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Abstract 
Today, technology forms the basis of industry, 
and all industrial advances and the resulting 
economic and commercial opportunities are 
owed to technology. Technology has legal 
implications for its consideration as a subject of 
contract and is an industrial concept in nature. 
In order for the transfer of technology to be 
legally protected and to have the necessary 
enforcement guarantee, it must take place in the 
form of a legal act, of which the contract is one 
of them. In the current conditions of the world, 
due to the expansion of various fields of 
technology and the complexity of its constituent 
elements, the process of technology transfer or 
exchange is inevitable and necessary, because 
no country can deprive itself of technology 
transfer without any amount of scientific, 
cultural and industrial growth. To know. In 
addition, developing countries will need to 
purchase technology from developed countries 
to implement industrial development policies. 
The mechanism of this purchase from 
recognition and selection to the final stages of 
development is called technology transfer. In 
Iran, the country's backwardness in the creation 
of modern technologies requires the need to 
transfer it from developed countries, and 
according to this need, the study of technology 
transfer contracts as a tool and legal cause of 
transfer is necessary, which will be examined in 
this article took. 
 Keywords: Technology, contract, transfer, 
invention, Iranian law. 

  چکیده
امروزه تکنولوژي جوهر و اساس صـنعت را تشـکیل داده   

هـاي اقتصـادي و    هاي صـنعتی و موقعیـت   و تمام پیشرفت
وژي تجاري ناشی از آن مرهون تکنولوژي اسـت. تکنولـ  

به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، داراي آثـار  
 کـه  ایـن حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. براي 

انتقال تکنولـوژي از لحـاظ حقـوقی مـورد حمایـت قـرار       
گیرد و از ضمانت اجراي الزم برخـوردار شـود، بایـد در    
قالب یکی از اعمال حقـوقی صـورت گیـرد کـه قـرارداد      

شود. در شرایط کنونی جهـان،   محسوب می ها آنیکی از 
هـاي مختلـف تکنولـوژي و     با توجـه بـه گسـترش حـوزه    

پیچیــدگی عناصــر تشــکیل دهنــده آن، فرآینــد انتقــال یــا 
ناپـذیر و ضـروري اسـت،     مبادله تکنولوژي امري اجتنـاب 

زیرا هیچ کشوري به هر اندازه از رشد علمـی، فرهنگـی و   
ز از انتقال تکنولوژي بداند. نیا تواند خود را بی صنعتی نمی

عالوه بـر ایـن کشـورهاي در حـال توسـعه بـراي اجـراي        
هاي توسعه صـنعتی نیازمنـد خریـد تکنولـوژي از      سیاست

کشورهاي توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از 
ــال       ــعه، انتق ــایی توس ــل نه ــا مراح ــاب ت ــناخت و انتخ ش

ندگی کشـور  شود. در ایران، عقب ما تکنولوژي نامیده می
هـاي مـدرن، لـزوم انتقـال آن از      در زمینه خلق تکنولوژي

کند و با توجه به ایـن   کشورهاي توسعه یافته را ایجاب می
نیاز، بررسی قراردادهاي انتقال تکنولوژي به عنوان ابزار و 
سبب حقوقی انتقال ضروري است که در این مقاله مـورد  

  بررسی قرار خواهد گرفت.
کنولوژي، قرارداد، انتقال، اختراع، ت: واژگان کلیدي 

  حقوق ایران.
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  مقدمه
شوند. این شرایط  قراردادهاي انتقال تکنولوژي در شرایط صنعتی، تجاري و قانونی خاصی منعقد می   

نمایند. در کشورهایی که  مبنا، شروط و احکام قرارداد را شکل داده و از سایر قراردادها متمایز می
ل از طریق انعقاد قراردادهاي تکنولوژي فاقد حمایت قانونی باشد، مالک تکنولوژي تمایل دارد که انتقا

گذاري خارجی در زمینه انتقال تکنولوژي از  گذاري خارجی صورت گیرد. قرارداد سرمایه سرمایه
المللی هستند. مجموعه قواعد، مقررات و اصولی که بر جذب و انتقال  قراردادهاي بین ترین مهم

است، رژیم حقوقی ناظر بر انتقال  تکنولوژي در راستاي نظام حقوقی انتقال تکنولوژي کشورها حاکم
گذاري مشترك، ارائه خدمات فنی، مشاوره  شود. قراردادهاي حق امتیاز، سرمایه تکنولوژي نامیده می

شوند. سرمایه  ترین قراردادهاي انتقال تکنولوژي محسوب می گذاري خارجی از مهم فنی و سرمایه
نماید و  حال توسعه نقش مهمی ایفا میگذاري خارجی در توسعه صنعتی و اقتصادي کشورهاي در 

گردد  میهاي مدیریتی  موجب انتقال تکنولوژي مدرن، نیروي کار ماهر و توسعه مهارت
ها در انتقال تکنولوژي، نقش  ). حقوق داخلی کشورها به علت نقش و دخالت دولت2، 1368(جواهري،

فارغ از قواعد عمومی قراردادها که  نمایند. مهمی در رژیم حقوقی ناظر بر انتقال تکنولوژي ایفا می
قانونی که قانونگذار باید در دستیابی به  ترین دهد، مهم شرایط قرارداد انتقال تکنولوژي را شکل می

گذاري خارجی هم از لحاظ  تکنولوژي روز دنیا از سایر کشورها بدان توجه نماید، مقررات سرمایه
س، براي انتقال موفقیت آمیز تکنولوژي باید راهکارهاي ها است. بر این اسا مقررات عرفی و کنوانسیون

حقوقی و قراردادهاي تکنولوژي مورد برسی قرار گیرد، زیرا هر نوع نقص در قرارداد موجب خسارات 
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شدیدي به هر طرف شده و حتی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی بیش از مبلغ قراردادي 
ها در انتقال  حقوق داخلی کشورها به علت نقش و دخالت دولتکه  جا آنایجاد نماید. همچنین از 

نمایند، طرفین قراردادهاي  تکنولوژي، نقش مهمی در رژیم حقوقی ناظر بر انتقال تکنولوژي ایفاء می
توانند براي حل و فصل اختالفات ناشی از قراردادهاي انتقال به مراجع دیپلماتیک،  انتقال تکنولوژي می
جوع نمایند. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي، از قضایی و داوري ر

اي بوده و روش  باشد و روش گردآوري اطالعات کتابخانه لحاظ روش تحقیق، به صورت نظري می
  بندي به صورت توصیفی خواهد بود.  تجزیه و تحلیل و جمع

  ـ مفهوم قراردادهاي انتقال تکنولوژي و تاریخچه آن1
انتقال تکنولوژي از دیرباز همواره میان کشورهاي جهان سوم از یک سو و کشورهاي پیشرفته از    

هاي متفاوتی از مفهوم آن صورت گرفته است. به طور کلی مفهوم  سوي دیگر مطرح بوده و برداشت
اده از انتقال تکنولوژي، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی، واگذاري حق استف

قرارداد انتقال تکنولوژي، سندي است که دربردارنده توافقات انتقال دهنده و دریافت دانش فنی است. 
 یک در. دارد وجود فناوري انتقال از تعبیر دوباشد.  کننده تکنولوژي بوده و داراي مفاد متعددي نیز می

 و ایجاد اولیه مکان به جز مکانی در فناوري از استفاده و کارگیري به، انتقال فناوري از منظور تعبیر،
 به منبع از فناوري یافتن جریان باعث که است فرآیندي فناوري انتقال تعریف، این طبق. آن است خلق

 توسط فناوري تحصیل و جذب فناوري، انتقال از منظور دیگر، تعبیر در. شود می آن کننده دریافت

و  نیست کافی فناوري انتقات براي مکانی جاییجاب صرف نگاه، این در باشد. می فناوري گیرنده
 ساخت توانایی واگذارنده، مثل بتواند او که طوري به شود، منتقل گیرنده به حقیقت در باید فناوري

   ).10، 1393بیاورد (کهریزي، دست را به اولیه کیفیت همان با فرآیند اجراي یا محصول
توان بررسی کرد: یکی مفهوم عام آن است  دیدگاه می مفهوم قراردادهاي انتقال تکنولوژي را از دو   

ها و  هاي مختلف مالکیت صنعتی مثل عالئم تجاري و صنعتی، طرح که هرگاه موضوع قرارداد، بخش
هاي صنعتی، اسامی تجاري، حق اختراع، اسرار تجاري و... باشند، آن قراردادها جزء دسته  مدل

ند. دیگر مفهوم خاص قراردادهاست که در این معنی تنها گیر قراردادهاي انتقال تکنولوژي قرار می
نقل و انتقال حق اختراع است. الزم به ذکر است که  ها آنشود که موضوع  شامل قراردادهایی می

قرارداد انتقال تکنولوژي در زمره قراردادهاي بین المللی محسوب و با توجه به خصائص آن تجاري 
رسد انتقال تکنولوژي در  شوند. به نظر می معین و غیرمعین می باشد و شامل انواع قراردادهاي می
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هاي هدفمندي است که از طریق آن مجموعه  اي از فعالیت ترین صورت آن، فرآیند یا زنجیره کامل
عناصر تکنولوژي در مکانی به جز مکان اولیه ایجاد تکنولوژي به کار گرفته شود. قراردادهاي انتقال 

هاي طرف قرارداد، تعاریف و اصالحات، زبان،  بیل موضوع قرارداد، مشخصهتکنولوژي مواردي از ق
نامه و تعهدات،  مدت قرارداد، قانون حاکم بر حل و فصل اختالفات، تأییدهاي طرفین، آموزش، ضمانت

  شود.  ها و موقعیت فورس ماژور را شامل می رازداري، مالیات
توان گفت به دنبال کشف قوه بخار و وقوع  ي میتکنولوژ انتقال از لحاظ تاریخچه قراردادهاي   

انقالب صنعتی در انگلستان، روابط اقتصادي نیز به سرعت تغییر کرد و در جهت نیازهاي جدید 
هاي ویژه خود را یافت. به عبارت دیگر همپاي پیچیدگی و وسعتی که روابط  اقتصادي و صنعتی قالب

هاي سیاسی اداره جامعه و نیز ارتباط با  تنها روابط و روشاجتماعی به معنی عام به خود گرفته است، نه 
سایر کشورها دچار تحول اساسی شده، بلکه روابط اقتصادي نیز به عنوان بخشی از این زندگی هم 

تر شده است. به دنبال این توسعه و تحول، کشورهاي در حال توسعه ناگزیر  و هم پیچیده  توسعه یافته
المللی و تا جایی که مقدور است، بر  حداقل در صحنه تجارت بین شدند براي حفظ بقاي خود،

المللی  ثباتی بازارهاي بین مشکالت غالب آیند. مشکالتی از قبیل کاهش صادرات و تنزل بهاي آن، بی
برداري از  براي مواد اولیه و یا مشکالت و موانعی که کشورهاي عقب مانده براي دسترسی و بهره

له از پیشرفت صنعتی دنیاي غرب با آن مواجه بودند. به دنبال همین واقعیات بود تولیدات و نتایج حاص
اي از صاحبنظران و حقوقدانان باالخص در جهان سوم طرفدار این عقیده شدند که جهان سوم  که عده

براي استفاده از تکنولوژي غرب، سراغ قراردادهاي همکاري صنعتی و فنی برود و به دنبال انتقال 
توان از قراردادهاي  ژي باشند. این قراردادها روند گوناگونی را پشت سر گذاشته است که میتکنولو

اند نام برد و سپس قراردادهاي دیگري  االمتیاز به عنوان اولین نوع قراردادهایی که کاربرد داشته حق
  ). 51، 1386ایجاد شد (نصري،مانند کمک فنی، خدمات مهندسی و... 

تواند اشکال گوناگونی از شکل ساده قرارداد فروش تجهیزات و  ل تکنولوژي میقراردادهاي انتقا  
ها  گذاري مشترك، بیع متقابل و... به خود بگیرد. توافقنامه هاي لیسانس، سرمایه تخصص تا توافقنامه

یک باشد. همچنین، هر شود که براي افراد عادي قابل فهم نمی معموالً پیچیده و در قالب عباراتی بیان می
از قراردادها داراي شروطی است که طرفین در حین مذاکره و عقد قرارداد به اعمال آن مبادرت 

  نمایند. می
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  ـ آثار قراردادهاي انتقال تکنولوژي2
هر قراردادي به محض تکوین و به وجود آمدن، داراي آثار و نتایجی است و طرفین قرارداد نیز براي    

شوند. منظور از آثار قرارداد، نتایجی است  ه حاضر به انعقاد قرارداد میرسیدن به آثار و نتایج است ک
). آثار قرارداد نیز ممکن 19، 1382(شهیدي،آورد  که عقد پس از انشاء در عالم حقوق به وجود می

است وابسته به اقتضاي ذات قرارداد، اقتضاي اطالق قرارداد و یا ناشی از عرف، قانون یا قرارداد ایجاد 
. اثر مستقیم آن، انتقال تکنولوژي و تعهد به اجرایی نمودن این انتقال و متقابالً تعهد انتقال گیرنده شوند

باشد. آثار غیرمستقیم آن نیز به طور کلی، فراهم نمودن هر چیزي که براي تحقق  به پرداخت عوض می
با عنوان تعهدات نتیجه مذکور نیاز باشد که مربوط به اوصاف و شروط و تعهدات طرفین است که 

باشد. تعهدات  انتقال دهنده و منتقل الیه و همچنین تعهدات طرفین در قلمروي حقوق رقابت مطرح می
انتقال دهنده در دو قسمت حاکمیت تعهدات مربوط به انتقال مالکیت صنعتی و تعهدات حقوقی 

تعهداتی است که به خود  واگذارنده خالصه شده و منظور از تعهدات راجع به انتقال مالکیت صنعتی آن
شود و شامل انتقال دانش تجربی، فنی و افشاي اطالعات سیاسی، ارائه  تکنولوژي انتقال یافته مربوط می

رسانی و تعهد به همکاري در حین و بعد  هاي فنی و آموزش نیروهاي منتقل الیه، مشاوره و یاري کمک
ژي، انتقال مدارك، تعهد به انتقال تکنولوژي از دوره انتقال تکنولوژي، حفظ انحصار گیرنده تکنولو

تکمیلی یا اصالحی، کاربرد فنی و مفید بودن تکنولوژي، ارزش تجاري و راندمان تکنولوژي، تعهد به 
  باشد.  مضر نبودن تکنولوژي و عدم آالیندگی براي محیط زیست می

ه در خصوص واگذاري در زمینه تعهدات حقوقی واگذارنده تکنولوژي باید گفت: انتقال دهند   
تکنولوژي، تعهداتی راجع به مباحث حقوقی نسبت به گیرنده تکنولوژي دارد. منتقل الیه باید 
درهرصورت بعد از انعقاد قرارداد مطمئن باشد که تکنولوژي مورد انتقال از سوي اشخاص ثالث مورد 

ي استفاده نموده و کاالهاي بدون تواند از تکنولوژ گیرد و ایشان با انحصاري فراگیر می تجاوز قرار نمی
رقیب تولید نماید. تعهدات حقوقی وي در سه عنوان انتقال رسمی، تکلیف واگذارنده بر اقامه دعواي 

ترین  گردد. یکی از اصلی جعل، تعقیب و غصب و همچنین تضمین عقدي یا وارانتی خالصه می
ي امتیاز قانونی، مشخص و بدون مشکل به تعهدات انتقال دهنده در قراردادهاي انتقال تکنولوژي، اعطا
شود باید به طور قانونی ثبت شده باشد و  گیرنده تکنولوژي است. همچنین حقوقی که اعطاء می

اعطاءکننده، ضامن اعتبار این حقوق است. این انتقال همچنین حق استفاده از این امتیازات و حقوق را 
روز تفاسیر و اختالفات احتمالی الزم است. انتقال گیرد. این قید براي جلوگیري از ب نیز دربرمی
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تکنولوژي که اساس آن ورقه اختراع است باید به ثبت رسد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث بالاثر است، 
قانون  502و  481دارد (مواد بنابراین انتقال دهنده باید نسبت به انتقال قانونی آن اقدامات الزم را مبذول 

). همچنین ممکن است، انتقال گیرنده 1386هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  اختراعات، طرح ثبت
با جعل و تقلب اشخاص ثالث مواجه شود که در این صورت، اقامه دعواي جعل و تقلب بر عهده مالک 
تکنولوژي است که باید در برابر جاعلین اقدام کند. برخی از نویسندگان تعهدات انتقال دهنده را 

  ). 81، 1368،(جواهريدانند میوارانتی  تضمین عقدي یا
وارانتی در قرارداد انتقال تکنولوژي، اظهارات قراردادي است که موجب بعضی چیزها را در حال   

حاضر، برخی را در آینده و تداوم داشتن موجودیت بعضی دیگر را براي پس از اجراي قرارداد تضمین 
توان شرط صفت تشبیه کرد. وارانتی را عموماً  خلی میکند. بر این مبنا، وارانتی را در حقوق دا می
توان از جمله شروط ضمنی قرارداد انتقال تکنولوژي تلقی نمود. وارانتی پس از تعهد به انتقال،  می

ترین تعهد واگذارنده است، زیرا برخی از مواردي که وي باید وقوع یا درستی و یا تطبیق آن را  اصلی
تأثیر این تعهد در تحقق هدف  که ینااي تعهد به تحقق انتقال است. ضمن تضمین کند مطلقاً در راست

اصلی قرارداد کمتر از شرط تحقق انتقال نیست و از همین جهت ضروري است در شناخت جوانب آن 
و تنظیم کامل متن این نوع از قراردادها دقت فراوان داشت. تعهدات انتقال گیرنده در خصوص 

لوژي شامل تعهدات راجع به حقوق مالکیت صنعتی، تعهدات راجع به عدم تغییر قراردادهاي انتقال تکنو
در موضوع و راه اندازي و بهره برداي تکنولوژي، تعهدات مالی، تعهدات راجع به شیوه فعالیت 

ترین تعهد و اثر را  توان مهم باشد. به طور کلی در مورد آثار قراردادهاي انتقال تکنولوژي نیز می می
موضوع قرارداد و آموزش نیروهاي انتقال گیرنده دانست که آموزش ممکن است سالیان متمادي انتقال 

                                                      
یا عالمت جمعی یا حق مالکیت ناشی از  ، ثبت طرح صنعتی یا ثبت عالئم تجاري غییر در مالکیت اختراعهرگونه ت :48ماده     -  1

مورد تغییر  رسد و جز در نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می ذي ، به درخواست کتبی هر تسلیم اظهارنامه مربوط
ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور  . تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاصشود ، توسط اداره مذکور آگهی می اظهارنامه مالکیت

، خصوصیات یا  مبدأ، مراحل ساخت ، صورتی که در مواردي مانند ماهیت تغییر در مالکیت ثبت عالمت یا عالمت جمعی در    . است
هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک عالمت  . عمومی شود، معتبر نیست خدمات سبب گمراهی یا فریب تناسب با هدف کاالها یا

  .باشد منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور می جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن
وط به ، یا عالمت ثبت شده یا اظهارنامه مرب شده هاي صنعتی ثبت برداري از اختراع و طرح هرگونه قرارداد اجازه بهره :50ماده     -  2
برداري  بهره ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه شود. اداره مالکیت صنعتی می به اداره مالکیت صنعتی تسلیم ها آن

  . منوط به مراعات مراتب فوق است کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث را ثبت و آگهی می
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به طول انجامد. هر انتقال تکنولوژي که منجر به ارائه اسناد و مدارك و ماشین آالت و تجهیزات گردد 
ه را ولی به علت عدم وجود سطح علمی و دانش نتواند منجر به انتقال تگنولوژي گردد، این نتیج

خواهند رساند که واگذارنده به تکلیف قراردادي خود عمل ننموده و موجبی براي اخذ خسارت یا فسخ 
قرارداد خواهد بود. به این علت است که قرارداد مذکور را عهدي به شمار آورند و تعهد انتقال دهنده 

ت که گیرنده تکنولوژي از در زمینه آموزش نیروهاي منتقل الیه را تعهد به نتیجه دانست، اما این نیس
نیروهاي متخصص و متبحر خود استفاده ننماید. انتقال گیرنده نیز باید تمام استانداردهاي مربوط به 
تکنولوژي را رعایت نماید و با رعایت جوانب ایمنی از حسن شهرت واگذارنده نکاهد. این موضوع آن 

ت و ورود خسارت به انتقال دهنده خواهد قدر مهم بوده که هرگونه عدم رعایت احتیاط موجب مسئولی
شد. یکی از آثار مهم دیگر نیز عدم انحصارشکنی قلمرو قراردادي و عدم رقابت با انتقال دهنده است، 

گردد که از یک سو خود از بهره  از این بابت که انتقال دهنده تنها به این امید راضی به انعقاد قرارداد می
معادل هزینه تحقیقات خویش را کسب نماید و از سوي دیگر نیز از برداري تکنولوژي، سود سرشار 

انتقال تکنولوژي حق االمتیازي را دریافت دارد.  این نکته تا جایی مهم است که منتقل الیه ملزم به حفظ 
  رازداري اطالعات تکنولوژي انتقال یافته است.

  هاي انتقال تکنولوژي ـ روش3
کند. انتقال افقی و انتقال عمودي. منظور از انتقال  دو صورت نمود پیدا میمعموالً انتقال تکنولوژي به    

هاي تحقیق و توسعه به  افقی تکنولوژي، نوعی از انتقال است که به حرکت تکنولوژي از فعالیت
گردد. در مقابل انتقال عمودي تکنولوژي، فرآیند حرکت تکنولوژي از  برداري منجر می موسسات بهره

المللی تکنولوژي در قالب  ف، به محل یا هدف دیگر است. همچنین انتقال بینیک محل یا هد
  ). 44، 1385آیند (هداوند، میها از این دست به حساب  قراردادهاي انتقال تکنولوژي و یا سایر شیوه

هاي  هاي تجاري، قراردادي و رسمی از یک طرف و روش انتقال تکنولوژي به اعتبار ماهیت به روش   
شود. هرچند روش دوم نیز ممکن است  ري، غیرقراردادي و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم میغیرتجا

برداري از آن بسیار نامحسوس بوده تا حدي که آن را از  تا حدي به قصد سودجویی باشد، ولی بهره
نماید. در روش نوع اول، انتقال تکنولوژي براي سود بیشتر و به صورت  ماهیت تجاري بودن خارج می

قرارداد و توافقات دوجانبه خواهد بود، ولی در نوع دوم انتقال تکنولوژي، نه بر اساس تجاري بودن و نه 
باشد. یکی از  سوددهی بیشتر، بلکه انتقال به صورت غیررسمی و غیرقراردادي و عدم قصد سوددهی می

ها و مراکز  دانشگاههاي متداول در انتقال غیرتجاري، اعزام دانشجو یا پرسنل براي تحصیل در  روش
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تحقیقاتی است. البته این روش به صورت عمودي و کلی و علنی و براي عموم مردم آزاد است، ولی در 
توانند  هاي درگیر بوده و دیگران نمی روش تجاري یا قرارداد رسمی، به صورت خاص و فقط بین طرف

ده توسط سایرین به موجب قانون برداري نموده و براي خود منفعت طلبی نمایند و استفا از آن بهره
تواند  شود. به همین دلیل روش غیرتجاري در بسیاري از موارد نمی تجاوز به حقوق دیگران محسوب می

کارا باشد. چرا که آن شرکت یا مخترع به هیچ وجه اطالعات ابتکار خود را در معرض دید و مطالعه 
اهد به طور انحصاري از آن استفاده نموده و از خو دهد. به طور مسلم خود مخترع می دیگران قرار نمی

بهره برداري دیگران جلوگیري به عمل آورده و براي مدت مدیدي خود از اختراع یا تکنولوژي استفاده 
شود که آن اختراع توسط دیگران  نماید. همچنین در اختیار قرار دادن تکنولوژي مربوطه موجب می

  ). 14، 1368گردد(جواهري،تر مخترع یا شرکت سازنده شیوع پیدا کرده و موجب ضرر هرچه بیش
کشورهاي در حال توسعه اساساً هریک به نوعی تکنولوژي کشورهاي پیشرفته را الزم به ذکر است    

دهند. در بازار جهانی تکنولوژي و در انواع قراردادهاي انتقال تکنولوژي، اجزاء  مورد استفاده قرار می
بل خرید و فروش هستند. این اجزاء عبارتند از: ماشین آالت، تجهیزات و تشکیل دهنده تکنولوژي، قا

هاي صنعتی و عالئم تجاري،  برداري، طرح هاي استفاده یا بهره اي، حق اختراعات، مدل کاالهاي واسطه
ها، مشخصات، آموزش پرسنل،  ها، دستورالعمل ها و مدل ها، طرح اطالعات و دانش فنی به صورت نقشه

  هاي مدیریت و بازاریابی. هندسی براي نصب تأسیسات، تجهیزات و تخصصهاي م طرح
ها با حفظ  اطالعات، ابزار دانش فنی و... به یکی از این طریق قابل دستیابی است: ارائه توسط خارجی   

هاي  حقوق مالکیت؛ خریداري از خارج؛ به کارگیري دانش فنی خارجی براي دست یافتن به شیوه
توان گفت که تکنولوژي در سطوح مختلفی از تمرکز و  هاي داخلی. بنابراین می شخاص از طریق تال

باشد. در یک سوي این طیف،  تجمع سرمایه نیروي انسانی و توسعه ساختاري اقتصاد، قابل انتقال می
یابد. در این حالت یا نیروي کار محلی عموماً غیرماهر، مکمل آن  تمامی اجزاي تکنولوژیک انتقال می

ها صرفاً در  مالکیت و پرسنل، محلی است و خارجی که یناگذاري مستقیم خارجی یا  ت مانند سرمایهاس
دهند. در سوي دیگر طیفی از دانش فنی خارجی استفاده شده و پس  طراحی و احداث واحد یاري می

آموزش و  گردد. این انتقال از طریق خرید و سپس تجربه، از تغییر در آن عوامل مورد نیاز ایجاد می
  ). 18، 1382پذیرد (شهنیائی، میآزمایش صورت 

ها نقش فعال  ترین شکل انتقال تکنولوژي در سی سال گذشته، روشی است که در آن خارجی متداول   
دهند: مانند  کنند بدون تأخیر زمانی در خدمت عملیات اجرایی قرار می داشته و اطالعاتی که عرضه می

برداري، قراردادهاي  هاي طراحی و احداث، اعطاي امتیاز بهره ، پروژهگذاري مستقیم خارجی سرمایه
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اي وابسته به شرکت چندملیتی  اي و عرضه خدمات فنی. این روش معموالً از طریق شعبه مشاوره
بدون دخالت شرکت  که آنپذیرد و یا  واگذارکننده تکنولوژي در کشور گیرنده، صورت می

گیرد. فروش تکنولوژي به صورت مجموعه از  کشور گیرنده انجام میواگذارکننده و با سرمایه مستقل 
باشد. در این حالت فروشنده در تولید و توزیع کاال نقش داشته و چون مستقیماً بر شکل  این نوع می

دهد. معموالً  هاي دیگر انتقال تکنولوژي ترجیح می استفاده از تکنولوژي کنترل دارد، آن را بر گونه
لیتی به این روش به دلیل محدود بودن منابع انسانی و مالی کشور گیرنده که خود هاي چندم شرکت

باشد رغبت بیشتري از خود نشان  عاملی بازدارنده براي دریافت تکنولوژي به صورت غیرمجموعه می
آید. براي مثال  هاي فنی داخلی به وجود نمی دهند. در این روش، تجربیات الزم براي ارتقاء توانایی می

اي اگر توسط خارجیان انجام پذیرد، متخصصین گیرنده را از  ها، ساخت کاالهاي سرمایه طراحی پروژه
سازد.  آید محروم می تجربیاتی که معموالً در پیاده کردن یک طرح توسعه صنعتی به کار می  یادگیري

ه ارزانی تهیه شود، خدمات ب تر می ها سنگین به عالوه به واسطه عدم مشارکت داخلی، هزینه پروژه
ها و استفاده  شوند و اطالعات الزم براي تشخیص شرایط محلی به منظور بهینه ساختن طراحی پروژه نمی

شوند. کشورهاي در حال توسعه بایستی به استفاده از روش  مطلوب از مواد خام نادیده گرفته می
غیرمجموعه صورت  غیرمجموعه تکنولوژي تشویق شوند چرا که اگر انتقال تکنولوژي به صورت

گردد. روش دیگر قابل ذکر  پذیر می گذاري براي آن کشور امکان پذیرد، انتخاب و کنترل بر سرمایه
سرمایه گذاري مشترك است که در آن نقش کشورهاي دریافت کننده تکنولوژي به نسبت 

عال یا کلیدي هایی که در آن خارجیان نقش ف باشد. به هر صورت روش گذاري مستقیم بیشتر می سرمایه
نداشته باشند و افراد کشور گیرنده تکنولوژي با آموزش، تحقیق و آزمایش، دانش الزم را براي تولید 

هاي بسیار مهم و قابل توجه براي انتقال تکنولوژي است. این روش طیفی را  کنند، از روش تهیه می
ره و تقلید از جریان عمل و تولید گیرد که از آن جمله اعزام افراد به خارج براي تحصیل، مشاو دربرمی

توان از جاسوسی  هاي ذکر شده فوق می توان نام برد. به غیر از روش صاحبان اصلی تکنولوژي را می
تکنولوژیک و سرقت اسناد و مدارك دانش فنی به عنوان یک راه و همچنین استفاده از روابط سیاسی 

ها به صورت کلید  اسان خبره مستقل، خرید کارخانهبه منظور انتقال تکنولوژي نام برد. استخدام کارشن
اي از یک یا چند روش ذکر شده در باال نیز هرکدام از  در دست و ایجاد صنایع مونتاژ و مجموعه

توانند به امر انتقال تکنولوژي در یک زمینه ویژه کمک  هایی هستند که در شرایط خاص می روش
  ).5، 1369نمایند (آقایی،
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  در قرارداد انتقال تکنولوژي ها  ـ محدودیت4
 اعمال قابل مختلف جهات از فراوانی و متعدد هاي محدودیت نسبت، به تکنولوژي انتقال قرارداد در   

 سرزمینی، محدودیت عنوان سه در توان می کلی به طور را ها محدودیت این مجموع هستند. مطرح و

و محدودیت در نوع قرارداد (انجصاري، برداري (ساخت، استفاده و فروش)  نوع بهره در محدودیت
 کننده تعیین واقع در سرزمینی محدودیت از منحصر به طرفین و غیرانحصاري) خالصه کرد. منظور

 بهره اجازه قرارداد، موجب به گیرنده باشد که انتقال سرزمینی (کشور یا کشورهایی) می قلمرو و حدود

 و دهنده انتقال منافع فناوري، انتقال فرآیند کند. در یم سرزمین بیدا آن در فقط را فناوري از برداري
 از باشند. می تعارض و تضاد در یکدیگر با وسیع طور به محصوالت فروش خصوص در گیرنده انتقال

 طرز به فناوري انتقال قرارداد در و گردد می مطرح فعالیت، قلمرو یا سرزمینی مسئله که روست همین

 از را فعالیت قلمرو یا سرزمینی محدوده هرگاه قراردادي، شروط این کند. در می بروز پررنگی

 فراتر، حق بخش در شده اعطاء حق واقع در نمایند منظور فراتر گیرنده، انتقال کشور محدوده

 شده واگذار گیرنده انتقال به که باشد می قرارداد موضوع فناوري از تولیدي محصوالت صادرات

 گاهی این وجود با است. گیرنده انتقال کشور محدوده، این معمول طور به جغرافیایی است. محدوده
 قلمرو عنوان به نیز گیرنده انتقال کشور بر افزون کشورها از گروهی یا چند یا یک است ممکن

 و شود منظور سرزمینی محدوده به عنوان قاره، یک تمام است ممکن شوند. همچنین تعیین فعالیت
 اي چه محدوده بر قرارداد طرفین که ینا باشد. جهان کل تواند حتی می یسرزمین محدوده آن، از فراتر

 روش فناوري به انتقال در که چه آن ولی دارد. فراوان و متعدد عوامل به بستگی برسند، توافق به

 داشته اجازه دارد تمایل شدت به گیرنده انتقال که این است باشد می معمول و متداول قراردادي،

 خواست و تمایل که حالی به فروش رساند. در وسیع تر چه هر سرزمینی در را تشمحصوال تا باشد

  ).98، 1393(کهریزي، است برعکس و خالف ب مقابل (انتقال دهنده) کامال طرف
عبارتند  که گرفت نظر در توان می سرزمینی محدوده گونه سه گیرنده، انتقال فعالیت قلمرو مورد در   

 ترین آل ایده محدوده، گونه این که است جهان. روشن سطح در شفرو حق انحصاري-از: الف

 محدوده در محصوالت فروش انحصاري حق -آید. ب می به شمار گیرنده انتقال براي داللت

 قراردادهاي در نوع ترین متداول واقع در سرزمینی محدوده نوع این گیرنده. انتقال کشور یا سرزمینی

سرزمینی (کشور انتقال  محدوده در محصوالت فروش نحصاريغیرا حق -است. ج فناوري انتقال
 تحقق تواند می غیرانحصاري کامال و طرفین به منحصر شکل دو به خود که گیرنده). این گونه قلمرو

 انتقال قرارداد در اصلی ). هدف86، 1392است (احسنی افروز، قلمرو فعالیت نوع ترین یابد، نامطلوب
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 است به نحوي قرارداد موضوع فناوري بر گیرنده انتقال استیالي مفهوم به يفناور انتقال تحقق فناوري،

 نیز فناوري دارنده نتیجتاً فناوري از استفاده براي یافتن توانایی بر عالوه دهنده انتقال همانند نیز او که

 پیدا را قابلیت این دهنده، انتقال مانند نیز گیرنده انتقال گردد، محقق هدف این که صورتی باشد. در

  نماید.  اقدام به دیگران فناوري همان انتقال به نسبت بتواند تا کند می
  نتیجه

 صنعتی تجاري و اجتماعی، اقتصادي، شرایط به بستگی آن به وابسته قراردادهاي و تکنولوژي انتقال   

 قراردادها این انعقاد براي کامل آمادگی و نیست قراردادها نوع این پذیراي جامعه زمانی که تا دارد. 

 باشد. انتقال داشته را کافی و مطلوب اثر تواند نبوده، نمی مطلوب جامعه براي انتقال این ندارد،

 با که است آن تکنولوژي ترین مناسب و دارد گیرنده کشورهاي توانایی به بستگی واقع در تکنولوژي،

 نیز کمی هزینه موجود، منابع از بهینه و سودمند استفاده ضمن و باشد منطبق کشورها توسعه اهداف

باشد. به منظور انتقال تکنولوژي، کشورها اقدام به انعقاد قراردادهاي انتقال خواهند کرد که  دربرداشته
 نتیجه در شود متعهد معلوم، عوضی برابر در او قانونی مقام قائم یا فناوري کننده تأمین آن، موجب به

 به قادر فناوري، بر مسلط جهت، هر از خویش همانند را ندهگیر انتقال خود، قراردادي تعهدات اجراي

 از اساساً حقوقی، ماهیت لحاظ از مزبور قرارداد نماید. فناوري دارنده نتیجتا و آن از استفاده

 مبتنی قرارداد اساس نخست، تکنولوژي انتقال قرارداد آثار است. در متمایز سنتی و مرسوم قراردادهاي

 در تعهدات تمام محور که تعهد ترین اصلی وي تعهدات بین در دهنده. دوم، انتقال تعهدات بر است

 از عقدي (وارانتی) هم هاي تضمین تبع، به آید، تعهد به تحقق انتقال است و می حساب به قرارداد این

 به وابسته قراردادي، چنین در مزبور محوري باشند. تعهد می برخوردار قرارداد این در اي پایه نقش

رسد بسته به شرایط هر کشور و نیز  آید. به نظر می می حساب به آن ذات اقتضاء و است قرارداد جوهر
وجود سه عامل تعیین کننده، دانش ضمنی، قابلیت تکنولوژیکی و نیاز بازار، نوع قرارداد انتقال 

ي معین ها ها توسط شاخص شود. با توجه به قابلیت تکنولوژي و سنجش توانمندي تکنولوژي تعیین می
هاي خود آگاهی نداشته  تواند به کشور در انتخاب نوع قرارداد کمک کند. اگر کشوري از توانایی می

هاي تکنولوژیکی مطابقت نداشته باشد، نه تنها  باشد و اقدام به انعقاد قراردادي نماید که با توانمندي
ي بر اقتصاد وارد خواهد آمد. ناپذیر انتقال تکنولوژي با شکست مواجه خواهد شد، بلکه لطمات جبران

گذاران  ها و انعقاد هر نوع از قراردادها بیانگر شیوه نگرش سیاست به طور کلی استفاده هریک از روش
 موقعیت و شرایط به قرارداد انعقاد هنگام در باید تکنولوژي، گیرنده به انتقال تکنولوژي است. انتقال
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 و رازداري به تعهد قبیل، از کند قبول را دهنده انتقال طشرای از برخی و باشد داشته کامل آگاهی خود
 از و ثالث اشخاص با فرعی قرارداد انعقاد عدم و رقابت عدم به تعهد تکنولوژي، نگهداشتن محرمانه

 عنوان به خارجی محاکم قانون تعیین قبیل، از کنند خودداري دهنده انتقال شرایط از دیگر برخی قبول
  اختالف. فصل و حل جهت صالح مراجع
  منابع

 و گسترش سازمان ایران، خودکفایی خدمات و تحقیقات مرکز، انتقال تکنولوژي، 1369آقایی، منوچهر،  - 
   ایران. صنایع نوسازي

 دادگستر. انتشارات چاپ اول، تهران، ،فناوري انتقال حقوق ،1392محمد،  افروز، احسنی - 

راردادهاي انتقال تکنولوژي با تأکید بر بررسی ماهیت و احکام ق، 1368جواهري، جمیله،  - 
  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.گذاري خارجی سرمایه

، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق قراردادهاي انتقال تکنولوژي و شرایط آن، 1382شهنیائی، احمد،  - 
  خصوصی، مجتمع آموزش عالی قم.

  ، تهران، انتشارات مجد.آثار قراردادها و تعهدات، 1382مهدي،  شهیدي، - 
، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، قراردادهاي انتقال تکنولوژي، 1393کهریزي، بهنام،  - 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.
ارشد مطالعات ایران  ، پایان نامه کارشناسیقراردادهاي دولتی انتقال تکنولوژي، 1386نصري، صدیقه،  - 

  و سیاستگذاري عمومی، دانشگاه تهران.
  .167، شماره ماهنامه تدبیر، قراردادهاي انتقال فناوري، 1385هداوند، مهدي،  - 

  قوانین
  1386 مصوب تجاري عالئم و صنعتی هاي طرح اختراعات، ثبت قانون - 
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