پسٍاًِّبی حجت اختساع یىی اش هٌبثغ ازشؾوٌد ثسای هغبلؼربت غٌزؿری ٍ ازشیربثی ػلرن ٍ فٌّربٍزی ثرِ
حػبة هیآیٌد (تَولیشادُ زاٍزی ٍ غْیلی .)1392 ،ایيگًَِ هغبلؼبت ثب ثْسُگیسی اش ؾریَُّربی هتتلفری اش رولرِ
تحلیل اغتٌبدی ٍ تحلیل زٍاثظ اغتٌبدی هؼىَظ ،ازتجبط هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ غبیس آحبز ػلوری ٍ فٌبٍزاًرِ زا
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هَزد ثسزغی لساز هیدٌّد .هغبلؼِ اغتٌبدی پسٍاًِّبی حجت اختساع ووه ؾربیبًی ثرِ وؿرا الگَّربی اًتمربل داًرؽ
هیًوبید ٍ چگًَگی رسیبى داًؽ فٌی اش یه غبشهبى ،وؿَز یب حَشُ هَضَػی ثِ غبشهبىّب ،وؿرَزّب ٍ حرَشُّربی
هَضَػی دیگس زا ًوبیبى هیغبشد .ایي رسیبى داًؽ هوىي اغت اش ػلن ثِ فٌّبٍزی یب ثبلؼىع اش فٌّبٍزی ثرِ ػلرن ًیرص
ؾىل گیسد (حبضسی ٍ دیگساى .)1395 ،دز ایي زاغتب هبزوع ٍ فَگی )2020( 3ثب زدیبثی ازربػبت دادُؾدُ ثِ همبلِّب
دز هتي پسٍاًِّبی حجت اختساع ،زٍاثظ اغتٌبدی هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ همبلِّب یب ثِػجبزتی پیًَد اغرتٌبدی هیربى
ػلن ٍ فٌّبٍزی زا هَزد هغبلؼِ لساز دادُاًد .ػالٍُ ثرس آًْرب ،گلٌرصل ٍ هربیس )2003( 4ثرب زدیربثی اغرتٌبدّبی دزیربفتی
پسٍاًِّبی حجت اختساع اش غَی همبلِّبی ػلوی ،زٍاثظ اغتٌبدی هؼىَظ هیبى پسٍاًِّربی حجرت اخترساع ٍ همبلرِّربی
ػلوی زا هَزد تَرِ لساز دادُ ٍ ازتجبط اغتٌبدی هیبى ػلن ٍ فٌّبٍزی زا دز رْت هؼىَظ آى ثسزغی وسدُاًد.
ثبایيحبل ًیبش ثِ اًزبم پطٍّؿی وِ ثِعَز ّنشهبى ثِ هغبلؼِ زٍاثظ اغتٌبدی هیبى پسٍاًِّبی حجرت اخترساع ٍ غربیس
آحبز ػلوی ٍ فٌبٍزاًِ (همبلِّبی ػلوی ٍ پسٍاًِّبی حجت اختساع) ٍ ًیص زٍاثرظ اغرتٌبدی هؼىرَظ هیربى آًْرب ثپرسداشد
احػبظ هیؾَد .تب اش ایي عسیك ٍضؼیت هَضَػی پسٍاًِّبی حجت اختساع زا ّن اش ًظس ازربػبتی وِ ثِ پسٍاًرِّربی
حجت اختساع ٍ همبلِّبی ػلوی داؾتِاًد ٍ ّن اش ًظس اغتٌبدّبیی وِ اش غَی پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ همبلِّبی ػلوری
دزیبفت وسدُاًد هَزد ثسزغی لساز دّد.
ثٌبثسایي ،ثب تَرِ ثِ اّویت پسٍاًِّبی حجت اختساع ثِػٌَاى یىی اش ؾبخفّبی غٌزؽ ػلن ،فٌّبٍزی ٍ ًَآٍزی ٍ
ثب دزًظسگسفتي ًمؽ هغبلؼبت اغتٌبدی پسٍاًِّبی حجت اختساع دز وؿا الگَّربی اًتمربل داًرؽ ،ایري غراال هغرس
هیؾَد وِ ٍضؼیت هَضَػی اغتٌبدات ٍ ازربػبت ثِ پسٍاًِّبی حجت اخترساع ثریيالوللری ایرساى چگًَرِ اغرت یرب
ثِػجبزتیدیگس پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ثِ آحبز ػلوی ٍ فٌبٍزاًِ ودام ٍ حَشُّب ٍ زدُّب هَضَػی اغتٌبد
دادُاًد ٍ اش غَی آحبز ػلوی ٍ فٌبٍزاًِ ودام حَشُّب ٍ زدُّب هَضَػی اغتٌبد دزیبفت وسدُاًرد هغبلؼرِ ایري هػرئلِ
هیتَاًد تكَیس وبهلتسی اش پیًَدّبی اغتٌبدی هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ثریيالوللری ایرساى ٍ غربیس آحربز ػلوری ٍ
فٌّبٍزاًِ زا دز زدُّب ٍ حَشُّبی هَضَػی هتتلا ثِ ًوبیؽ ثگرازد ٍ ثِ ؾٌبغبیی ٍ تَغرؼِ ؾرٌبخت دز خكرَـ
1 . United Nations
)2 . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
3 . Marx & Fuegi
4 . Glanzel & Meyer
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فاطمه عبداللهی ي وادر وقشیىه
ٍضؼیت حَشُّبی هَضَػی اغتٌبدات ٍ ازربػبت ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ثیبًزبهد.
سؤالّبی پصٍّص
 .1تَشیغ فساٍاًی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحردُ
آهسیىب دز ثبشُ شهبًی  2019-1971چگًَِ اغت
ٍ .2ضؼیت هَضَػی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ثس اغبظ زدُثٌدی غی.پی.غی چگًَِ اغت
 .3پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز ودام زدُّبی هَضَػی ثیؿتسیي اغتٌبدات ٍ ازربػبت زا داؾتِاًد
 .4پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ،ثس اغربظ زدُثٌردی غی.پی.غری دز
ودام زدُّبی هَضَػی لساز دازًد
 .5پسٍاًِّبی حجت اختساع هَزد اغتٌبد پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ،ثس اغبظ زدُثٌدی غی.پی.غی دز ودام
زدُّبی هَضَػی لساز دازًد
اغىَپَظ چیػت
 .7حَشُ هَضَػی همبلِّبی ػلوی هَزد اغتٌبد پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ،ثرس اغربظ زدُثٌردی پبیگربُ
اغىَپَظ چیػت
چباچَة ًظری
پسٍاًِ حجت اختساع ،هزوَػِ حمَلی اغت وِ ثِقَزت وتجی ،اش غَی یه ادازُ حجت اختساع دٍلتی ثسای حوبیرت
اش حمَق هتتسع ٍ ثِهٌظَز رلَگیسی اش اغتفبدُ غیسهزبش دیگساى اش اختساع اٍ دز یه ثبشُ شهبًی هؿتف (حداوخس 20
غبل) اػغب هیؾَد ٍ دز همبثل افؿبی ؾس وبهلی اش رصهیبت اختساع ثسای ػوَم ،اًحكبزی زا دز اختیبز هتتسع لرساز
هیدّد تب ثتَاًد دز چبزچَة لبًَى اش اهتیبشّبی اختساع خَد (غبخت ،ثْسُثسدازی ٍ فسٍؼ) ثْسُهٌد گسدد.
ٍرَد اعالػبت ػلوی ٍ فٌی دز پسٍاًِّبی حجت اختساع ثس اّویت ایي هٌبثغ دز پطٍّؽ افصٍدُ ٍ آىّب زا ثِ هٌبثؼی
ازشؾوٌد ٍ غٌی اش داًؽ ٍ غسهبیِ هجدل وسدُ اغت؛ ثِگًَِای وِ اهسٍشُ ثب اغتفبدُ اش تزصیِ ٍ تحلیل ایري اعالػربت
هیتَاى ػولىسد ػلوی ٍ فٌّبٍزی یه غبشهبى ٍ یب یه وؿَز زا هَزد ازشیبثی لسازداد.
پسٍاًِّبی حجت اختساع دز هغبلؼبت ػلنغٌزی ًیص ،ثِعَز هػتمین ٍ غیسهػتمین اش اّویرت ثػریبزی ثسخَزدازًرد.
اّویت هػتمین ایي هدازن ثِ ایي دلیل اغت وِ هیتَاًٌد ًؿبىدٌّدُ ازشؼ یره پرطٍّؽ ردیرد ثبؾرٌد ورِ اهىربى
تزبزیؾدى ثسای آى هیػس اغت .اّویت غیسهػتمین آىّب ًیص ثِ فْسغت هٌبثغؾبى ثبش هیگرسدد ورِ هریتَاًرد اهىربى
ؾٌبغبیی همبلِّب ٍ پطٍّؽّبیی وِ زا وِ یه پسٍاًِ حجت اختساع آىّب زا هَزد اغتٌبد لساز دادُ ،فساّن غربشد .ثرِ ایري
تستیت ًؿبى هیدٌّد وِ ودام همبلِّب یب غبیس اًَاع پطٍّؽّب اش اهىبى وبزثسدی ؾدى ثْرسُهٌدًرد (ًرَزٍشی چربولی،
.)1390
دز هتي پسٍاًِّبی حجت اختساع ثِ اًَاع هتتلفی اش هٌبثغ پیؿیي هبًٌد پسٍاًِ حجت اختساع ٍ آحبزی غیس اش پسٍاًِ حجرت
اختساع یؼٌی هتَى ػلوی هبًٌد همبلِ ،وتبةً ،مد ٍ ثسزغی ،اغالید ،هغبلت ػلوی ثسگسفتِ اش ٍثگبُّبی ایٌتسًتی ٍ غیرسُ
اغتٌبد ؾدُ اغت .ثب زدیبثی ایيگًَِ اغتٌبدّب دز هتي پسٍاًِّبی حجت اختساع هیتَاى ثِ ؾرجىِای اش پیًَرد هیربى هترَى
ػلوی ٍ پسٍاًِّبی حجت اختساع دغت یبفت .ثب ووه تحلیل اغتٌبدی ًیص هیتَاى زٍاثظ اغتٌبدی هَرَد هیبى آىّرب زا
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تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران

ؾٌبغبیی ٍ تزصیِ ٍ تحلیل ًوَد ٍ اش ایي عسیك پیًَد هیبى ػلن ٍ فٌّبٍزی زا هَزد هغبلؼِ لساز داد.
دزٍالغ اغتٌبد ثِ هٌبثغ ػلوی دز پسٍاًِّبی حجت اختساع ثًَِػی ًؿبىدٌّدُ پیًَرد هیربى ػلرن ٍ فٌّربٍزی ٍ تَغرؼِ
قٌؼت ثس اغبظ پیؿسفتّبی ػلوی ٍ ثِگًَِای ثسزغی رسیبى داًؽ اغت (ثیگدلی ٍ دیگساى.)1394 ،
اش عسفی ثب زدیبثی اغتٌبدّبی دزیبفتی پسٍاًِّبی حجت اختساع ،اش غَی دیگس پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ آحبز غیس حجت
اختساع (هتَى ػلوی) هیتَاى ثِ ًَع دیگسی اش ؾجىِ پیًَد هیبى هتَى ػلوی ٍ پسٍاًِّبی حجت اختساع دغرت یبفرت ٍ
ثب ووه تحلیل زٍاثظ اغتٌبدی هؼىَظ هیتَاى پیًَد هیبى ػلن ٍ فٌّبٍزی زا دز رْت هؼىَظ آى هَزد هغبلؼِ لساز داد.

اغتٌبدّب ثِػٌَاى ؾبخف هٌبغجی ثسای ثسزغی پیًَد ػلن ٍ فٌّبٍزی ،هیتَاًٌد ًؿبى دٌّد وِ تَغؼِ فٌّبٍزی تب چرِ
حد دز زاغتبی داًؽ ػلوی ثَدُ اغت (وبالیست ٍ دیگساى .)2006 ،ثٌبثسایي ،ثْتس اغت ثسای ثسزغی پیًَد هیبى ػلن ٍ
فٌّبٍزیّ ،س دٍ ًَع ؾجىِ اغتٌبدی هَزد تَرِ لساز گیسد ٍ همبیػِای هیربى دادُّربی حبقرل اش هغبلؼربت اغرتٌبدی ٍ
زٍاثظ اغتٌبدی هؼىَظ پسٍاًِّبی حجت اختساع قَزت ثگیسد (گلٌصل ٍ هبیس.)2003 ،
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اغتفبدُ اش دادُّبی اغتٌبدی هتَى ػلوی ٍ پسٍاًِّبی حجت اختساع ًِتٌْب ثسای ثسزغی ٍ اًداشُگیسی رسیربى داًرؽ
وبزثسد دازد ،ثلىِ ثسای ثسزغی رسیبى تحمیك ٍ تَغؼِ ًیص ثِ وبز گسفتِ هریؾرَد (گسیلیچرص .)1998 ،1دز ایري زاثغرِ
هٌكَزی ( )1391دز پطٍّؽ خَد ثِ غِ ًَع اش وبزوسدّبی اغتٌبدّبی پسٍاًِّبی حجت اختساع اؾبزُ وسدُ اغت وِ ثِ
ؾس شیس اغت:
 .1غٌزؽ رسیبى داًؽ (را ٍ 2دیگساى)1993 ،؛
 .2غٌزؽ ویفیت پسٍاًِّبی حجت اختساع (ّبزَّف ٍ 3دیگساى)2003 ،؛
 .3ثسزغی زفتبز زاّجسدی غبشهبىّب ٍ اػضب گسٍُ یب ؾجىِ (پَدٍلٌی ٍ 4دیگساى.)1996 ،
پیطیٌِ پصٍّص
ثب وبٍؾی وِ زٍی آحبز هَرَد دز پبیگبّبی اعالػبتی ٍ اغتٌبدی هؼتجس داخلی ٍ خربزری ًظیرس پبیگربُ اعالػربت
ػلوی ایساًی (گٌذ) ،ثبًه اعالػبت ًؿسیبت وؿَز (پبیگبُ هگایساى) ،پبیگبُ ًَزهگص ،پبیگبُ ػلنًت ،پبیگبُ غیَیلیىب،
پبیگبُ اغتٌبدی ػلَم رْبى اغالم ،پبیگربُ هسورص اعالػربت ػلوری رْربد داًؿرگبّی ٍ پبیگربُّربی ٍة آٍ غربیٌع،
اغىَپَظ ٍ گَگل اغىبلس قَزت گسفت آحبز هتؼددی ثبشیبثی ؾدًد .دز اداهِ ثب تَرِ ثرِ زًٍرد ٍ غربختبز پرطٍّؽ
حبضس ،هستجظتسیي هغبلؼبت پیؿیي ،ثِ تفىیه دز غِ دغتِ ولی «هغبلؼبت هسثَط ثِ ثسزغی ٍضؼیت پسٍاًِّبی حجرت
اختساع»« ،هغبلؼبت هسثَط ثِ تحلیل اغتٌبدی هٌبثغ پسٍاًِّبی حجت اخترساع» ٍ «هغبلؼربت هسثرَط ثرِ زٍاثرظ اغرتٌبدی
هؼىَظ پسٍاًِّبی حجت اختساع» ازاهِ هیؾًَد.
پیطیٌِ پصٍّص تا تاخل
الف .هطبلؼبو هر َط ِ راسی ٍضؼیت پرٍاًِّبی ثبت اخاراع

ػجد خدا ٍ دیگساى ( )1390دز پطٍّؿی وِ ثب ػٌَاى «تحلیل هَضَػی پسٍاًِّبی حجت اختساع هتتسػبى ایساًری دز
پبیگبُّبی ثیيالوللی حجت اختساع دز فبقلِ غبلّبی  ٍ »1976-2011ثِ زٍؼ تَقریفی-تحلیلری اًزربم دادًرد212 ،
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فاطمه عبداللهی ي وادر وقشیىه
ػٌَاى پسٍاًِ حجت اختساع ایساًی هَرَد دز پبیگبُّبی ثیيالوللی ادازُ حجت اخترساع ٍ ػالهرت تزربزی ایربالت هتحردُ
آهسیىب ،غبشهبى رْبًی هبلىیت فىسی ٍ ادازُ حجت اختساع ازٍپب ثِ زا هَزد ثسزغی لساز دادًد .یبفتِّبی ایري پرطٍّؽ
ًؿبى داد وِ ثیؿتسیي ٍ ووتسیي تؼداد پسٍاًِّبی حجت اختساع هتتسػبى ایساًی دز دٍ پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت
تزبزی ایبالت هتحدُ ٍ ادازُ حجت اختساع ازٍپب ثِتستیت هسثَط ثِ حَشُ هَضَػی «ؾیوی ،هتربلَزضی» ٍ «هٌػرَربت،
وبغر» ثَدُ ،اهب دز پبیگبُ غبشهبى رْبًی هبلىیت فىسی ثیؿتسیي ٍ ووتسیي تؼداد ثِتستیت هسثَط ثرِ حرَشُ «ًیبشّربی
اًػبى» ٍ «هٌْدغی هىبًیهًَ ،ز ،گسهب ،اًفزبز» ثَدُ اغت.
هحودی رَشداًی ٍ دیگساى ( )1395دز پطٍّؿی وِ ثب ػٌَاى «تسغین ًمؿِ ػلوی پسٍاًِّبی حجت اختساع هتتسػبى
ایساًی دز پبیگبُّبی ثیيالوللی حجت اختساع عی غبلّربی  ٍ »1970-2014ثرب اغرتفبدُ اش زٍؼ ػلرنغرٌزی-تحلیرل
اغتٌبدی اًزبم دادًد 475 ،ػٌَاى پسٍاًِ حجت اختساع هَرَد دز پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ
آهسیىب ،پبیگبُ حجت اختساع ازٍپب ،ضاپي ٍ غبشهبى رْبًی هبلىیت فىسی هَرَد دز غبیت «فسیپتٌرتع آًالیري» 1هرَزد
ثیؿتسیي اغتٌبدّب ٍ ًیص زدُ هَضَػی وبغر ٍ هٌػَربت ووتسیي اغتٌبدّب زا ثِ خَد اختكبـ دادُ ثَد.
حیدزی ( )1397دز پبیبىًبهِ خَد تحت ػٌَاى «تحلیل ٍ هكَزغبشی ؾجىِ ّوىبزی هتتسػبى وؿرَز ثرس اغربظ
پسٍاًِّبی حجت اختساع دز پبیگبُ  »USPTOثِ زٍؼ وتبثتبًِای ٍ ثب اغتفبدُ اش تحلیل ؾجىِّبی ارتوبػی ،پسٍاًِّبی
حجت اختساع ایساى دز پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىرب دز ثربشُ شهربًی  1976ترب 2018
هَزد تزصیِ ٍ تحلیل لساز داد .یبفتِّبی ایي پطٍّؽ ًؿبى داد وِ اش هیبى حَشُّبی هَضَػی ثیؿتسیي اختساػربت ثرِ
هَضَع ؾیوی اختكبـ داؾتِ اغت.
ة .هطبلؼبو هر َط ِ تحلیل اساٌبتی هٌب غ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع

هزیدی ٍ دّمبًی ( )1389دز پطٍّؿی ثب ػٌَاى «تحلیل اغتٌبدی تغجیمی پسٍاًِّبی حجت اختساع هتتسػبى ایساًی ٍ
تسویِای دز پبیگبُّبی ثیيالوللی حجت اختساع اش غبل  1988تب  »2008ثِ زٍؼ تحلیل اغتٌبدی ثرِ ثسزغری  63پسٍاًرِ
حجت اختساع اش هتتسػبى ایساًی ٍ  619پسٍاًِ حجت اختساع اش هتتسػبى تسویِای دز دٍ پبیگبُ ثیيالوللی ادازُ حجت اختساع
ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب ٍ ادازُ حجت اختساع ازٍپب پسداختٌد .یبفتِّبی آًْب ًؿبى داد ورِ ثربالتسیي هیرصاى
اغتٌبد دزیبفتی هتتسػبى ایساًی هسثَط ثِ زدُ هَضَػی ( Eغبختّبی حبثت) ٍ ثبالتسیي هیصاى اغتٌبد دزیبفتی هتتسػبى
تسویِای هسثَط ثِ زدُ هَضَػی ( Bػولیبت ارسایی) ثَدُ اغت .آًْب ّوچٌیي ًتیزِ گسفتٌد وِ ثیؿتسیي پسٍاًرِ حجرت
اختساع ثب هؿبزوت هتتسػبى ایساًی دز زدُ هَضَػی  ،Cیؼٌی گسٍُ ؾیوی ٍ هتبلَزضی ٍ ثیؿتسیي اختساعّبی حجتؾدُ
ثب هؿبزوت هتتسػبى تسویِای دز زدُ هَضَػی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثَدُ اغت.
دز پطٍّؿی وِ تَغظ ثیگدلی ٍ قساعی ؾیساشی ( )1394ثب ػٌَاى «تحلیل پیًَد ػلن ٍ فٌّبٍزی ثب هغبلؼِ اغتٌبدی
پسٍاًِّبی حجت اختساع ایساًی دز عَل غبلّبی  ٍ »2009-2013ثب اغتفبدُ اش زٍؼ ػلنغٌزی ٍ هغبلؼِ اغتٌبدی اًزبم
ؾد 117 ،ػٌَاى پسٍاًِ حجت اختساع ایساًی دز پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایربالت هتحردُ آهسیىرب هرَزد
هغبلؼِ ٍ ثسزغی لساز گسفت ،یبفتِّبی ایي پطٍّؽ ًؿبى داد وِ ثیؿتسیي ٍ ووتسیي تؼرداد پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع
ثِتستیت هسثَط ثِ حَشُ هَضَػی «فیصیه» ٍ «غبختّبی حبثت» ثَد.
شاّدی ( )1397دز پبیبىًبهِ خَد تحت ػٌَاى «ثسزغی هیصاى اغتٌبد ثِ هزلِّبی اًگلیػیشثبى ایساًی دز پسٍاًِّبی
1 . www.freepatentsonline.com
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تزصیِ تحلیل لساز دادًد ،یبفتِّبی آًْب ًؿبى داد وِ زدُ هَضَػی ضسٍزیبت اًػبًی (وؿبٍزشی ،ثْداؾت ٍ غسگسهی)

تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران

حجت اختساع ثیيالوللی» ثب اغتفبدُ اش زٍؼ تَقیفی 205 ،هزلِ ٍشازت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌّبٍزی ٍ  268هزلِ ٍشازت
ثْداؾت ،دزهبى ٍ آهَشؼ پصؾىی زا هَزد هغبلؼِ ٍ ثسزغی لساز داد .یبفتِّبی ایي پطٍّؽ ًؿبى داد وِ  48دزقد اش
پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ ثِ هزلِّبی ٍشازت ػلَم هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Cؾیوی ٍ هتبلَزضی) ٍ  65دزقد
اش پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ ثِ هزلِّبی ٍشازت ثْداؾت هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثَدًد.
ج .هطبلؼبو هر َط ِ اٍا ط اساٌبتی هؼکَض پرٍاًِّبی ثبت اخاراع

ؾْجبشی هٌؿبدی ٍ دیگساى ( )1396دز پطٍّؿی ثب ػٌَاى «هغبلؼِ ؾدت اغرتٌبد ثرِ پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع دز
همبالت هزالت ؾیوی ایساى» ثب اغتفبدُ اش زٍؼ تحلیل اغتٌبدی ٍ ثب هغبلؼِ زٍاثظ اغتٌبدی هؼىَظ ثِ ثسزغری 3268
ػٌَاى همبلِ توبمهتي ػلوی-پطٍّؿی حَشُ ؾیوی ایساىً ،وبیِؾدُ دز ثبًه اعالػبت ًؿسیبت وؿَز ٍ پبیگبُ اعالػبت
ػلوی رْبد داًؿگبّی پسداخت .یبفتِّبی پطٍّؽ ٍی ًؿبى داد وِ دز ثبشٓ شهبًی هَزد ثسزغی ،زؾد همربالت ایساًری
حَشُ ؾیوی ٍ ّوچٌیي فْسغت ازربػبت همبالت ایي حَشُ دازای زاثغِ ًوبیی هخجت ثَدُ اهب هیصاى اغتٌبد همبالت ثرِ
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پسٍاًِّبی حجت اختساع تغییس هحػَغی ًداؾتِ اغت ٍ هیصاى اغتٌبد ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع دز حَشُ هٌْدغی ؾیوی
ثیؿتس اش حَشُ ؾیوی ثَدُ اغت.
پیطیٌِ پصٍّص تا خباج
الف .هطبلؼبو هر َط ِ راسی ٍضؼیت پرٍاًِّبی ثبت اخاراع

غب ٍ لی )2009( 1دز پطٍّؿی وِ ثب ػٌَاى «اوتؿبف پَیب ٍ ووّی دز هىبًیػن تىبهرل فٌّربٍزیٍ :ضرؼیت ّردایت
الىتسیىی ًبًَوبهپَشیت پلیوسی» ٍ ثب اغتفبدُ اش زٍؼ تحلیل اغتٌبدی ثِ اًزبم زغربًدًد 1421 ،پسٍاًرِ حجرت اخترساع
حَشُ ًبًَوبهپَشیت حجت ؾدُ دز ادازُ حجت اختساػبت ٍ ػالهن تزبزی آهسیىب هَزد تزصیِ ٍ تحلیل لرساز دادُ ٍ ًؿربى
دادًد وِ اش لحبػ فٌّبٍزی ثیؿتسیي پسٍاًِّبی حجت اختساع هَاد ًبًَوبهپَشیتی ( 503پسٍاًرِ حجرت اخترساع) هسثرَط ثرِ
هبتسیع پلیوس ٍ پع اش آى هبتسیع غساهیىی ( 138پسٍاًِ حجت اختساع) اغت ٍ اش لحبػ ػولىسد ،ثیؿتسیي پسٍاًِّربی
حجت اختساع هسثَط ثِ حجبت هىبًیىی ٍ اثؼبدی ( 285پسٍاًِ حجت اختساع) ٍ پع اش آى ،لبثلیت ّدایت الىتسیىری (148
پسٍاًِ حجت اختساع) ٍ ًَز ٍ خَاـ اًتؿبز ًَز ( 121پسٍاًِ حجت اختساع) اغت.
عْوَزثًطاد ٍ ثبدزی )2018( 2دز پطٍّؿی ثب ػٌَاى «اّویت ؾجىِّبی ّوىبزی دز پطٍّؽّبی ػلوری وبًربدا»
ثِهٌظَز غٌزؽ تَلید داًؽ هؿبزوتی ثِ ثسزغی ّوىبزیّبی ّنتألیفی ٍ ّناختساػی ثب اغتفبدُ اش همبلِّبی ػلوی ٍ
پسٍاًِّبی حجت اختساع پسداختٌد ٍ دزخَاغتّبی پسٍاًِّبی حجت اختساع هتتسػبى وبًبدایی دز پبیگبُ ادازُ حجت اختساع
ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب ٍ ًؿسیبت پطٍّؿگساى وبًربدایی ًوبیرِؾردُ دز پبیگربُ اغرىَپَظ دز حرَشُ
هَضَػی ًبًَ فٌّبٍزی زا دز ثبشُ شهبًی  1985-2005هَزد هغبلؼِ لساز دادُ ٍ ًؿبى دادًد وِ تؼداد ًؿسیبت ثِؾدت ثِ
ربیگبُ داًؿوٌداى دز ؾجىِ ّنتألیفی ٍ ّناختساػی ٍاثػتِ اغت .آًْب ّوچٌیي ًتیزِ گسفتٌد وِ زٍاثظ داًؿگبّی تأحیس
لبثل تَرْی دز تؼداد اغتٌبدّبی ًؿسیبت دازد ٍ ثِ ًظس هیزغد چٌیي چیصی دز تؼرداد اغرتٌبدّبی پسٍاًرِّربی حجرت
اختساع ًیص ثِ ّوبى اًداشُ هصیت هحػَة ؾَد.

1 . Su & Lee
2 . Tahmooresnejad & Beaudry
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ة .هطبلؼبو هر َط ِ تحلیل اساٌبتی هٌب غ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع

پسوَ ٍ ًبزیي )1997( 1دز پطٍّؿی ثب ػٌَاى «اًتمبل داًؽ ػوَهی ثِ فٌّبٍزی ثِػٌرَاى پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع:
هغبلؼِ هَزدی :ػلَم وؿبٍزشی» ثِ زدیبثی اغتٌبدّبیی وِ تَغظ پسٍاًِ حجت اختساع ثِ همبلِّبی ػلوی-پطٍّؿی هستجظ
ثب ثتؽ ٍشازت وؿبٍزشی ایبالت هتحدُ آهسیىب (یَ.اظ.دی.اِی ).دز غبلّبی  1993-1994 ٍ 1987-1988قرَزت
گسفتِ ثَد ،پسداختٌد ٍ ًؿبى دادًد وِ دز ایي ثبشُ شهبًی تؼداد اغتٌبدّبی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثرِ همبلرِّربی ػلوری
غیس قؼَدی داؾتِ ٍ ثیؿتسیي حَشُ اغتٌبدی پسٍاًِّبی حجت اختساع ؾیوی ثَدُ اغت.
وبالیست ٍ 2دیگساى ( )2006دز پطٍّؿی وِ ثب ػٌَاى «آحبز قٌؼت پیؿیي :تزصیِ ٍ تحلیل هٌبثغ غیس حجرت اخترساع
هَرَد دز اغٌبد پسٍاًِ حجت اختساع» اًزبم دادًد ،ثب اغرتفبدُ اش زٍؼ تحلیرل هحترَا 10000 ،هٌجرغ غیرس پسٍاًرِ حجرت
اختساػی زا وِ تَغظ پسٍاًِّبی حجت اختساع دٍ پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب ٍ ادازُ
حجت اختساع ازٍپب دز ثبشُ شهبًی ( )1991-2001هَزد اغتٌبد لساز گسفتِ ثَدًد زا هَزد هغبلؼرِ ٍ ثسزغری لرساز دادًرد.
پسٍاًِّبی حجت اختساع ثِتستیت ثِ حَشُ هٌْدغی هىبًیه ،هبؾیيآالت ٍ ووتسیي ٍ حَشُ هٌْدغری ثرسق اختكربـ
دازدّ .وچٌیي عجك دادُّبی ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحردُ آهسیىرب ثیؿرتسیي ٍ ووترسیي هیربًگیي
پسٍاًِّبی حجت اختساع ثِ حَشُ هٌْدغی فسایٌد ،تزْیصات ٍیطُ ٍ حَشُ هٌْدغی ثسق اختكبـ دازد .دز ّس دٍ پبیگبُ
ثیؿتسیي ٍ ووتسیي هیبًگیي ازربػبت ثِ هٌبثغ غیس حجت اختساع ثِتستیت ثِ حَشُ ؾیوی ،دازٍغبشی ٍ حرَشُ هٌْدغری
هىبًیه ٍ هبؾیيآالت اختكبـ دازد.
هبزوع ٍ فَگی ( )2020دز پطٍّؿی وِ ثب ػٌَاى «اتىب ثِ ػلن :اغتٌبد ثِ همبلِّبی ػلوی دز قفحِ اٍل پسٍاًِّبی
حجت اختساع دز غساغس رْبى» ثِ ثسزغی ازربػبت پسٍاًِّبی حجت اختساع ایبالت هتحدُ ( ٍ )1974-2013پسٍاًِّربی
حجت اختساع غیس ایبالت هتحدُ ( )1782-2018ثِ همبالت ػلوی ( )1800-2018پسداختٌد .یبفتِّبی پطٍّؽ آًْب ًؿبى
داد وِ پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ حَشُ هَضَػی ؾریوی ٍ هتربلَزضی ٍ حرَشُ هَضرَػی ضرسٍزیبت اًػربًی
ثیؿتسیي تؼداد اغتٌبد ثِ ػلن زا داؾتٌد.
ج .هطبلؼبو هر َط ِ اٍا ط اساٌبتی هؼکَض پرٍاًِّبی ثبت اخاراع

گلٌصل ٍ هبیس ( )2003پطٍّؿی ثب ػٌَاى «پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدؾدُ دز هتَى ػلوی :هغبلؼِ اوتؿبفی زٍاثظ
اغتٌبدی هؼىَظ» ٍ ثب زٍیىرسد وتربةغرٌزی زٍی همربالت ًوبیرِ اغرتٌبدی ػلرَم 3دز ثربشُ شهربًی ٍ 1996-2000
پسٍاًِّبی حجت اختساع ازاهِ ؾدُ دز ادازُ حجت اختساػبت ٍ ػالهن تزبزی ایبالت هتحدُ دز ثبشُ شهبًی  2000-1980ثرِ
اًزبم زغبًدًدً .تبیذ ًؿبى داد وِ تمسیجبً  30000پسٍاًِ حجت اختساع ایبالت هتحدُ تَغظ همبالت ػلوی-پطٍّؿی هَزد
اغتٌبد لساز گسفتِ اغت وِ اش ایي هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع هستجظ ثب حَشُ ؾیوی ،ثیؿتسیي هیصاى اغتٌبد دزیربفتی زا
ثِ خَد اختكبـ دادُاًد ٍ ّوچٌیي پسٍاًِّبی حجت اختساع دازٍ ٍ پصؾىی ثیؿتس اش غربیس حرَشُّرب اغرتٌبد دزیبفرت
وسدُاًد.

1 . Perko & Narin
2 . Callaert
3 . SCI: Science Citation Index
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یبفتِّبی آًْب ًؿبى داد وِ عجك دادُّبی پبیگبُ ادازُ حجت اخترساع ازٍپرب ،ثیؿرتسیي ٍ ووترسیي هیربًگیي ازربػربت ثرِ

تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران
عوغ ٌدی از هرٍا پیطیٌِ

هغبلؼبت گػتسدُ ٍ فساٍاًی دز حَشُ پسٍاًِّبی حجرت اخترساع اًزربم ؾردُ اغرت ورِ ثبشتربثی اش اّویرت فرساٍاى
پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ ًیص هغبلؼبت تحلیل اغتٌبدی زٍی پسٍاًِّبی حجت اختساع اغت .تحلیل اغرتٌبدی پسٍاًرِّربی
حجت اختساع اش ایي ًظس حبهص اّویت اغت وِ اهىبى هغبلؼِ رسیبى داًؽ زا فساّن هیوٌد ٍ تكَیس زٍؾيتسی اش پیًَد
هیبى ػلن ٍ فٌّبٍزی زا ثِ ًوبیؽ هیگرازد.
هسٍز هغبلؼبت پیؿیي ًؿبى داد پطٍّؿگساى ثسای گسدآٍزی دادُّبی هسثَط ثِ پسٍاًِّبی حجرت اخترساع ،اش پبیگربُ
ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایربالت هتحردُ آهسیىرب ثیؿرتس اش دیگرس پبیگربُّرب اغرتفبدُ ورسدُ ثَدًرد .اش ًظرس
زٍؼؾٌبختی ًیص ثیؿتس پطٍّؽّب ثب ثْسُگیسی اش زٍؼ تحلیل اغتٌبدی ثِ تزصیِ ٍ تحلیل پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع
پسداختِ ثَدًد.
ّوچٌیي ثب هسٍز پطٍّؽّبی پیؿیي هؿتف ؾد وِ هغبلؼبت اًزبم ؾدُ زٍی پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع اش ًظرس

تٍفصلٌبهِ ػلوی تاًطگبُ ضبّد /تٍاُ  /8ضوباُ ْ /1با ٍ تب سابى ( 1401پیبپی  )15پصٍّصًبهِ ػلنسٌجی

ثسزغی زٍاثظ اغتٌبدی دز غِ دغتِ ولی لساز هیگیسًد وِ ػجبزتاًد اش:
 .1هغبلؼبتی وِ ٍضؼیت پسٍاًِّبی حجت اختساع زا هَزد ثسزغی لساز دادُاًد .ایيگًَِ پرطٍّؽّرب هؼورَالً ثرب ّردف
ثسزغی ،همبیػِ ٍ ازشیبثی پطٍّؿگساى ٍ هتتسػبى هاغػِّب ٍ وؿَزّبی هتتلا اش ًظس دغرتبٍزدّبی فٌری آًْرب
اًزبم هیؾًَد ٍ ثِ تزصیِ ٍ تحلیل ٍضؼیت پسٍاًِّبی حجت اختساع دز یه یب هزوَػِای اش هاغػِّب ،وؿَزّب ٍ
یب حَشُّبی هَضَػی پسداختِ ٍ الگَّبی ّوىبزی ّناختساػی هتتسػبى ،وؿَزّب ٍ غبشهبىّرب زا هرَزد هغبلؼرِ
لساز هیدٌّد؛
 .2هغبلؼبتی وِ زٍاثظ اغتٌبدی هٌبثغ (هآخر یب ازربػبت) پسٍاًِّبی حجت اختساع زا هَزد ثسزغری لرساز دادُاًرد ٍ ثرِ
تزصیِ ٍ تحلیل اغتٌبدّبیی وِ تَغظ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ هٌربثغ غیرس پسٍاًرِ حجرت
اختساع (همبلِ ،وتبة ٍ غیسُ) قَزت گسفتِ ،پسداختِاًد ٍ ثِگًَِای ازتجبط ػلرن ٍ فٌّربٍزی زا هرَزد هغبلؼرِ لرساز
دادُاًد؛
 .3هغبلؼبتی وِ آحبز اغتٌبدوٌٌدُ ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع زا هَزد ثسزغی لساز دادُاًد ٍ ثِ تزصیِ ٍ تحلیل اغتٌبدّبی
دزیبفتی پسٍاًِّبی حجت اختساع اش غَی دیگس پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ یب آحبز غیس حجرت اخترساع (همبلرِ ،وتربة ٍ
غیسُ) پسداختِاًد ٍ ازتجبط هیبى ػلن ٍ فٌّبٍزی زا دز رْت هؼىَظ آى هَزد هغبلؼِ لساز دادُاًد.
دزهزوَع ثسزغی پیؿیٌِّب ًؿبى داد وِ دز داخل ٍ خبزد اش وؿَز پطٍّؽ هػتمل ٍ ربهؼی وِ پسٍاًِّربی حجرت
اختساع زا ّن اش ًظس ازربػبتی وِ ثِ دیگس آحبز (پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ همبلِّربی ػلوری) داؾرتِاًرد ٍ ّرن اش ًظرس
اغتٌبدّبی دزیبفتی اش غبیس آحبز (پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ ًؿسیبت ػلوی) ثِعَز ّرنشهربى ٍ هؿربثِ زٍاثرظ اغرتٌبدی
هَرَد دز ؾىل  1هَزد هغبلؼِ لساز ثدّد ،قَزت ًگسفتِ اغت (ًگبُ وٌید ثِ ؾىل .)1
اٍشضٌبسی پصٍّص
دز ایي لػوت ثِ زٍؼ پطٍّؽ ،ؾیَُ ٍ اثصاز گسدآٍزی ٍ تحلیل دادُّب ٍ ًیرص ربهؼرِ آهربزی پرطٍّؽ پسداخترِ
هیؾَد.
الف .اٍش پصٍّص

پطٍّؽ حبضس اش ًَع پطٍّؽّبی وبزثسدی اغت وِ ثب اغتفبدُ اش زٍؼ هغبلؼِ اغٌبدی ٍ تحلیل اغتٌبد دز للورسٍ
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ػلنغٌزی ثِ ارسا دز آهدُ اغت .ثِ ایي قَزت وِ ثسای ًگبزؼ چبزچَة ًظسی ٍ پبغخگَیی ثرِ ّورِ غراالّربی
پطٍّؽ اش زٍؼ هغبلؼِ اغٌبدی (وتبثتبًِای) اغتفبدُ ؾدُ اغت .ػالٍُ ثس زٍؼ هغبلؼِ اغٌبدی ،ثسای پبغخگرَیی ثرِ
غاالّبی غَم ،پٌزن ٍ ّفتن پطٍّؽ اش زٍؼ تحلیل اغتٌبدی ٍ ثسای پبغخگَیی ثِ غراالّربی چْربزم ٍ ؾؿرن اش
زٍؼ تحلیل زٍاثظ اغتٌبدی هؼىَظ ًیص اغتفبدُ ؾدُ اغت.

پسٍاًِ حجت اختساع

همبلِّبی ػلوی حجت اختساع
()Subject area

پسٍاًِ حجت اختساع
ثیيالوللی ایساى
()CPC

()CPC
همبلِّبی ػلوی حجت اختساع
()Subject area

شکل  .1مذل مفًُمی پژيَش
ة .ضیَُ ٍ ا ساا گرتآٍای تاتُّب

گسدآٍزی دادُّبی پطٍّؽ دز پٌذ هسحلِ ثِ ؾس شیس اًزبم ؾدُ اغت:
هرحلِ اٍل :گرتآٍای تاتُّبی هر َط ِ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالوللی ایراى

دز اثتدا پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز لػوت رػتزَی پیؿسفتِ پبیگبُ ادازُ حجرت اخترساع ٍ ػالهرت
تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب ثب دٍ دغتَز « »ACN/IR« ٍ »ICN/IRهَزد رػتزَ لرساز گسفتٌرد .ثرب ایري دٍ دغرتَز
توبهی پسٍاًِّبی حجت اختساػی وِ ود وؿَز هتتسع یب هبله آًْب « »IRثَد ثبشیبثی ؾردًد ٍلری دز ثػریبزی اش هرَازد
هدازن ثبشیبثیؾدُ هسثَط ثِ ایساى ًجَدًد ،ثٌبثسایي ثسای زفغ ایي هؿىل اش دٍ دغتَز « »AC/City« ٍ »IC/Cityیؼٌری
رػتزَی ولیدٍاضُ هحل رغسافیبیی اغتفبدُ ؾد وِ دز ایٌزب هٌظَز اش « »Cityهساوص اغتبىّبی ایساى اغت ،ثسای ًوًَِ،
دغتَز رػتزَی « »IC/Tehranیب « »AC/Tehranپسٍاًِّبی حجت اختساػی زا ثبشیبثی هیوٌرد ورِ دز آىّرب «تْرساى»
آهدُ اغت ٍ هسثَط ثِ ایساى ّػتٌد .غپع توبهی دادُّبی ثبشیبثیؾدُ ثب اغتفبدُ اش ًسمافرصاز «آی.دی.ام» 1داًلرَد ٍ دز
لبلت فبیلّبی «اس.تی.ام.ال» 2ذخیسُ گسدیدّ .وچٌیي توبهی دادُّبی ثبشیبثیؾدُ ٍازد فبیرل اوػرل گسدیرد ٍ پرع اش
ادغبم ٍ حرف دادُّبی تىسازی ٍ ًیص پبالیؽ دادُّب ثِقَزت دغتی ،فبیل ًْبیی ثب  547ػٌرَاى پسٍاًرِ حجرت اخترساع
اغتتساد ؾد.
هرحلِ تٍم :گرتآٍای تاتُّبی هر َط ِ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع اساٌبتکٌٌدُ ِ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع
یيالوللی ایراى

ثب هسارؼِ ثِ پیًَدّبی هَرَد دز لػوت « »Referenced byدز هتي ّس یه اش پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللری
ایساى ،دادُّبی هسثَط ثِ توبهی پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ ثب ًسمافرصاز «آی.دی.ام» ٍ ثرب فسهرت «اس.تری.ام.ال»
داًلَد ؾد .دزًْبیت اعالػبت هَزد ًیبش ّس یه اش فبیلّبی «اس.تی.ام.ال» دز یه فبیل اوػل اغتتساد گسدید.
1 . IDM
2 . HTML
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()CPC

پسٍاًِ حجت اختساع

تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران
هرحلِ سَم :گرتآٍای تاتُّبی هر َط ِ هقبلِّبی ػلوی اساٌبتکٌٌدُ ِ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالوللی
ایراى

دز اثتدا ػٌَاى ٍ دز هَازدی ثتؿی اش ػٌَاى ّس یه اش پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى داخل ػالهرت ًمرل
لَل التیي (" )".لساز دادُ ؾد ٍ غپع دز لػوت « »Document searchپبیگبُ اغتٌبدی اغىَپَظ ٍ ثب اًتتبة گصیٌِ
« »Referencesهَزد رػتزَ لساز گسفت .الشم ثِ ذوس اغت دز هرَازدی ورِ ػٌرَاى پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع دازای
ًؿبًِّبیی هبًٌد « ٍ »،« ،»-« ،»/غیسُ ثَد ٍ رػتزَی حبقل اش آى ًتبیزی زا دز ثس ًداؾت ،ثب حررف ایري ًؿربًِّرب،
ػٌَاى پسٍاًِّبی حجت اختساع ثِ ؾىلّبی هتتلا داخل ػالهت ًمل لَل التیي (" ") لساز دادُ ؾد ٍ ّن ثِ تٌْبیی ٍ
ّن ثب افصٍدى فیلد هؿبثِ ثِ ّوساُ ًبم خبًَادگی هتتسع هَزد رػتزَ لساز گسفت .پع اش ثسزغی ًتربیذ ثبشیربثیؾردُ،
ًتبیذ هستجظ ثب اًتتبة گصیٌِ  Exportثب فسهت «غی.اظٍ.ی» ذخیسُ ؾد.
هرحلِ چْبام :گرتآٍای تاتُّبی هر َط ِ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع هَات اساٌبت پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالوللی
ایراى
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ثب هسارؼِ ثِ ّس یه اش پیًَدّبی هَرَد دز لػوت « »US patent Documentدز هتي ّس یه اش پسٍاًِّبی حجت
اختساع ثیيالوللی ایساى ،دادُّبی هسثَط ثِ توبهی پسٍاًِّبی حجت اختساع هَزد اغتٌبد ثب اغتفبدُ اش ًسمافصاز «آی.دی.ام»
ٍ ثب فسهت «اس.تی.ام.ال» داًلَد ؾدًد .دزًْبیت اعالػبت هَزد ًیبش ّس یه اش فبیلّربی «اس.تری.ام.ال» دز یره فبیرل
اوػل اغتتساد ؾد.
هرحلِ پٌجن :گرتآٍای تاتُّبی هر َط ِ هقبلِّبی ػلوی هَات اساٌبت پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالوللی ایراى

ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دزقد شیبدی اش آحبز غیس حجت اختساع اش ًظس هبّیت ػلوی ًیػتٌد ثلىِ ثب ثسٍؾرَزّبی هحكرَل،
الداهبت ادازُ حجت اختساع ،اًتؿبز هغجَػبت ٍ غبیس هَازد خجسی یب هساحل لبًًَی هغبثمت دازًرد (هربزوع ٍ فرَگی،
 ،)2020ثب هسارؼِ ثِ لػوت « »Other Referencesدز هتي ّس یه اش پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایرساىّ ،ورِ
ازربػبت هَرَد دز ایي لػوت دز یه فبیل اوػل اغتتساد ٍ تفىیه گسدید ٍ هؿتكبت هتَى ػلوی دز یه ؾیت
هزصا وپی ؾد .اشآًزبوِ دز ثیؿتس هٌبثغ پسٍاًِّبی حجت اختساع ،اقَل اغتٌبددّی «اِی.پری.اِی» 1زػبیرت ًؿردُ اغرت،
اعالػبت وتبثؿٌبختی ثػیبزی اش هٌبثغ ًبلف یب اؾتجبُ ثَد ٍ اهىبى دغتسغی ثِ ثسخی اش همبلِّبی ػلوی زا غیرسهوىي
هیغبخت .ثبایيحبل تالؼ ؾد تب حد اهىبى اش اعالػبت هَرَد ثسای یبفتي همبلِّربی ػلوری دز پبیگربُ اغرىَپَظ
اغتفبدُ ؾَد .ثسای ایي هٌظَز اش زٍؼّبی هتتلا هحدٍدغبشی اغتفبدُ ؾد ٍ رػتزَ ثس اغبظ دادُّبی هَررَد اش
ّس یه اش هتَى ػلوی هبًٌد ػٌَاى ،ػٌَاى هٌجغ ٍ پدیدآٍزًدگبى اًزبم ؾد.
ثٌبثسایي ،دز لػوت « »Document searchپبیگبُ اغىَپَظ ،هتَى ػلوی ثس اغبظ ًیربش ثرب اًتتربة گصیٌرِّربی
«ػٌَاى همبلِ»« ،2ػٌَاى هٌجغ» ٍ 3یب «پدیدآٍزًدگبى» ٍ 4هحدٍدغبشی ثس اغربظ «غربل اًتؿربز»ً« ،رَع هردزن» 5هرَزد
رػتزَ لساز گسفت .دز ثسخی هَازد ًیص دز ًتبیذ حبقل اش رػتزَ ًػتِ ،ؾوبزُ ،ؾوبزُ قفحبتً ،بم ًبؾرس ٍ غربل
اًتؿبز هتَى ػلوی هَزد ثسزغی لساز گسفت .دزًْبیت اعالػبت هَزد ًیبش ثب فسهتّب «غی.اظٍ.ی» ذخیسُ ؾد.
یىی اش هحدٍدیتّبیی وِ دز ایي لػوت اش پطٍّؽ ،هیتَاى ثِ آى اؾبزُ وسد ،ػدم ًوبیِغبشی تؼرداد شیربدی اش
1 . APA
2 . Article title
3 . Source title
4 . Authors
5 . Document type
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همبلِّبی هَزد اغتٌبد ،دز پبیگبُ اغىَپَظ اغت .ثب تَررِ ثرِ ایٌىرِ اهىربى دغتسغری ثرِ حرَشُّربی هَضرَػی ٍ
ؾبخفّبی پبیگبُ اغىَپَظ دز هَزد ایيگًَِ همبلِّب ٍرَد ًدازد؛ ثٌبثسایي ،اش دادُّبی پطٍّؽ حرف ؾدًد.
پطٍّؿگس ثِهٌظَز تزصیِ ٍ تحلیل حَشُّبی هَضرَػی پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع ،اش ًظربم «زدُثٌردی هؿرتسن
پسٍاًِّبی حجت اختساع»( 1غی.پی.غی) وِ دز هتي ّس یه اش پسٍاًِ حجت اختساع هَرَد دز پبیگبُ ادازُ حجت اخترساع ٍ
ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب ثِ آى اؾبزُ ؾد ،اغتفبدُ وسدُ ٍ اٍلیي زدُ ٍ ًوبد ّس ثتؽ زا هالن ثسزغی لساز
دادُ اغت.
ًظبم «زدُثٌدی هؿتسن پسٍاًِّبی حجت اختساع» ثس اغبظ ثیبًیِ هؿتسوی وِ تَغظ ادازُّبی حجرت اخترساع ازٍپرب ٍ
آهسیىب دز  25اوتجس  2010هیالدی هٌتؿس ؾد ٍ ثب ّدف ّوبٌّگغبشی ًظبمّبی زدُثٌدی هَرَد ٍ تَغؼِ یره عرس
زدُثٌدی هؿتسن هجتٌی ثس ًظبم «زدُثٌدی پسٍاًِّبی حجت اختساع ازٍپب» ایزبد ؾردُ اغرت اش هیربى دٍ ًظربم زدُثٌردی
پسٍاًِّبی حجت اختساع ازٍپب ٍ ایبالت هتحردُ آهسیىرب ًظربم «زدُثٌردی پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع ازٍپرب» ثرس اغربظ
عس ردید هحػَة هیؾد (ٍثگبُ غی.پی.غی 14 ،هسداد  .)1398اهبً ،ظبم «زدُثٌدی هؿتسن پسٍاًرِ حجرت اخترساع»،
ؾیَُّبی «زدُثٌدی پسٍاًِّبی حجت اختساع ایبالت هتحدُ آهسیىب» زا ًیص دزثسهیگیسد .ایي ًظبم زدُثٌدی اش اٍل ضاًَیرِ
 2013دز ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب آغبش ثِ وبز ًوَدُ اغت (ٍثگبُ یرَ.اظ.پی.تی.اُ14 ،
هسداد ً .)1398ظبم «زدُثٌدی هؿتسن پسٍاًِّبی حجت اختساع» ثِ لحربػ غربختبز ،هؿربثِ ًظربم «زدُثٌردی ثریيالوللری
پسٍاًِّبی حجت اختساع» اغت اهب ًػجت ثِ آى شیسهزوَػِّبی ثیؿتسی دازد (ًگبُ وٌید ثِ ردٍل .)1
جذيل  .1بخشَای اصلی وظام «ردٌبىذی مشترک پرياوٍَای ثبت اختراع»
ػٌَاى ِ اًگلیسی

ػٌَاى ِ فباسی

ضسٍزیبت اًػبًی

ًوبت خص

Human Necessities

A

Performing Operations; Transporting

B

ؾیوی؛ هتبلَزضی

Chemistry; Metallurgy

C

هٌػَربت؛ وبغر

Textiles; Paper

D

غبختّبی حبثت

Fixed Constructions

E

;Mechanical Engineering; Lighting; Heating
Weapons; Blasting

F

Physics

G

Electricity

H

ثسچػتگرازی ػوَهی تحَالت ردید فيّاٍزی؛ General tagging of new technological devel-
opments; General tagging of cross-sectional
ثسچػتگرازی ػوَهی فيّاٍزیّبی فساثتؿی technologies spanning over several sections of
the IPC; Technical subjects covered by Former
IPC؛ حَشُّبی هَضَػی فٌی تحت پَؾؽ
]USPC cross-reference art collections [XRACs
فساازربػبت هزوَػِّب ٍ خالقِّبی USPC
and digests

Y

ػولیبت ارسایی ،تساثسی

هٌْدغی هىبًیه؛ زٍؾٌبیی؛ گسهب؛ اغلحِّب؛
اًفزبز
فیصیه
الىتسیػیتِ

)1 . Cooperative Patent Classification (CPC
)2 . International Patent Classification (IPC
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اغتبًدازدّبی ًظبم «زدُثٌدی ثیيالوللی پسٍاًِّبی حجت اختساع» 2تَغؼِ یبفتِ ثَد؛ ثٌبثسایي ثْتسیي گصیٌِ ثرسای تَغرؼِ

تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران

عس ًظبم زدُثٌدی هؿتسن پسٍاًِّبی حجت اختساع اش  3لػوت تؿىیل ؾدُ اغرتً :وبّربی «پیىرسُ اقرلی»8( 1
ثتؽ  Aتب « ،)Hودّبی ًوبیِغبشی» ٍ «ثتؽٍ -ای»ً .2وبدّبی ایي عس دز «پیىسُ اقلی» هؿربثِ ثرب اغرتبًدازدّبی
ًظبم «زدُثٌدی ثیيالوللی پسٍاًِّبی حجت اختساع» اغت یؼٌی اش ثتؽ ،زدُ ،زدُ فسػی ٍ گسٍُ اقلی یرب گرسٍُ فسػری
تؿىیل ؾدُ اغت (زاٌّوبی غی.پی.غی 14 ،هسداد  .)1398تفبٍت ایي دٍ ًظبم زتجِثٌدی هسثَط ثِ افصایؽ هىبىّربی
زدُثٌدی ثِ ثیؽ اش غِ ثساثس ٍ اضبفِؾدى ثتؽ ٍای ثِ ًظبم «زدُثٌدی هؿتسن پسٍاًِّبی حجت اختساع» اغت.
ثسای تزصیِ ٍ تحلیل حَشُّبی هَضَػی همبلِّبی ػلوی ًیص ،اٍلیي «حَشُ هَضَػی»  3اقلی ورِ تَغرظ پبیگربُ
اغىَپَظ ثِ ّس یه اش همبلِّبی ػلوی اختكبـ یبفتِ ،هالن ثسزغی لساز دادُ ؾدُ اغت.
ج .ضیَُ ٍ ا ساا تجسیِ ٍ تحلیل تاتُّب

ثسای تزصیِ ٍ تحلیل یبفتِّبی پطٍّؽ اش ًسمافصاز اوػل ثِػٌَاى اثصاز اغتفبدُ ؾردُ ٍ ثرب تَررِ ثرِ پسغرؽّربی
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پطٍّؽ ًتبیذ دز لبلت ردٍل ازاهِ ؾدُ اغت.
ت .عبهؼِ آهبای پصٍّص

پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى وِ دز ثبشُ شهبًی  1971تب  2019دز پبیگربُ ادازُ حجرت اخترساع ٍ ػالهرت
تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب ثِ حجت زغیدُاًد ثتؽ اقلی ربهؼِ آهبزی پطٍّؽ حبضس زا تؿىیل هیدٌّد .دادُّربی
هَزد ًیبش پطٍّؽ دز ثبشُ شهبًی  1398/6/28تب  1398/11/10اش دٍ پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایربالت
هتحدُ آهسیىب ٍ اغىَپَظ گسدآٍزی ؾدُ اغت .دز ردٍل  2فساٍاًی دادُّبی گسدآٍزیؾدُ وِ ربهؼِ آهبزی پطٍّؽ
حبضس زا تؿىیل هیدٌّد دزد ؾدُ اغت.
جذيل  .2جامؼٍ آماری پژيَش
ًَع تاتُّبی گرتآٍاتُضدُ

ا ساا گرتآٍای

فراٍاًی تاتُّب

پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى

یَ.اظ.پی.تی.اُ

547

پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ

یَ.اظ.پی.تی.اُ

1780

پسٍاًِّبی حجت اختساع هَزد اغتٌبد

یَ.اظ.پی.تی.اُ

3479

همبلِّبی ػلوی اغتٌبدوٌٌدُ

اغىَپَظ

73

همبلِّبی ػلوی هَزد اغتٌبد

اغىَپَظ

822

یبفاِّبی پصٍّص
پبسخ ِ سؤال اٍل پصٍّص .تَزیغ فراٍاًی پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالوللی ایراى تا پبیگبُ اتااُ ثب ت
اخاراع ٍ ػالهت تجبای ایبالو هاحدُ آهریکب تا بزُ زهبًی  1291-2012چگًَِ است؟

ّوبىعَز وِ دز ًوَداز  1هؿبّدُ هیؾَد فساٍاًی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز ثربشُ شهربًی -1980
1 . Main trunk
2 . Y-section
3
Subject area
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 1976ثب  25ػٌَاى پسٍاًِ حجت اختساع افصایؽ داؾتِ ٍ پع اش آى دز فبقلِ ثیي غربلّربی  1981-1985ثرب  9ػٌرَاى
پسٍاًِ حجت اختساع ثب وبّؽ زٍثِزٍ ثَدُ ٍ ایي وبّؽ تب پبیبى ثبشُ شهبًی  1986-1990ثب  7ػٌَاى پسٍاًِ حجت اخترساع
اداهِ داؾتِ اغت .دز دٍ ثبشُ شهبًی ً 1996-2000 ٍ 1991-1995یص ثب  11تب  12ػٌَاى پسٍاًِّبی حجت اختساع ،افصایؽ
چٌداًی ًداؾتِ ٍ دز ثبشُ شهبًی ً 2001-2005یص ثِ  9ػٌَاى پسٍاًِ حجت اختساع وبّؽ یبفترِ اغرت؛ اهرب دز غرِ ثربشُ
شهبًی پع اش آى یؼٌی دز فبقلِ غبلّبی ً 2006 -2019وَداز زًٍد قؼَدی داؾتِ ٍ فساٍاًی پسٍاًِّبی حجت اختساع
ثیيالوللی ایساى ثب افصایؽ چؿوگیسی ّوساُ ثَدُ اغت ،ثِگًَِای وِ دز ثبشُ شهبًی  2016-2019فساٍاًی پسٍاًرِّربی
حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ثِ  253ػٌَاى زغیدُ اغت.

تًزی فناياوی پنياوٍَدی ثب اخنناع یهالمللی اینان
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ومًدار  .1تًزیغ فراياوی پرياوٍَای ثبت اختراع بیهالمللی ایران
پبسخ ِ سؤال تٍم پصٍّصٍ .ضؼیت هَضَػی پرٍاًِّبی ثبت اخا راع یيالولل ی ای راى ر اس بض
اتُ ٌدی سی.پی.سی چگًَِ است؟

پع اش تزصیِ ٍ تحلیل اٍلیي زدُ هَضَػی وِ ثس اغبظ ًظبم زدُثٌدی غی.پی.غی ،ثِ ّس یه اش پسٍاًِّبی حجرت
اختساع ثیيالوللی ایساى اختكبـ یبفتِ ،هؿتف ؾد وِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز  8زدُ اقلی  Aترب
 Hلساز هیگیسًدّ .وبىعَز وِ دز ردٍل ً 3یص ًوبیبى اغرت ،زدُ اقرلی ( Aضرسٍزیبت اًػربًی) ثرب  19.38دزقرد،
ثیؿتسیي هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دازا ثَدُ ٍ ًتػتیي زتجِ زا ثِ خَد اختكبـ
دادُ اغت .پع اش آى ًیص زدُ اقرلی ( Bػولیربت ارسایری ،تساثرسی) ثرب  17.92دزقرد دز زتجرِ دٍم ٍ زدُ اقرلی G

(فیصیه) ثب  16.09دزقد دز زتجِ غَم لساز دازًد .دز ایي هیربى زدُ اقرلی ( Dهٌػرَربت ،وبغرر) ثرب  0.55دزقرد،
ووتسیي هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ثِ خَد اختكربـ دادُ اغرت .الشم ثرِ ذورس
اغت وِ  4.57دزقد اش پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزربزی ایربالت
هتحدُ آهسیىب فبلد زدُ هَضَػی ثس اغبظ زدُثٌدی غی.پی.غی ثَدًد وِ دز ردٍل ثب ولوِ «ًبهؿتف» 1ثِ آًْب اؾبزُ
ؾدُ اغت.

1 . Unknown
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جذيل  .3حًزٌ مًضًػی پرياوٍَای ثبت اختراع بیهالمللی ایران
ًوبت خص تا اتُ ٌدی CPC

ػٌَاى اتُ

فراٍاًی

تاصد

A

ضسٍزیبت اًػبًی

106

19.38

B

ػولیبت ارسایی ،تساثسی

98

17.92

G

فیصیه

88

16.09

C

ؾیوی ،هتبلَزضی

85

15.54

H

الىتسیػیتِ

74

13.53

F

هٌْدغی هىبًیه ،زٍؾٌبیی ،گسهب ،اغلحِّب ،اًفزبز

42

7.68

E

غبختّبی حبثت

26

4.75

D

هٌػَربت ،وبغر

3

0.55

Unknown

ًبهؿتف

25

4.57

547

100

فساٍاًی ول

ًوَداز ً 2ؿبى هیدّد وِ دز فبقلِ غبلّبی  1971تب  2005فساٍاًی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز 8
زدُ اقلی  Aتب  Hدازای ًَغبًبت رصهی اغت .دز ثبشُ شهربًی ً 2006-2010یرص فساٍاًری پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع
ثیيالوللی ایساى ثِ تستیت دز زدُّبی اقلی ( Hالىتسیػیتِ)( C ،ؾیوی ،هتبلَزضی) ٍ ( Bػولیربت ارسایری ،تساثرسی)
ًػجت ثِ غبیس زدُّب ثب افصایؽ ّوساُ اغت؛ اهب دز دٍ ثبشُ شهبًی پع اش آى یؼٌی دز فبقلِ غبلّربی  2006ترب 2019
ؾبّد افصایؽ لبثل تَرْی دز فساٍاًی پسٍاًِّبی حجت اخترساع ثریيالوللری ایرساى ،دز غرِ زدُ اقرلی ( Aضرسٍزیبت
اًػبًی)( B ،ػولیبت ارسایی ،تساثسی) ٍ ( Gفیصیه) ًػجت ثِ غبیس زدُّبی هَضَػی ّػتین.

ومًدار  .2تًزیغ فراياوی پرياوٍَای ثبت اختراع بیهالمللی ایران بر اساس
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ردٌبىذی CPC

فاطمه عبداللهی ي وادر وقشیىه
پبسخ ِ سؤال سَم پصٍّص .پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالولل ی ای راى تا ک دام اتُّ بی هَض َػی
یطاریي اساٌبتاو ٍ ااعبػبو اا تاضاِاًد؟

عجك یبفتِّبی ردٍل  ،4پسٍاًِّبی حجت اختساع ثریيالوللری ایرساى دز زدُ اقرلی ( Gفیصیره) ثرب  20.34دزقرد
ثیؿتسیي ازربػبت زا ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع دازًد ٍ دز زدُ اقلی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثب  19.85دزقد ثیؿتسیي
اغتٌبدات زا اش غَی پسٍاًِّبی حجت اختساع دزیبفت وسدُاًدّ .وچٌیي پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللری ایرساى دز زدُ
اقلی ( Cؾیوی ،هتبلَزضی) ثب  35.22دزقد ثیؿتسیي ازربػبت زا ثِ همبلِّبی ػلوی دازًد ٍ دز زدُ اقلی زدُ اقلی
( Bػولیبت ارسایی ،تساثسی) ثب  26.03دزقد ثیؿتسیي هیصاى اغتٌبدّب زا اش غَی همبلِّبی ػلوی دزیبفت وسدُاًد.
جذيل  .4میسان ارجاػات ي استىادات پرياوٍَای ثبت اختراع بیهالمللی ایران در َر حًزٌ مًضًػی

زدُثٌدی CPC

اغتٌبدات

ازربػبت

اغتٌبدات

فساٍاًی دزقد فساٍاًی دزقد فساٍاًی دزقد فساٍاًی دزقد فساٍاًی دزقد فساٍاًی دزقد

A

795

15.06

386

19.72

632

14.73

374

16.50 163 19.85

12

16.44

B

810

15.34

300

15.33

698

16.27

281

11.34 112 14.92

19

26.03

C

799

15.14

174

8.89

451

10.51

158

8.39

35.22 348

16

21.92

D

23

0.44

2

0.10

19

0.44

2

0.11

4

0.40

0

0

E

303

5.74

92

4.70

303

7.06

92

4.88

0

0

0

0

F

365

6.91

52

2.66

362

8.44

52

2.76

3

0.30

0

0

G

20.80 1098

360

18.40

873

20.34

344

22.77 225 18.26

16

21.92

H

814

15.42

369

18.86

681

15.87

359

13.46 133 19.06

10

13.7

Unknown

272

5.15

222

11.34

272

6.34

222

11.78

0

0

0

0

فساٍاًی ول

5279

100

1957

100

4291

100

1884

100

988

100

73

100

ثِعَز ولی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز زدُ اقلی ( Gفیصیره) ثیؿرتسیي هیرصاى ازربػربت (1098
ازربع) ٍ دز اقلی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثیؿتسیي هیصاى اغتٌبدات ( 386اغتٌبد) زا دازًد .ووتسیي هیصاى ازربػربت ٍ
اغتٌبدات ًیص هتؼلك ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز زدُ اقلی ( Dهٌػَربت ،وبغر) ثرب  23ازرربع ٍ دٍ
اغتٌبد اغت.
پبسخ ِ سؤال چْبام پصٍّص .پرٍاًِّبی ثبت اخاراع اساٌبتکٌٌدُ ِ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالوللی
ایراى ،ر اسبض اتُ ٌدی سی.پی.سی تا کدام اتُّبی هَضَػی قراا تااًد؟

پع اش تزصیِ ٍ تحلیل حَشُّبی هَضَػی پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی
ایساى هؿتف ؾد وِ پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثرب  22.42دزقرد ،ثیؿرتسیي
هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ دازًد ٍ ًتػتیي زتجِ زا ثِ خَد اختكبـ دادُاًد .پرع اش
آى ًیص ثِتستیت پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Hالىتسیػیتِ) ثب  17.7دزقد ٍ زدُ اقلی ( Gفیصیه) ثب
 14.89دزقد دز زتجِّبی ثؼدی لساز دازًد .دز ایي هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقرلی ( Dهٌػرَربت؛
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ًوبد ثتؽ دز

ول ازربػبت

ول اغتٌبدات

پسٍاًِّبی حجت اختساع
ازربػبت

همبلِّبی ػلوی

تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران

وبغر) ثب  0.17دزقد ،ووتسیي هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع اغتٌبدوٌٌدُ دازًد (ًگبُ وٌید ثِ ردٍل .)5
پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثب  21.55دزقد ،ثیؿتسیي هیصاى ازربػبت زا ثِ
پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دازًد ٍ ًتػتیي زتجِ زا ثِ خَد اختكبـ دادُاًرد .پرع اش آى ًیرص ثرِتستیرت
پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Hالىتسیػیتِ) ثب  16.88دزقد ٍ زدُ اقلی ( Bػولیبت ارسایی ،تساثسی)
ثب  14.86دزقد دز زتجِّبی ثؼدی لساز دازًد .دز ایي هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Dهٌػَربت،
وبغر) ثب  0.16دزقد ،ووتسیي هیصاى ازربػبت زا ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دازًد.
جذيل  .5حًزٌ مًضًػی پرياوٍَای ثبت اختراع استىادکىىذٌ
ًوبت خص تا
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اتُ ٌدی CPC

پرٍاًِ ّبی ثبت اخاراع

ػٌَاى اتُ

ااعبػبو

فراٍاًی

تاصد

فراٍاًی

تاصد

A

ضسٍزیبت اًػبًی

399

22.42

406

21.55

H

الىتسیػیتِ

315

17.7

318

16.88

G

فیصیه

265

14.89

277

14.7

B

ػولیبت ارسایی؛ تساثسی

235

13.2

280

14.86

Unknown

ًبهؿتف

220

12.36

221

11.73

C

ؾیوی؛ هتبلَزضی

195

10.96

224

11.89

E

غبختّبی حبثت

93

5.22

97

5.15

F

هٌْدغی هىبًیه؛ زٍؾٌبیی؛ گسهب؛ اغلحِّب؛ اًفزبز

55

3.09

58

3.08

D

هٌػَربت؛ وبغر

3

0.17

3

0.16

1780

100

1884

100

فساٍاًی ول

پبسخ ِ سؤال پٌجن پصٍّص .پرٍاًِّبی ثبت اخاراع هَات اساٌبت ِ پرٍاًِّبی ثبت اخاراع یيالولل ی
ایراى ،ر اسبض اتُ ٌدی سی.پی.سی تا کدام اتُّبی هَضَػی قراا تااًد؟

ّوبى عَز وِ دز ردٍل  6لبثل هؿبّدُ اغت پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثرِ زدُ اقرلی ( Bػولیربت ارسایری،
تساثسی) ثب  20.98دزقد ،ثیؿتسیي هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع هَزد اغتٌبد دازًد ٍ ًتػتیي زتجِ زا
ثِ خَد اختكبـ دادُاًد .پع اش آى ًیص ثِتستیت پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثب
 18.91دزقد ٍ زدُ اقلی ( Gفیصیه) ثب  14.8دزقد دز زتجِّبی ثؼدی لساز دازًد .دز ایري هیربى پسٍاًرِّربی حجرت
اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Dهٌػَربت ،وبغر) ثب  1.03دزقد ووتسیي هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى پسٍاًرِّربی حجرت
اختساع هَزد اغتٌبد ثِ خَد اختكبـ دادُاًد.
ثِ لحبػ هیصاى اغتٌبد دزیبفتی اش غَی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ًیص ،پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ
زدُ اقلی ( Gفیصیه) ثب  20.46دزقد ،ثیؿتسیي هیصاى اغتٌبد زا دزیبفت وسدُاًد ٍ دز زتجِ ًتػت لساز دازًد .پرع اش
آى ًیص ثِتستیت پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Bػولیبت ارسایی ،تساثسی) ثب  18.25دزقد ٍ زدُ اقلی
( Aضسٍزیبت اًػبًی) ثب  17.06دزقد دز زتجِّبی ثؼدی لساز دازًد .دز ایي هیبى پسٍاًِّبی حجت اخترساع هسثرَط ثرِ
زدُ اقلی ( Dهٌػَربت ،وبغر) ثب  0.86دزقد ،ووتسیي هیصاى اغتٌبد زا دزیبفت وسدُاًد.
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فاطمه عبداللهی ي وادر وقشیىه
جذيل  .6حًزٌ مًضًػی پرياوٍَای ثبت اختراع مًرد استىاد
اتُ ٌدی CPC

فراٍاًی

تاصد

فراٍاًی

تاصد

B

ػولیبت ارسایی ،تساثسی

730

20.98

783

18.25

A

ضسٍزیبت اًػبًی

658

18.91

732

17.06

G

فیصیه

515

14.8

878

20.46

H

الىتسیػیتِ

426

12.24

469

10.93

C

ؾیوی ،هتبلَزضی

399

11.47

570

13.28

F

هٌْدغی هىبًیه ،زٍؾٌبیی ،گسهب ،اغلحِّب ،اًفزبز

356

10.23

366

8.53

E

غبختّبی حبثت

203

5.84

257

5.99

Unknown

ًبهؿتف

156

4.48

199

4.64

D

هٌػَربت؛ وبغر

36

1.03

37

0.86

3479

100

4291

100

فساٍاًی ول

پبسخ ِ سؤال ضطن پصٍّص .حَزُ هَضَػی هقبلِّبی ػلوی اساٌبتکٌٌدُ ِ پرٍاًِّبی ثبت اخا راع
یيالوللی ایراى ،ر اسبض اتُ ٌدی پبیگبُ اسکَپَض چیست؟

هغبثك ردٍل  ،7همبلِّبی ػلوی اغتٌبدوٌٌدُ ،ثس اغبظ  13حَشُ هَضَػی اقلی دز پبیگبُ اغىَپَظ هَزد تزصیِ
ٍ تحلیل لساز گسفتِاًد .همبلِّبی هسثَط ثِ دٍ حَشُ هَضَػی هٌْدغی ؾیوی ٍ هٌْدغی ثرب  16.44دزقرد ثیؿرتسیي
هیصاى ازربع ٍ فساٍاًی زا دازًد ٍ ثِعَز هؿتسن ًتػتیي زتجِ زا ثِ خَد اختكبـ دادُاًد .پرع اش آى ًیرص ثرِتستیرت
همبلِّبی ػلوی هسثَط ثِ حَشُ هَضَػی ػلَم وبهپیَتس ثرب  15.07دزقرد ٍ حرَشُ هَضرَػی ثیَؾریوی ،ضًتیره ٍ
شیػتؾٌبغی هَلىَلی ثب  9.59دزقد دز زتجِّبی ثؼدی لساز دازًد .دز ایي هیبى همبلِّربی ػلوری هسثرَط ثرِ حرَشُ
هَضَػی دازٍؾٌبغی ،غنؾٌبغی ٍ دازٍغبشی ٍ ًیص حَشُ هَضَػی ایوٌیؾٌبغی ٍ هیىسٍةؾٌبغی ّسودام ثرب 1.37
دزقد ووتسیي هیصاى ازربػبت ٍ فساٍاًی زا دز هیبى همبلِّبی ػلوی اغتٌبدوٌٌدُ ثِ خَد اختكبـ دادُاًد.
پبسخ ِ سؤال ّفان پصٍّص .حَزُ هَضَػی هقبلِّبی ػلوی هَات اس اٌبت پرٍاً ِّ بی ثب ت اخا راع
یيالوللی ایراى ،ر اسبض اتُ ٌدی پبیگبُ اسکَپَض چیست؟

همبلِّبی ػلوی هَزد اغتٌبد ،ثس اغبظ  20حَشُ هَضَػی اقلی دز پبیگبُ اغىَپَظ هَزد تزصیِ ٍ تحلیل لرساز
گسفتِاًد وِ اعالػبت آًْب دز ردٍل  8دزد ؾدُ اغت .عجك ایي ردٍل همبلِّبی ػلوی هسثَط ثرِ حرَشُ هَضرَػی
ثیَؾیوی ،ضًتیه ٍ شیػتؾٌبغی هَلىَلی ثب  22.38دزقد ثیؿتسیي هیصاى فساٍاًی ( 184ػٌَاى) زا دازًرد ٍ ًتػرتیي
زتجِ زا ثِ خَد اختكبـ دادُاًد .پع اش آى ًیص ثِتستیت همبلِّبی ػلوی هسثَط ثِ حَشُ هَضَػی ؾریوی ثرب 15.21
دزقد ٍ حَشُ هَضَػی هٌْدغی ثب  15.09دزقد دز زتجِّبی ثؼدی لساز دازًد .دز ایي هیبى همبلِّبی ػلوی هسثرَط
ثِ حَشُّبی هَضَػی ٌّس ٍ ػلَم اًػبًی ،وػت ٍ وربز ،هردیسیت ٍ حػربثدازی ٍ ًیرص حرَشُ هَضرَػی ثْداؾرت
حسفِای ّسودام ثب  0.24دزقد ووتسیي هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى همبلِّبی ػلوری هرَزد اغرتٌبد ثرِ خرَد اختكربـ
دادُاًد.
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ًوبت خص تا

پرٍاًِّبی ثبت اخاراع

ػٌَاى اتُ

اساٌبتاو

تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران
جذيل  .7حًزٌ مًضًػی مقالٍَای ػلمی استىادکىىذٌ
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اتیف

حَزُ هَضَػی اساٌبتکٌٌدُ

ااعبػبو

هقبلِّبی ػلوی
فراٍاًی

تاصد

فراٍاًی

تاصد

1

هٌْدغی ؾیوی

12

16.44

12

16.44

2

هٌْدغی

12

16.44

12

16.44

3

ػلَم وبهپیَتس

11

15.07

11

15.07

4

ثیَؾیوی ،ضًتیه ٍ شیػتؾٌبغی هَلىَلی

7

9.59

7

9.59

5

ػلَم وؿبٍزشی ٍ شیػتؾٌبغی

6

8.22

6

8.22

6

دًداًپصؾىی

6

8.22

6

8.22

7

ػلَم هحیظشیػت

4

5.48

4

5.48

8

پصؾىی

4

5.48

4

5.48

9

ؾیوی

3

4.11

3

4.11

10

اًسضی

3

4.11

3

4.11

11

ػلَم هَاد

3

4.11

3

4.11

12

دازٍؾٌبغی ،غنؾٌبغی ٍ دازٍغبشی

1

1.37

1

1.37

13

ایوٌیؾٌبغی ٍ هیىسٍةؾٌبغی

1

1.37

1

1.37

فساٍاًی ول

73

100

73

100

ّوچٌیي ثِ لحبػ هیصاى اغتٌبد دزیبفتی اش غَی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ًیص ،همبلِّبی ػلوی هسثَط
ثِ حَشُ هَضَػی ثیَؾیوی ،ضًتیه ٍ شیػتؾٌبغی هَلىرَلی ثرب  23.89دزقرد ثیؿرتسیي هیرصاى اغرتٌبد زا دزیبفرت
وسدُاًد ٍ دز زتجِ ًتػت لساز دازًد .پع اش آى ًیص ثِتستیت همبلِّبی ػلوی هسثَط ثِ حرَشُ هَضرَػی هٌْدغری ثرب
 15.28دزقد ٍ حَشُ هَضَػی ؾیوی ثب  13.56دزقد دز زتجِّبی ثؼدی لساز دازًد .دز ایي هیبى همبلرِّربی ػلوری
هسثَط ثِ حَشُّبی هَضَػی ٌّس ٍ ػلَم اًػبًی ،وػت ٍ وبز ،هدیسیت ٍ حػبثدازی ٍ ًیص حَشُ هَضَػی ثْداؾت
حسفِای ّسودام ثب  0.2دزقد ووتسیي هیصاى اغتٌبد زا دز هیبى همبلِّبی ػلوی هَزد اغتٌبد ثِ خَد اختكبـ دادُاًد.
جذيل  .8حًزٌ مًضًػی مقالٍَای مًرد استىاد
اتیف

حَزُ هَضَػی هَات اساٌبت

اساٌبتاو

هقبلِّبی ػلوی
فراٍاًی

تاصد

فراٍاًی

تاصد

1

ثیَؾیوی ،ضًتیه ٍ شیػتؾٌبغی هَلىَلی

184

22.38

236

23.89

2

ؾیوی

125

15.21

134

13.56

3

هٌْدغی

124

15.09

151

15.28

4

هٌْدغی ؾیوی

81

9.85

87

8.81

5

پصؾىی

51

6.20

55

5.57

6

ػلَم وبهپیَتس

51

6.20

72

7.29

7

فیصیه ٍ غتبزُؾٌبغی

48

5.84

58

5.87
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ادامٍ جذيل  .8حًزٌ مًضًػی مقالٍَای مًرد استىاد
فراٍاًی

تاصد

فراٍاًی

تاصد

8

ػلَم وؿبٍزشی ٍ شیػتؾٌبغی

39

4.74

53

5.36

9

ػلَم هَاد

35

4.26

36

3.64

10

چٌدزؾتِای

27

3.28

33

3.34

11

دازٍؾٌبغی ،غنؾٌبغی ٍ ،دازٍغبشی

12

1.46

13

1.32

12

اًسضی

11

1.34

13

1.32

13

ایوٌیؾٌبغی ٍ هیىسٍةؾٌبغی

11

1.34

17

1.72

14

ػلَم شهیي ٍ غیبزات

8

0.97

8

0.81

15

داهپصؾىی

3

0.36

9

0.91

16

ػلَم هحیظشیػت

3

0.36

4

0.40

17

ػلَم اػكبة

3

0.36

3

0.30

18

ٌّس ٍ ػلَم اًػبًی

2

0.24

2

0.20

19

وػت ٍ وبز ،هدیسیت ٍ حػبثدازی

2

0.24

2

0.20

20

ثْداؾت حسفِای

2

0.24

2

0.20

21

فساٍاًی ول

822

100

988

100

حث ٍ ًایجِگیری
اگسچِ همبلِّبی چبح ؾدُ دز غغح ثیيالوللی هیتَاًد هالن هْوی ثسای زؾد ػلوی وؿَز ثبؾد ،اهب تَرِ ثیؿتس
غیبغتهدازاى ػلوی وؿَز زٍی اختساػبت ٍ تزبزیغبشی آًْب هیتَاًد ثبػج زؾد التكبدی ٍ ػلوری وؿرَز گرسدد
(هحودیرَشداًی ٍ دیگساى.)1395 ،
ثب تَرِ ثِ دٍزُ  49غبلِ هَزد ثسزغیً ،تبیذ ایي پطٍّؽ ًؿبى داد ،دز  14غبل اخیس ،فساٍاًری پسٍاًرِّربی حجرت
اختساع ثیيالوللی ایساى دز پبیگبُ ادازُ حجت اختساع ٍ ػالهت تزبزی ایبالت هتحدُ آهسیىب زؾد قؼَدی داؾتِ اغت .اش
دالیل غیس قؼَدی اختساػبت دز دِّ اخیس هیتَاى ثِ تغییرس ٍ تحرَالت ٍ ایزربد ثسخری شیسغربختّرب ٍ الرداهبت
قَزتگسفتِ دز زاغتبی تحمك اّداف غٌد چؿناًداش ثیػتغبلِ روَْزی اغالهی ایساى ،تحمك اّداف ٍ اٍلَیتّبی
تكسیحؾدُ دز ًمؿِ ربهغ ػلوی وؿَز ٍ غبیس اغٌبد ثبالدغتی دز حَشُ هبلىیت فىسی دز ایساى اؾبزُ وسد وِ دز ایري
زاغتب وبًَى پتٌت ایساى ٍ قٌدٍق حوبیت اش پطٍّؿگساى ٍ فٌبٍزاى وؿَز ،رْت ووه ثِ غیبغت تجردیل داًرؽ ثرِ
حسٍت ٍ حوبیت اش پطٍّؽّب ٍ ًَآٍزیّبی پطٍّؿگساى ٍ هتتسػبى ررَاى ایساًری دز غرغَ هلری ٍ ثریيالوللری،
حوبیت هبلی اش حجت اختساػبت خبزری زا اًزبم هیدٌّد.
دز دًیبی زلبثتی اهسٍش ،غیبغتگرازی دز حَشُ ػلن ٍ فٌّبٍزی ،افصایؽ تَاى زلبثتپریسی وؿَزّب زا ثب خرَد ثرِ
ّوساُ دازد (اهبهی ٍ دیگساى .)1397 ،اش عسفی ثب تػلظ ّسچِ ثیؿتس التكبد داًرؽثٌیربى ،غرسهبیِگررازی دز پرطٍّؽ
هیتَاًد ػبهل اقلی ٍ ثحساًی هَفمیت وؿَزّب ثبؾد .اشآًزبورِ هٌربثغ دٍلرتّرب هحردٍد اغرت ٍ ّورِ حرَشُّرب ٍ
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اتیف

هقبلِّبی ػلوی

حَزُ هَضَػی هَات اساٌبت

اساٌبتاو

تحلیل مًضًعی استىادات ي ارجاعات به پرياوههای ثبت اختراع بیهالمللی ایران

هحَزّبی تحمیمبتی لبثل پَؾؽ ٍ حوبیت ّوِ ربًجِ ًیػتٌد ،ثِ هٌظَز اغتفبدُ وبزا اش هٌربثغ هَررَد ،تؼیریي اٍلَیرت
هٌغمی ثسای تكوینگیسی اهسی ارتٌبة ًبپریس اغت (لبضیًَزی ٍ لبضریًرَزی .)1391 ،اٍلَیرتگررازی اش ربیگربُ
ٍیطُای دز غیبغتگرازی ػلن ،فٌّبٍزی ٍ ًَآٍزی ثسخَزداز اغت چساوِ ًِ تٌْرب اثؼربد زؾرد ػلوری وؿرَز زا تؼیریي
هیوٌد ،ثلىِ تَغؼِ ارتوبػی-التكبدی زا ًیص تحت تأحیس لساز هیدّد (فبعوی ٍ آزاغتی .)1398 ،یىی اش همَلرِّربی
اٍلَیتگرازی دز ػلن ،فٌّبٍزی ٍ ًَآٍزی ،اٍلَیتگرازی هَضَػی اغت .ثٌبثسایي ،دز پطٍّؽ حبضس ثرِ ؾٌبغربیی ٍ
ازاهِ حَشُّبی هَضَػی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی هٌتػت ثِ ایساى ٍ حَشُّبی هَضَػی هسثَط ثرِ هٌربثغ ٍ
اغتٌبدّبی آًْب پسداختِ ؾدّ .وچٌیي حَشُّبی هَضَػی وِ ثیؿتسیي اغتٌبدّب زا اش غرَی پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع
ثیيالوللی هٌتػت ثِ ایساى دزیبفت وسدُ ثَدًد ٍ ًیص حَشُّبی هَضَػی وِ ثیؿتسیي ازربػبت زا ثِ پسٍاًِّربی حجرت
اختساع ثیيالوللی هٌتػت ثِ ایساى داؾتٌد ؾٌبغبیی ؾدًد وِ ایي هْن هیتَاًد دز شهیٌِ اٍلَیرتگررازی هَضرَػی دز
حَشُ غیبغتگرازی ػلن ،فٌّبٍزی ٍ ًَآٍزی هَزد تَرِ لساز گیسد.
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اشآًزبوِ اغتٌبدّب ًؿبىدٌّدُ پیًَد ٍالؼی ثیي ػلن ٍ فٌّبٍزی ّػتٌد (تَغِي ٍ 1دیگساى ٍ )2000 ،اغتٌبد ثرِ هٌربثغ
غیس پسٍاًِ حجت اختساع ،ثِػٌَاى ؾبخكی ثسای غٌزؽ غْن پطٍّؽّبی ػلوی دز ًَآٍزیّربی فٌری ،دز ثػریبزی اش
حَشُّبی هجتٌی ثس ػلن دز ًظس گسفتِ ؾدُ اغت (چي ٍ 2دیگساى ،)2019 ،دز ایي زاغتب ثب زدیبثی اغتٌبدّبی هَرَد دز
هتي پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ٍ ًیص دز رْت هؼىَظ آى ثب زدیبثی اغتٌبدّبی دادُؾدُ ثِ پسٍاًِّبی حجت
اختساع ثیيالوللی ایساى هؿتف ؾد وِ پسٍاًِّبی حجت اختساع دز زدُّبی هَضَػی هتتلا ًػجت ثِ همبلِّبی ػلوی
غْن ثیؿتسی اش هٌبثغ ٍ آحبز اغتٌبدوٌٌدُ زا ثِ خَد اختكبـ دادُاًد ٍ ازربػبت ٍ اغتٌبدّبی ثیؿتسی زا ًیرص دزیبفرت
وسدُاًد.
عجك یبفتِّبی پطٍّؽ ،ثیؿتس پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى هتؼلك ثِ زدُ اقلی ( Aضرسٍزیبت اًػربًی)
ّػتٌدً .تبیذ پطٍّؽّبی اًزبمؾدُ تَغظ هزیدی ٍ دّمبًی ( ،)1389ػجرد خردا ٍ دیگرساى (ً ٍ )1390یرص پرطٍّؽ
حیدزی ( )1397ثسخالف پطٍّؽ حبضس اغت وِ ًؿبى هیدٌّد ثیؿتسیي پسٍاًِّبی حجرت اخترساع ثریيالوللری ایرساى
هسثَط ثِ حَشُ ؾیوی ٍ هتبلَزضی اغت وِ ثتؿی اش ایي تفبٍت هیتَاًد هسثَط ثرِ تفربٍت دز ًرَع ًظربم زدُثٌردی
(غی.پی.غی یب آی.پی.غی) اًتتبةؾدُ ثسای تحلیل پسٍاًِّبی حجت اختساع ثبؾد ٍ ثتؽ دیگرس هسثرَط ثرِ افرصایؽ
فساٍاًی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز زدُ اقلی ( Aضسٍزیبت اًػبًی) ًػجت ثِ زدُ اقرلی ( Cؾریوی؛
هتبلَزضی) دز غبلّبی اخیس اغت .پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز زدُ اقلی ( Dهٌػَربت ،وبغر) هؿبثِ ثب
یبفتِّبی پطٍّؽ ػجد خدا ٍ دیگساى ( )1390ووتسیي هیصاى فساٍاًی زا دز هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى
ثِ خَد اختكبـ دادُاًد ٍ هؿبثِ ثب یبفتِّبی حبقل اش پطٍّؽ هحودی رَشداًی ( ٍ )1395هزیدی دّمبًی ()1389
ووتسیي هیصاى ازربػبت ٍ اغتٌبدّب زا داؾتِاًد.
پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى دز زدُ اقلی ( Cؾیوی ،هتبلَزضی) ثیؿرتسیي ازربػربت زا ثرِ همبلرِّربی
ػلوی دازًد ٍ زدُ اقلی ( Bػولیبت ارسایی ،تساثسی) ثیؿتسیي اغتٌبدّب زا اش غَی همبلِّبی ػلوی دزیبفت وسدُاًرد.
پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثرِ زدُ اقرلی ( Gفیصیره) ،ثیؿرتس اش غربیس
زدُّبی اقلی اغتٌبد وسدُاًد ٍ اش غَی پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Aضسٍزیبت اًػربًی) ثیؿرتسیي

1 . Tussen
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تؼداد اغتٌبد زا دزیبفت وسدُاًدّ .وچٌیي ووتسیي هیرصاى ازربػربت ٍ اغرتٌبدّبی دزیربفتی پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع
ثیيالوللی ایساى ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع هسثَط ثِ زدُ اقلی ( Dهٌػَربت ،وبغر) اختكبـ دازد.
پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ثرِ همبلرِّربی ػلوری هسثرَط ثرِ حرَشُ هَضرَػی ثیَؾریوی ،ضًتیره ٍ
شیػتؾٌبغی هَلىَلی ثیؿتس اش غبیس حَشُّبی هَضَػی اغتٌبد وسدُاًد ٍ اش غَی همبلِّربی ػلوری هسثرَط حرَشُ
هَضَػی هٌْدغی ؾیوی ٍ هٌْدغی ثیؿتسیي تؼداد اغتٌبد زا دزیبفت وسدُاًدّ .وچٌیي ووترسیي هیرصاى ازربػربت ثرِ
حَشُ هَضَػی ٌّس ٍ ػلَم اًػبًی ،حَشُ هَضَػی وػرت ٍ وربز ،هردیسیت ٍ حػربثدازی ٍ ًیرص حرَشُ هَضرَػی
ثْداؾت حسفِای اختكبـ یبفتِ اغت .ووتسیي هیصاى اغتٌبدّب ًیص ثِ حَشُ هَضَػی ایوٌیؾٌبغی ٍ هیىسٍةؾٌبغی
ٍ ًیص حَشُ هَضَػی دازٍؾٌبغی ،غنؾٌبغی ٍ دازٍغبشی اختكبـ دازد.
اغتٌبد ثِ هٌبثغ غیس پسٍاًِ حجت اختساع دزٍالغ ًؿبًی اش رسیبى داًؽ اغت ٍ ًؿبى هیدّد وِ پیؿسفتّبی فٌی ترب
چِ اًداشُ ثس یبفتِّبی ػلوی اغتَاز اغت (ثیگدلی ٍ قساعی ؾیساشی .)1395 ،ثسزغی هٌبثغ ٍ اغتٌبدّبی پسٍاًرِّربی
همبلِّب ػلوی دازًد وِ هیتَاًد ثِ دلیل هبّیت فٌبٍزهحَزی آًْب ًػجت ثِ همبلِّبی ػلوی ثبؾد.
ثِعَز ولی پطٍّؽ حبضس ثب هغبلؼِ پیًَد اغتٌبدی هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ٍ آحبز هَزد اغتٌبد
آًْب (پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ همبلِّبی ػلوی) ٍ ًیص هغبلؼِ پیًَد اغتٌبدی هؼىَظ هیربى پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع
ثیيالوللی ایساى ٍ آحبز اغتٌبدوٌٌدُ ثِ آًْب (پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ همبلِّبی ػلوری) ،هٌزرس ثرِ تَغرؼِ ؾرٌبخت دز
خكَـ ٍضؼیت حَشُّبی هَضَػی اغتٌبدات ٍ ازربػبت ثِ پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ؾدُ اغت.
پیطٌْبتّبی اعرایی پصٍّص
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ٍ یبفتِّبی پطٍّؽ حبضس پیؿٌْبدّبی ارساهی شیس ازاهِ هیگسدد:
 .1ؾٌبغبیی حَشُّبی هَضَػی دازای لبثلیت وبزثسدیؾدى دز ثتؽّبی قٌؼتی ٍ غیسقٌؼتی ٍ غسهبیِگررازی دز
آى حَشُّب (ثس اغبظ ًیبش وؿَز ٍ غبشهبىّبی ذیزثظ)؛
 .2تَغؼِ ،تزبزیغبشی ٍ یب ثَهیغبشی آى دغتِ اش پسٍاًِّبی حجت اختساع ثریيالوللری ایرساى ورِ لبثلیرت تَغرؼِ ٍ
تزبزیغبشی دازًد.
پیطٌْبت رای پصٍّصّبی آتی
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ حبقل اش پطٍّؽِ حبضس پیؿٌْبد هیؾَد هَضَعّبی شیس ًیص هَزد پطٍّؽ لساز گیسًد:
 .1تحلیل ٍ هكَزغبشی ؾجىِ هَضَػی هٌبثغ ٍ اغتٌبدّبی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایرساى ٍ همبیػرِ آى ثرب
غبیس وؿَزّب؛
 .2تحلیل اغتٌبدی ٍ هَضَػی هٌبثغ ٍ اغتٌبدّبی خبزری پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى؛
 .3تحلیل ٍ ثسزغی دالیل ونثَدى هیصاى اغتٌبد دز ثسخی زدُّبی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى؛
 .4ازشیبثی همبیػِای ٍ تحلیل ّنزخدادی ٍاضگبى هٌبثغ ٍ اغتٌبدّبی پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایرساى ٍ غربیس
وؿَزّب (ثب دزًظسگسفتي دادُّبی هَرَد دز غبیس پبیگبُّبی حجت اختساع ٍ پبیگبُّبی اغتٌبدی)؛
 .5ازشیبثی همبیػِای شٍدّبی وتبثؿٌبختی ٍ شٍدّبی ّناغتٌبدی دز پسٍاًِّبی حجت اختساع ثیيالوللی ایساى ٍ غربیس
وؿَزّب.
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.423
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.76 -65
تَولیشادُ زاٍزی ٍ غْیلی .)1392( .ثسزغی هغبلؼبت اغتٌبدی پسٍاًِّبی حجت اختساع .زّیبفت.31-13 ،55 ،
حبضسی ،افػبًِ ،تَولیشادُ زاٍزی ،هحود ،احودیً ،دا ٍ غْیلی ،فساهسش .)1395( .تجییي چگًَگی پیًَرد فٌّربٍزی ٍ
ػلن :هغبلؼِ هَزدی حَشُ ًبًَالىتسًٍیه .پطٍّؽًبهِ وتبثدازی ٍ اعالعزغبًی.280-261 ،)2( 6 ،
حیدزی ،وجسی .)1397( .تحلیل ٍ هكَزغبشی ؾجىِ ّوىبزی هتتسػبى وؿَز ثس اغبظ پسٍاًِّربی حجرت اخترساع دز
پبیگبُ پبیبىًبهِ  .USPTOوبزؾٌبغی ازؾد ػلنغٌزی ،داًؿگبُ ؾبّد.
شاّدی ،ؾیسیي .)1397( .ثسزغی هیصاى اغتٌبد ثِ هزلِّبی اًگلیػیشثبى ایساًی دز پسٍاًِّبی حجت اختساع ثریيالوللری.
پبیبىًبهِ وبزؾٌبغی ازؾد ػلنغٌزی .داًؿىدُ هدیسیت ،داًؿگبُ تْساى.
ؾْجبشی هٌؿبدی ،الِْ ،حبضسی ،افػبًِ ٍ تَولیشادُ زاٍزی ،هحود .)1396( .هغبلؼِ ؾدت اغتٌبد ثِ پسٍاًِّربی حجرت
اختساع دز همبالت هزالت ؾیوی ایساى .پطٍّؽًبهِ ػلنغٌزی.92-71 ،)1( 3 ،
ػجد خدا ،هحود ّیَاًَ ،زٍشی ،ػلیسضب ٍ زاًٍد ،غبهبى .)1390( .تحلیل هَضَػی پسٍاًِّبی حجت اخترساع هتتسػربى
ایساًی دز پبیگبُّبی ثیيالوللی حجت اختساع دز فبقلِ غبلّبی  .1976-2011پیبٍزد غالهت.42-51 ،)5( 5 ،
ػالهی آزاًی ،هحودً ،مؿیًٌِ ،بدز ٍ عبّسی ،هْدی .)1391( .ؾربخفّربی خسٍرری ػلرن ٍ فٌّربٍزی دز روْرَزی

اغالهی ایساى :هغبلؼِ هَزدی زاثغِ هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع ٍ تَلیدات ػلوی هتتسػربى ایساًری .پرطٍّؽًبهرِ
پسداشؼ ٍ هدیسیت اعالػبت.1052-1033 ،)4( 27 ،

فبعوی ،غید هْدی؛ آزاغتی ،هحودزضب .)1398( .اٍلَیتگرازی حَشُّبی ػلن ،فٌّبٍزی ٍ ًرَآٍزی .غیبغرت ػلرن ٍ
فٌّبٍزی.133-118 ،)2( 11 ،
لبضی ًَزی ،غید غپْس ٍ لبضی ًَزی ،غید غسٍؼ .)1391( .همدهِای ثس غیبغتگرازی ػلرن ،فٌّربٍزی ٍ ًرَآٍزی.
تْساى :داًؿگبُ تسثیت هدزظ ،هسوص ًؿس آحبز ػلوی.
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 تحلیل اغتٌبدی تغجیمی پسٍاًِّبی حجت اختساع هتتسػبى ایساًی ٍ تسویرِای دز.)1389( .ُ هطد، دّمبًی، هَغی،هزیدی

ٍ  فكلٌبهِ داًؽؾٌبغی (ػلَم وتبثدازی ٍ اعالعزغربًی.2008  تب1988 پبیگبُّبی ثیيالوللی حجت اختساع اش غبل
.88 -76 ،)9( 3 ،)فٌّبٍزی اعالػبت
 تسغین ًمؿِ ػلوری پسٍاًرِّربی حجرت اخترساع.)1395( . احود، ػبقفِ ٍ ؾؼجبًی، ػبقوی،ًِ فسشا،هحودی رَشداًی

 حضٍّؽًبهِ پسداشؼ ٍ هدیسیت.1970-2014 هتتسػبى ایساًی دز پبیگبُّبی ثیيالوللی حجت اختساع عی غبلّبی
.889-873 ،)4( 31 ،اعالػبت
ِ ثسزغی الگَی ؾجىِ رسیبى داًؽ هیبى هتتسػبى ثس اغبظ تحلیل ؾجىِ اغتٌبدی ؾىلگسفتر.)1391( . ػلی،هٌكَزی
، داًؿىدُ ػلَم تسثیتری ٍ زٍاًؿٌبغری. پبیبىًبهِ دوتسی ػلن اعالػبت ٍ داًؽؾٌبغی.هیبى پسٍاًِّبی حجت اختساع
.داًؿگبُ ؾْید چوساى اَّاش
ٍ ِ غربشهبى هغبلؼر: تْساى.) زٍاثظ ٍ زیؿِّب، هفبّین، آؾٌبیی ثب ػلنغٌزی (هجبًی.)1392( . ػجدالسضب،ًَزٍشی چبولی
) پصٍّصًبهِ ػلنسٌجی15  (پیبپی1401  ْبا ٍ تب سابى/1 ُ ضوبا/8 ُ تٍا/تٍفصلٌبهِ ػلوی تاًطگبُ ضبّد

ٍ  هسورص چربح، هسوص تحمیك ٍ تَغؼِ ػلَم اًػبًی؛ داًؿگبُ ؾربّد،)تدٍیي وتت ػلَم اًػبًی داًؿگبُّب (غوت
.اًتؿبزات
 هفبّین: فٌّبٍزی ٍ ًَآٍزی، غٌزؽ ػلن.)1388( . حوصُػلی، ًَزهحودی، هحود،ُ حػيشاد، ػجدالسضب،ًَزٍشیچبولی
. هسوص تحمیمبت غیبغت ػلوی وؿَز: تْساى،ٍ ؾبخفّبی ثیيالوللی
Callaert, J., Looy, B. V., Verbeek, A., Debackere, K., & Thijs, B. (2006). Traces of prior art: an
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