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   تجربه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: ثبت اختراع مالکیت فکري و
  سردبیر محترم

پوشیده نیست که تجارت جهانی، حول  ،صاحبان صنایع تجارت و وکار  هاي کسب و یک از فعاالن عرصه امروزه دیگر بر هیچ
 مقوله مالکیت فکريبه نسبت  دکیان در کشور ما شناخت. کند حرکت می اطالعات و مالکیت فکري دو محور اصلی فناوري

هاي تجاري این شاخه  مالکیت فکري و طبعاً استفاده از ظرفیت سفانه تاکنون توجه کافی به شناسایی مفاهیمأوجود دارد و مت
توسعه علمی، صنعتی و  ،بدیهی است عدم توجه به این حوزه .سودآوري نشده است افزایشتوسعه فناوري و  جهت جدید، در

تواند  می این نوع اختراعات صورت نگیرد هاي مناسبی از و اگر حمایت نماید شورمان را با مشکل جدي مواجه میاقتصادي ک
  . راحتی و بدون رعایت مالکیت فکري آن توسط دیگران مورد سوء استفاده قرار گیرد به

ء اهداف مهم خود منظور کرده است حمایت از توسعه، تکمیل و ثبت اختراعات محققین را جز ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
توجهی در این  هاي علوم پزشکی کشور است که به تأسیس واحد مالکیت فکري پرداخته و خدمات قابل و جزء اولین دانشگاه

سیس واحد مالکیت فکري در دانشگاه که یک مرکز اختصاصی براي أاندازي و ت با راه. دهد ه مییزمینه به متقاضیان ارا
محققین در این زمینه فراهم شده و  هاي الزم براي فعالیت بیشتر باشد، انگیزه الزم در جهت ثبت اختراعات میهاي  هماهنگی
بیش از پیش فراهم  ،رود زمینه بازگشت سرمایه به مخترع و امکان تحقیق و توسعه بیشتر از راه درآمد حاصله از اختراع امید می

  .شود
جهت  را در بنیان نهاده شد و فعالیت خود 1389کرمانشاه با ساختاري بدیع در سال واحدمالکیت فکري دانشگاه علوم پزشکی 

سیس خود أاین واحد در اولین سال ت. موانع پیش روي مخترعین در زمینه ثبت اختراعات آغاز نمود مرتفع نمودن مشکالت و
نامه مالکیت فکري و تصویب آن در  ینتدوین آی تهیه و، تشکیل شوراي مالکیت فکرياي شامل  هاي ارزنده توانست فعالیت

تشکیل کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکري با شرکت اساتید  ،عضویت در انجمن مالکیت فکري کشوردانشگاه،  ت رییسهأهی
تشکیل این واحد اقدامی است که  ،تردید بی. را انجام دهد "راهبرد عملی ثبت اختراعات در دانشگاه"لیف کتاب أت و متخصص

شده دانشگاه است یاري  حال فراموش هاي اصلی و در عین واند دانشگاه را در ورود به عرصه فنآوري که یکی از رسالتت می
، در طی دو سال در قیاس با سایر استان سطح دانشگاه ومخترعین ارجاعی از این اقدام و ثبت بیست مورد اختراع . رساند

سیس مرکز رشد و حمایت از واحدهاي فنآور در قالب أت ،طرف دیگر از. کننده است دلگرم توجه و قابل ،سطح هاي هم دانشگاه
آوري، زنجیره دیگري از تکمیل حلقه فنآوري در دانشگاه خواهد بود که الزم است در آینده  هاي علم و فن مراکز رشد و پارك

  . مورد توجه جدي قرار گیرد
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