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چکیده
سایر  با  آن  مقایسۀ  و  ایران  در  اخیر  سالهای  در  اختراع  ثبت  پروانۀ  به  مقاله  تولید  نسبت  تحلیل  حاضر،  پژوهش  هدف 
کشورهاست. در این مقاله از فنون کتاب سنجی استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را ایران و کشورهای پیشرو در 

تبدیل علم به ثروت و برخی از کشورهای رقیب منطقه تشکیل می دهند. 
کشور ایران، در سال های 2006 تا 2015، سهم تقریبی 1/4 درصد از تولید علم جهانی را به خود اختصاص داده است و در 
مقایسه با سایر کشورهای رقیب و پیشرو وضعیت مطلوبی نداشته است. از نظر نسبِت تولید علم به پروانۀ ثبت اختراع نیز از 

همۀ کشورهای مذکور عقب تر بوده است.
از این مطالعه نتیجه گیری می شود که میان تولید علم و کاربردی کردن آن در ایران خأل عمیقی مشاهده می شود. رسیدن به 
به  به منزلۀ عاملی مهم در تبدیل علم  افزایش پروانه های ثبت اختراعات،  به ثروت و  وضعیت مطلوب در زمینۀ تبدیل علم 

ثروت، نیازمند برنامه ریزی صحیح و تشویق مخترعان به ثبت کارهای فناورانۀ خود در مجامع بین المللی است. 

واژگان کلیدی: تولید علم، ثبت اختراعات، مطالعۀ علم سنجی، تولیدات علمی ایران، نسبت تولید علم به ثبت اختراع.

مقدمه

در دنیای امروز، پیشرفت و توسعۀ کشورها برمبنای علم و فناوری 
رشد  عناصر  مهم ترین  از  فناوری  و  دانش  تولید  و  پژوهش  و  است 
کشور  سیاسی  و  صنعتی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعۀ  و 
به شمار می رود. توفیق در این زمینه ها در صورتی محقق می شود که 
به پژوهش و فناوری در برنامه ریزی های هدفمند و کالن کشور توجه 
توسعۀ  و  پیشرفت  محرکۀ  نیروی  و  حیاتی  مسئله ای  به منزلۀ  و  شود 
پایدار و رسیدن به رفاه و استقالل واقعی جامعه در اولویت قرار گیرد. 

انتشار مقاله های علمی فقط با هدف نمایش تعداد آن ها و بدون 
تأثیر  واقعی  دنیای  در  کاربردشان  و  محتوا  و  کیفیت  درنظرگرفتن 
چندانی در تولید و پیشرفت علمی نخواهد داشت. دستیابی به تولید 
علم کاربردی برای رفع نیازهای کشور زمانی محقق خواهد شد که 
نگرش دربارۀ سیاست گذاری تغییر کند، منابع مالی به آن اختصاص 
یابد و محققان دانشگاهی در این راه تالش کنند. چالش اصلی ایران 
در زمینۀ تولیدات علمی، کاربردی شدن آن ها در بخش های صنعتی 
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و ورود محصوالت و نتایج آن در سطح جامعه است.
مبنای تبدیل علم به ثروت، ثبت اختراع است. کاربردی کردن 
و  ملی  صحنه های  در  نقش  آفرینی  و  دانش  از  ثروت  تولید  علم، 
امکان پذیر  برنامه ریزی  بدون  دانش بنیان،  اقتصاد  در  بین  المللی 
توسعه  یافته  کشورهای  در  علم  تولید  درحالی  که  بود.  نخواهد 
به  تجاری شدن  مراحل  پیمودن  با  و  می انجامد  اختراع  ثبت  به 
ندارد.  این روند وجود   

ً
تقریبا ما  تبدیل می  شود، در کشور  ثروت 

مطالعات علم  سنجی، که به سنجش رابطۀ بین تولید علم و ثبت 
کرد.  خواهد  ارائه  دراین  باره  شفاف  تصویری  می  پردازد،  اختراع 
تولید  نسبت  مقایسۀ  و  تحلیل  پی  در  پژوهش  این  به این ترتیب، 
مقاله به پروانۀ ثبت اختراع در ایران بوده است و می کوشد جایگاه 

آن را در مقابل سایر کشورها مشخص کند.
نظام  باالدستی  سند  به منزلۀ  کشور،  علمی  جامع  نقشۀ  در 
نقش علم  بر  موقعیت  های گوناگون  در  ایران،  جمهوری اسالمی 
اهداف   در 

ً
کید شده است؛ مثال تأ بهره  وری  ارتقای  فناوری در  و 

کالن نظام علم و فناوری کشور، افزایش سهم تولید محصوالت 
و خدماِت مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از 50 درصد 

تولید ناخالص داخلی پیش  بینی شده است.
در  فناوری  و  علم  توسعۀ  برای  ملی  اقدامات  و  راهبردها  در 
کشور، »جهت دادن چرخۀ علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقشی 
مؤثرتر در اقتصاد« مطرح شده است. در راهبرد کالن 1، با موضوع 
اصالح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به 
نظام  »سامان دهی  تربیت،  و  تعلیم  نظام  هماهنگ سازی  و  آن ها 
تأمین مالی توسعۀ علم و فناوری« و نیز »ایجاد شبکۀ  هماهنگی 
و  علم  مالی  تأمین  نهادهای  بین  مالی  فعالیت  های  همکاری  و 
فناوری« عنوان شد ه است. در راهبرد کالن 3، با موضوع جهت دادن 
چرخۀ علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد، 
»افزایش نقش علم و فناوری در توانمندسازی و ارتقای بهره وری 
در بخش های صنعتی و تولیدی و خدمات تخصصی و عمومی« و 
همچنین »حمایت از سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در تولید 
و تجاری سازی علم و فناوری« مطرح شده است. راهبرد کالن 7 با 
نقشۀ جامع علمی کشور )جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری  و 
نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات 
کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای 
تحقق مرجعیت علمی(، در راهبردهای ملی خود در پی »حمایت 
از جوایز ملی تعالی و ارتقای عملکرد در نهادهای علم و فناوری و 
نوآوری« و »همچنین ارتقای سطح شاخص  های بهره وری در نظام 
علم و فناوری و نوآوری کشور« بوده است. »تعداد اختراعات و 
نقشۀ  در  بین  المللی«  و  ملی  تفکیك  به  به ثبت رسیده  اکتشافات 
شاخص  های  مهم ترین  از  یکی  حکم  در  کشور  علمی  جامع 
ارزیابی نظام نوآوری و فناوری در نظر گرفته شده است )شورای 

عالی انقالب فرهنگی، 1389(.

اختراعات ثبت شده و مقاله  های علمی منتشرشده از مهم ترین 
اخیر،  سال  های  در  فناوری اند.  و  علم  ارزیابی  برون دادهای 
و  تولید  برای  الزم  زمینه  های  فراهم کردن  و  تقویت  شناسایی، 
به  کارگیری علم و فناوری در کشورها، توجه مسئوالن و برنامه ریزان 

را به خود جلب کرده است. 
زمینه  ساز  و  دانایی  توسعۀ  اساسی  پایه    های  از  یکی  علم  تولید 
جامعه  در  ثروت  و  اشتغال  تولید  باعث  و  است  فناوری  تولید 
می شود. غیر از تولیدات علمی، مقولۀ دیگری که در دنیای علم 
و فناوری مدنظر بوده است، نوآوری در فناوری یا اختراع و ابتکار 
نوآوری  فرایند  و  علم  به  کارگیری  نتیجۀ  که  فناوری،  تولید  است. 
نیز  علمی  تولیدات  نتایج  کاربردی کردن  است،  عمل  عرصۀ  در 
برون دادهای مهم  از  ثبت شده،  اختراعات  میزان  به شمار می رود. 
فرآیند تحقیق و توسعه و از مهم ترین شاخص  های عملکردی علم 

و فناوری است )مجیدی و دهقان، 1389(.
که  سندی   .1 است:  مفهوم  دو  دربردارندۀ  اختراع  ثبت  پروانۀ 
اختراع از طریق آن شرح داده شده است )جزو منابع ردیف اول 
اطالعاتی است و ارزش اطالعاتی بسیار باالیی دارد(؛ 2. نامه یا 
گواهی نامه یا حکمی است که به مخترعی داده می  شود و براساس 
آن،  به موجب  مخترع،  تا  می  شود  قانونی  حمایت  اختراع  از  آن، 
همکاران،  و  )عبدخدا  شود  بهره مند  خود  اختراع  امتیازهای  از 
مخترع  از  دولت  حمایت  اختراع  ثبت  پروانۀ  درواقع   .)1390
او  اختراع  از  دیگران  غیرمجاز  استفادۀ  از  جلوگیری  برای  است 

)دایرۀ  المعارف کتابداری و اطالع  رسانی، 1381(.
پروانه  های ثبت اختراع در مطالعات علم  سنجی، هم به صورت 
مستقیم و هم غیرمستقیم، اهمیت باالیی دارند. اهمیت مستقیم 
این منابع به این علت است که ارزش پژوهش های جدید را نشان 
اهمیت  دارند.  تجاری شدن  قابلیت  که  پژوهش هایی  می دهند؛ 
غیرمستقیم این مدارک به فهرست منابع آن ها بازمی  گردد که امکان 
استناد کرده  آن  بر  پروانه  را که هر  تحقیقاتی  و  مقاله  ها  شناسایی 
است فراهم می کند و به این ترتیب نشان می دهد که کدام موارد از 

امکان کاربردی شدن بهره مندند )نوروزی چاکلی، 1390(.
فرانسیس نارین ازجمله پیشگامان علم  سنجی بود که به اهمیت 
پروانه  های ثبت اختراع  در مطالعات ارزیابانۀ علم  سنجی پی برد 
در  نارین  درواقع  برداشت.  راه  این  در  مهمی  عملی  گام های  و 
سال 1994 برای نخستین بار از اصطالحات سنجش پروانه های 
ثبت اختراع یا کتاب سنجی پروانه های ثبت اختراع استفاده کرد 
با  و آن را برای بخشی از مطالعات کّمی علم  سنجی به کار برد. 
بررسی پروانه  های ثبت اختراع ، عملکرد فناوری کشورها ارزیابی 
فناوری  و  میان علم  دانش  انتقال  آن، جریان  و عالوه  بر  می شود 
شناسایی می شود. در پی افزایش اهمیت پروانه  های ثبت اختراع، 
امروزه از آن در جایگاه یکی از مهم ترین شاخص های فناوری و 

نوآوری یاد می  شود )همان(.
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که  می  دهد  نشان  علم  سنجی  حوزۀ  در  انجام شده  مطالعات 
فناوری به سرعت درحال رشد است و پیشرفت  های اخیر در علوم و 
فناوری، نویدبخش وقوع تغییرات اساسی در محدودۀ گسترده ای از 
صنایع است که ممکن است به کاربرد  های جدیدی منجر شود. از 
میان شاخص  هایی که برای اندازه  گیری برون داد فناوری در دسترس 
مناسبی  سنجۀ  اختراع،  ثبت  پروانه  های  مبتنی بر  شاخص  است، 
کشور  هاست.  در  فناورانه  فعالیت  های  برون داد  ارزیابی  برای 
دربارۀ  اطالعات  غنی  منابع  دربردارندۀ  اختراع  ثبت  پروانه  های 
اختراع اند که در جای دیگر در دسترس نیستند. همچنین آمار  های 
ثبت اختراع   منبعی منحصربه فرد برای تحلیل فرآیند تغییر و تحول 

در فناوری به شمار می  رود )عالئی آرانی و نقشینه، 1388(.
مطالعۀ اجمالی شرایط و نحوۀ تحقیق و توسعه در ایران نشان 
اختراع  ثبت  پروانه  های  از اطالعات  استفاده  می  دهد که موضوع 
نشریات،  و  مقاالت  مانند کتب،  اطالعاتی،  منابع  برابر سایر  در 
در مراکز تحقیقاتی مطرح نیست. علت این امر ناشی از ناآشنایی 
محققان با پروانه  های ثبت اختراع، فقدان متخصص در این زمینه 

و فقدان شناخت کاربردهای آن است )فرقانی، 1386(.
و  علمی  وضعیت  بر  نظارت  اهمیت  به  توجه  با  بدین ترتیب، 
سند  حکم  در  کشور  علمی  جامع  نقشۀ  کید  تأ کشور،  فناوری 
و  علم  تولید  رابطۀ  وضعیت  ابهام های  رفع  و  نظام  باالدستی 
مشخص  پیش  از  بیش  پدیده  دو  این  بین  رابطۀ  مطالعۀ  فناوری، 
و  اطالعات  که  است  این  به دنبال  حاضر  پژوهش  می شود. 
پروانۀ  به  مقاله  تولید  نسبت  زمینۀ  در  روزآمدی  و  مفید  داده  های 
ثبت اختراع در سال  های اخیر ارائه دهد و جایگاه آن را در ایران به 
این پژوهش، مدیران و  نتایج  نسبت سایر کشورها مشخص کند. 
تصمیم  گیرندگان کشور را در امر سیاست  گذاری یاری خواهد کرد.

1. پیشینۀ پژوهش

در این بخش، مطالعات داخلی و خارجی دربارۀ این موضوع 
ملی،  پژوهش های  در  جامع  جست وجوهای  با  می شود.  معرفی 
به دو مطالعه و در پژوهش های بین المللی به چهار پیشینۀ مرتبط 

دست یافتیم که به شرح آن ها می پردازیم.
بر  با عنوان »تحلیلی  مهدیانی و همکارانش )1382( پژوهشی 
وضعیت دو شاخص تعداد مقاالت علمی و تعداد ثبت اختراعات 
در جهان و جایگاه ایران در سال  های 1981 تا 2001« انجام دادند. 
ایرانیان  اختراعات  ثبت  داد که وضعیت  آن ها نشان  نتایج پژوهش 
نامطلوب بوده است و با وجود رشد باالی تولید علِم پژوهش گران 
صنعت  و  فناوری  به  به ندرت  تولیدشده  علم  و  مقاالت  ایرانی، 
این  باور  به  باقی می  ماند.   در همان سطح 

ً
تبدیل می  شود و عمدتا

پژوهش گران، هم بستگی بین تعداد مقاالت علمی و ثبت اختراعات 
تاحدودی نشانۀ ارتباط و تأثیر متقابل علم و فناوری است.

عالئی آرانی )1387( در پژوهشی با عنوان »مطالعۀ رابطۀ میان 

بین  ایرانی  مخترعان  علمی  تولیدات  و  اختراع  ثبت  پروانه های 
در  ایران  مخترعان  وضعیت  میالدی«   2007 تا   1990 سال  های 
پژوهش  این  در  است. وی  بررسی کرده  را  اختراعات  ثبت  بحث 
ثبت  چهارگانۀ  پایگاه  های  از  ایران  مخترعان  اسامی  استخراج  با 
با  نیز  و  مخترعان،  علمی  تولیدات  تعداد  و  وضعیت  اختراعات، 
استفاده از نمایه های استنادی تامسون در پایگاه وب آو نالج،1 رابطۀ 
نشان  پژوهش  این  نتایج  است.  کرده  ارزیابی  را  شاخص  دو  این 
داد که رفتار استنادی در حوزه  های گوناگون فناوری متفاوت است. 
تحقیقات  مؤسسۀ  اختراع،  ثبت  کنندۀ  مؤسسه های  مستندترین 
صنعت نفت ایران با حدود 6درصد از کل اختراعات ثبت شده بود. 
بیش از 50درصد از مؤسسه های ثبت کننده در سه کشور امریکا، 
ثبت  کنندۀ  دانشگاه  های  میان  در  داشت.  قرار  انگلستان  و  کانادا 
از  10درصد  از  کمتر  سهمی  که  بود  تهران  دانشگاه  فقط  اختراع، 

مجموع سهم دانشگاه  ها را داشت.
بِرچی2 و همکارانش، در مطالعه  ای با عنوان »بهره  وری علمی 
مخترعان دانشگاهی: شواهد جدید برای ایتالیا«، تولیدات علمی 
229 مخترع دانشگاهی و پژوهش گِر بدون ثبت پروانۀ اختراع را 
از نظر ارتباط بین پروانه  های ثبت اختراع، مقاالت و نیز ارتباط بین 
پژوهش  های پایه و کاربردی، برمبنای کیفیت و تعداد انتشارات، 
بین  که  داد  نشان  آن ها  تالش  نتایج  کردند.  مقایسه  و  بررسی 
دانشگاهی  مخترعان  علمی  انتشارات  و  اختراع  ثبت  پروانه های 

.)Breschi et al., 2005( هم بستگی قوی وجود دارد
هان در مقالۀ خود ارتباط علم و فناوری و صنعت را با مطالعۀ 
مقاالت علمی پایگاه آی.اس.آی.3 و ادارۀ ثبت اختراعات امریکا 
مانند  حوزه  هایی  مطالعه،  این  در  کرد.  بررسی   2007 سال  در 
شد.  ارزیابی  زیستی  فناوری  و  اطالعات  فناوری  نانوفناوری، 
نتایج تالش وی نشان داد که علم و فناوری و صنعت با یکدیگر 
مرتبط اند و این ارتباط در چارچوبی تعیین شده است که میزان آن 

.)Han, 2007( باید در پژوهش  های آتی مشخص شود
لین و همکارانش پژوهشی با عنوان »ارتباط بین علم و فناوری: 
چشم  اندازی از پتنت و تولید مقاله« انجام دادند. این مطالعه در 
در  علمی  مقاالت  و  کاربردی  پتنت  های  تولید  بین  ارتباط  مورد 
صنعت برق و الکترونیک انجام شد. برخالف پژوهش گران پیشینی 
که به ارتباط بین علم و فناوری از طریق استنادات پتنت و استنادات 
مقاله پرداخته بودند، این مقاله بیست شرکت برتر در صنعت برق 
نظر  از  فناوری،  و  بین علم  ارتباط  برای سنجش  را  الکترونیک  و 
بهره  وری پتنت  ها و مقاالت در یک شرکت، برگزید و استنادات به 
پتنت و به مقاله را اندازه  گیری کرد. افزون  بر آن، ارتباط بین چرخۀ 

1. Web of Knowledge (Thomson Reuters)

2. Breschi

3. ISI
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زمانی فناوری و نسبت پتنت به مقاله را تحلیل کرد. این داده  ها از 
پتنت  ها و مقاله های بیست شرکت برتر، که یو اس پتنت1 آن ها را 
حمایت مالی کرده بود و در پایگاه وب آو ساینس2 از سال 1989 
اثبات  این تحلیل  نتایج  تا 2008 نمایه شده بود، استخراج شد. 
شرکت های  این  پتنت  های  و  مقاالت  اثر  و  بهره  وری  بین  که  کرد 
برتر ارتباط کمی وجود دارد. درحقیقت، این یافته ها شواهد عملی 
جدیدی در رابطه با پیوند بین علم و فناوری در سطح صنعت برق 

)Lin et al., 2011(.و الکترونیک فراهم کرد
همکاری  و  علمی  »تولیدات  عنوان  با  دیگری  پژوهش   
 :2008 تا   2004 سال  از  چین  در  بین  المللی  فناورانۀ 
اختراعات«  ثبت  و  مقاالت  تحلیل  و  تجزیه  از  چشم  اندازی 
انجام  فناوری کشور چین  و  علم  مطالعۀ وضعیت  وبا هدف 
شده است ) Zheng et al., 2012( نتایج پژوهش ژنگ نشان 
کشور،  این  در  اختراعات  ثبت  و  مقاالت  شماِر  که  می دهد 
هرچند  است.  بوده  افزایش  به  رو   ،2008 تا   2004 سال  از 
تولیدات علمی این کشور در سطح بین  المللی و در بسیاری از 
کشورها توزیع شده است، اما کشور امریکا یکی از مهم ترین 
کشورهای همکار در سطح مقاالت علمی و تولیدات فناورانه 
بوده است. همچنین در سطح مقاالت علمی، تعداد استنادات 
آن ها به پروانۀ ثبت اختراع، رو به افزایش بوده است که ارتباط 

علم با فناوری را نشان می دهد.
دو پیشینۀ داخل کشور بیانگر این نکته است که وضعیت ثبت 
به  به ندرت  علمی  تولیدات  است.  نامطلوب  ایران  در  اختراعات 
باقی  سطح  همان  در   

ً
عمدتا و  می  شوند  تبدیل  صنعت  و  فناوری 

می  مانند. همچنین، این پیشینه ها داده های مربوطه را تا سال 2007 
پوشش می دهند و اطالعات روزآمدی در این مورد وجود ندارد. 

مطالعات  اهمیت  برمی  آید،  پژوهش  این  پیشینه  های  از  آنچه 
و  علم  تولید  سهم  در  کشورها  وضعیت  تعیین  مورد  در  علم سنجی 
فناوری دنیاست. این موضوع، اهمیت ملی و بین  المللی دارد و بیانگر 
تالش کشورها برای کاهش فاصلۀ تولید علم و تولید فناورانه است. از 
طرف دیگر، فقدان مطالعۀ جدی درمورد مقایسۀ وضعیت کشورها از 
لحاظ نسبت تولید علم و پروانۀ ثبت اختراع و فقدان تصویری کامل 

در این باره، این مطالعه را بیش از پیش ضروری می کند.

2. روش  شناسی پژوهش

رویکرد  از  استفاده  با  و  بوده  کاربردی  پژوهش  این  هدف 
این  داده های  گردآوری  برای  است.  شده  انجام  کتاب سنجی 
اختراعات(،  ثبت  پروانه های  داده های  بررسی  )برای  گزارش 

1. US Patent

2. Web of Science 

ثبت  ادارۀ  اطالعات3  پایگاه  به   ،2016 جوالی   24 تاریخ  در 
از  استفاده  برای  مراجعه شد.  امریکا4  تجاری  عالئم  و  اختراع 
به  مربوط  داده های  جست وجوی  که  پایگاه،  این  اطالعات 
باید  می کند،  امکان پذیر  تاریخ  براساس  را  مختلف  کشورهای 
به  مربوط  داده های  همۀ  ورود،  از  پس  بنابراین،  آن شد.  عضو 
که  صورت  این  به  شد.  استخراج  جداگانه  مدنظر  کشورهای 
پایان  تا  از سال 2006  که  اختراعات،  ثبت  پروانه های  تمامی 
2015 در این پایگاه ثبت شده است، جزو جامعۀ مطالعه شده 
بررسی شده  سال های  تمامی  در  کشور  هر  سهم  و  گرفت  قرار 
محاسبه شد. برای محاسبۀ سهم تولیدات علمی کشورها نیز از 
تامسون رویترز  داده  های مؤسسۀ  از  برگرفته  تولید علم  گزارش 
تولیدات  پایگاه،  این  است.  شده  استفاده  ساینس(  آو  )وب 
همایش،  مقالۀ  مجله،  )مقالۀ  گوناگون  قالب های  در  را  علمی 
فصل هایی از کتاب( ثبت و نمایه سازی می کند. در این مطالعه، 
این  شد.  بررسی  قالبی  هر  در  کشور  علمی  برون دادهای  کل 
پایگاه امکان بازیابی اطالعات را براساس سال و کشور فراهم 
می کند. بر این اساس، اطالعات کشورهای مدنظر به تفکیک 
سال، از این پایگاه استخراج و به صورت فایل ِاکسل ذخیره شد. 

این اطالعات مبنای تحلیل  های بعدی شد.
به این ترتیب، سهم هر کشور از تولید علمی و ثبت پروانه های 
ثبت اختراع محاسبه و مقایسه شد. بخش دیگری از جامعۀ آماری 
این پژوهش نیز کشورهای پیشرو در تبدیل علم به ثروت بودند که 
در ثبت پروانه های اختراع سهم بسیاری داشتند و شامل امریکا، 
و  ایران  این کشورها،  افزون  بر  بودند.  کرۀ جنوبی  و  آلمان  ژاپن، 
مصر،  عربستان،  ترکیه،  مانند  منطقه،  رقیب  کشورهای  از  برخی 
مانند  دیگر،  کشورهای  از  برخی  و  پاکستان  و  کویت  امارات، 
برای  شدند.  بررسی  نیز  قدس  اشغالگر  رژیم  و  برزیل  مالزی، 
تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی، مانند درصد و سهم، 

از نرم افزار اکسل استفاده شد.

2-1. پرسش های پژوهش

فاصلۀ  در  جهانی،  علم  تولید  در  کشورها  سایر  و  ایران  سهم   .1
سال  های 2006 تا 2015، چقدر بوده است؟

فاصلۀ  در  اختراعات،  ثبت  در  کشورها  سایر  و  ایران  سهم   .2
سال  های 2006 تا 2015، چقدر بوده است؟

در  تولیدات علمی،  به  اختراعات  ثبت  پروانۀ  تولید  نسبت   .3
فاصلۀ سال های 2006 تا 2015، در ایران و کشورهای دیگر 

به چه صورت است؟

3. https://www.uspto.gov/

4. United States Patent and Trademark Office
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3. یافته ها

سهم هر کشور در تولیدات علمی و پروانه های ثبت اختراعات 
بین المللی،  پایگاه های  در  اعالم شده  داده های  براساس  دنیا،  در 
نزدیک تر  هم  به  حوزه ها  این  سهم  هرچه  است.  شده  مشخص 
سهم  این  هرچه  و  است  علم  کاربردی بودن  نشان دهندۀ  باشد، 
کاربردی بودن  باشد،  بیشتر  اختراعات  ثبت  پروانه های  سمت  به 
تولیدات  سهم  هرچه  برعکس  و  است  بیشتر  کشور  آن  در  علم 
علمی بیشتر باشد، نشان دهندۀ این است که در آن کشور از علم 
دانش بنیان  اقتصاد  از  و  است  نشده  استفاده  کاربردی  به صورت 
کشورهای  وضعیت  سال،  تفکیک  به  بخش  این  در  دارد.  فاصله 

مطالعه شده مقایسه می شود.

3-1. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2006 

امریکا   ،2006 سال  در  که  می دهد  نشان   1 نمودار  داده های 
نزدیک به 30 درصد تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده 
است و در تولید پروانۀ ثبت اختراع در دنیا 52/7 درصد مشارکت 
داشته است. بعد از آن کشور ژاپن با 21/56 درصد تولید پروانۀ ثبت 
اختراع و 6/4 درصد تولید علم جهان، آلمان با 5/47 درصد تولید 
جنوبی  کرۀ  جهان،  علم  تولید  درصد   6/43 و  اختراع  ثبت  پروانۀ 
با 3/4 درصد  تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/35 درصد تولید علم 
جهان، رژیم اشغالگر قدس با 0/49 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 

و 0/89 درصد تولید علم جهان، برزیل با 0/05 درصد تولید پروانۀ 
ثبت اختراع و 1/48 درصد تولید علم جهان، مالزی با 0/03 درصد 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/18 درصد تولید علم جهان، عربستان 
با 0/016 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/11 درصد تولید علم 
 1/19 و  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   0/007 با  ترکیه  جهان، 
درصد تولید علم جهان، کویت با 0/004 درصد تولید پروانۀ ثبت 
اختراع و 0/04 درصد تولید علم جهان، امارات با 0/002 درصد 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/05 درصد تولید علم جهان، مصر با 
0/001 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/25 درصد تولید علم 
جهان، پاکستان با 0/001 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/13 
درصد تولید علم جهان و درنهایت ایران با فقدان تولید پروانۀ ثبت 
پروانه های  تولیدات  در  جهان،  علم  تولید  درصد   0/54 و  اختراع 

ثبت اختراعات و تولیدات علمی دنیا مشارکت داشته اند.

3-2. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2007 

آمار مندرج در نمودار 2 نشان می دهد که در سال 2007، امریکا 
تولیدات  درصد   51/57 و  جهان  علم  تولیدات  درصد   28/42
پروانۀ ثبت اختراع در دنیا را به خود اختصاص داده است. بعد از 
آن ژاپن با 21/61 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 6/04 درصد 
تولید علم جهان، آلمان با 5/43 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 
6/52 درصد تولید علم جهان، کرۀ جنوبی با 4/06 درصد تولید 

نمودار 1: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2006

7 
 

ثبت  ّپرياوتًلٕد فقدان وُأت أران با دري درصد تًلٕد علم جُان  13/0ثبت اختراع ي  ّپرياوتًلٕد درصد  001/0با پاکستان 
 اود. مشارکت داشتٍدوٕا َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ  درصد تًلٕد علم جُان، در تًلٕدات پرياوٍ 54/0اختراع ي 

 

 
  2002 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات نسبت :1 نمودار

 
  2002های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 3-2

 اتتًلٕددرصد  57/51 ي علم جُان اتتًلٕددرصد  42/28مرٔکا ا ،2007دَد کٍ در سال  وشان مٓ 2ومًدار آمار مىدرج در 
 04/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  61/21شاپه با . بعد از آن را بٍ خًد اختصاص دادٌ است در دوٕا ثبت اختراع ّپرياو

 06/4جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  52/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  43/5درصد تًلٕد علم جُان، آلمان با 
اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  48/0با  قدس اشغالگر مٔرشدرصد تًلٕد علم جُان،  5/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد 

 024/0درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ با  7/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  038/0با  علم جُان، برزٔلدرصد تًلٕد  84/0
درصد  12/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  02/0با درصد تًلٕد علم جُان، عربستان  2/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد 

تًلٕد درصد  004/0درصد تًلٕد علم جُان، مصر با  32/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  007/0با تًلٕد علم جُان، ترکٍٕ 
تًلٕد علم  درصد 04/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  003/0تًلٕد علم جُان، کًٔت با  درصد 27/0اختراع ي  پرياوّ ثبت

پرياوّ تًلٕد درصد  001/0با  درصد تًلٕد علم جُان، پاکستان 73/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0أران با جُان، 
درصد تًلٕد علم  06/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0با درصد تًلٕد علم جُان ي امارات  18/0اختراع ي  ثبت

 اود. َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ مشارکت داشتٍ در تًلٕدات پرياوٍ ،جُان
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پروانۀ ثبت اختراع و 2/5 درصد تولید علم جهان، رژیم اشغالگر 
قدس با 0/48 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/84 درصد تولید 
علم جهان، برزیل با 0/038 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/7 
درصد تولید علم جهان، مالزی با 0/024 درصد تولید پروانۀ ثبت 
با 0/02 درصد  اختراع و 0/2 درصد تولید علم جهان، عربستان 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/12 درصد تولید علم جهان، ترکیه با 
0/007 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/32 درصد تولید علم 
اختراع و 0/27  ثبت  پروانۀ  تولید  با 0/004 درصد  جهان، مصر 
درصد تولید علم جهان، کویت با 0/003 درصد تولید پروانۀ ثبت 
درصد   0/001 با  ایران  جهان،  علم  تولید  درصد   0/04 و  اختراع 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/73 درصد تولید علم جهان، پاکستان 
با 0/001 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/18 درصد تولید علم 
جهان و امارات با 0/001 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/06 
درصد تولید علم جهان، در تولیدات پروانه های ثبت اختراعات و 

تولیدات علمی مشارکت داشته اند.

3-3. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2008 

 27/71 امریکا   2008 سال  در  که  است  آن  بیانگر   3 نمودار 
در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  علم  تولیدات  درصد 
داشته  مشارکت  درصد   50/48 دنیا  در  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید 
است. بعد از آن ژاپن با 21/65 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 
5/65 درصد تولید علم جهان، آلمان با 5/35 درصد تولید پروانۀ 
ثبت اختراع و 6/44 درصد تولید علم جهان، کرۀ جنوبی با 4/87 

درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/48 درصد تولید علم جهان، 
اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   0/50 با  قدس  اشغالگر  رژیم 
تولید  درصد   0/034 با  برزیل  جهان،  علم  تولید  درصد   0/84 و 
با  عربستان  جهان،  علم  تولید  درصد   1/95 و  اختراع  ثبت  پروانۀ 
0/023 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/13 درصد تولید علم 
و 0/31  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  درصد  با 0/016  مالزی  جهان، 
درصد تولید علم جهان، کویت با 0/009 درصد تولید پروانۀ ثبت 
درصد   0/005 با  ترکیه  جهان،  علم  تولید  درصد   0/05 و  اختراع 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/3 درصد تولید علم جهان، امارات با 
0/004 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/06 درصد تولید علم 
جهان، پاکستان با 0/001 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/21 
ثبت  پروانۀ  تولید  با 0/001 درصد  ایران  تولید علم جهان،  درصد 
اختراع و 0/9 درصد تولید علم جهان و مصر با 0/001 درصد تولید 
تولیدات  در  تولید علم جهان،  و 0/28 درصد  اختراع  ثبت  پروانۀ 
پروانه های ثبت اختراعات و تولیدات علمی دنیا مشارکت داشته اند.

3-4. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2009 

بر مبنای داده های موجود در نمودار 4، در سال 2009، امریکا 
27/2 درصد تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده است 
مشارکت  درصد   50/44 دنیا  در  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  در  و 
ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   21/51 با  ژاپن  آن  از  بعد  است.  داشته 
اختراع و 5/5 درصد تولید علم جهان، کرۀ جنوبی با 5/35 درصد 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/54 درصد تولید علم جهان، آلمان با 

نمودار 2: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2007
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  2002 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات نسبت :2 نمودار

 
  2002های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 3-3

در  ي را بٍ خًد اختصاص دادٌ است تًلٕدات علم جُاندرصد  71/27مرٔکا ا 2008کٍ در سال  آن استبٕاوگر  3ومًدار 
اختراع  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  65/21 با شاپهمشارکت داشتٍ است. بعد از آن درصد  48/50 در دوٕا ثبت اختراع ّپرياوتًلٕد 

جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  44/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  35/5درصد تًلٕد علم جُان، آلمان با  65/5ي 
 پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  50/0با  قدس اشغالگر مٔرشدرصد تًلٕد علم جُان،  48/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  87/4

درصد تًلٕد علم جُان،  95/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  034/0با درصد تًلٕد علم جُان، برزٔل  84/0اختراع ي 
 پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  016/0با درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ  13/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  023/0با عربستان 
ترکٍٕ درصد تًلٕد علم جُان،  05/0اختراع ي  پرياوّ ثبتًلٕد تدرصد  009/0با  درصد تًلٕد علم جُان، کًٔت 31/0اختراع ي 

اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  004/0درصد تًلٕد علم جُان، امارات با  3/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  005/0با 
درصد تًلٕد علم جُان، أران با  21/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0با  درصد تًلٕد علم جُان، پاکستان 06/0

 28/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0درصد تًلٕد علم جُان ي مصر با  9/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0
 اود. مشارکت داشتٍوٕا دَاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ  در تًلٕدات پرياوٍ ،درصد تًلٕد علم جُان
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5/054 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 6/42 درصد تولید علم 
ثبت  پروانۀ  تولید  با 0/584 درصد  قدس  اشغالگر  رژیم  جهان، 
با 0/039 درصد  برزیل  تولید علم جهان،  اختراع و 0/8 درصد 
با  مالزی  تولید علم جهان،  و 2 درصد  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید 

0/02 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/39 درصد تولید علم 
جهان، عربستان با 0/019 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/15 
درصد تولید علم جهان، کویت با 0/008 درصد تولید پروانۀ ثبت 
اختراع و 0/04 درصد تولید علم جهان، ترکیه با 0/005 درصد 

 نمودار 3: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2008 
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  8002 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت یها پروانه تولیدات نسبت :3 نمودار

 
  8002های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه .3-4

را بٍ خًد اختصاص  تًلٕدات علم جُاندرصد  2/27مرٔکا ا ،2009در سال  ،4ومًدار َاْ مًجًد در  مبىاْ دادٌ بر
درصد  51/21شاپه با مشارکت داشتٍ است. بعد از آن درصد  44/50 در دوٕا اختراع پرياوّ ثبتدر تًلٕد  دادٌ است ي

 54/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  35/5جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  5/5اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد 
 اشغالگر مٔرشدرصد تًلٕد علم جُان،  42/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  054/5درصد تًلٕد علم جُان، آلمان با 

پرياوّ تًلٕد درصد  039/0با درصد تًلٕد علم جُان، برزٔل  8/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  584/0با  قدس
درصد تًلٕد علم  39/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  02/0با درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ  2اختراع ي  ثبت

درصد  008/0با  درصد تًلٕد علم جُان، کًٔت 15/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  019/0با جُان، عربستان 
 42/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  005/0درصد تًلٕد علم جُان، ترکٍٕ با  04/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد 

درصد تًلٕد علم جُان، أران با  0/ 07اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  005/0درصد تًلٕد علم جُان، امارات با 
اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0 درصد تًلٕد علم جُان، مصر با 1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد  درصد 004/0
درصد تًلٕد علم جُان، در  23/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0با  درصد تًلٕد علم جُان ي پاکستان 32/0

 اود. داشتٍَاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ مشارکت  تًلٕدات پرياوٍ
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  9002 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات نسبت :4 نمودار

 
 9000های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 3-5

خًد اختصاص دادٌ را بٍ  تًلٕدات علم جُاندرصد  6/27مرٔکا ا 2010دَد کٍ در سال  وشان مٓ 5ومًدار آمار مًجًد در 
پرياوّ تًلٕد درصد  78/20شاپه با مشارکت داشتٍ است. بعد از آن درصد  401/50 در دوٕا اختراع پرياوّ ثبتدر تًلٕد  ي است
درصد تًلٕد علم  67/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  424/5جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  37/5اختراع ي  ثبت

درصد  542/0درصد تًلٕد علم جُان، رشٔم اشغالگر قدس با  52/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  277/5جُان، آلمان با 
درصد  143/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  044/0با  درصد تًلٕد علم جُان، برزٔل 81/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد 

درصد  018/0با  درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ 22/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  03/0با  جُان، عربستانتًلٕد علم 
درصد تًلٕد  49/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  007/0درصد تًلٕد علم جُان، ترکٍٕ با  44/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد 

تًلٕد درصد  005/0امارات با  درصد تًلٕد علم جُان، 04/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  006/0با  علم جُان، کًٔت
درصد تًلٕد علم  35/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  004/0با  درصد تًلٕد علم جُان، مصر 07/0اختراع ي  پرياوّ ثبت

پرياوّ تًلٕد درصد  001/0درصد تًلٕد علم جُان ي پاکستان با  12/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  003/0جُان، أران با 
 اود. َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ مشارکت داشتٍ درصد تًلٕد علم جُان در تًلٕدات پرياوٍ 27/0اختراع ي  ثبت

 

نمودار 4: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2009
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تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/42 درصد تولید علم جهان، امارات با 
0/005 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 07 /0 درصد تولید علم 
جهان، ایران با 0/004 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1 درصد 
تولید علم جهان، مصر با 0/001 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
و 0/32 درصد تولید علم جهان و پاکستان با 0/001 درصد تولید 
پروانۀ ثبت اختراع و 0/23 درصد تولید علم جهان، در تولیدات 

پروانه های ثبت اختراعات و تولیدات علمی مشارکت داشته اند.

3-5. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2010

آمار موجود در نمودار 5 نشان می دهد که در سال 2010 امریکا 
27/6 درصد تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده است و 
در تولید پروانۀ ثبت اختراع در دنیا 50/401 درصد مشارکت داشته 
است. بعد از آن ژاپن با 20/78 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
درصد  با 5/424  کرۀ جنوبی  علم جهان،  تولید  درصد  و 5/37 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/67 درصد تولید علم جهان، آلمان 
تولید  پروانۀ ثبت اختراع و 6/52 درصد  تولید  با 5/277 درصد 
پروانۀ  تولید  درصد   0/542 با  قدس  اشغالگر  رژیم  جهان،  علم 
 0/044 با  برزیل  جهان،  علم  تولید  درصد   0/81 و  اختراع  ثبت 
درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/143 درصد تولید علم جهان، 
عربستان با 0/03 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/22 درصد 
تولید علم جهان، مالزی با 0/018 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
تولید  درصد   0/007 با  ترکیه  جهان،  علم  تولید  درصد   0/44 و 

با  کویت  جهان،  علم  تولید  درصد   0/49 و  اختراع  ثبت  پروانۀ 
0/006 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/04 درصد تولید علم 
جهان، امارات با 0/005 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/07 
درصد تولید علم جهان، مصر با 0/004 درصد تولید پروانۀ ثبت 
اختراع و 0/35 درصد تولید علم جهان، ایران با 0/003 درصد 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/12 درصد تولید علم جهان و پاکستان 
تولید  و 0/27 درصد  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  با 0/001 درصد 
تولیدات  و  اختراعات  ثبت  پروانه های  تولیدات  در  جهان  علم 

علمی مشارکت داشته اند.

3-6. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2011 

نمودار 6 نشان می دهد که در سال 2011، امریکا 27 درصد 
تولید  در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  علم  تولیدات 
پروانۀ ثبت اختراع در دنیا 49/749 درصد مشارکت داشته است. 
بعد از آن ژاپن با 20/913 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 5/1 
درصد تولید علم جهان، کرۀ جنوبی با 5/562 درصد تولید پروانۀ 
 4/999 با  آلمان  جهان،  علم  تولید  درصد   2/74 و  اختراع  ثبت 
درصد پروانۀ ثبت اختراع و 6/45 درصد تولید علم جهان، رژیم 
اشغالگر قدس با 0/562 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/78 
پروانۀ  تولید  درصد   0/064 با  برزیل  جهان،  علم  تولید  درصد 
ثبت اختراع و 2/16 درصد تولید علم جهان، عربستان با 0/036 
درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/33 درصد تولید علم جهان، 

نمودار 5: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2010
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  0202 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات نسبت :5 نمودار

 
  0200های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 3-6

در تًلٕد  را بٍ خًد اختصاص دادٌ است ي تًلٕدات علم جُاندرصد  27مرٔکا ا ،2011دَد کٍ در سال  وشان مٓ 6ومًدار 
اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  913/20شاپه با مشارکت داشتٍ است. بعد از آن درصد  749/49 در دوٕا اختراع پرياوّ ثبت

درصد تًلٕد علم جُان، آلمان با  74/2اختراع ي  ثبتپرياوّ تًلٕد درصد  562/5جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  1/5
 پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  562/0درصد تًلٕد علم جُان، رشٔم اشغالگر قدس با  45/6اختراع ي  پرياوّ ثبتدرصد  999/4

درصد تًلٕد علم جُان،  16/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  064/0با  جُان، برزٔلدرصد تًلٕد علم  78/0اختراع ي 
 پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  017/0با  درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ 33/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  036/0با  عربستان

 کًٔت درصد تًلٕد علم جُان، 47/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  014/0درصد تًلٕد علم جُان، ترکٍٕ با  57/0اختراع ي 
اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  006/0درصد تًلٕد علم جُان، أران با  04/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  01/0با 
 002/0با  درصد تًلٕد علم جُان، مصر 08/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  005/0درصد تًلٕد علم جُان، امارات با  37/1

 32/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0درصد تًلٕد علم جُان ي پاکستان با  0/ 39اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد 
 اود. َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ مشارکت داشتٍ در تًلٕدات پرياوٍ ،درصد تًلٕد علم جُان
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مالزی با 0/017 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/57 درصد 
تولید علم جهان، ترکیه با 0/014 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 
1/47 درصد تولید علم جهان، کویت با 0/01 درصد تولید پروانۀ 
 0/006 با  ایران  جهان،  علم  تولید  درصد   0/04 و  اختراع  ثبت 
درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/37 درصد تولید علم جهان، 
امارات با 0/005 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/08 درصد 
تولید علم جهان، مصر با 0/002 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
و 39 /0 درصد تولید علم جهان و پاکستان با 0/001 درصد تولید 
پروانۀ ثبت اختراع و 0/32 درصد تولید علم جهان، در تولیدات 

پروانه های ثبت اختراعات و تولیدات علمی مشارکت داشته اند.

3-7. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2012 

مطابق داده های نمودار 7، در سال 2012 امریکا 26/95 درصد 
تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده است و در تولید پروانۀ 
ثبت اختراع در دنیا 49/354 درصد مشارکت داشته است. بعد از 
آن ژاپن با 20/436 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 5/02 درصد 
ثبت  پروانۀ  تولید  با 5/314 درصد  تولید علم جهان، کرۀ جنوبی 
5 درصد  با 05/  آلمان  تولید علم جهان،  اختراع و 2/89 درصد 
رژیم  تولید علم جهان،  و 6/29 درصد  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید 
اشغالگر قدس با 0/616 درصد پروانۀ ثبت اختراع و 0/77 درصد 
ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   0/074 با  عربستان  جهان،  علم  تولید 
اختراع و 0/41 درصد تولید علم جهان، برزیل با 0/055 درصد 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/2 درصد تولید علم جهان، مالزی با 

0/026 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/67 درصد تولید علم 
جهان، کویت با 0/013 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/04 
ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   0/01 با  ترکیه  جهان،  علم  تولید  درصد 
درصد   0/008 با  ایران  جهان،  علم  تولید  درصد   1/49 و  اختراع 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/37 درصد تولید علم جهان، امارات با 
0/007 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/09 درصد تولید علم 
جهان، پاکستان با 0/004 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/33 
درصد تولید علم جهان و مصر با 0/001 درصد تولید پروانۀ ثبت 
پروانه های  تولیدات  در  جهان،  علم  تولید  درصد   0/41 و  اختراع 

ثبت اختراعات و تولیدات علمی مشارکت داشته اند.

3-8. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2013 

امریکا   ،2013 سال  در   8 نمودار  در  مندرج  آمار  براساس 
26/34 درصد تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده است 
و در تولید پروانۀ ثبت اختراع در دنیا 50/067 درصد مشارکت 
داشته است. بعد از آن ژاپن با 19/116 درصد تولید پروانۀ ثبت 
با 5/319  تولید علم جهان، کرۀ جنوبی  اختراع و 4/94 درصد 
درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/84 درصد تولید علم جهان، 
آلمان با 5/088 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 6/26 درصد 
تولید  درصد   0/643 با  قدس  اشغالگر  رژیم  جهان،  علم  تولید 
پروانۀ ثبت اختراع و 0/76 درصد تولید علم جهان، عربستان با 
0/089 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/5 درصد تولید علم 
جهان، برزیل با 0/056 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/23 

نمودار 6: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2011

12 
 

 
  3122 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات نسبت :6 نمودار

 
  3123های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 4-7

در تًلٕد  را بٍ خًد اختصاص دادٌ است ي تًلٕدات علم جُاندرصد  95/26مرٔکا ا 2012در سال  ،7ومًدار َاْ  مطابق دادٌ
اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  436/20شاپه با مشارکت داشتٍ است. بعد از آن  درصد 354/49 در دوٕا اختراع پرياوّ ثبت

درصد تًلٕد علم جُان، آلمان با  89/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  314/5جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  02/5
اختراع  پرياوّ ثبتدرصد  616/0درصد تًلٕد علم جُان، رشٔم اشغالگر قدس با  29/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  5 /05
با  درصد تًلٕد علم جُان، برزٔل 41/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  074/0با  درصد تًلٕد علم جُان، عربستان 77/0ي 

 67/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  026/0با  درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ 2/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  055/0
درصد  01/0ترکٍٕ با  درصد تًلٕد علم جُان، 04/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  013/0با  درصد تًلٕد علم جُان، کًٔت

درصد تًلٕد  37/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  008/0درصد تًلٕد علم جُان، أران با  49/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد 
تًلٕد درصد  004/0درصد تًلٕد علم جُان، پاکستان با  09/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  007/0علم جُان، امارات با 

درصد تًلٕد علم  41/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  001/0درصد تًلٕد علم جُان ي مصر با  33/0اختراع ي  پرياوّ ثبت
 اود. َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ مشارکت داشتٍ در تًلٕدات پرياوٍ ،جُان
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پروانۀ  تولید  درصد   0/031 با  کویت  جهان،  علم  تولید  درصد 
ثبت اختراع و 0/04 درصد تولید علم جهان، مالزی با 0/029 
درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/72 درصد تولید علم جهان، 
و 1/58 درصد  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  با 0/019 درصد  ترکیه 
تولید علم جهان، ایران با 0/012 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
و 1/34 درصد تولید علم جهان، امارات با 0/006 درصد تولید 

پروانۀ ثبت اختراع و 0/1 درصد تولید علم جهان، مصر با 0/004 
درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/45 درصد تولید علم جهان 
 0/36 و  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   0/002 با  پاکستان  و 
درصد تولید علم جهان، در تولیدات پروانه های ثبت اختراعات و 

تولیدات علمی مشارکت داشته اند.

نمودار 7: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2012

نمودار 8: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2013
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  2103های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 3-8

 يرا بٍ خًد اختصاص دادٌ است  تًلٕدات علم جُاندرصد  34/26مرٔکا ا ،2013در سال  8ومًدار براساس آمار مىدرج در 
 پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  116/19شاپه با مشارکت داشتٍ است. بعد از آن  درصد 067/50 در دوٕا اختراع پرياوّ ثبتدر تًلٕد 
درصد تًلٕد علم جُان،  84/2اختراع ي  ثبت پرياوّتًلٕد درصد  319/5جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  94/4اختراع ي 
تًلٕد درصد  643/0درصد تًلٕد علم جُان، رشٔم اشغالگر قدس با  26/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  088/5آلمان با 

درصد تًلٕد علم  5/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  089/0درصد تًلٕد علم جُان، عربستان با  76/0اختراع ي  پرياوّ ثبت
پرياوّ تًلٕد درصد  031/0درصد تًلٕد علم جُان، کًٔت با  23/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  056/0جُان، برزٔل با 

 درصد تًلٕد علم جُان، 72/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  029/0درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ با  04/0اختراع ي  ثبت
اختراع  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  012/0درصد تًلٕد علم جُان، أران با  58/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد  درصد 019/0ترکٍٕ با 

درصد تًلٕد علم جُان، مصر با  1/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  006/0درصد تًلٕد علم جُان، امارات با  34/1ي 
اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  002/0درصد تًلٕد علم جُان ي پاکستان با  45/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  004/0
 اود. َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ مشارکت داشتٍ در تًلٕدات پرياوٍ ،درصد تًلٕد علم جُان 36/0
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  3102های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 2-9

در  را بٍ خًد اختصاص دادٌ است ي تًلٕدات علم جُاندرصد  54/26مرٔکا ا 2014کٍ در سال  بٕاوگر آن است 9ومًدار 
 پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  159/18شاپه با مشارکت داشتٍ است. بعد از آن درصد  298/50 در دوٕا اختراع پرياوّ ثبتتًلٕد 

درصد تًلٕد علم جُان،  97/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  585/5جىًبٓ با  ِکردرصد تًلٕد علم جُان،  4/75اختراع ي 
پرياوّ درصد  668/0درصد تًلٕد علم جُان، رشٔم اشغالگر قدس با  36/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  027/5آلمان با 

درصد تًلٕد علم جُان،  6/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  108/0با درصد تًلٕد علم جُان، عربستان  8/0اختراع ي  ثبت
 پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  033/0درصد تًلٕد علم جُان، کًٔت با  27/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  068/0با برزٔل 

ترکٍٕ درصد تًلٕد علم جُان،  81/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  031/0با درصد تًلٕد علم جُان، مالسْ  04/0 اختراع ي
اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  012/0درصد تًلٕد علم جُان، امارات با  6/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  024/0با 
 006/0درصد تًلٕد علم جُان، مصر با  37/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد  009/0درصد تًلٕد علم جُان، أران با  11/0

 38/0اختراع ي  ثبت پرياوّتًلٕد درصد  003/0درصد تًلٕد علم جُان ي پاکستان با  48/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕد درصد 
 اود. َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕدات علمٓ مشارکت داشتٍ در تًلٕدات پرياوٍ ،درصد تًلٕد علم جُان
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3-9. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی در سال 2014 

 26/54 امریکا   2014 سال  در  که  است  آن  بیانگر   9 نمودار 
در  و  داده است  اختصاص  به خود  را  تولیدات علم جهان  درصد 
تولید پروانۀ ثبت اختراع در دنیا 50/298 درصد مشارکت داشته 
است. بعد از آن ژاپن با 18/159 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
درصد   5/585 با  جنوبی  کرۀ  جهان،  علم  تولید  درصد   75/4 و 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/97 درصد تولید علم جهان، آلمان با 
5/027 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 6/36 درصد تولید علم 
جهان، رژیم اشغالگر قدس با 0/668 درصد پروانۀ ثبت اختراع 
تولید  با 0/108 درصد  تولید علم جهان، عربستان  و 0/8 درصد 
پروانۀ ثبت اختراع و 0/6 درصد تولید علم جهان، برزیل با 0/068 
درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/27 درصد تولید علم جهان، 
کویت با 0/033 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/04 درصد 
تولید علم جهان، مالزی با 0/031 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
تولید  درصد   0/024 با  ترکیه  جهان،  علم  تولید  درصد   0/81 و 
پروانۀ ثبت اختراع و 1/6 درصد تولید علم جهان، امارات با 0/012 
تولید علم جهان،  پروانۀ ثبت اختراع و 0/11 درصد  تولید  درصد 
درصد   1/37 و  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   0/009 با  ایران 
تولید علم جهان، مصر با 0/006 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع 
و 0/48 درصد تولید علم جهان و پاکستان با 0/003 درصد تولید 
پروانۀ ثبت اختراع و 0/38 درصد تولید علم جهان، در تولیدات 

پروانه های ثبت اختراعات و تولیدات علمی مشارکت داشته اند.

به  اختراعات  ثبت  پروانه های  تولیدات  نسبت   .10-3

تولیدات علمی در سال 2015 

 2015 سال  در  که  می کند  مشخص   10 نمودار  در  موجود  آمار 
امریکا 26/23 درصد تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده 
است و در تولید پروانۀ ثبت اختراع در دنیا 49/619 درصد مشارکت 
ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   17/67 با  ژاپن  آن  از  بعد  است.  داشته 
اختراع و 4/38 درصد تولید علم جهان، کرۀ جنوبی با 6/119 درصد 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/99 درصد تولید علم جهان، آلمان با 
5/079 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 6/33 درصد تولید علم 
ثبت  پروانۀ  تولید  درصد   0/693 با  قدس  اشغالگر  رژیم  جهان، 
با 0/131 درصد  تولید علم جهان، عربستان  و 0/8 درصد  اختراع 
تولید پروانۀ ثبت اختراع و 0/69 درصد تولید علم جهان، برزیل با 
0/068 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 2/44 درصد تولید علم 
جهان، ترکیه با 0/029 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/7 درصد 
تولید علم جهان، مالزی با 0/029 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 
0/73 درصد تولید علم جهان، کویت با 0/021 درصد تولید پروانۀ 
 0/011 با  امارات  جهان،  علم  تولید  درصد   0/05 و  اختراع  ثبت 
جهان،  علم  تولید  درصد   0/14 و  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  درصد 
ایران با 0/009 درصد تولید پروانۀ ثبت اختراع و 1/48 درصد تولید 
و  اختراع  ثبت  پروانۀ  تولید  با 0/003 درصد  پاکستان  علم جهان، 
0/41 درصد تولید علم جهان و مصر با 0/002 درصد تولید پروانۀ 
ثبت اختراع و 0/54 درصد تولید علم جهان، در تولیدات پروانه های 

ثبت اختراعات و تولیدات علمی مشارکت داشته اند.

نمودار 9. نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2014
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  4102 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات نسبت .9 نمودار

 
  4102های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال  نسبت تولیدات پروانه. 3-01

را بٍ خًد اختظاص  تًلٕذات علم جُاندرطذ  23/26مرٔکا ا 2015کٍ در سال  کىذ مشخض مٓ 10ومًدار آمار مًجًد در 
تًلٕذ درطذ  67/17شاپه با مشارکت داشتٍ است. بعذ از آن درطذ  619/49دوٕا در  اختراع پرياوّ ثبتدر تًلٕذ  ي دادٌ است

درطذ تًلٕذ  99/2اختراع ي  ثبت پرياوّتًلٕذ  درطذ 119/6جىًبٓ با  ِکردرطذ تًلٕذ علم جُان،  38/4اختراع ي  پرياوّ ثبت
 693/0درطذ تًلٕذ علم جُان، رشٔم اشغالگر قذس با  33/6اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ درطذ  079/5علم جُان، آلمان با 

 69/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ  درطذ 131/0با  جُان، عربستاندرطذ تًلٕذ علم  8/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ  درطذ
 029/0درطذ تًلٕذ علم جُان، ترکٍٕ با  44/2اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ  درطذ 068/0با  درطذ تًلٕذ علم جُان، برزٔل

درطذ  73/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ درطذ  029/0با درطذ تًلٕذ علم جُان، مالسْ  7/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ  درطذ
درطذ  011/0درطذ تًلٕذ علم جُان، امارات با  05/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ  درطذ 021/0با تًلٕذ علم جُان، کًٔت 

درطذ تًلٕذ  48/1اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ  درطذ 009/0درطذ تًلٕذ علم جُان، أران با  14/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ 
تًلٕذ  درطذ 002/0درطذ تًلٕذ علم جُان ي مظر با  41/0اختراع ي  پرياوّ ثبتتًلٕذ  درطذ 003/0علم جُان، پاکستان با 

 اوذ. َاْ ثبت اختراعات ي تًلٕذات علمٓ مشارکت داشتٍ در تًلٕذات پرياوٍ ،درطذ تًلٕذ علم جُان 54/0اختراع ي  پرياوّ ثبت
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از نظر نسبت مقاله  3-11. وضعیت کشورهای بررسی شده 

به پروانۀ ثبت اختراع

برای به دست آوردن دیدی کلی از وضعیت هریک از کشورهای 
تعداد  اختراع،  ثبت  پروانۀ  به  مقاله  نسبت  نظر  از  مطالعه شده 
اختراع  ثبت  پروانه های  تعداد  بر  کشورها  از  هریک  مقاله های 
این  نتیجۀ  و  شد  تقسیم   2015 تا   2006 سال های  در  کشور  آن 

نمودار 10: نسبت تولیدات پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات علمی در سال 2015

محاسبات در نمودار 11 نشان داده شد و مشخص شد که از نظر 
نسبت مقاله به پروانۀ ثبت اختراع، ژاپن و بعد از آن کرۀ جنوبی 
ایران بدترین شرایط را  بهترین وضعیت را دارند. متأسفانه کشور 
از این حیث به خود اختصاص داده است و در این زمینه حتی از 

مصر و پاکستان نیز عقب تر است. 

 نمودار 11: وضعیت کشورهای مطالعه شده از نظر نسبت مقاله به پروانۀ ثبت اختراع در سال های 2006 تا 2015
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  5102 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات : نسبت01 نمودار

 
 اختراع پروانة ثبت به مقاله نسبت نظر از شده بررسی یکشورها تیوضع .3-00

 تعذاد اختراع، پرياوّ ثبت بٍ مقالٍ وسبت وظر از شذٌ مطالعٍ کشًرَاْ از ٔکَرکلٓ از يضعٕت  ْدٔذ آيردن دست براْ بٍ
 ٔها ّوتٕج ي شذ تقسٕم 6002تا  6002 َاْسال درثبت اختراع آن کشًر  َاْپرياوٍ تعذاد بر کشًرَا از ٔکَر َاْمقالٍ

شاپه ي بعذ از آن کرِ  ،اختراع پرياوّ ثبت بٍ مقالٍ وسبت وظر ازمشخض شذ کٍ  ي شذ وشان دادٌ 00 ًدارمومحاسبات در 
ي در أه  بٍ خًد اختصاص دادٌ استکشًر أران بذترٔه شرأط را از أه حٕث متأسفاوٍ . ذوداربُترٔه يضعٕت را  جىًبٓ

 تر است.  زمٕىٍ حتٓ از مصر ي پاکستان وٕس عقب

 
 6002تا  6002 َْا سال در اختراع پرياوّ ثبت بٍ مقالٍ وسبت وظر از شذٌ مطالعٍ َاْکشًر يضعٕت: 00 ومًدار
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  5102 سال در علمی تولیدات به اختراعات ثبت های پروانه تولیدات : نسبت01 نمودار

 
 اختراع پروانة ثبت به مقاله نسبت نظر از شده بررسی یکشورها تیوضع .3-00

 تعذاد اختراع، پرياوّ ثبت بٍ مقالٍ وسبت وظر از شذٌ مطالعٍ کشًرَاْ از ٔکَرکلٓ از يضعٕت  ْدٔذ آيردن دست براْ بٍ
 ٔها ّوتٕج ي شذ تقسٕم 6002تا  6002 َاْسال درثبت اختراع آن کشًر  َاْپرياوٍ تعذاد بر کشًرَا از ٔکَر َاْمقالٍ

شاپه ي بعذ از آن کرِ  ،اختراع پرياوّ ثبت بٍ مقالٍ وسبت وظر ازمشخض شذ کٍ  ي شذ وشان دادٌ 00 ًدارمومحاسبات در 
ي در أه  بٍ خًد اختصاص دادٌ استکشًر أران بذترٔه شرأط را از أه حٕث متأسفاوٍ . ذوداربُترٔه يضعٕت را  جىًبٓ

 تر است.  زمٕىٍ حتٓ از مصر ي پاکستان وٕس عقب

 
 6002تا  6002 َْا سال در اختراع پرياوّ ثبت بٍ مقالٍ وسبت وظر از شذٌ مطالعٍ َاْکشًر يضعٕت: 00 ومًدار
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4. نتیجه  گیری

از  برخی  و  ایران  سهم  سنجش  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
کشورها در نوآوری و تبدیل علم به ثروت در قالب پروانه های ثبت 
نشان  داد که  این مطالعه  از  به دست آمده  یافته های  اختراع است. 
کشورهای پیشرو، سهم بیشتری از پروانه های ثبت اختراعات را به 
خود اختصاص داده اند و کشور ایران و برخی از کشورهای منطقه 

سهم بسیار کمی را کسب کرده اند.
ثبت  پروانه های  سهم  روند  به   2015 تا   2006 سال  از  اگر 
اختراعات به تولید علمی توجه شود، براساس نقشۀ جامع علمی، 
ایران باید به جایگاه مهمی در این زمینه دست می یافت؛ زیرا در 
چرخۀ  »جهت دادن  بر  نظام  باالدستِی  سند  این  کالن  راهبردهای 
کید شده  تأثیر مثبت آن در اقتصاد« تأ علم و فناوری و نوآوری و 
روبه رشدی  و  ند 

ُ
ک بسیار  روند  مقوله  این  در  ایران  هرچند  است. 

 هیچ سهمی 
ً
به گونه ای که از سال 2006، که تقریبا داشته است، 

در تولید علم به ثروت نداشته است، تا سال 2015 که این سهم به 
0/009 درصد در ثبت پروانۀ اختراعات در سطح بین المللی رسیده 
است، در تولید علم روند بهتری داشته است و از 0/543 درصد 
سهم در تولیدات علمی در سال 2006 به 1/48 درصد سهم در 
سال 2015 رسیده است. از طرف دیگر، به نسبت جمعیت ایران و 
سهم حدود یک درصدی از جمعیت جهان، سهم تولیدات علمی 
با کشورهای  این روند  را تجربه کرده است. چنانچه  روند خوبی 
تولید  در  ایران  مقایسه شود، سهم  ثروت  به  تبدیل علم  در  پیشرو 
علم به ثروت بسیار اندک است و نیاز به تالش فراوان و برنامه  ریزی 
صحیح و مدیریت بهینه در سطح کالن علم و فناوری دارد. حتی 
برای   2006 سال  در  درصدی   0/016 سهم  که  عربستان،  کشور 
پروانه های ثبت اختراعات داشته، این سهم را به 0/131 درصد در 
سال 2015 رسانده است. ایران حتی از کشور رقیب منطقه در این 
در  ایران  بررسی شده،  بین کشورهای  در  است.  عقب تر  نیز  زمینه 
سال 2015 در ثبت پروانه های اختراعات فقط از دو کشور پاکستان 
و مصر جلوتر بوده است و کشورهای امارات و کویت نیز از منظر 
سهم تولیدات علمی به سهم پروانه های ثبت اختراعات، در مقایسه 
با آنچه مهدیانی  این وضعیت  ایران، وضعیت بهتری داشته اند.  با 
است.  هماهنگ  بودند،  یافته  دست  آن  به   )1382( همکاران  و 
و  بوده  این شرایط در کشور حاکم  از 13 سال هنوز  بعد  درواقع، 

شکاف میان علم و فناوری ایران کماکان عمیق است.
در بین کشورهای پیشرو، ایاالت متحده در تولیدات علمی 
پروانه های  در  نیز  نسبت  همان  به  و  است  داشته   باالیی  سهم 
است.  داده  اختصاص  به خود  را  باالیی  اختراعات سهم  ثبت 
انجام   2012 در  که  خود،  پژوهش  در  نیز  همکاران  و  ژنگ 
مقاالت  سطح  در  امریکا  که  بودند  مطلب  این  مؤید  دادند، 
این  در  است.  مهم  کشورهای  از  فناورانه  تولیدات  و  علمی 

به سهم  نسبت  اختراعات  ثبت  پروانه های  در سهم  ژاپن  بین، 
تولیدات علمی وضعیت مناسبی دارد. همچنین وضعیت کرۀ 
جنوبی، در نسبت سهم پروانه های ثبت اختراعات به تولیدات 

علمی، مطلوب  تر شده است.
و  علم  تولید  میان  برمی  آید،  پژوهش  این  نتایج  از  چنان که 
کاربردی کردن آن خأل عمیقی در کشور وجود دارد. ایران حتی از 
پایین  تر  نیز  پیشرو و رقیب  از کشورهای  تولید علم  نظر وضعیت 
است. رسیدن به وضعیت مطلوب  تر در زمینۀ تبدیل علم به ثروت 
و افزایش پروانه های ثبت اختراعات به منزلۀ عاملی مهم در تبدیل 
علم به ثروت، نیازمند برنامه ریزی صحیح و تشویق مخترعان به 
اصالح  است.  بین المللی  مجامع  در  خود  فناورانۀ  کارهای  ثبت 
قوانین و کاستن از بروکراسی  های اداری در حوزۀ علم و فناوری، 
حمایت مالی و معنوی از شرکت  های فناورانه و طرح  های نوآروانۀ 
کمک  وضعیت  این  بهبود  به  که  است  راهکارهایی  ازجمله  افراد 
خواهد کرد. همچنین در این زمینه می توان از تجربیات کشورهایی 
این  صورت،  غیر  در  کرد.  استفاده  عربستان  و  جنوبی  کرۀ  مانند 
جمهوری اسالمی ایران در حد تولیدات علمی باقی خواهد ماند 
اقتصاد  و  اشتغال  تولید  سرمنشاء  که  ثروت،  به  علم  تبدیل  در  و 

دانش بنیان است، عقب خواهد  ماند.
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