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Abstract 
New trends at the national and international 

levels indicate a change that is taking place in the 

field of guaranteeing the enforcement of 
intellectual property rights, which can affect the 

general health of communities. This article 

examines the basics of patenting in terms of 
domestic and international law, intellectual 

property law, and international patent 

procedures. Patents in the world are in three 

forms: national, regional and international. 

Developing countries have not had a significant 

share of patents in the medical industry. Also, 
their low presence in the field of international 

trade has weakened the presence of these 

countries in the field of new patents in all fields. 
However, it should be noted that with proper 

planning and investment in this field, the 

acceleration of this growth can be increased as 
much as possible. The results of this research, 

which‘s done analytically and descriptively, 

indicate that the patent system has caused growth 
in all scientific and economic fields and in a way 

creates a balance between the public interest of 

society and the interests of the inventor and 

societies that benefit from law. The inventors of 

the medical industry have advocated an 

explosion of inventions that is the result of a 
dynamic cycle of science and technology 

production by an appropriate support system. 
Keywords: Patents, Medical Industries, 
International Rules, Intellectual Property, 

Declaration. 

 چکیده
 یاز تحول یتحکا المللیینو ب یدر اللللطح مل یدجد یرونلدهلا  

ر د یفکر یتحقوق مالک یضلللمانت اجراها ینهدارنلد کله در زم  
الللل مت  یتدر وضلللع تواندیتحول م ینحال وقوع االلللت که ا

تراع از ثبت اخ یمقاله مبان ینباشللد  در ا یرگذارجوام  تاث یعموم
و  کریف یللتحقوق مللالک المللی،ینو ب ینلظلر حلقلوق داخلل     

تله  قرار گرف یاختراعلات مورد بررالللل  المللیینثبلت ب  هلای یله رو
و  یامنطقه ی،االلللت  ثبلت اختراع در جاان به الللله صلللورت مل 

در  یتواللعه الام قابل توجا درحال یااللت  کشلورها   المللیینب
 ینناند  هم نداشلللته  یپزشلللک ی صلللنا ینهثبت اختراعات در زم
مللل موجب  الینهلا در عرصللله تجلارت ب  حضلللور کمرنلگ آن 

ر د یدثبت اختراعات جد ینهکشللورها در زم ینضللعب حضللور ا
 انتویها شده االت  هرچند الزم به ذکر االت که معرصله  یتمام

هر چه  ینه،زم ینمنااللللب در ا گذارییهو اللللرما یزیربلا برنلامله   
که به  پژوهش ینا یجداد  نتا یشرشللد را افزا ینشللتاب ا یشللتر،ب

ام از آن االللت که نظ یحاک دهانجام شلل تحلیلی-یفیرو  توصلل
و  یعلم یهاحق اختراع موجب چرخش رشلللد در تمام عرصللله

مناف   ینتوازن ب یجادموجب ا یاالللت و به نوع گردیده یاقتصللاد
که از حقوق  یو جوامع شلللودیجلامعله و مناف  مصترع م   یعموم
جار انف یاند شللاهد نوعنموده یتحما یپزشللک ی صللنا ینمصترع

 یعلم و فناور یدتول یایحاصلللل چرخه پو هاند کاختراعات بوده
  باشدیمناالب م یتینظام حما یلهبه وال

د قواع ی،پزشک ی ثبت اختراع، صنا: واژگان کلیدی
 اتاارنامه  ی،فکر یتمالک المللی،ینب
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 مقدمه
تشریفات  و هزینه دلیل به کشورها بیشتر دارد  مصتلفی مراحل و کشورهای مصتلب تشریفات اختراعات در ثبت   

 قانونی شکلی صرفاً شرایط و آورندنمی عمل به اختراع را ثبت اتاارنامه خصوص ماهوی در بررالی خاص

 کشورها از برخی مقابل، خیر  در یا االت ثبت قابل اختراع آیا که کنند می اتاارنظر و کرده را بررالی الزم

دارد  بستگی موضوع به اعمال قابل قانون به بررالی مدت که االت آورند  بدیای می عمل به بررالی ماهوی نیز

ها نیز طول بکشد، هر چند هدا این االت که به موضوع ثبت و بررالی الرعت داده شود)حبیب که ممکن االت الال

 (  2، 9317زاده،

نظام ثبت اختراع را معرفی کرد: نظام اع می: در این رو ، روی اختراع مورد توان دو نوع با توضیح فوق می   

 های علمی، اگر اختراع تا آن زمان ثبت نشده باشد، آنگیرد بلکه پس از ارزیابیادعاء بررالی ماهیتی صورت نمی

 ادعای اختراع همین زمان از قبل که شود مشص  اًدبع کنند  در این رو  اگرمی صادر اختراع را ثبت و گواهی

های یک اختراع نو شده بعدی فاقد اعتبار خواهد بود، چرا که از ویژگی ثبت االت، اختراع بوده شده ثبت اختراع

 اختراع، الابقه بررالی بر ع وه رو ، بودن آن االت که الابقاً بررالی شده االت  نظام تحقیقی بررالی ماهوی: این

 روشن تا کنندمی آزمایش را اختراع دیگر، عبارت پردازند  بهمی نیز تصصصی آن و فنی و ماهیتی بررالی به

اختراع )در حقوق ایران یعنی جدید بودن، ابتکاری بودن، عدم افشاء، کاربرد صنعتی  یک شرایط آیا که شود

طمینان ابر االت و در مقابل بسیار شفاا و قابل بر و زمانداشتن( را دارد یا خیر  بدیای االت که این نظام هزینه

شود و ماهوی االتفاده می بررالی و تحقیقی نظام از آمریکا در شود ومی تبعیت اع می نظام از ایران االت  در

 (  3، 9317شود)حبیب زاده،نمی ثبت اختراع عنوان به راحتی به هر ادعایی

  9نحوه ثبت اختراع تحت معاهده ثبت اختراع -9

توانند باشد، می (PCT)باشند اگر تاب  یا الاکن یکی از کشورهای عضو  می خود اختراع ثبت افرادی که خواهان   

 شص  فرض، این در نمایند  البته تسلیم معاهده این مقررات االاس بر را اختراع المللیبین ثبت اتاارنامه

مالکیت  جاانی الازمان المللیبین دفتر به یا خود کشور اختراع ثبت ملی اداره به را المللیینب تواند اتاارنامهمی

 تسلیم کند فکری 

ن اروپایی ای )مانند کنفرانسیواگر متقاضی تاب  یا الاکن کشوری باشد که در یکی از معاهدات اختراعات منطقه  

ود را المللی ختواند اتاارنامه ثبت بیناختراعات( عضو االت، در صورتی که قوانین داخلی حاکم اجازه دهد، می

 ای تسلیم نماید منطقهبه اداره ثبت اختراعات 

                                                      
1 - PCT:Patent coopeation Treaty 
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( را که خواهان حمایت از اختراع خود PCTدر این اتاارنامه متقاضی باید کشور یا کشورهایی )طرا قرارداد با   

 آن را از نسصه یک دریافت کننده، دفاتر المللی،بین باشد، تعیین نماید  پس از دریافت اتاارنامهها میدر آن

ماید  نالملل تسلیم میدار جستجوی بینیک نسصه را به مقام ص حیت و المللیبین دفتر به را نسصه یک نگاداری،

المللی دارای شرایط الزم باشد، تائید اتاارنامه اختراع ملی را در کشورهای منتصب در صورتی که اتاارنامه بین

 ( دارا خواهد بود  (PCTمتقاضی عضو 

ده معتبر و شاری  تسلیم آن به اداره ملی در هر یک از کشورهای تعیینالمللی از تبه عبارت دیگر، اتاارنامه بین   

المللی اختراع به هر زبانی که دارای اعتبار و اثر یک اتاارنامه ملی عادی خواهد بود  عموماً یک اتاارنامه بین

اید اتاارنامه ت کننده بتواند تسلیم شود  با این حال، ادارات دریافکننده قادر به پذیر  آن باشد، میاداره دریافت

المللی ینالمللی )که باید جستجوی برا به زبانی بپذیرندم که هم زبان مورد قبول مقام ص حیت دار جستجوی بین

راع به آن المللی اختهایی که آگای اتاارنامه ثبت بینرا انجام دهد( باشد و هم زبان نشر آگای )یعنی یکی از زبان

ها شامل زبان چینی، روالی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی و االپانیایی اشد  این زبانشود( بها منتشر میزبان

تواند اتاارنامه خود را به زبانی تسلیم نمود که ترجمه آن به زبان مورد االتفاده در جستجو یا االت  بنابراین می

ار جستجوی شود که مورد قبول مقام ص حیت دالمللی به زبانی تسلیم آگای مورد نیاز نباشد  البته اگر اتاارنامه بین

المللی المللی انجام دهد( نباشد، باید ترجمه اتاارنامه را برای انجام جستجوی بینالمللی )که باید جستجوی بینبین

 (  99، 9310تسلیم کرد)تاج آبادی و ف حی،

ز مدارک که یک جستجوی با کیفیت االمللی قرار خواهد گرفت المللی تحت یک جستجوی بینهر اتاارنامه بین  

للی را دارند که از المپتنت و دیگر ادبیات فنی االت  در واق  تناا دفاتر ثبت ص حیت، امکان انجام جستجوی بین

( انتصاب شده باشند  این انتصاب بر االاس عواملی چون امکانات و خصوصاً نیروی (PCTالوی مجم  اتحادیه 

باقی  (PCT)رت گرفته تا کیفیت جستجو در الطح االتانداردهای تعیین شده در انسانی کارآمد این ادارات صو

 بماند  

در حال حاضر، این مقامات شامل اداره ملی ثبت اختراع االترالیا، اتریش، چین، ژاپن، کره جنوبی، فدراالیون   

یج این جستجو باشد  نتانادا میروالیه، االپانیا، الوئد، ایاالت متحده آمریکا، اداره اروپایی ثبت اختراع، فن ند و کا

گیرد  المللی قرار میاغلب در ماه چاارم یا پنجم پس از تسلیم اتاارنامه در گزارشی در اختیار متقاضی و اداره بین

در این گزار  هیچ گونه اتاارنظری در مورد ارز  ثبت اختراع درج نگشته، بلکه هدا عمده آن کشب هر 
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باشد  ع وه بر آن در این گزار  در خصوص جدید بودن و گام ابتکاری اختراع ع میگونه الابقه افشاء قبلی اخترا

 شود مورد ادعاء اتاارنظر می

الازد که شانس خود را در ثبت اختراع در کشورهای تعیین بدین ترتیب، مفاد این گزار ، مصترع را قادر می  

اشت صش نباشد، متقاضی این فرصت را خواهد دشده ارزیابی کند  به عبارت دیگر، اگر گزار  جستجو رضایت ب

 قبل از انتشار آگای آن را مستردکه اینکه یا در جاتی که در گزار  آمده االت اتاارنامه خود را اص ح کند یا 

نماید  ع وه بر آن، این گزار  به ادارات ثبتی که از امکانات فنی و کارمندان مجرب محرومند، کمک به الزایی 

نماید  پس از هجده ماه از تاری  حق تقدم، در صورتی که متقاضی اتاارنامه خود را در ارزیابی اختراعات می

شود و دفتر المللی منتشر میالمللی، از الوی دفتر بینمه به همراه گزار  جستجوی بینمسترد نکرده باشد، اتاارنا

 کند  آن را به دفاتر ثبت کشورهای منتصب اب غ می

تری تواند ادعای خود را تحت جستجوی کاملمتقاضی می (PCT)المللی، تحت الیستم ع وه بر جستجوی بین  

بوده و  المللی کام ً اختیاریقرار دهد  این بررالی برخ ا جستجوی بین المللیبا عنوان بررالی مقدماتی بین

تواند های مربوطه میالمللی در صورت تمایل و یا پرداخت هزینهمتقاضی پس از دریافت گزار  جستجوی بین

 باشند یم المللیالمللی همان مقامات جستجوی بیندرخواالت بررالی مقدماتی نماید  مقامات بررالی مقدماتی بین

شده دارای  اختراع ادعاءکه اینالمللی و در رابطه با المللی بر االاس گزار  جستجوی بینبررالی مقدماتی بین   

گردد  به عبارت دیگر، اختراع ادعاء شده از حیث جدید باشد یا خیر تایه و تنظیم میشرایط الزم برای ثبت می

تواند ر این گزار  مورد بحث و بررالی قرار گرفته و از این نظر میبودن، گام ابتکاری و قابلیت کاربرد صنعتی، د

 ادارات تعیین شده را در رابطه با بررالی قابل ثبت اختراع کمک کند  

ها عبارتند از: هزینه هایی را متحمل شود  این هزینهباید هزینه (PCT)متقاضی برای ثبت اختراع از طریق الیستم   

ت خدمات اداره ملی پرداخت کند  این هزینه به والیله اداره دریافت کننده اتاارنامه ارالال که متقاضی باید باب

اگر  ی اختراع المللالمللیم هزینه مربوب به انتشار آگای اتاارنامه ثبت بینشودم هزینه جستجوی بینتعیین می

المللی باشد، باید هزینه مربوطه و هزینه ملی مقرر شده در ادارات تعیین شده متقاضی خواهان بررالی مقدماتی بین

 ( در صورتی که متقاضی تاب  یا الاکن کشوری باشد که درآمد(PCTرا پرداخت کند و البته بر االاس مقرارات 

ار خواهد دها برخورملی الرانه آن کمتر از الیصد دالر االت از تصفیب معادل هفتادوپنج درصدی در برخی هزینه

 ( 92، 9310بود)تاج آبادی و ف حی،

 مراحل ثبت اختراع طبق معاهده ثبت اختراع  -2

ای هستند که گواهی اختراع اختراع ملی یا منطقه ثبت کند و این اداراتپتنت جاانی اعطاء نمی PCT)الیستم )   

ام کشور که بصواهد به ثبت اختراع اقدکند تا همزمان در هر تعداد کنند  این رو  به متقاضی کمک میصادر می

 شود  می شروع المللی بین پتنت اتاارنامه یا تقاضا یک تسلیم با اختراع المللی بی ثبت کند  روند
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ای صورت خواهد منطقه یا ملی پتنت دفاتر کنترل الزم، اعطای گواهینامه اختراع تحت طی مراحل از پس  

المللی در دو فاز ملی و بین (PCT)شود  با این حساب رو  ثبت طبق گرفت  به این مرحله فاز ملی گفته می

المللی دارای شش مرحله االت که دو مرحله آن اختیاری االت: تسلیم اتاارنامه  جستجوی گیرد  فاز بینصورت می

(  1، 9317حبیب زاده،یه  فاز ملی)المللی اولالمللی تکمیلی  بررالی بینالمللی  جستجوی بینالمللی  انتشار بینبین

تنت ملی یا ثبت پ المللی را در یک دفترتسلیم اتاارنامه: در این مرحله متقاضی ثبت اختراع یک اتاارنامه بین

به یک زبان و با پرداخت یک هزینه ثبت  )PCT(با رعایت تشریفات الزم طبق  2)WIPO(منطقه ای یا وابسته به 

 کند  پر می

یم المللی به شرطی که شرایط حداقلی برای تحصیل تاری  تسلاتاارنامه ثبت بین المللی:اتاارنامه ثبت بیناثر 

( را (PCTالمللی اتاارنامه را احراز کرده باشد، تاثیری به مانند تسلیم اتاارنامه ملی در همه دولت های عضو بین

که در ماده بیان شده االت را احراز کرده باشد که این دارد  ع وه بر این، اگر تقاضاکننده شرایط رالمی مشصصی 

( الزام آور االت، الزم نیست شرایط رالمی مقرر در قوانین ملی و منطقه (PCTشرایط به تمامی دولت های عضو 

 های مرتبط احراز شود توانند شرایط متفاوتی نیز باشند، نیز هزینهای که می

المللی ز دولت های عضو معاهده االت می تواند تقاضای ثبت بینهر شصصی که تبعه یا الاکن یکی ا متقاضی:

ها این شرب را احراز کند، داشته باشد  اگر در یک اتاارنامه االم چند شص  آمده باشد، اگر تناا یکی از آن

 کافی االت 

لیم تواند اتاارنامه خود را در دفتر ملی ثبت اختراع کشور خود تسالمللی: متقاضی میمحل تسلیم اتاارنامه ثبت بین

کند  حتی می توان اتاارنامه را در صورتی که مقررات امنیت ملی کشور اجازه دهد، مستقیما به وایپو تسلیم کرد  

د که شوری باشنامند  ع وه بر این، اگر متقاضی تبعه یا الاکن کمی (PCT)هر دو این دفتر را دفاتر دریافت کننده 

ای این معاهدات اتاارنامه خود را تسلیم کند، ای االت می تواند در دفتر منطقههای منطقهعضو یکی از توافقنامه

 البته در صورتی که قانون حاکم ملی اجازه دهد 

کنند  یمامکان ثبت الکترونیکی اتاارنامه: در اکثر موارد، متقاضیان تقاضای خود را به صورت الکترونیکی تسلیم 

توان چنین تسلیمی را انجام داد  ثبت پذیرد میکه ثبت الکترونیکی را می (PCT)در هر دفتر دریافت کننده 

دهد که متقاضی اتاارنامه خود را مدیریت کند و پیشرفت بررالی اتاارنامه را رصد الکترونیکی این امکان را می

 کند  

                                                      
2 - World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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المللی، در اکثر موارد، حداکثر هجده ماه زمان الزم امه پتنت بین(: از زمان تسلیم اتاارن(PCTمدت زمان پرواله 

االت تا فاز ملی شروع شود  این زمان، معموالً الی ماه از تاری  تسلیم اتاارنامه پتنت اولیه ای که نسبت به آن 

ل یادعای تقدم شده االت خواهد بود  این بازه زمانی از آن جات مفید االت که متقاضی می تواند شانس تحص

 ها از حمایت قانونی برخوردار باشد ارزیابی کند  خواهد در آنپتنت و نیز تجاری الازی آن در کشورهایی که می

کند  المللی، االناد منتشر شده و ادبیات فنی را شناالایی میالمللی: یک مقام یا مرج  جستجوی بینجستجوی بین

بت ار باشد  الپس نظر کتبی خود را در خصوص قابل ثتواند در خصوص قابل ثبت بودن پتنت اثرگذاین عمل می

 دارد  بودن اختراع متقاضی اع م می

تعیین شده االت: دفاتر ملی  )PCT(از الوی کشورهای عضو  3المللیاین مراج  به عنوان مراج  جستجوی بین

اکراین، آمریکا  روالیه، االپانیا،االترالیا، اتریش، برزیل، کانادا، چین، شیلی، مصر، فن ند، هند، االرائیل، ژاپن، کره، 

المللی و نیز این دفاتر منطقه ای: دفتر پتنت اروپا و موالسه پتنت شمالی  در دالترس بودن مرج  جستجوی بین

مفروض به اتباع یا الاکنان یک کشور توالط دفتر دریافت کننده کشوری که اتاارنامه بین المللی تسلیم شده االت 

ها یکی را با افت کننده بیش از یک مرج  را صالح بداند متقاضی می تواند از بین آنشود  اگر دفتر دریتعیین می

 ها و زبان و الایر شرایط انتصاب کند توجه به هزینه

المللی: در اولین فرصت ممکن بعد از انقضای هجده ماه از تاری  تسلیم اولین اتاارنامه، محتوای تقاضا انتشار بین

د  امکان شوالمللی نیز همزمان منتشر میشود  گزار  جستجوی بینبرای عموم فا  می المللییا اتاارنامه بین

واند تالمللی )هجده ماه بعد از تاری  تقدم( هیچ شص  ثالثی نمیدالترالی ثالث به اتاارنامه: قبل از مرحله انتشار بین

  اگر کند یا اجازه دالترالی بدهدمتقاضی درخواالت که اینالمللی دالترالی داشته باشد مگر به اتاارنامه بین

لمللی محقق االمللی صورت گیرد، انتشار بینمتقاضی اتاارنامه خود را مسترد دارد و این اقدام قبل از انتشار بین

 شود و لذا دالترالی ثالث هم محقق نصواهد شد نمی

ا شناالایی منتشر شده رالمللی تکمیلی: مرج  جستجوی دوم به درخواالت متقاضی، االناد و مدارک جستجوی بین

صتلب و های مکند که ممکن االت توالط مرج  اول یافت نشده االت، به دلیل تفاوت اط عات قبلی به زبانمی

 های فنی متفاوت  حوزه

ابل المللی به درخواالت متقاضی، تحلیل اضافی در خصوص قالمللی: یکی از مراج  جستجوی بینبررالی اولیه بین

 عمل می آورد که معموالً بر االاس نسصه اص ح شده تقاضا صورت می گیرد ثبت بودن اختراع به 

                                                      
3  -  International Society of Automation - ISA   
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( معموالً باشد( که از تاری  تسلیم اولین اتاارنامه )که تاری  شروع حق تقدم نیز میPCTفاز ملی: در پایان مراحل )

نطقه ای ملی یا متواند درخواالت اعطای پتنت را مستقیما در نزد دفاتر ثبت کشد، متقاضی میالی ماه طول می

 مند شود شروع کند ها می خواهد از حق اختراع بارهکشورهایی که در آن

طریقه ورود در فاز ملی: برای ورود در فاز ملی و احراز شرایط آن، ابتدا باید تصمیم گرفت که آیا متقاضی می 

در کدام کشورها نظر دارد  شرایط المللی خود را ادامه دهد یا خیر و اگر می خواهد ادامه دهد خواهد تقاضای بین

باشد  این اقدام باید قبل از اتمام بازه های ملی و در موارد الزم تسلیم ترجمه تقاضا میالزم شامل پرداخت هزینه

 زمانی الی ماهه از تاری  تقدم صورت گیرد  

دم در خصوص اعطاء یا ع ای مربوبپس از ورود در فاز ملی: به محض ورود در فاز ملی، دفتر پتنت ملی یا منطقه

نظر کتبی و در  المللی واعطای پتنت تصمیم می گیرد  بررالی این دفاتر با در نظر گرفتن گزار  جستجوی بین

 ( 92-95، 9317های به عمل آمده آالان تر خواهد بود)حبیب زاده،صورت وجود الایر گزار 

 المللیمزایای ثبت اختراع بین -3

بسیار با ارز  هستند اما تا زمانی که در رشد تجاری و اقتصادی اثرگذار نشوند ارز   های تجاری فی نفسهایده   

ها در قالب ابداعات و اختراعاتی االت ها خروجی آنهای تاور ارز  ایدهخود را نشان نصواهند داد  یکی از قالب

چرا که اهمیت  ها االتفاده کرد آنها بتوان از ارز  واقعی شوند که البته بایست با ثبت آنکه تبدیل به محصول می

های قانونی در صورت نقض آن توالط دیگران نیست بلکه آثار مثبت قابل ثبت اختراع فقط برخورداری از حمایت

 توجای به ویژه از دید اقتصادی و تجاری در پی دارد  از جمله: 

مند شد و معموالً به مدت هتوان از حق انحصاری در خصوص آن بارتحصیل حق انحصاری: با ثبت اختراع می

توان به طور انحصاری از آن االتفاده کرد  موقعیت قوی در بازار: از طریق تحصیل حق انحصاری بیست الال می

توان الایرین را از االتفاده تجاری از اختراع مان  شد و در نتیجه در موضوع اختراع، فاقد رقیب در بازار شد و می

 یگر برتر در بازار عمل کرد در زمینه اختراع به عنوان باز

وان با تبر االت منتاا میبر و هزینهگذاری: درالت االت که حصول یک اختراع زمانکسب درآمد باال با الرمایه

گذاری بر روی آن و تجاری الازی آن درآمد بسیار قابل توجای به دالت آورد مصصوصاً اگر اختراع در الرمایه

 تر گردد  ای روز مطابقت داشته و جام حال تحقیق و توالعه باشد تا با نیازه

 الازی آن مبادرتبرداری از اختراع یا فرو  آن: اگر دارنده اختراع نصواهد شصصاً به تجاریواگذاری مجوز باره

برداری آن را به دیگران واگذار کند یا آن را بفروشد و از این طریق تحصیل درآمد تواند مجوز بارهورزد، می

زنی در مذاکرات: این ویژگی در مواردی حاکم االت که دارنده اختراع بصواهد اختراعی چانه کند  افزایش قدرت
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نی خود را در زتواند با پیشنااد تبادل اختراعات بین طرفین قدرت چانهرا از دیگری تحصیل کند، که در این جا می

ش بنیان یا مث ً اگر قرار االت شرکتی دانمذاکره افزایش دهد، به ویژه اگر طرفین به اختراع همدیگر نیازمند باشند 

یس و الأکه محور چنین شرکتی وجود اختراع االت، لذا دارنده آن در مذاکرات تالیس شود، با توجه به اینأت

 تری از الایرین ایفا کند تواند نقش پررنگهای بعدی آن میشرکت و حتی مدیریت

لب از مصاطبان: اگر شرکتی از اختراعات و ابداعات و ارائه تصویر باتر از دارنده اختراع و جذب اقشار مصت

گذاران برای جذب الرمایه به شرکت، توان تصویر باتری در اذهان الرمایههای خوبی باره ببرد، مینوآوری

الاامداران برای تحصیل الاام شرکت و متصصصین برای تحریک به فعالیت در شرکت ایجاد کرد  هم نین، 

ال از ها به االتقبدر خصوص شرکت بابود بصشیده و موجب باال رفتن رغبت آنکنندگان را دیدگاه مصرا

-محصوالت شرکت شود، مانند شرکت اپل، که در کل موجب شکوفایی و رونق اقتصادی و تجاری شرکت می

 شود 

 تروشن االت که بدون ثبت اختراع، رقبا یا الایرین ممکن االت در همان زمان یا بعداً که به آن اختراع دال   

نی کند  که مصترع واقعی بتواند ادعای قانواند آن را ثبت نموده و از مزایای فوق الذکر االتفاده کنند بدون اینیافته

ها واند آنتکنند و مصترع واقعی نمیبرداری میحتی گاهی رقبا از محصوالت موفق ناشی از اختراع ثبت نشده کپی

توان اختراع را به دیگری واگذار کرد یا فروخت و از این میرا تحت تعقیب قرار دهد  در صورت عدم ثبت، ن

 که در موردترالد از اینطریق کسب درآمد کرد  جالب این االت که در مذاکرات نیز دارنده اختراع گاهی می

برداری کند و وی به دلیل فناوری خود توضیح دهد چرا که امکان دارد طرا مقابل ایده را الرقت نموده و باره

صنعتی  هایهای قانونی در حوزه مالکیتبرای برخورداری از حمایت بت آن نتواند تعقیب قانونی انجام دهد عدم ث

های جترافیایی(، تناا مرج  در هر کشور دفتر یا اداره ثبت )مانند اختراع، طرح صنعتی، ع مت تجاری، نشانه

ی ر نظر الازمان ثبت االناد و ام ک کشور برااختراعات آن کشور االت  در ایران نیز اداره کل مالکیت صنعتی زی

تناا »کند  طبق آخرین اط عیه رالمی این اداره کل وب الایت رالمی آن: این منظور تشکیل و ایفای وتیفه می

های صنعتی در قلمرو کشور جماوری اال می ایران اداره کل مالکیت صنعتی )الازمان ثبت مرج  ملی مالکیت

بت های مستقل برای ثها و شرکتاشد و هیچ مرج  دیگری از قبیل موالسات، الازمانباالناد و ام ک کشور( می

 (2و9، 9317حبیب زاده،«)وجود ندارد 

 تاکید بر کیفیت فناوری های پزشکی و ترغیب نوآوری در بخش دارویی  -4
ر بصش گذاری دهای جدید پزشکی ابزار مامی برای افزایش الرمایهحمایت از مالکیت فکری در زمینه فناوری   

 های مصتلب برای توالعه فناوری، تولید الری  تر و افزایشتحقیق و توالعه االت و منجر به رقابت بین شرکت

ی، اماتی در مقابل رفتارهای ضدرقابتشود  حقوق رقابت هم نین با تنظیم الاختار بازار و انجام اقددالترالی می

اگرچه هدا حقوق مالکیت فکری تحریک نوآوری االت،  شود  های خ قانه در صنعت میموجب حفظ ترفیت

مالکیت بر دانش، در شرایط خاص، ممکن االت موجب افزایش قدرت انحصاری شود و خطر الوءاالتفاده از حق 
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های جلوگیری کند یا آن را کاهش دهد، زیرا رقبا از االتفاده از فناوری را افزایش دهد، لذا از رقابت در مرحله تولید

 ثبت شده بدون اذن دارنده حق اختراع ممنوع هستند  

ها و به تب ، خطر الوءاالتفاده از این بدون شک، اعطای حمایت انحصاری به مصترعان، روز به روز قدرت آن  

رگ با افزودن بر میزان وابستگی کشورهای ضعیب به خود، های بزدهد و شرکتانحصار قانونی را افزایش می

 کنند، البته در این خصوص میزان در دالترس بودنانتقال دانش و فناوری دارویی را منوب به شرایط دشوارتری می

محصوالت ژنریک اهمیت دارد، زیرا وقتی محصوالت جایگزین رقابتی در دالترس باشند، حقوق مالکیت فکری 

شود  بنابراین باید بین اجرای حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از رفتارهای ار اقتصادی نمیمنجر به انحص

ها برای توالعه گذاری آنضدرقابتی تعادل ایجاد شود، زیرا توجه به انگیزه تولیدکنندگان مبتکر که به الرمایه

 (  975، 9316محصوالت جدید نیاز االت، ضرورت دارد)بصتیاروند و جمالی نژاد،

ع وه بر رقابت میان توزی  کنندگان و ثمره آن از نظر هزینه و کیفیت، رو  توزی  دارو نیز بر رقابت میان   

تولیدکنندگان دارویی تأثیر دارد  توزی  دارو ممکن االت به صورت عمده یا خرده فروشی باشد، در حالی که 

فروشان هستند، تولیدکنندگان دارو تمایل هها و دیگر خردعمده فروشان ارائه دهندگان اصلی دارو به داروخانه

مت بیشتر خواهند داروها را به قیکنندگان میبین بیماران توزی  کنند، زیرا توزی  اًدارند محصوالت خود را مستقیم

لی تواند آثار مصربی داشته باشد)بصتیاروند و جماهای توزی  نیز میبفروشند  هم نین محدودیت رقابت در کانال

 ( 979، 9316نژاد،

 قاعده رفتار مالی و حقوق مالکیت صنعتی -5

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی آمده االت  به موجب این اصل  3و  2اصل رفتار ملی در مواد   

از نظر حمایت از مالکیت صنعتی، هر کشور طرا کنوانسیون پاریس باید برای حمایت از اتباع الایر کشورهای 

ی دهد  رفتار ملی باید در اختیار اتباع کشورهایمزایایی را اعطاء کند که در اختیار اتباع خود  قرار میعضو، همان 

ری واقعی ها دارای یک مقر صنعتی یا تجانیز قرار داده شود که طرا کنوانسیون پاریس نیستند  به این شرب که آن

وناگون شود که قوانین گبه تمام مزایایی اعمال می و مؤثر در چنان کشوری باشند  هم نین قاعده رفتار ملی نسبت

کنند  این بدان معناالت که قانون ملی، به نحوی که نسبت به اتباع یک کشور عضو خاص ملی به اتباعشان اعطاء می

 شود، باید نسبت به اتباع الایر کشورهای عضو نیز اعمال شود  از این نظر، قاعده رفتار ملی، هرگونه امکاناعمال می

برد  با وجود این، اعمال قانون ملی نسبت به اتباع یک تبعیض به ضرر اتباع الایر کشورهای عضو را از میان می

-ند، باز نمیاتری که به طور ویژه در کنوانسیون پاریس مقرر شدهکشور دیگر عضو، او را از االتناد به حقوق ناف 

باید بدون صدمه به چنان حقوقی، اعمال شود)الازمان اند اصل رفتار ملی دارد  این حقوق به صراحت حفظ شده

 ( 43، 9370ثبت االناد و ام ک کشور،
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ند  کبند الوم ماده دو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی االتثنائی بر قاعده رفتار ملی را بیان می  

نمایندگی  ص حیت قضائی و مقتضیاتبه موجب بند یاد شده، قانون ملی مرتبط با رویه قضائی و اداری و مرتبط با 

توان هم نین برخی تکالیب دارای ماهیت شکلی و آئین اند  این بدان معناالت که میبه صراحت مستثنی شده

نند کای را برای مقاصد مربوب به رویه قضائی و اداری بر افراد خارجی تحمیل میدادرالی صرا که شرایط ویژه

تباع کشورهای عضو هستند اقامه نمود  یک مثال برای مطلب فوق، تکلیب اتباع را بر علیه آن افراد خارجی که ا

ر در های رالیدگی قضائی االت  مثال دیگخارجی برای الپردن مبلغ مشصصی به عنوان وثیقه یا تأمین جات هزینه

ت در آن یرابطه با تکلیب افراد خارجی برای تعیین یک نشانی جات اب غ یا تعیین نماینده در کشوری که حما

ترین تکلیب خاصی االت که بر اتباع خارجی تحمیل شده و باشد  مورد اخیر شاید معمولدرخواالت شده می

 ( 10و14، 9316االتثنائی مجاز بر قاعده رفتار ملی االت)میرحسینی،

ی ، زبا برقراری حق ثبت و اعطای امتیاز انحصاری به دارنده حق اختراع، وی حق انحصاری نسبت به تولید، تو  

چه این اختراع  چنان ،رواینواردات، صادرات، فرو ، اجاره و هر حق دیگری نسبت به اختراع خود را دارا االت از

در زمینه محصوالت دارویی یا درمانی یا ابزار پزشکی و یا اختراعات بیوتکنولوژیک باشد که به نحو مستقیم با 

دارنده حق نصواهد از حقوق مادی خود االتفاده کرده به تولید و ال مت افراد جامعه ارتباب دارد در صورتی که 

های شای  یا موارد بحرانی، ال مت تکثیر مورد اختراع بپردازد، مناف  اجتماعی و به خصوص در موارد بیماری

 ( 74، 9313اجتماعی به مصاطره خواهد افتاد)وکیل،

موارد عدم االتفاده دارنده حق از حقوق خویش بدون یکی از راهکارهایی که در غالب قوانین مالکیت فکری در   

برداری دلیل موجه و یا عدم اعطای مجوز به اشصاص ثالث با شرایط منصفانه گنجانده شده االت صدور مجوز باره

اجباری از طرا دولت برای االتفاده از اختراع با دادن حق الزحمه منصفانه به دارنده حق انحصاری االت که به نف  

 دولتی یا شص  ثالث و مؤالسه خصوصی امتیاز االتفاده از اختراع داده خواهد شد  یک مؤالسه

المللی مربوب به مالکیت فکری از جمله در کنوانسیون پاریس به کشورهای عضو اجازه برقراری در االناد بین  

عی در محدود ته النیافچنین مجوزهایی داده شد و در مذاکرات مربوب به موافقتنامه تریپس گرچه کشورهای توالعه

موافقتنامه در چند مورد مشص  این مجوزها را تجویز کرده االت   39نمودند، الرانجام ماده کردن این موارد می

د  تقریبا اندر اع میه دوحه هم کشورهای عضو الازمان تجارت جاانی به حق برقراری لیسانس اجباری تأکید کرده

 ارد مصتلب برقرار شده االت  در تمامی قوانین کشورها این مجوزها در مو

بینی نشده اما در موارد های اجباری پیشایران، اعطای پروانه 9395در قانون ثبت ع ئم و اختراعات مصوب   

الوءاالتفاده مصترع از حق انحصاری خود از طریق عدم تولید کاال یا اعطای مجوز به دیگران و در صورت ادامه 
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ختراع به مدت پنج الال قانون به هر ذینفعی اجازه داده که با مراجعه به دادگاه، این عمل و عدم االتعمال عملی از ا

های صنعتی، الیحه جدید ثبت اختراعات، طرح 92اما در ماده  تقاضای صدور حکم بط ن ورقه اختراع را بنماید 

ای مصتلب ع ئم و االامی تجاری مقرراتی در خصوص برقراری مجوزهای اجباری آمده االت  قوانین کشوره

اند که البته مشروب به الوءاالتفاده دارنده حق و گذشت موارد بسیار زیادی را برای صدور مجوز اجباری آورده

مدت معینی از اعطای حق انحصاری یا عدم االتفاده دارنده االت که به برخی موارد که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم 

شود از جمله: حفظ مناف  عمومی شامل حفظ امنیت ملی، می به ال مت و رفاه اجتماعی جامعه مرتبط االت اشاره

العاده ضروریم در مورد باداشت، محیط زیست، ال مت غذایی و جسمی و روحیم موارد اضطراری یا شرایط فوق

اختراعات دارویی و مواردی که مقدار داروهای ثبت شده موجود برای تأمین نیازهای داخلی کافی نیست یا کیفیت 

های پیشناادی بسیار باال االت و زمانی که ثبت اختراع مربوب به داروهایی رویی مناالب نیست یا قیمتاق م دا

ه فرآیند تولید راج  بکه اینباشد یا االت که به موارد حیاتی یا بحرانی، بیماری های شای  یا ع ج ناپذیر مربوب می

بسیاری از موارد فوق در موافقتنامه تریپس هم  قسمت اعظم موارد صدور مجوز اجباری، که چنین داروهایی االت 

ها جم  آمده االت، مربوب به موارد اختراعات دارویی و ال مت افراد االت  در واق  این مجوزها و برقراری آن

بین مناف  دارندگان اختراع و مناف  اجتماعی االت و انعطاا نظام حقوق مالکیت فکری به نف  اجتماع و ال مت و 

 (  42، 9372زاده،االت)فتحی امنیت دارویی

 های قانونی اختراع در حوزه صنایع پزشکی  و درمان چالش -6
المللی، حق ثبت و اعطای گواهی اختراع و حقوق های مام بینها و میثاقاصوالً تمامی کشورها و حتی کنوانسیون  

اند اما در این میان اختراعاتی وجود دارد که اعطای این حق خاص مادی و معنوی را برای مدتی به اختراعات داده

ین اها و ایجاد انحصار برای مصترع متایر با مناف ، مصالح، ال مت و باداشت عمومی خواهد بود  از جمله به آن

موارد، اختراعات مربوب به حوزه باداشت و ال مت اجتماعی االت  منشأ عمده اخت فات بر الر این االت که از 

یک الو با اعطای حق ثبت به اختراعات محصوالت و فرآیندهای شیمیایی و دارویی که با جان، ال مت و باداشت 

موقعیت انحصاری خویش در بازار  بشر الروکار دارد  ممکن االت مالکان این اختراعات و محصوالت از

الوءاالتفاده نمایند چرا که مسلما حق انحصاری، حق بازاریابی و تکثیر و تولید محصول یا االتفاده از فرآیند را نیز 

اکثر ابداعات و اختراعات در کشورهای پیشرفته االت با به رالمیت که ایندربردارد و از الوی دیگر با توجه به 

به مناب   توالعه امکان دالترالییافته یا درحالورهای قدرتمند، کشورهای کمتر توالعهشناختن حق انحصاری کش

دارویی را نصواهند داشت  در نتیجه الطح باداشت و رفاه و ال مت اجتماعی در این کشورها روز به روز تنزل 

ال ت که در قبتری االترین بحثی که در این زمینه وجود دارد باای گرانخواهد کرد  از الوی دیگر گسترده

  (Salazar,2001,71)محصوالت به ثبت رالیده باید پرداخت گردد

ها و فرآیند و رو  درمان افزون بر این، اعطای حقوق انحصاری به دارندگان دانش الاخت دارو یا فرآورده  

ی  و های شاخاص باعث ایجاد حق وی بر اط عات و دانش موجود او خواهد شد و همین امر در مواق  بیماری
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بحرانی البب خواهد شد که افراد دانش یا اط عات خاص خود را افشاء نکند یا با الوءاالتفاده از حقوق قانونی، 

افشای اط عات خویش را منوب به پرداخت باای گزافی نمایند  اعطای حمایت موجب حذا صنعت ضعیب 

ی ازاریابی ابداعات مربوب به صنعت دارویشود که حیات آن مرهون قابلیت تولید دوباره و بداخلی تولید دارو می

بر پایه همین  گردد یافته غالباً با واردات دارو بر طرا میفراملی االت  چرا که نیاز دارویی کشورهای کمتر توالعه

ها و ترتیبات ایران نیز غالب بود، فرمول 9395ها که در زمان تدوین قانون ثبت ع ئم و اختراعات الال االتدالل

این قانون ثبت ناپذیر شناخته شده االت  از الوی دیگر موافقان اعطای حق ثبت و االتفاده از تسای ت  دوایی در

ایر هایی برای ثبت این اختراعات به مانند اختراعات الویژه حقوق مالکیت صنعتی برای اختراعات دارویی، االتدالل

ین اکه ایناروها اهمیت حیاتی دارد اول های صنعت دارند و معتقدند حمایت بر االاس ثبت اختراعات از دعرصه

های اجتماعی مام و حساس هم ون ال مت و باداشت و کیفیت زندگی افراد و حتی بقای امر با مفاهیم و حوزه

 آن در تماس االت  

در ثانی صنای  دارویی به طور گسترده ای مبتنی بر تحقیقات پرهزینه و النگین و زمان طوالنی برای تولید   

های صنعت نیاز به حمایت از طریق الیستم ثبت اختراع اختراعات جدید االت و به همین لحاظ بیش از الایر حوزه

ها دارد  ع وه بر این، محصوالت و فرآورده های دارویی دارای قابلیت تکثیر نسبتاً آالان هستند و حمایت از آن

ات و ابداعات ها و اصول کلی ثبت اختراع  البته االتداللضریب اطمینان را برای عدم تکثیر غیرقانونی باال خواهد برد

تواند در توجیه تحصیل حق ثبت برای محصوالت و اختراعات دارویی به کار رود، با این توضیح که حق نیز می

شود  کند لذا موجب رشد و تعالی و گستر  تکنولوژی در کلیه الطوح میالثبت نوآوری و انتشار آن را ترویج می

یشتر ها بکته در مورد اختراعات دارویی نیز صادق االت و حتی به مراتب لزوم آن از اختراعات الایر حوزههمین ن

 9165های یافته ای مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا به ترتیب در الالها، کشورهای توالعهبر مبنای همین االتدالل االت 

یت از ثبت محصوالت شیمیایی و دارویی تتییر می دی قوانین خویش را در جات گستر  حما 9171و  9161و 

اند و حمایت به موجب توالعه هم نان به این الیاالت پشت کردهدادندم هر چند بسیاری از کشورهای درحال

 پندارند مالکیت صنعتی از محصوالت دارویی و شیمیایی را به زیان خود می

عات عطای حق ثبت نسبت به داروها به موازات الایر اختراموافقتنامه تریپس نیز کشورهای امضاءکننده را ملزم به ا  

بیانیه کشورهای عضو تریپس که معروا به بیانیه دوحه  2559به مدت بیست الال کرده االت  در چااردهم نوامبر 

تصویب شد  این بیانیه در مواد مصتلب لزوم حمایت از مالکیت فکری « تریپس و باداشت عمومی»االت با عنوان 

ها از علوم پزشکی نوین را حائز اهمیت بسیار دانسته و نگرانی از پذیر  آن را بر روی افزایش قیمت برای حمایت

بیانیه دوحه تأکید شده که مقررات تریپس نباید مان  اعضاء از اتصاذ تدابیری  4قابل قبول اع م کرده االت  در ماده 

س به رغم پایبندی به مقررات تریپس، تأکید به منظور حمایت از حق بر ال مت و باداشت گردد  بر این االا
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ای تفسیر و اجرا شود که حامی حقوق اعضای الازمان جاانی تجارت در حمایت اند که تریپس باید به گونهکرده

 از باداشت عمومی و به خصوص ترویج حق دالتیابی به خدمات پزشکی عمومی باشد  

اعضای الازمان تجارت جاانی برای اثبات این نکته االت  های رو به گستر تمامی این تصمیمات بصش از ت    

ها که حمایت از مالکیت معنوی نه تناا الد راه کشورهای فقیر در راه حل مشک ت نظام باداشتی و ال مت آن

و  های صنعتی، ع ئمباشد  الیحه جدید تایه شده در حمایت از اختراعات، طرحها نیز مینیست بلکه حامی آن

رالد که الیر قوانین کشورهای اری نیز ثبت محصوالت دارویی مجاز شناخته شده االت  به نظر میهای تجنام

پیشرفته به المت شناالایی حق ثبت برای محصوالت دارویی و شناالایی حق ثبت در موافقتنامه تریپس جات 

 ( 61-67، 9310محصوالت دارویی و شیمیایی از دالیل این امر باشد)شیصی،

اند از های درمان را از شمول حمایت مستثنی کردهکیت صنعتی و ثبت اختراعات، اغلب رو های مالالیستم  

موافقتنامه تریپس، که به کشورهای  27ماده  3و بند  9395قانون ثبت ع ئم و اختراعات مصوب  21ماده  2جمله بند 

االت  در پیش نویس الیحه های تشصی  و درمان را داده عضو اجازه االتثناء کردن اختراعات مربوب به رو 

از اعطای حق  اًهای تشصی  صریحهای معالجه بدن انسان و حیوان و رو جدید حمایت از حق اختراع نیز رو 

سوب یکی از شرایط ماهوی اختراع محکه اینتوان گفت که چنین ابداعاتی به دلیل اند  میاختراع مستثنی شده

ا این ترین مفاوم صنعت فاقدند حمایت پذیر نیستند  بنظر گرفتن عام شدن از جمله، کاربرد صنعتی را حتی با در

نایم و نیازی به توالل به حفظ نظم عمومی و اخ ق حسنه ناپذیری این ابداعات میاالتدالل، اصل را بر حمایت

 ( 12، 9319شود)اص نی،آید و بحث االتثناء بودن این ابداعات نیز خود به خود منتفی میپیش نمی

 های پزشکی الکیت فکری و اقدامات ضدرقابتی در حوزه فناوریم -7
رده االت  هایی ایجاد کالوءاالتفاده از حق ثبت اختراع برای از بین بردن رقابت در زمینه ال مت عمومی نگرانی  

بر االاس گزار  الازمان باداشت جاانی، الازمان تجارت جاانی و الازمان جاانی مالکیت فکری در خصوص 

عمومی و مالکیت فکری، راهبردهای ضدرقابتی متعددی راج  به حقوق مالکیت فکری در زمینه ال مت 

های پزشکی ایجاد شده االت که اغلب برای افزایش حمایت از حق ثبت اختراع برای تولیدکنندگان اصلی فناوری

 ترالی به دارو تأثیرگذاری و دالاند و بر قیمتدارو و جلوگیری از ورود رقبای ژنریک به بازار طراحی شده

بندی اختراعات، رقبا را در تشصی  بصشی از محصول که طبقه ( 973، 9316بصتیاروند و جمالی نژاد،) گذاردمی

های دارویی اصلی با هدا کند، زیرا شرکتامکان ژنریک شدن دارد و زمان ورود آن به بازار، دچار مشکل می

رای کاربردهای مصتلب یک اختراع ثبت شده، ع وه بر ثبت اختراع ایجاد موان  مصتلب در برابر رقابت ژنریک، ب

وند  در واق  شمی« های ثبت اختراعدالته»دهند و در نتیجه باعث ایجاد پایه، تقاضای ثبت اختراعات گوناگون می

و یا  نای رایج برای به تأخیر انداختهای متعدد ثبت اختراع برای یک نوع دارو، رویهتقاضانامه نمودن تکمیل

 های پزشکی ژنریک االت  جلوگیری از ورود فناوری
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 نتیجه 
در  گذاری و موجب ایجاد رقابتحمایت از مالکیت فکری در صنای  پزشکی ابزاری االت برای افزایش الرمایه  

شود  یخ قانه در صنعت م هایترفیت شود و حقوق رقابت با تنظیم الاختار بازار موجب حفظتوالعه فناوری می

با اعطای امتیاز به دارنده حق اختراع، مصترع حق انحصاری نسبت به تولید، توزی ، واردات و صادرات و یا فرو  

چه اختراع در زمینه صنای  پزشکی باشد که به ال مت و رفاه و باداشت  نسبت به حق خود را داراالت و چنان

های شای ، خصوص در مورد بیماریز حقوق مادی خود االتفاده کرده بهشود و فرد نصواهد اعمومی مربوب می

ال مت اجتماعی به مصاطره خواهد افتاد  یکی از راهکارهایی که در قالب قوانین مالکیت فکری گنجانده شده 

ارنده دبرداری اجباری از طرا دولت برای االتفاده از اختراع با دادن حق الزحمه منصفانه به االت صدور مجوز باره

السه دولتی یا شص  ثالث و موالسه خصوصی امتیاز االتفاده از اختراع داده ؤحق انحصاری االت که به نف  یک م

خواهد شد که در موافقتنامه تریپس بسیاری از موارد مربوب به صدور مجوزهای اجباری مربوب به موارد اختراعات 

اعضاء در تنظیم یا »دارد: ه تریپس در بند یک مقرر میموافقتنام 1ماده  دارویی و صنای  پزشکی آورده شده االت 

توانند اقدامات الزم را برای حفظ حق ال مت و باداشت و تتذیه و هم نین اص ح قوانین و مقررات ملی خود می

های حیاتی و مام برای توالعه اجتماعی اقتصادی و فناوری اتصاذ کنند مشروب بر گستر  مناف  عمومی در بصش

ار در نظام مالکیت صنعتی، حق ثبت اختراع به عنوان ابز«  اقدامات با موافقتنامه حاضر انطباق داشته باشدکه این

و پزشکی شناخته شده االت و وجود آن موجب دالتیابی باتر به  های داروییصنعت فرآوردهحیاتی در توالعه 

 ت  مت و رفاه و باداشت عمومی منجر شده االیافته و نیز به افزایش ال های باداشتی و درمانی مناالب و توالعهنظام

المللی اله راه وجود دارد: ثبت در همه کشورها های قانونی در عرصه بینبه طور کلی برای برخورداری از حمایت  

ریق ای که از طشودم ثبت منطقههای مصتلب در هر کشور تنظیم میکه از طریق ارالال اتاارنامه ثبت به زبان

بت مند شدم ثهای قانونی در یک منطقه بارهتوان از حمایتمنطقه ای که با تسلیم اتاارنامه میهای موافقتنامه

توان پذیرد که از این طریق میصورت می  (PCT) المللی که از طریق کنوانسیون پاریس و معاهده ثبت اختراعبین

مزایایی برای مصترعان، اداره مالکیت صنعتی، متصصصان و محققان و در رابطه با توالعه صنعتی و اقتصاد ملی و 

 .هم نین برای کشورهای طرا قرارداد قائل شد

 منابع 
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