فصلنامه علمي  -پژوهشي

سال اول ،شماره  ،4زمستان 7831

سياست علم و فنّاوري

ارائه چارچوب ارزيابي ميزان استفاده از تحليل ثبت اختراع در مراكز پژوهشي
3

علی فرقانی * ،1مهدي زاهدي ،2سيدرضا سالمی

 - 1کارشناس ارشد پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
 - 2عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی
 - 3عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی

چكيده
مستندات ثبت اختراع شامل اطالعات کمياب و نتايج پژوهشهای کاربردی است .تحليل اطالعات ثبت اختراع سبب

اياباد بيبنش دديبد درخصبيط محبيي تاباری و

پژوهشي مي شيد .شناسايي کاربردهای تحليل ثبت اختراع ضمن پاسخ دادن به بسياری از نيازهای اطالعاتي و کمک به تصبمي گيبری در مراکبپ پژوهشبي ،سبب
ترغي

پژوهشگران و مديران برای استفاده از اين ابپار دديد در ميضيع پژوهش مي گردد .هدف از اين مقاله ارائه يبک ابارايب مفمبيمي مناسب

يشبنايي و

ببرای ارزيبابي ميبپان

استفاده از تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي است .در اين راستا تعيين کاربردهای تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي به عنيان هدف دوم مطرح ميباشد.
اين تحق يق از نيع کيفي است و نتايج ين از طريق مطالعات کتابخانهای ،پرسبشنامبه  ،مصباببه ببا خبرگبان منيمبه سباختاريافتها ،مشبارکت پژوهشبگر در پبژوهش و
همچنين استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ) (AHPبه دست يمده است .در پايان اارايب مفمبيمي "سلسبله مراتببي " ببه عنبيان ابارايب ارزيبابي برترممناسب ا
شناسايي و زيربخش های ين نيپ تعيين شد .اين ساختار به سه سطح کالن مراهبردیا ،مياني مرقابتيا و عملياتي مفنبيا تقسبي بنبدی شبده و در ين  17کباربرد تحليبل ثببت
اختراع در مراکپ پژوهشي شناسايي و در دستهبندیهای مختلف ارائه شده است.
كليد واژهها :ثبت اختراع؛ تحليل ثبت اختراع؛ مراکپ پژوهشي.

 - 1مقدمه



امروزه دست پيبدا کبردن ببه مپيبت رقبابتي از طريبق نبييوری و
پياده سازی يگاهانه و سريع پيشرفتهای فنّاوری فراه ميشيد .در
اين مسير مؤسسه های پژوهشي کشيرهای در بال تيسعه به عنيان
مراکپ ثقل و ميتيرهای تيسعه فنّاوری و نياوری مطرح هستند[.]7
رقابت شديد و پيچيدگي فنّاوری سب شده تا روشهای نييني برای
استخراج اطالعات به روز ،کاربردی و دبامع در مراکبپ پژوهشبي
مطرح شيد و تسلي به ابپارها و منابع دديد ،اهميت فراوان پيدا کند.
* نييسنده عمدهدار مكاتباتforghaninik@yahoo.com :

يكي از اين ابپارها ،تحليل اطالعات ثبت اختراع است که بيانکننبده
اهميت و ارزش اطالعات ثبت اختبراع و کاربردهبای ين اسبت[.]2
مطالعات دفتر ثبت اختراع اروپا نشان ميدهد شرکتها ی کياک و
بپرگ اروپايي ساليانه مبلغ 22ميليارد دالر برای اناام پژوهشهبای
تكراری که امكان صرفهدييي ين از طريق بهکارگيری اطالعات ثبت
اختراع ها فراه بيده است ،هدر ميدهند [ .]8براساس پژوهشهبای
اناام شده در سال  ،2222بدود  32درصد از شبرکتهبا و مراکبپ
پژوهشي در ژاپن از اين تحليل بمره ميبرند که ايبن مبيارد نشبان
دهنده اهميت تحليل ثبت اختراع است [.]4
استفاده معميل از اطالعات ثبت اختراع در کشير بيشتر به عنيان
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يک منبع اطالعات فني است و در برخي از تخصصها مانند مديريت

 - 7دديد باشد؛  - 2شامل يک گام ابتكاری باشد؛  - 8کاربرد صنعتي

فنّاوری از تحليل ثبت اختراع برای پيشبيني فنّاوری ،ترسي ارخه عمر

داشته باشد؛  - 4امكان افشاسازی داشته باشد؛  - 7در هيچ يک از ميارد

فنّاوری و تحليل روند استفاده ميشيد؛ ولي مطالعه ادمبالي نحبيه

زير قرار نگيرد :کشف ،تئيری علمي يا روش رياضي ،کار ادبي يا هنری،

پژوهش در ايران نشان ميدهد "اطالعات ثبت اختراع" در مقايسه با

روش برای اناام يک بازی يا اناام کس

و کار و تاارت و روش

ساير منابع اطالعاتي ممانند کت  ،مقاالت و نشرياتا کمتر اسبتفاده

دديد برای ارائه اطالعات يا يک برنامه کامپييتری [.]2

ميشيد که ازدمله داليل ين ميتيان به نبيد يشنايي کامل با ميضيع
تحليل ثبت اختراع و ابعاد ين ،کمببيد متخصصبان در ايبن زمينبه و
مبم بيدن کاربردهای اطالعات ثبت اختراع؛ اشاره نميد.

 1- 2اطالعات ثبت اختراع

با تيده به پيشفرض بيان شدهماستفاده بسيار محدود از تحليل

به طير کلي هرگينه اطالعاتي را که بتيان از مستندات ثبت اختبراع

ثبت اختراع در مراکپ پژوهشيا ،هدف از اين پبژوهش ارائبه يبک

استخراج کرد ،اطالعات ثبت اختراع مي گييند .اين اطالعات طيبف

برای ارزيابي ميپان استفاده از تحليل ثبت

وسيعي از مشخصات شخصي ثبتکننده ثبت اختراع تبا مشخصبات

اارايب مفميمي مناس

اختراع در مراکپ پژوهشي است و در اين راستا کاربردهبای تحليبل

فني اختراع را در برميگيرد.

ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي نيپ بهصبيرت تقريببا دبامع تعيبين

مستندات ثبت اختراع در ببال باضبر در ببيش از 722

ميشيد .در ادامه ضمن بررسي ادمالي مفاهي کليدی ثبت اختراع  7و

کشير دنيا منتشر ميشيد .در سال  2228تعداد مستندات ثبت اختراع

دايگاه ين در فعاليتهای پژوهش و تيسعه ،يک اارايب مناس

از مرز  2/222/222در سال عبير کرده است [.]1

برای ارزيابي ميپان استفاده از تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي
با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و  1شاخص ارائه ميشيد و

به طير اساسي اطالعات ثبت اختراع به دو شكل درنظبر گرفتبه
ميشيند:

براساس روششناسي پژوهش ،کاربردهای تحليل ثببت اختبراع در

 - 7دادههای خام؛

مراکپ پژوهشي نيپ شناسايي ،تصحيح ،نمايي و دستهبندی ميشيند.

 - 2دادههای تغييردادهشده متقييت شدها.

4

داده های خام ،دادههبايي نظيبر مسبتندات ثببت اختبراع و روزنامبههبای
رسمي اداره ثبت اختراعات هستند که هيچگينه اصبالح يبا تغييبر و يبا بتبي

 - 2پيشينه پژوهش
منابع مختلف ،تعاريف متفاوتي از ثبت اختراع ارائه دادهاند .اداره ثبت
اختراعات و عالي تااری يمريكا ،ثبت اختراع را يک بق قبانيني
مدت دار 22ساله برای ثبتکننده ين ميداند[ .]7سازمان ثبت اختبراع
انگلستان ،ثبت اختراع را يک بق قانيني مبيدانبد کبه مبانع بمبره
برداری ديگران از اختراع بدون ادازه مخترع ميشبيد 2 .کامبلتبرين
تعريف بهوسيله سازمان دماني مالكيت فكبری  8ارائبه شبده اسبت:
"ثبت اختراع برای يک اختراع بقي است که بهوسيله دولبت ببرای
مدت مشخصي به مخترع داده ميشيد تا مانع از سيء استفاده ديگران
برای فروش ،عرضه برای فروش ،واردات ،ساخت يا اسبتفاده از ين
اختراع بدون ادازه مخترع شيد ".زماني که ثبت اختراع ببه مختبرع
اعطا مي شيد ،اختراع تحت مالكيت مخترع در مي ييد و مانند سباير
دارايي ها قابل خريد ،فروش يا اداره است .برای اينکه يک اختبراع
وادد شرايي اخذ ثبت اختراع باشد بايد شرايي زير را داشته باشد:

نتيابهگيبری در ينهبا ودبيد نبدارد و همبانگينبه در دسبترس مبيباشببند.
داده های در اصطالح تقييت شده ،دادههبای خبامي هسبتند کبه مرتب شبده،
ميرد بازبيني و اصالح قبرار گرفتبهانبد و همچنبين اطالعباتي ببرای تكميبل
نيبپ ببه ينهبا افبپوده شبده اسبت .انبين دادههبايي در مراکبپ تحليبل ثببت
اختراع ،بنگاه ها و مؤسساتي کبه در زمينبه تحقيقبات ببازار فعاليبت دارنبد و
همچنين تا بدی در ادارههای ثببت اختراعبات ،ميدبيد هسبتند .در ضبمن
داده های تقييت شده برای استفاده مضاعف ،ترکي مبي شبيند .ايبن دادههبا
همچنين مي تيانند در ارتببا ببا نيازهبای شخصبي اسبتفادهکننبدگان ينهبا،
اصالح يا تكميل شيند[.]3
مستندات ثبت اختراع معميالً مشتمل بر اطالعات زير است:
خالصهمصفحه پيششيا :در صبفحه اول خالصبهای از
فنّاوری يا فمرستي از دادهها درباره اختراعي که ثبت اختبراع ببه ين
داده شده ،ارائه ميشيد .اين اطالعات شامل شماره ثبت اختراع ،نبام
مخترع ،زمان ثبت و انتشار ،اختراعات و کارهای قبلي ،خالصهای از

7

. Patent

اختراع و ديگر اطالعات مرتبي است؛

2

. See the UK Intellectual Property Office Website at:

8

). World Intellectual Property Organization (WIPO

4

. Enhanced Data
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نقشههايي که اختراع را تشريح کرده و روشنتر ميسازد؛
اصيل کلي اوليه :شامل تشريح اصيل علمي کلي باک بر
اختراع و اختراع ها ی مرتبي است؛

 -در اغل

زمينه های فني ،تقريباً ينچه به عنيان ثبت اختراع ثبت

شده است ،اختراع معنا داری ميباشد ،اما ممكن است در زمينههبايي
نيپ ،ثبت اختراع ثبت شده به طير کامل يک اختراع نباشد؛
 -در خصيط ماميعهای از تقاضای ثبت اختراع و يبا ثببت

تشريح خالصهای از اختراع؛
فمرست نقشهها؛

اختراع هايي که از سال  7922تا  7912منتشر شدهاسبت ،بسبياری از

تيصيف متشريح کامبل اختبراع و پيبادهسبازی ينا :ايبن

ينها فقي به مفاهي فني اشاره ميکند و يا فقي خالصهای از اختراع

تيصيف؛ دانش و فنّاوری به کار گرفته شده در اختراع را ببه طبير

وديد دارد؛

دقيق تشريح ميکند و دپئيات روشي وابسبته ببه اختبراع را شبرح

پيداکردن اطالعات ميردنياز و بازبيني مسبتندات ثببت اختبراع

مي دهد .همچنين در بعضي مياقع برای گييايي ببيشتبر همبراه ببا

برای افرادی که با سيست طبقبهبنبدی ين يشبنا نيسبتند ،مبيتيانبد

تصاويری تشريح ميگردد.

دشيار باشد [.]72

ادعاها :مشخص کردن ديهره اختراع ،وده تمبايپ ين ببا
اختراع های قبلي و بيزه بفاظتي اختراع ممشخصکردن دنبه قانيني
مستندات ثبت اختراع ا [.]9

 2- 2ويژگیهاي اطالعات ثبت اختراع
اطالعات ثبت اختراع در مقايسه با ساير منابع اطالعاتي ويژگيهای

پيكره اصبلي مسبتندات ثببت اختبراع " ،مشخصبه هبای ثببت

متمايپکنندهای دارد که به برخي از ينها در ادامه اشاره ميشيد [.]7

نظببران

 -کاربرد صنعتي داشتن :اختراع ميرد نظر بايد در بيزه صنعت

اختبراع" ناميببده مببيشببيد .بببه اعتقبباد برخببي از صبباب

مشخصههای اين مستندات عبارتند از :هييبت فنّباوری يبا زمينبه

کاربرد داشته باشد؛

روش ي مربي به اختراع ،ارزيابي از دانش قبلبي در زمينبه فنبي يبا

 -به روزترين منبع دانش بيدن :مستندات ثبت اختبراع اسبنادی

پس زمينه اختراع ،تيضيحات مسئله يا مسايلي که اختراع قصبد دارد

هستند که با سرعت زياد منتشر ميشيند .اين مدت بدود  73- 8ماه

ين را بل کند ،تيصيف از اختراع با دپييات کبافي ميبک شبخص

بعد از تقاضا برای ثبت اختراع است؛

ينچه بهوسيله قانين خياسته شده

 -امكان يشكارسازی تيانبايي هبايي عملبي اختبراع را داشبتن:

ماهر ،قادر ب ه اناام اختراع در قال

باشدا ،طرح ها و نقشه های وابسته برای کمک به تفمبي اختبراع و

مستندات ثبت اختراع اطالعات دپئيتر درباره تيانايي عملي اختراع

تيصيف ين و ادعاهای مخترع [.]72

در صنعت را ه نشان ميدهد؛

ادعاهای مستندات ثبت اختراع ،شكل قبانيني مممبي دارد .ادعبا شبامل
فمرستي از ميارد است که به اعتقباد مختبرع قلب و دبيهره اصبلي اختبراع

 قابل ادرا بيدن :تيصيف اختراع بايبد ببهگينبهای باشبد کبهمتخصصان بتيانند اختراع را براساس ين ،ادرا يا بازيفريني کنند؛

ميرد نظبر محسبيب مبي شبيد و ودبه تمبايپ ين را از کارهبای قبلبي نشبان

 -تنمبا منببع ببيدن :از ينابا کبه معمبيالً فنّباوریهبای ثببت

مي دهبد .اداره ثببت اختبراع ببين دانبش قبلبي اختبراع و اختبراع دديبد کبه

اختراع شده از بساسبيت تاباری فبي العبادهای برخيردارنبد ،در

بهوسيله مخترع مشخص شده ،تفاوت قايل است[.]77

اکثر ميارد ثبت اختراع ها تنما منبع اطالعاتي در ميرد فنّباوریهبای

مستندات ثبت اختراع به عنيان منبع اطالعاتي محبدوديتهبايي
نيپ به شرح زير هستند:
 در عمل ينچه مم به نظر مي رسد ،اين است که اختراع از نظراقتصادی برای اسبتفاده مطلبيب باشبد کبه معمبي ًال در ارتببا ببا
فنّاوری های پيشرفته ،اندکي دشيار است .واضح است که اطالعات
فني ميديد در مستندات ثبت اختراع بهتنمايي کافي نيستند و نياز به
اطالعاتي نظير اطالع ات اقتصادی و تااری نيپ است؛
 برای تااری سازی ثبت اختراع ثبتشده ،تنمبا دانبش فنبي وطرح کلي ارائه شده در مستندات کافي نيست و نيباز ببه برقبراری
ارتبا با مختر ع و استفاده از کمک او وديد دارد؛

دديد بهشمار مي روند؛
 شرح دقيق داشتن :طبق قانين ،متن هر ثبت اختراع بايد شاملتشريح کامل و کاربردی ابداع باشد؛
 اطالعات متمرکپ ارائه دادن :در اطالعات فني منعكس شده درثبت اختراعها از انياع مقدمهاينيها و بياشي پرهيپ شده است؛
 ساختار وابد داشتن :ساختار وابد و استاندارد ثبت اختبراع،مطالعه و استخراج نكات فني و اطالعات مفيد ين را بسبيار تسبميل
ميکند و سليقهای نميباشد؛
 دسترسي يسان داشتن :امكان دسترسي اينترنتي ببه مبتن ثببتاختراعها ،از ويژگيهای مم اين اسناد است؛
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 طبقه بندی استاندارد بينالمللي داشتن :طبقبهبنبدی اسبتانداردثبت اختراع ،برپايه يک معاهده بينالمللي انبد دانببه و ببهوسبيله

و تعيين زمينه های مطمئن برای سرمايه گذاری؛
 - 2شناسايي اختراعها ی يزمايش شبده ببه عنبيان رويبدادهای
دديد [.]77

سازمان بينالمللي مالكيت معنيی تميه شده و امروزه بهوسيله بداقل

از دمله ديگبر اهبداف تحليبل اطالعبات ثببت اختبراع

 72کشير پذيرفته شده است؛
 -امكان اناام انياع دستايها را داشبتن :ببرای دسترسبي ببه

مي تيان به مياردی مانند ايااد انگيپه برای مخترعان؛ دلبيگيری از

اطالعات مطليب ثبت اختراع ،روش های دستايی متفاوتي مطرح

تخلفات؛ شناسايي محصيالت دديد؛ پيدا کردن راهبل برای مسائل،

است .در اين زمينه ميتيان به روشهای زير اشاره کرد:

بررسي پژوهشهای گذشته  7و ايااد تفكرات ني در بخش پژوهش

 - 7با استفاده از شماره ثبت اختراع يا شماره انتشار؛

و تيسعه؛ اشاره کرد [.]72

 - 2با استفاده از مرادع ثبت اختراع؛
 - 8با استفاده از اطالعات شناسنامه ثبت اختراع؛
 - 4با استفاده از کد طبقهبندی بينالمللي ثبت اختراع؛
 - 7با استفاده از کليد واژه هايي که بدقت انتخاب شده باشند
 - 2ترکيبي از ميارد في [.]2
 مردع بيدن :مستندات ثبت اختراع ،مردع مناسبي برای روشبل مسئله و دپئيات فني مرتبي با ين است؛
 گستردگي داشتن :تا کنين بيش از  82ميليين ثبت اختبراع درسراسر دمان به ثبت رسيده است.

 3- 2تحليل ثبت اختراع و اهداف آن
تحليل ثبت اختراع يا تحليل اطالعات ثبت اختراع از طريق اسبتفاده
از اطالعات بانکهای اطالعاتي مستندات ثبت اختراع فراه ميشيد
[ .]78ايبن اطالعبات در سبطيح مختلبف سبازمان و همچنبين در
ببيزههبای مختلبف فعاليبت هبای پژوهشبي ماننبد فعاليبتهبای
برنامه ريپی ،زيرساختي و ادرا و پيادهسازی نتايج پژوهشي کباربرد
دارد .در اين صيرت استفاده از ايبن اطالعبات ببه پژوهشبگران و
دانشمندان محدود نمي شيد و طيف وسيعي از کاربران مانند مديران،
طرابببان ،دانشبباييان ،مخترعببان ،اقتصبباددانان و  ...از دملببه
استفادهکنندگان اين اطالعات محسيب ميشي ند [.]74
تحليل اطالعات ثبت اختبراع ببرای شبرکتهبا و سبازمانهبا،
اطالعات ارزشمندی را به همراه دارد که در اين مقاله بهصيرت کامل
به ين پرداخته ميشيد .استفاده از تحليل ثبت اختراع در فعاليتهای
ممندسي و پژوهشي ميتياند با اهداف زير اناام شيد:
 - 7ادتناب از دوبارهکار ی مکاهش هپينههای پژوهشيا؛
 - 2ان اام پژوهش از يک سطح دانش باالتر؛
 - 8استفاده از راهبل دديد مشكلگيری ايدههای نيا؛
 - 4تيده به دنبههای محافظت از اختراع؛

 4- 2كاربرد تحليل ثبت اختراع در فعاليتهاي پژوهشی
اطالعات ثبت اختراع از محتيای مستندات ثبت اختراع قابل استخراج
بيده و در زمينه های مختلفي ميتيان از ين استفاده کرد .يک گبروه
مم از اين کاربردها ،در بيزه پژوهش است .کاربردهای تحليل ثبت
اختراع در بيزه پژوهش ميک بيزه راهبردی برای پيشبرد علب و
فنّاوری ا در سه بخش زير قابل بيان است:
-7

برنامه ريپی پژوهش و تيسعه

-2

ادرا و پيادهسازی پژوهش و تيسعه

-8

زيرساختمپشتيبانيا پژوهش و تيسعه []71
در ادامه به تيضيح بيشتر کاربرد اطالعات ثبت اختراع در

بخشهای باال پرداخته ميشيد .تقسي بندی ارائهشده ،مبنای مناسبي برای
شناسايي و بررسي کاربردهای تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي است.

 5- 2كاربرد تحليل ثبت اختراع در سطوح مختلف مراكز پژوهشی
تحليل بيشتر اطالعات ثبت اختراع سب

ميشيد اين اطالعبات در

سط يح باالتر مراکپ پژوهشي نيپ قابل استفاده باشد .استفاده از تحليل ثبت
اختراع فقي به قشر پژوهشگران و سطيح عملياتي يا فني سازمان محدود
نميشيد ،بلكه در سطيح باالتر نيپ کاربردهای ارزشمندی دارد .اطالعات
ثبت اختراع را ميتيان در سه سطح در يک مرکپ پژوهشي ميرد تحليل
و استفاده قرار داد .اين سه سطح عبارتند از:
 - 7سطح راهبردی مکالنا؛
 - 2سطح مياني؛
 - 8سطح عملياتي مکارشناسيا [.]2
مديريت وابدهای پژوهشي در دنيای رقابتي امروز ،کار بسبيار
پيچيده ای است و دسترسي به اطالعات مفيد و ميرد اطمينان ببرای
تصمي سازی يكي از دغدغههای مديران اين مراکپ محسيب ميگردد.

 - 7يگاهي از روندهای فني و تااری فنّاوری در ديگر کشيرها
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. State-of-the-Art
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يكي از ابپارهای مفيد در اين زمينه ،تحليل اطالعات ثبت اختراع است.

است و وديد ين معياری ببرای سبناش دامعيبت مطالعبه اسبت.

سطح مياني ،مترد سياسبتهبای پژوهشبي و مبديريتي

مطالعات اناامشده در بررسي ادبيات پژوهش منار به دست يبافتن

سازمان برای پژوهشگران و بيزه های کاری تخصصي است .در اين

به دو ابارايب مفمبيمي ببرای ارزيبابي مبيردنظر شبد .ايبن دو

سطح نيپ تحليل ثبت اختراع به عنيان يک ابپار مفيد کاربرد دا رد.

اارايب عبارتند از:

سطح فني را ميتيان پايينترين سطح در بخش پژوهش به شمار
يورد .در اين سطح از اطالعات ثبت اختراع به صيرت عملياتي برای

الف  -اارايب مفميمي ارزيابي با رويكرد سلسله مرات
سازماني []73 ،2؛

ادرای پژوهش ها و اختراعات استفاده ميشيد [.]73

ب  -اارايب مفميمي ارزيابي با رويكرد تقسبي بنبدی
فعاليتهای تحقيق و تيسعه [.]71
در ادامه به بررسي و تيسعه اين دو ابارايب مفمبيمي

 - 3روششناسی پژوهش
پژوهش باضر از دمله پژوهشهای کيفي است .دامعه خبرگان و

برای ارزيابي مراکپ پژوهشي در زمينه ميپان استفاده از اطالعات ثبت

مصاببهشيندگان ين محدود و اطالعات و نتايج ين باز و تشريحي

اختراع پرداخته ميشيد .منظير از تيسعه اين ابارايبهبا ،تعيبين

است .هدف ين ارائه اارايبي برای تيصيف ميپان کاربرد تحليبل

ببرای شناسببايي و دسبته بنببدی

ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي است .روش تعيين اارايب مبني بر

زيبربخش هببای مفمبيمي مناس ب

کاربردهای تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي است.

تاربه ،تحليل و تفسير داده های اوليه و تمرکپ بر ميضيع پبژوهش
است و در اين مسير تالش شده است تا از نظر پژوهشبگران مراکبپ

 1- 4چارچوب ارزيابی با رويكرد سلسله مراتبی سازمانی

پژوهشي ،متخصصان تحليل ثبت اختراع ،مديران پژوهشبي و سباير

در اين اارايب ،کاربرد اطالعات ثبت اختبراع در سبه سبطح - 7

خبرگان در زمينه ميضيع پژوهش ،استفاده شيد.

کالن يا راهبردی - 2 ،مياني يا رقابتي و  - 8وظيفهای يا کارشناسي،

در گرديوری اطالعات با تيده به نبي ببيدن ميضبيع پبژوهش ،محبدود

بررسي مي شيد .اين رويكرد؛ مراکپ پبژوهش هبا را از ديبد سلسبله

ببيدن منبابع فارسببي و بتبي خبرگبان ميضببيع ،ببهطبير عمببده تمرکبپ بببر

مرات

سازماني تحليل و بررسي ميکند .در اين اارايب ،هر بخش

مطالعبات کتابخانبهای از دملببه مقباالت ،گبپارشهببا و کتبابهبای التببين و

مسطحا به اندين زيربخش تقسي شده است .اين تقسبي بنبدی ببا

اينترنت بيده است .اين پژوهش ببه طبير کلبي در دو گبام صبيرت پذيرفتبه

تيده به ماهيت سطح ميردنظر و اطالعات ثببت اختبراع ،صبيرت

است که هر کدام شامل مرابل خاط خيد است:

گرفته است تا شناسايي کاربردهای تحليل ثبت اختراع به طير دامع و

گام اول :استخراج کاربردهای تحليل ثببت اختبراع و شناسبايي

دقيقتر اناام شيد .نميدار  ،7اارايب اين رويكرد و تقسي بنبدی
اناام شده در هر سطح ين را بهصيرت خالصه نشان ميدهد.

اارايبهای مفميمي ارزيابي مدو اارايب ارزيابي کانديداا؛
گام دوم :انتخاب اارايب ارزيابي برتر ،نماييسازی و تكميل
کاربردها در اارايب ارزيابي برترممناس ا.
تحليل مسئله به طير عمده در گام دوم پژوهش صيرت پذيرفته
است و مطالعات ميداني ين از طريق پرسش نامه  ،مصاببه با خبرگان
منيمه ساختاريافتها ،مشارکت پژوهشگر در پژوهش و همچنين استفاده از
روش تحليل سلسله مراتبي ) ،7 (AHPاناام شده است [ .]79در ادامه
ضمن بيان يافتهها و نتايج پژوهش ،مرابل هر گام نيپ بيان ميشيد.

 - 4تعيين چارچوب ارزيابی مناسب
براساس روش شناسي پژوهش ابتدا بايبد ابارايبي ببرای ارزيبابي
ميردنظر تعيين شيد .اين اارايب ،راهنما ی مناسبي برای شناسايي،
دستهبندی و تكميل کاربردهای تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي
7

). Analytical Hierarchy Process (AHP

ارائه چارچوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی

الف) سياست گذاري پژوهشی
ب) تحليل محيط پژوهشی

-7کالن

م راهبردی ا

ج) ارزيابی نتايج پژوهشی

الف) فنّاوري

 -2سطح مياني مرقابتيا

ب) ارزيابی

دستاورد ها
ج) حقوقی

د) مالی

 -8سطح فني مکارشناسيا

الف)

ب) ارتباطات
ج) نوآوري

نمودار  )1ساختار چارچوب ارزيابی با رويكرد سلسله مراتبی

ايبن اببارايب ،کبباربرد اطالعببات ثبببت اختببراع را از

اتخاذ شيد .در اين مسير ابتدا معيارهبايي ببرای مقايسبه و گبپينش

منظر تقسي بندی فعاليت های ببيزه پبژوهش مبيرد بررسبي قبرار

اارايب ميرد نظر تعيين شد .پس از بررسي ادبيبات ميضبيع و

مي دهد .در ايبن رويكبرد ،فعاليبت هبای پژوهشبي ببه سبه بخبش

دريافت نظبر خبرگبان 1 ،معيبار ببرای بررسبي و مقايسبه ايبن دو

اصلي تقسي ميشيد:

اارايب تعيين شد .اين معيارهبا عبارتنبد از :دامعيبت ،سبادگي،

 - 7برنامه ريپی پژوهش؛

عينيت ،ارتبا با محيي ،تيده به فرايندهای کاری ،تيده ببه نقبا

 - 2ادرای پژوهش؛

راهبردی و افق زماني [.]22

 - 8زيرساخت مپشتيبانيا از پژوهش.

پس از تعريف شباخصهبا ،مقايسبه و نظرسبناي از خبرگبان

در اين اارايب نيپ هر کدام از اين بخشها به زيربخشها يا

ميضيع اناام شد .اين مقايسه با اسبتفاده از روش تحليبل سلسبله

زيرمعيارهايي تقسي بندی شدهاند .اين زيربخشها به روشنترشبدن

مراتببي  AHPانابام شبد .ببرای اولييبتبنبدی و نمبرهدهبي ببه

معيارهای اصلي و همچنين تعيين کاربردهای تحليل ثبت اختراع در

شاخص ها ،يک پرسش نامه ببا عنبيان "پرسبش نامبه وزندهبي ببه

هر بخش ،کمک ميکند.

شاخص های تصمي گيری و تعيين اارايب ارزيبابي برتبر" تميبه

در بيزه برنامه ريپی پژوهش ،روش ها ،سياستهبا و اهبداف

و تنظببي شببد و سببپس براسبباس ين از خبرگببان ميضببيع در

پژوهش تعيين ميشيد .اين بيزه ارتبا مناسبي با مديريت پژوهشي

خصببيط وزندهببي بببه شبباخصهببای تصببمي گيببری و تعيببين

دارد .ادرا يا پياده سازی پژوهش شامل مياردی مانند طرح ايده تبا

اارايب ارزيابي ،نظرسنايشبد .پبس از دمبع يوری اطالعبات،

پيادهسازی ين است .زيرساخت پژوهش نيپ ميارد پشبتيباني ماننبد

مقايسه و تحليل مبرتبي صبيرت گرفبت و درنمايبت ابارايب

اطالعات ،نيروی انساني و مسا ئل مالي پژوهش را تدارک ميبينبد.

ارزيابي با رويكرد سلسله مراتب سبازماني ببه عنبيان ابارايب

نميدار  2خالصه اين اارايب ارزيابي را نشان ميدهد.

برتر انتخاب شد .نميدار  8سباختا ر سلسبله مراتببي تصبمي گيبری
در اين قسمت را نشان ميدهد.

 3- 4مقايسه دو چارچوب مفهومی ارزيابی
ببرای بررسبي دو اببارايب ارزيبابي شناسببايي شبده و انتخبباب
اارايب ارزيابي مناس  ،بايد روش مناسبي ببرای تصبمي گيبری
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 -2منابع مالي
 -7اطالعات

-8نيروی انساني

زيرساخت پژوهشي

 -7طرح ايده

ادرا و پيادهسازی پژوهشي
 -2دمتگيری

-4تعيين
برنامهريپی پژوهشي

ابتيادات
فناوری
-8روش ها و
راهبردها

 -2برنامهريپی

 -8تكامل ايده و

-7اهداف

پيادهسازی

گذاری

نمودار  )2ساختار ارزيابی با رويكرد تقسيمبندي فعاليتهاي حوزه پژوهش

انتخاب چارچوب
ارزيابی برتر

ميزان

ميزان

ميزان

ارتباط

توجه

جامعيت

عينيت

سادگی

با محيط

به

توجه به مسائل

راهبردي

فرايندها

چارچوب ارزيابی با

چارچوب ارزيابی با

رويكرد سلسله

رويكرد تقسيم بندي

مراتبی

فعاليت هاي پژوهشی
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ارائه چار چوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی

 - 5شناسايی كاربردهاي تحليل ثبتت اختتراع در مراكتز
پژوهشی

زمينه طرابي و تميه شده است .اين نرمافپارها با اتصال به بانکهای
اطالعات ثبت اختراع ،امكان دستاي ،تحليل و ارائه گپارشهای مختلف
را برای کاربران فراه ميکنند .از دمله اين تحليلها ميتيان به تحليل

ايااد ماميعهای از داراييهای فكری قيی و قابل دفاعتر ،شرکتها و

روند تيسعه فنّاوری و بتي پيشبيني يينده تيسعه ين اشاره کرد .اين

مؤسسه های پژوهشي را به سمت تشكيل سبد ثبت اختراع  7سي داده

نرمافپارها عالوه بر امكان انياع دستايی کليدواژهای ممرادعه شيد به

است .در اين ماميعه معميالً انياع مختلفي از ثبت اختراعها با کاربردها

پيشينه پژوهش ب بخش ويژگيهای اطالعات ثبت اختراعا ،اطالعات

و اهداف مختلف قرار گرفتهاند .برخي از ينها به خيدی خيد کمتر مفيد

تقييتشده و تحليلهای ارزشمندی را در اختيار قرار ميدهد .از دمله

ينها رابتتر است .معمبيالً از ايبن ثببت

اين تحليل ها ميتيان به بررسي عملكرد و سرمايهگذاریهای رقببا،

امتياز متقابل و پرهيپ از تعمدات مالي

فنّاوری در زمينههای مختلف ،تعيين

واقع مي شيند ،اما کس

اختراعها برای اانه زني ،کس
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شناسايي شرکتها و افراد صاب

استفاده ميشيد .اين دسته از ثبت اختراعها را ثبت اختراعهای دفاعي نيپ

يخرين تحيالت فنّاوری و تحليل روند تيسعه ين ،بررسي ارخه عمر

مي نامند .گروهي ديگر ممكن در يينده مفيد واقع شيند .هدف از اين

فنّاوری ،شناسايي صاببان بازارهای دماني ،شناسايي رقبا و شرکای بالقيه

ثبت اختراع ها ،بمايت از تيسعه محصيالت يينبده و دلبيگيری از

و بالفعل ،ميپان وابستگي صنايع و شبكههای فنّاوری و  ...اشاره کرد .در

دسترسي ديگران به بقي انحصاری است .گروه ديگر ممكن است ثبت

سطح کالن سازمان نيپ ميتيان از تحليل اطالعات ثبت اختراع برای

اختراع های مرتبي با مپيت رقابتي و کس و کار اصلي سازمان باشند و

برنامهريپی پژوهشي ،تعيين اولييتهای پژوهشي ،دمتدهي به صرف

ادعای ين ها طيف وسيعي از کاربردها و بازار را در برداشته باشد .اين

با

نيع از ثبت اختراع ها سب

دست پيدا کردن به ببازار گسبتردهتبر و

سيديوری بيشتر خياهند شد.

منابع مالي و انساني ،تعيين اهداف و دمت گيری يينده ،تعامل مناس

رقبا و شرکا و ارزيابي کالن دستاوردهای پژوهشي و رفع ميانع تيسعه در
سازمان و  ...استفاده کرد .در اين سطح تلفيقي از خرودي نرمافپارهای

با تيده به پيشينه پژوهش مبخش اطالعات ثبت اختراع ا يكي از
اطالعات کليدی در اسناد ثبت اختراع ،سيابق اختراعهای مبرتبي و
کارهای قبلي اناام شده  8است .ثبت اختراعهايي که در سباير ثببت
اختراع ها تعداد ارداع به ينها زياد اسبت ،ببه نبيعي نشباندهنبده
کيفيت ،بساسيت و ارزش کار فنبي و نبييوری صباب

ين ثببت

اختراع است ،در اين صيرت وديد ثببت اختبراعهبای پبر اردباع
مي تياند به عنيان معياری برای ارزيابي کيفيت کار پژوهشي افراد و
سازمان ها و ميپان کاربردیبيدن ين ميردنظر قرار گيرد .الزم به ذکر
است با تيده به شرايي الزم برای اخبذ ثببت اختبراع ،تعبداد ثببت
اختراعهای اعطاشده نيپ به نيعي نشانگر با فعاليتهای پژوهشي
سازمان و محققان است .در ضمن خريد و فروش امتياز باصبل از
ثبت اختراع ها ميتياند گردش مالي قابل تيدمي را در سازمانهای
دانش محير ايااد کند .اطالعات ثبت اختراعها عالوه بر ايبنکبه ببا
دليگيری از دوباره کاری های پژوهشي از هبدررفتن بيددبههبای
سازماني دليگيری مي کند؛ درامد باصل از واگذاری امتيباز ينهبا
بخشي از هپينه های سازمان را تأمين ميکند .درضمن ميتيان ينها
را به صيرت پاياپای مبادله کرد معدم نياز به نقدينگيا.
با تيده به کاربرد گسترده تحليل ثبت اختراع ،نرمافپارهايي نيپ در اين
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تحليل ثبت اختراع به همراه نظريات کارشناسان و مشاوران صنعت و بازار
و تاربيات و نظريات مديريت ميتياند استفاده شيد.
در اين پژوهش ،تعيين انياع کاربردهای تحليل ثبت اختبراع در
مراکپ پژوهشي در امار مربله اناام شد .اين مرابل عبارتند از:
الف  -ابتدا فمرستي از کاربردها پس از مطالعه ادبيات ،شناسايي
شد .اين فمرست براساس کاربردهای مشاهده شده در پژوهشهبای
قبلي و کاربردهای ميردی در مطالعه ادبيات ،تميه شد؛
ب  -دسته ديگر از کاربردها پس از تحليل سباختار اطالعبات
مستندات ثبت اختراع و تطبيق ابعاد اطالعاتي مستندات ثبت اختبراع
با نيازمندی های اطالعاتي مراکپ پژوهشي در کليه سطيح ،تعيين شد.
اين دسته از کاربردها براساس تحليل پژوهشگر شناسايي شده و در
مطالعات قبلي به ينها اشاره نشده بيد؛
ج  -در مربله بعد دستهبندی کاربردهای تعيينشبده در مراببل قببل انابام
شد .اين دستهبندی ببر اسباس ابارايب مفمبيمي سلسبله مراتبيمابارايب
ارزيابي مناس ا و زير بخشهای ين صيرت پذيرفته است؛
د  -در مربل ه امارم ،نتايج باصل از پژوهش براساس نظريات
و پيشنمادهای خبرگان ميضيع؛ تصحيح ،تكميل و صحهگذاری شد.
در اين مربله از طريق پرسش نامه طرابيشده از خبرگان درخياست
شد تا نظري ات خيد را درخصيط کاربردهای بيانشده اظمار کنند.
د ر اين مربله عالوه بر تكميل فمرست کاربردها ،ميارد بيانشده ببه
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صيرت دقيقتر بيان شد .در اين مربله خرودي به نيعي پبژوهش

مرتبي را نشان ميدهد .الزم به ذکر است که در اين بخش ببه اهب

اعتبارسناي ،تصحيح و تكميل شد.

مرادع اشاره شده است و در بيان کاربردهای تحليل ثبت اختراع در

در پايان ،اين کاربردها در اارايب ارزيبابي سلسبله مراتببي

برخي ميارد ،ه پيشاني نيپ وديد دارد.

دسته بندی شد .ددولهبای  2 ،7و  8سباختار ارزيبابي و شباخص
جدول  )1كاربردهاي تحليل ثبت اختراع در سطح راهبردي چارچوب ارزيابی []22 ،21 ،5 ،1
سطح

بخش

كاربردها
م 7- 7- 7ا تعيين زمينه های فني دارای پتانسيل بازار مدارای ارزش افپوده اقتصادی برای سرمايهگذاریا

م 7- 7ا

م 2- 7- 7ا دمت دهي به صرف بيددههای پژوهشي سازمان

برنامهريپی

م 8- 7- 7ا کمک به تحليل و کاهش شكاف فنّاوری

راهبردی
پژوهشي

م 4- 7- 7ا کمک به تعيين مسير مناس

تيسعه فنّاوری در سازمان

م 7- 7- 7ا کمک به برنامه ريپی پژوهشي در سازمان
م 2- 7- 7ا ايااد بينش از فرصتها و اکتشافات يينده
م 7- 2- 7ا شناسايي سازمانهای متخصص در زمينه فنّاوری
م 2- 2- 7ا شناسايي رهبران يينده بازار و فنّاوری
م 8- 2- 7ا شناسايي تأمينکنندگان بالقيه فنّاوری الزم برای سازمان
م 4- 2- 7ا شناسايي بازارهای پرکشش برای سرمايهگذاری
م 7- 2- 7ا تعيين يخرين پيشرفتهای فني و فنّاوری روز دنيا
م 2- 2- 7ا شناخت فعاليتهای رقبا

م 2- 7ا تحليل

م 1- 2- 7ا شناسايي بازارهای محافظتشده بهوسيله رقبا

محيي پژوهشي

م 3- 2- 7ا بررسي روند پژوهشهای ساير سازمانها مبهويژه رقباا
م 9- 2- 7ا بررسي روندهای تيسعه فنّاوریهای گيناگين در دنيا

م 7ا کالن

م 72- 2- 7ا شناسايي بازيگران اصلي در تعامالت فنّاوری

مراهبردیا

م 77- 2- 7ا بررسي ميپان کاربردیبيدن پژوهشهای دانشگاهي در بيزه دغرافيايي
م 72- 2- 7ا بررسي و تحليل دريان دانش بين سازمانها و مراکپ پژوهشي
م  78- 2- 7ا بررسي و تحليل ميپان همكاری بين مراکپ پژوهشي
م 74- 2- 7ا بررسي بيزههای ميرد عالقه سازمانهای پژوهشي برای همكاری
م 7- 8- 7ا کمک به برنامهريپی برای رفع برخي از ميانع تيسعه فنّاوری
م 2- 8- 7ا ارزيابي سازمانها ،کشيرها و بتي پژوهشگران در زمينه ميپان اناام پژوهشهای کاربردی مدارای بازارا
م 8- 8- 7ا تطبيق نتايج پژوهشها با روندهای تيسعه فنّاوری و برنامههای سازمان
م 8- 7ا ارزيابي
پژوهشها و رفع
ميانع تيسعه
فنّاوری در
سازمان

م 4- 8- 7ا بررسي زمينههای علمي و فني روز برای رفع ميانع تيسعه فنّاوری
م 7- 8- 7ا افپايش قدرت اانهزني
م 2- 8- 7ا انتقال فنّاوری و دانش فني
م  1- 8- 7ا ارزيابي ميپان وابستگي مرکپ پژوهشي در تيسعه فنّاوری خاط
م  3- 8- 7ا ارزيابي ميپان مشارکت دانشمندان و مخترعان در تيسعه فنّاوری خاط
م 9- 8- 7ا ارزيابي ميپان مشارکت سازمانهای پژوهشي در تيسعه فنّاوری خاط
م 72- 8- 7ا بررسي ميپان انباشتگي فنّاوری در سازمانهای پژوهشي
م  77- 8- 7ا ارزيابي عملكرد مکيفيت کارا وابد پژوهشي
م 72- 8- 7ا ارزيابي کيفيت سبد ثبت اختراع سازمان
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سطح را هبردی باالترين سطح در سازمان پژوهشهای در نظر

سطح مياني ،بدواسي سطح کالن و فني در نظر گرفته شده

گرفته شده است .کاربردهای ثبت اختراع در اين سطح در سه بخش

است .در اين سطح پشتيباني الزم در زمينه های مالي و بقيقي را از

سياست گذاری پژوهش و تيسعه ،تحليل محيي رقابتي ،ارزيابي

فعاليتهای پژوهشها اناام ميدهند .شناسايي کاربردها در اين

پژوهشها و رفع ميانع ارائه ميشيد .ددول  7کاربردهای تحليل

سطح در سه بخش فنّاوری ،بقيقي و مالي اناام شده است .ددول

ثبت اختراع را در اين سطح نشان ميدهد.

 2کاربردهای ت حليل ثبت اختراع را در اين سطح نشان ميدهد.

جدول  )2كاربردهاي اطالعات ثبت اختراع در سطح ميانی چارچوب ارزيابی]]2 ،23 ،11 ،12 ،4
سطح

كاربردها

بخش

م  7- 7- 2ا مقايسه دستاوردها با روندهای تيسعه فني روز دنيا
م 7- 2ا ارزيابي

م 2- 7- 2ا اناامندادن کارهای تكراری مدليگيری از دوبارهکاریا

دستاوردها

م 8- 7- 2ا ارزيابي عملكرد پژوهشگران
م 4- 7- 2ا بررسي کيفيت کار پژوهشگران
م 7- 2- 2ا تحليل ارخه عمر فنّاوری
م 2- 2- 2ا شناخت بيزههای دارای پتانسيل برای ادرای پژوهشها و سرمايهگذاری
م  8- 2- 2ا بررسي وضعيت و ابتيادات تيسعه فنّاوری
م 4- 2- 2ا شناسايي فنّاوری مناس

برای گرفتن امتياز فنّاوری و انتقال ين.

م 7- 2- 2ا تعيين روند تيسعه فنّاوریهای مختلف
م 2- 2ا فنّاوری

م  2- 2- 2ا تعيين يخرين تحيالت فني و فنّاوری روز دنيا
م 1- 2- 2ا پيشبيني فنّاوری
م 3- 2- 2ا شناسايي فنّاوریهای دايگپين
م 9- 2- 2ا تعيين ارتبا زمينههای فني در شبكههای تيسعه فنّاوری
م 72- 2- 2ا تعيين مم ترين زمينههای فني در تيسعه فنّاوری
م 77- 2- 2ا تعيين ميپان ارتبا يا وابستگي فنّاوریهای مختلف به يكديگر
م 72- 2- 2ا بررسي سرعت مشتابا نييوریهای فنّاوری

م 2ا مياني

م 7- 8- 2ا دليگيری از تخلفات و يا سيءاستفاده تااری ديگران از دستاوردهای پژوهشي سازمان
م 2- 8- 2ا شناسايي تخلفات و يا سيءاستفادههای ديگران در بيزههای دغرافيايي محافظت شده سازمان
م 8- 8- 2ا شناسايي تخلفات و يا سيءاستفادههای فني و فنّاوری ديگران در بيزههای فني و فنّاوری محافظت شده سازمان
م 4- 8- 2ا بفاظت از مپيتهای فنّاوری سازمان
م 8- 2ا بقيقي

م  7- 8- 2ا شناسايي بازارهای تحت محافظت سايرين در بيزههای مختلف فنّاوری
م 2- 8- 2ا کمک به شناسايي سازمانها و يا افراد صاب

فنّاوری

م  1- 8- 2ا بررسي زمينه های فني ميرد ادعای ممحافظتا ساير سازمانها در بازارهای مختلف
م 3- 8- 2ا يگاهي از اخذ ثبت اختراع بهوسيله ديگران در زمينههايي که قبالً برای سازمان در ين زمينه ثبت اختراع صادر
نشده است مبهوسيله مرادع قانينيا
م 7- 4- 2ا دليگيری از صرف هپينههای اضافي و دوبارهکاریها
م 2- 4- 2ا کاهش هپينههای تأمين اطالعات فني و فنّاوری
م 8- 4- 2ا راهنمای مناس
م 4- 2ا مالي

برای صرف بيددههای پژوهشي

م 4- 4- 2ا تأمين بخشي از هپينههای سازمان مدرامد ماليا
م 7- 4- 2ا بررسي ارزش اقتصادی ثبت اختراعها مسازمان و ديگرانا
م 2- 4- 2ا کاهش نياز سازمان به نقدينگي در کس

امتياز متقابل

م 1- 4- 2ا کمک به ارزش گذاری داراييهای فكریمIPا سازمان

ارائه چار چوب ارزیابی میزان استفاده از تحلیل ثبت اختراع در مراکز پژوهشی

سطح فني پايينترين سطح سازمان پژوهشهای در نظر گرفته
شده است .در اين سطح بيشتر کارکنان دانشي و محققان مشغيل
فعاليتاند .بل مسا ئل فني ،کشف راه بلهای دديد و اناام
نييوریهای محصيل و فرايند به طير عمده در اين سطح صيرت
ميپذيرد .کاربردهای تحليل ثبت اختراع در اين سطح سه بخش
"اطالعات"" ،ارتباطات" و " نييوری" بيان شده است .ددول  ،8اين
کاربردها را در سطح فني نشان ميدهد.
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جدول  )3كاربردهاي اطالعات ثبت اختراع در سطح فنی چارچوب ارزيابی]]24 ،11
سطح

كاربردها

بخش

م 7- 7- 8ا دست پيداکردن به دانش فني به روز و کامل
م 2- 7- 8ا تحليل روند زمينههای فني در تيسعه فنّاوریهای خاط و معين
م  8- 7- 8ا شناسايي و يشنايي با محصيالت و يا کاربردهای فنّاوری
م 7- 8ا اطالعات

م 4- 7- 8ا ذخيره دانش سازماني در يک ساختار مناس
م  7- 7- 8ا بررسي سيابق پژوهشي و فني گذشته درخصيط ميضيع پژوهش
م 2- 7- 8ا دست پيدا کردن به مرابل اناام يک اختراع خاط مدانش کاربردیا
م 1- 7- 8ا يافتن بمترين راهبلهای فني
م 3- 7- 8ا بررسي نقش سازمانها و افراد ممخترعان و دانشمندانا در تيسعه فنّاوری

م 8ا فني
م 2- 8ا ارتباطات

شناسايي مخترعان و دانشمندان در بيزههای مختلف فني و فنّاوری
م 7- 4- 8ا يافتن ايدههای دديد
م 2- 4- 8ا تكامل ايده و اصالح راهبلها

م 8- 8ا نييوری

م 8- 4- 8ا استفاده از روشها مراهبلهای دديدا در بل مسائ ل قديمي مافپايش بمرهوریا
م 4- 4- 8ا دست پيداکردن به راهبلهای ممكن برای بل مسائ ل و مشكالت فعلي
م  7- 4- 8ا دليگيری از دوباره کاری های و اتالف منابع
م 2- 4- 8ا تشييق و ترغي

پژوهشگرهادر راستای ابداع و نياوری

الزم به ياديوری است که عبياملي ماننبد مبديريت راهببردی ،نبييوری،

کاربردها ی تحليل ثبت اختراع تعيين گرديبد .سبپس ابارايب

مديريت دانش ،منابع مالي و انساني از دمله ممب تبرين عيامبل تأثيرگبذار ببر

ار زيابي با رويكرد سلسله مراتبي به عنيان اارايب ارزيابي برتر

عملكرد مراکپ پژوهشي اسبت .دبدولهبای  2 ،7و  ، 8کاربردهبای تحليبل

تعيين شد .اين اارايب شامل سبه بخبش اصبليمبخشهبای

ثبت اختراع را در رفع اين نيازمندیها و عملكبرد بمتبر مراکبپ پبژوهشهبای

راهبردی؛ رقابتي و فنيا و  72زيربخش اسبت .ببر اسباس ايبن

نشان ميدهد.

ساختار  13کاربرد تحليل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي از طريق
مطالعه ادبيات ،تطبيق اطالعات ثبت اختبراع ببا نيازمنبدیهبا و

 - 1نتيجهگيري
در اين پژوهش اطالعات ثبت اختراع به عنيان يک منبع اطالعاتي

عيامل اصلي تأثيرگذار بر عملكرد مراکپ پژوهشي و مصباببه ببا
خبرگان ميضيع ،شناسايي و نمايي شد .البته ه پيشاني در بعضي
از کاربردها مالبظه ميشيد.

دديد و ارزشمند در فعاليت های پژوهشي معرفي شبده اسبت.

شناسايي اين کاربردها زمينه را برای کاربرد بيشتبر و

يشنايي با ابپار تحليل ثبت اختراع و تيان بهکبارگيری ين سبب

مناس

دست پيداکردن به يافتههبای ارزشبمندی در ميضبيع پبژوهش

بلي برای پاسخگييي به بسياری از ابمامات و سؤالهای فراروی

ميشيد .در مراکپ پژوهشي ايران؛ استفاده از تحليل ثبت اختراع به

پژوهش اسبت و طيبف گسبتردهای از پژوهشبگران تبا مبديران

داليل گيناگين رايج نيست و ايبن ميضبيعي اسبت کبه کليبه

ميتيانند در زمينه های متفاوتي از اين اطالعات بمرهبرداری کنند.

صاب نظران نيپ بر ين اتفا نظر داشتهاند .برای اسبتفاده مفيبد و

اارايب ارزيابي ارائه شده ميتياند پس از ادرای اصبالبات

از تحليل ثبت اختراع در مراکبپ پژوهشبي ،ابتبدا ابعباد و

اقتضايي به عنيان يک مدل ارزيابي شيد .شاخصهای ارزيابي نيپ

ويژگي های اطالعات ثببت اختبراع و همچنبين نيازمنبدیهبای

از کاربردهای ارائه شده در ساختار سلسله مراتبي قابل استخراج

مناس

اطالعاتي مراکپ پژوهش های بررسي شبد .در ايبن مطالعبه ابتبدا

تحلي ل ثبت اختراع در مراکپ پژوهشي فراه ميکند و راه
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