
Print ISSN: 1735-496X JCL, 13 (2), 531-551 
https://jcl.ut.ac.ir/ 

Online ISSN: 2423-3404 Autumn & Winter 2022-2023 

Journal of 

Comparative Law Review 
(JCL) 

DOI: 10.22059/JCL.2022.336887.634298 

Intellectual Property Protection for Intangible Technologies 
in Autonomous Vehicles in Iran, US, and EU: A 

Comparative Study with the Focus on Algorithms 

Sobhan Dehghanpour Farashah1  | Navid Rahbar2  

1. Ph.D. Student in Private Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 
Email: sobhan.dehghanpour@gmail.com 
2. Corresponding Author; Assistant Professor of Faculty of Law, Shahid Beheshti University, 
Tehran, Iran. Email: n_rahbar@sbu.ac.ir 

Article Info Abstract 
Paper Research: 
Research Article 

The underlying technologies embodied in autonomous vehicles (AVs) 
underpin the transportation industry to experience remarkable 
advancement. Technologies enabling vehicles to function 
autonomously encompass tangible and intangible components, many 
of which have already been advanced. The legislature should grant 
intellectual property (IP) protection to the owner of the said 
technologies to balance the interests of both individuals and society, 
encouraging development and responsibility. The Iranian IP 
regulations might pose challenges when protecting intangible 
components of AV technologies (such as artificial intelligence and 
software in sensors) and particularly algorithms; the challenges might 
lead to increased reliance on trade secret regulations and 
confidentiality contracts, neglecting benefits for society in the 
disclosure of algorithms. Exploring IP protection for algorithms, facing 
challenges, and suggesting solutions inspired by the US and EU 
practices, this research studies current Iranian IP-related regulations, 
legal literature, and a newly reviewed bill on industrial properties, 
which has been passed back to the Iranian Parliament for amendments. 
Following are the findings: (1) The wording of the Iranian patent laws 
with pro-innovation interpretation supports the argument that 
algorithms are patent-eligible and patentable in principle; (2) 
considering that the idea of an algorithm is protectable, not merely the 
expressed form of it, and the originality criterion of a subject matter is 
a presumption, algorithms might fall within the ambit of the Iranian 
copyright laws; (3) algorithms attract more protection under trade 
secret provisions of the new bill than previous regulations in Iran. 
Lastly, after reflecting on the protection costs and individual-society 
conflict of interests in the three IP systems, the research concludes by 
proposing legislation on copyright laws in preference to open source. 
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خودران با  یۀنقل لیناملموس وسا یهافناوری یفکر تیاز مالک تیحما
 اتحادیۀ اروپا ؛ مطالعۀ تطبیقی در ایران، امریکا وتمیتمرکز بر الگور

 2نوید رهبر | 3پور فراشاهسبحان دهقان
 ، اصفهان، ایران.دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان. 1

 sobhan.dehghanpour@gmail.com رایانامه:
 ، تهران، ایران.بهشتیاستادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید . نویسندۀ مسئول؛ 2

 n_rahbar@sbu.ac.ir رایانامه:

 چکیده اطالعات مقاله
 خواهدد  یاساس راتییدستخوش تغ 1خودران یۀنقل لیصنعت حمل و نقل با ورود وسا پژوهشی نوع مقاله:

 تیکده امکدان هددا    برندیبهره م یی ملموس و ناملموسهایها از فناورشد. خودران
 هدا یفنداور  نید از ا یاریبسد  .آوردیرا فراهم مد  هینقلۀ لیوس یخودکار و بدون متصد

گذار باید به نحوی از مالکیت فکری مالکان قانوناند. شده دیاختراع و تول زیاکنون نمه
ها حمایت کند، که میان منافع آنها و جامعه تعادل برقدرار شدود. مقدررات    این فناوری

هدای نداملموس   از فنداوری  یی در حمایدت هاچالش کنونی مربوط به مالکیت فکری
همراه ( و مخصوصاً الگوریتم بهافزارهای حسگرخودران )ازجمله هوش مصنوعی و نرم

هایی که به افزایش اتکا بر مقررات اسرار تجاری و قراردادهای محرمانگی دارد؛ چالش
انجامد. پژوهش حاضر با مطالعۀ مقدررات  ها میو نادیده گرفتن منافع افشای الگوریتم

نونی مربوط به مالکیت فکری در ایران، ادبیات حقوقی و طرح اخیر حمایت از مالکیت ک
هدای حمایدت از   صنعتی مجلس شورای اسالمی و ایرادهای شورای نگهبان، چالش

یابد و با توجه به رویۀ ایاالت متحدۀ امریکدا و اروپدا،   ها را میمالکیت فکری الگوریتم
دهد که الفاظ قوانین ثبت های این پژوهش نشان میتهدهد. یافراهکارهایی را ارائه می

بر قابلیت ثبت و امکان  دالاختراع، و تفسیر در راستای حمایت از نوآوری و روح قانون، 
نظر از ها، صرفهای الگوریتماینکه ایدههاست. نظر بهاحراز شروط اختراع در الگوریتم

ریتم امری مفروض و خدالف آن،  اند و همچنین اصالت الگوشکل بیان، مورد حمایت
توان مشمول قوانین مربوط به حق مؤلف هارا میرسد، الگوریتمنظر مینیازمند اثبات به

دانست، و طرح حمایت از مالکیت صنعتی نسبت به مقررات پیشین، اقبال بیشتری به 
 ود از پدژوهش،  این پایانی بخش حمایت از الگوریتم با مقررات اسرار تجاری دارد. در

 شدده  پرداخته مؤلف حق قوانین اصالح و توسعه اهمیت و «باز متن» مزیت به منظر
 منظدر  از سدرانجام  و فکری مالکیت نظامِ سه تحت حمایت هزینۀ منظر از ابتدا است؛
 جامعه. و الگوریتم مالک منافع تعارض

 تاریخ دریافت:

51/51/5011 
 : پذیرشتاریخ 

10/10/5015 

 ها:کلیدواژه
جارر،  قاا اراارا      اسرار ت

قا مؤلف  مان برز  منبع برز  
 هوش مصنوعی.

 استناد
 یفکر تیاز مالک تیحما(. 1041)رهبر، نوید ؛ پور فراشاه، سبحاندهقان
؛ مطالعۀ تطبیقی تمیخودران با تمرکز بر الگور یۀنقل لیناملموس وسا یهافناوری

 .111-111(، 2) 11، قیمطالعات حقوق تطبی .در ایران، امریکا و اتحادیۀ اروپا

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                           ناشر 

                                                           
 . از این پس به جای وسایل نقلیۀ خودران: خودران1
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 مقدمه

ای با قابلیت هددایت خودکدار اسدت کده از لحداظ      نقلیهوسیلۀ ( Autonomous Vehicle)خودران 
ترتید  از قابلیدت   هو در سطوح سوم، چهارم و پنجم بد  1شودخودران بودن به شش سطح تقسیم می
تواند در کلیۀ شدرای  و بددون   نحوی که خودران سطح پنجم میخودرانی بیشتری برخوردار است؛ به

(. خدودران از اجدزا و   12۵-121: 1044پدور فراشداه،   نیاز به متصدی هددایت شدود )رهبدر و دهقدان    
قلیده، بدا اضدافه شددن     شود که از میان این اجزا، قابلیت خودرانیِ وسدایل ن هایی تشکیل میفناوری
آید که برخالف اجزای معمولِ وسایل نقلیۀ غیرخودران، عموماً قابدل لمدس   وجود میهایی بهفناوری

های ارتباطی )مثل اینترندت  افزار و در فضای مجازی وجود دارند و فناوریشکل نرمنیستند، بلکه به 
و هدوش مصدنوعی، در تعامدل بدا      افزارهای حسدگر اشیا، اینترنت نسل پنجم و فضاهای ابری(، نرم

گیدری  از آنهدا در تصدمیم   کنندد و می پردازشو  یبندطبقه ی،آورجمعها( را )داده اطالعاتیکدیگر 
ایدن   هستۀ مرکزی فعالیدت همدۀ  . (Xiong et al, 2020: 24)گیرند ران بهره میخود تیهدا برای

یدات خدودرانی یدک وسدیلۀ نقلیده،      ها هسدتند و عمل الگوریتم ،(Intangible)های ناملموس فناوری
 .(Scopino, 2020: 14-15)های آن است وابسته به الگوریتم

هدای  های همراه هوشمند، سامانهافزارهای تلفناستفاده از اینترنت، فرستادن ایمیل، کلیۀ نرم
بدود.   فایده و بدون کارکرد خواهندد ای اگر الگوریتم نباشد، بیهای رایانهیابی، و همۀ برنامهمکان
(. Scopino, 2020: 16)اندد  ندداده  ارائده  یتماز الگدور  متفقدی  یدا کوتداه   تعریدف  نظدران صاح 
خدود   نقشدۀ ههندی   طبدق  آورندگانشدان پدیدد دانسدت کده   یی سداختارها  تدوان یرا مد  هاتمیالگور

زبدان   ی یاسینوبا زبان برنامه هاتمیالگور گر،ید ارتعببه کنند؛یمتعیین را  افزارهادستورالعمل نرم
 ,Hill)کنندد  دیکته میرا  هاانهیرا فیو انجام وظا افزاردر نرم هااستفاده از داده یچگونگ طبیعی،

ه بیشدتر  رو ضدرورت دارد کد  هدا ازآن از نگاه ایدن پدژوهش، شدناخت الگدوریتم     (.46-47 :2016
 ,Ménière et al)شوند افزاری و ناملموس میهای نرماختراعات حوزۀ خودران، مربوط به فناوری

های نداملموس ازجملده الگدوریتم    هایی در حمایت از مالکیت فکری فناوریو چالش (33 :2018
هایی، توزیدِع مندافِع در گدرو حمایدت قدانونی از آندان، میدان        سب  چنین چالشوجود دارد که به

دآورنده و است؛ درحالی که حمایت متناس  با منافع مالی پدی پدیدآورنده و جامعه نامتعادل گردیده
کندد.  ها ایفا مینقش مهمی در توسعۀ این فناوری ،هامنافع عمومی از مالکیت فکری این فناوری

 نیشدتر یبدا ب کده   کدا یمرا ایاالت متحدۀاند ازجمله کشورهای بسیاری این ضرورت را درک کرده

                                                           
 ارخودران سطح صفر، فاقد هرگونه فناوری خودککنند: اعتبار میزان خودرانی به شش سطح تقسیم میها را به. خودران1

کمک به متصدی مثل  برایهایی شود. خودران سطح یک، دارای فناوریصدی هدایت میمت از سوی است و کامالً
ها نیز حضور متصدی برای هدایت ضروری است. در فناوری کروز کنترل در خودروها است. در این سطح از خودران

وظایف متصدی را  خودکار است که بخشی ازهای خودکار و نیمهنقلیه دارای فناوریۀ های سطح دوم، وسیلخودران
نقلیه، خودرانی مشروط خواهد های سطح سوم حضور متصدی الزم است و وسیله. برای هدایت خودراندهدانجام می

های سطح چهارم و پنجم در این است که خودران سطح چهارم صرفاً در شرای  خاصی امکان داشت. تفاوت خودران
تواند تحت هر نقلیه کامالً خودکار است و میسطح پنجم یک وسیلۀ  نقلیه را دارد، درحالی که خودرانهدایت وسیلۀ 

 شرایطی بدون نیاز به دخالت شخص متصدی، وسیلۀ نقلیه را هدایت کند.
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از  یمدوفق  ۀنموند  ،ایاشد  نترندت یو ا یهدوش مصدنوع   ،یابدر  ۀانیرا ۀدر حوز یگذارهیسرما زانیم
 ی(. بررسHuawei, 2019) است ی خودرانفناور شرفتیپ ۀدر حوز یگذارو قانون یگذاراستیس

 11هدا از  خدودران  خصدو  که تعدداد اختراعدات در    دهدیم نشان کایمراشده در ثبت اختراعات
تکامدل   ،چندین رشدد فنداوری    .اسدت  دهیرس 241۲اختراع در سال  111به  244۲اختراع در سال 

تدرین  ، و ایدن کشدور را بده یکدی از موفدق     داشته یرا درپ کیو ربات یهوش مصنوع یاهیفناور
 (.KPMG, 2020: 53-55)است دهندگان صنعت خودران تبدیل کرده توسعه

نحدو جدامعی    افزارهدا بده  در ادبیات حقوقی فارسی، حمایت از مالکیت فکری پدیدآورندگان ندرم 
هدایی  طور پراکنده در این بداره پدژوهش  ( و نیز به11۲0، مورد مطالعه قرار گرفته )زرکالم و محوری

؛ 1044الملکدی،  ؛ شبیری زنجدانی و نظدام  1044انجام شده است )شبیری زنجانی و سلطانی وشاره، 
گرفتده  های صورتها با توجه به ماهیتشان و پیشرفت(. اما اوالً به الگوریتم11۲2زاده، حبیبا و حسین

مجلدس   1044آهر  21ی تأثیر طدرح حمایدت از مالکیدت صدنعتی مصدو       پرداخته نشده، و ثانیاً جا
شورای نگهبان بر امکدان حمایدت از مالکیدت فکدری      1044بهمن  14شورای اسالمی با ایرادهای 

هدای  ها خدالی اسدت. در ایدن پدژوهش، در پدی معرفدی فنداوری       پدیدآورندۀ الگوریتم در آن بررسی
هددای خددودران در بخددش نخسددت، آن در فندداوری خددودران، شددناخت الگددوریتم و جایگدداه و نقددش

های ثبت اختراع، حدق مؤلدف و اسدرار    های امکان حمایت از مالکیت فکری الگوریتم در نظامچالش
شوند و به فراخور بحد  بدرای جلدوگیری از خدرو      ترتی  بررسی میتجاری در سه بخش بعدی به

ر این سه بخدش ایدن اسدت کده در     شود. سؤال اصلی دهای پیشین ارجاع میموضوعی، به پژوهش
توان در نظام حقدوقی ایدران، از مالکیدت    های حقوقی امریکایی و اروپایی، چگونه میمقایسه با نظام

فکری پدیدآورنده یا دارندۀ الگوریتم حمایت کرد؟ در بخش پایانی پدژوهش، دو نکتده در سده نظدامِ     
اند و آن، هزینۀ حمایت قانونی در این دهیکدیگر مقایسه ش با تجاری اسرار و مؤلف حق اختراع، ثبت

سه نظام، و تعارض منافع پدیدآورنده و جامعه است. نهایتاً در نتیجۀ پژوهش، حاصل مقایسۀ این سه 
 نظام حمایتی و بهترین روش از دید نویسندگان بیان خواهد شد.

 

 های ساخت خودران. فناوری1
بندی روز و معتبر مهندسی، در پی ارائۀ تقسیمبه است تا با مطالعۀ منابعدر این بخش تالش شده 

شود که الگوریتم چیسدت و جایگداه و    ها، به این پرسش پاسخ دادههای ساخت خودراناز فناوری
 های خودران کجاست.نقش آن در هریک از فناوری

 ندشویمربوط م یو ادراک یارتباط هاییستمبه س شدۀ مرتب  با خودران،بیشتر اختراعات ثبت
(Ménière et al, 2018: 33 .)منجدر   یجده بده سده نت   ادراکدی  و ارتبداطی  هایسیستم عملکرد
 تحلیدل  و آوریجمدع  ؛1یزچهمه  به نهایتاًو  هایرساختبه ز یکدیگر، بهها : اتصال خودرانشودیم

های ارتبداطی کده   ترین فناوری. از اساسی(Cho et al, 2019: 2-3خودکار ) یتهدا و اطالعات؛

                                                           
این معنی که رود؛ بهمی (Vehicle-to-everything)چیز  ها به همهفناوری به سوی اتصال خودرانپیشرفت  .1

 کند.آوری میجمع دهداهای ممکن دستگاه ۀخودران از هم
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 (Internet of Things)« اینترنت اشدیا »سازد، فناوری آوری و انتقال اطالعات را ممکن میمعج
ای گرفتده تدا   چیز را )از تأسیسات شهری و جداده است. این فناوری با کمک فضاهای ابری، همه

 های انبدوهی هم متصل، و دادههای متصل به اینترنت( بهنقلیه تا ماشینهای همراه و وسایلتلفن
 (. Campisi et al, 2021: 4)کند را منتقل و هخیره می

شدود کده در   ها مدی های ساخت خودرانمشمول فناوری« اینترنت اشیا» هایی ازجملهفناوری
توان در دو حدوزه تقسدیم   ها را میاین بخش به بررسی اقسام آن پرداخته شده است. این فناوری

 دهند، قابلیت خودکار به آن میشوندیم هیتعب هینقلۀ لیکه در وس ییهافناوری، حوزۀ نخست کرد:
 حدوزۀ . (1شدوند )جددول   خوانده مدی ( Automated Vehicle Platform)« خودران سکوی»و 

ی و نیدز امکدان   خدارج  اشدیای هدا و  خودران گریارتباط با د یکه امکان برقرار ییهافناوریدوم، 
 Smart)« هوشددمند  یمحدد»سددازند و یفددراهم مدد  حرکددت در محددی  را بددرای خددودران  

Environment )( 2)جدول  اندشده دهینام(Ménière et al, 2018: 27.) 

ارائدۀ   یرا بدرا  هید نقلۀ لیکده سداختمان وسد    اسدت  ییهدا فنداوری شدامل   «خودران یسکو»
هدا اعدم   این فنداوری  سازد؛یآماده م شوندعملکردهای مختلفی که به حرکت خودران منتهی می

مثدل موتدور، شاسدی و نیدروی      –هید نقل لیوسدا  های عمدومی زم برای عملکرداست از فناوری ال
گیری و هدایت در تصمیم -یاانهیرا یعملکردها مثل -هاخا  خودران یو عملکردها -محرکه

 ,Ménière et al)اطراف خدودران    یدرک محها و خودران، و عملکرد حسگرها در تحلیل داده

 شوند:در سه زمینه ایجاد می اهفناوریاز  حوزه نی(. ا56 :2018
 گیرند که از چه منبعدی  ، که از یک سو تصمیم می«یریگمیو تصم لیدرک، تحل»های فناوری

ها و تحلیدل آنهدا،   آوری دادهآوری شود؛ و از سوی دیگر با جمعای از هر منبع جمعو چه داده
 ؛(Liu and Baiocchi, 2016: 2-3)کنند محی  اطراف خودران را درک می

 ؛(یافزارو نرم اریافزسخت ی)سکو «اییانهرا» فناوری 
 حرکت خودران» فناوری». 

( Logisticهایی هسدتند کده در دو زمیندۀ ارتباطدات و آمادگداری )     ، فناوری«محی  هوشمند»
ترتید ،  سازند؛ بده ای و... ممکن میها را در محی  شهری، جادهشوند و استفاده از خودرانساخته می
« آمادگداری »هدای  ازجمله اینترنت اشیا و شدبکۀ نسدل پدنجم، و فنداوری    « ارتباطات»ای هفناوری

 Ménière etشدوند ) ای را شامل میآوری اطالعات جادههای کنترل ترافیک و جمعازجمله سامانه

al, 2018: 56های زیر مشاهده نمود:توان در جدولها را میهایی از این فناوری(. نمونه 
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 های حوزۀ سکوی خودرانوریفنا. 3جدول 

 حوزه
زمینۀ 
 فناوری

 های فناورینمونه اجزای فناوری

سکوی 
 خودران

درک، تحلیل 
و 
 گیریتصمیم

، داریحسگر )مثل رادار، ل
 یهانیدورب سونار و
 دهنده،صیتشخ
و  کنندهیبندطبقه

 (.کنندهدنبال

رادار دوربرد برای کروز کنترل سازگار، 
زی عابر پیاده، و ترمز اضطراری؛ آشکارسا

جلوگیری از برخورد؛ حسگر سونار 
جلوگیری از برخورد هنگام پارک؛ لیدار 

یابی محی ، دید محیطی، و نقشه
های آشکارسازی نقطۀ کور؛ دوربین

هشدار خرو  از خ ، شناسایی عالئم 
 ترافیکی، و دید محیطی.

 ییحسگرها، فهم معنا  یترک
یابی و ی، مکانسازو مدل
های ی )فهم دادهمسیریاب
اس و اتصاالت پیجی

 خودران(.

ابزارهای ضد تصادف و مسیریابی سازگار 
ای با استفاده از های جادهبا شبکه

ها، اطالعاتی که از طریق زیرساخت
نقلیۀ دیگر به خودران ها و وسایل دستگاه

 شود.ارسال می

 ایرایانه

)سکوی 
افزاری سخت
 افزاری(و نرم

ای؛ و انهافزار رایسخت
 معماری رایانه.

افزار و معماری حافظه، سیستم، سخت
رایانه کوانتوم؛ پردازش موازی و 

های نظارت، های مازاد؛ و سیستمسیستم
 یابی و بازیابی.عی 

 ای.افزار رایانهنرم

های عصبی و هوش مصنوعی، شبکه
های ژنتیک، منطق فازی، الگوریتم

؛ امنیت یادگیری عمیق؛ نظارت بر سیستم
ریزی برای رایانه؛ مدیریت انرژی؛ و برنامه

 گیری.نقلیه و تصمیممسیر وسیلۀ 

حرکت 
 خودران

 دهی؛ ترمز؛ و تعلیق.فرمان

دهی و کنترل هدایت خودکار و فرمان
دهی کمکی )بسته به سطوح(؛ فرمان
 نقلیه.چهارچرخ؛ و کنترل تعلیق وسیلۀ 

 نیروی محرکه

ری الکتریکی و دوگانه؛ نقلیه با بات وسایل
سوز داخلی پربازده؛ کنترل موتور درون

های ایمنی خا  نیروی محرکه؛ دستگاه
 نقلیه.پیشرانه وسایل
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 های حوزۀ محی  هوشمندفناوری. 2جدول 

 حوزه
زمینه 
 فناوری

 هاتعریف و نمونه اجزای فناوری

 محی  هوشمند

 ارتباطات

ارتباط میان خودران و 
ط ضد زیرساخت؛ ارتبا
های صفحۀ تصادف؛ برنامه

 نمایش داخل خودرو
(infotainment؛) های شبکه

(؛ و cellularسلولی )
های ایمن سیگنال

 شده.رمزگذاری

های مو  شبکۀ نسل پنجم؛ آنتن
متری؛ فضای ابری برای یادگیری و میلی
های )مثالً ترافیکی( با روزرسانی نقشهبه

ازی های آشکارسوضوح باال؛ و الگوریتم
گیری از طریق بندی و تصمیماشیا، طبقه

 سیم.ارتباطات بی

اتصاالت هوشمند خودران و 
ها؛ ارتباطات اضطراری جاده
 ای.سیم؛ و خدمات جادهبی

ای برای کننده جادههای کنترلدستگاه
نقلیه؛ سیستم خا  کنترل وسایل 

نقلیه؛ ارتباطاتیِ سلولی میان وسایل 
ساختارهای زیرساخت مسیریابی مبتنی بر 

ای؛ عالئم ترافیکی مناس  شرای  جاده
های حاد جوی؛ تبادل دوربرد داده؛ سیستم

و  ای؛ حسگر( ماهوارهbeaconرادیو بیکن )
های ای؛ و حتی سسیتمدهی جادهسیگنال

 ای.سیم عوارض جادهخودکار و بی

آمادگاری 
 هوشمند

نظارت ترافیکی؛ و مدیریت 
 رافیکیتراکم و ناوگان ت

های مدیریت ناوگان ترافیکی؛ سیستم
های کنترل مرکزی کنترل ترافیک؛ سیستم

ای؛ سرور خارجی ضد تصادف ترافیک جاده
های شناسایی وسیلۀ ای؛ و سیستمجاده

 نقلیه و شناسایی نوع و مشخصات آنها.

 deliveryتحویل فوری  )

on-demand ؛ و پارک)
 خودکار

 ارتحویل فوری و پارک خودک

اتصال خودرو به شبکه 
(grid ؛ شبکۀ برق؛ شارژ)

ها و القایی باتری؛ و جایگاه
های شارژکننده؛ جاده

شناسایی وسیلۀ نقلیه و 
 صورتحسا  الکترونیک.

ای و شارژ القایی درحال حرکت جاده
ای و های شارژ جادهجایگاهی؛ و جایگاه

 تعویض باتری.
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هدایی  ، سدازه «سدکوی خدودران  »در حدوزۀ  « خدودران حرکت »های مربوط به زمینۀ نوآوری
اند که در صورت وجود شرای  قانونی ایجاد شده (Tangible)هستند که عمدتاً از اجزای ملموس 
های صنعتی و دیگر قوانین مالکیت فکدری، مدورد حمایدت قدرار     مربوط به ثبت اختراعات و طرح

هدا هرچندد متناسد  بدا عملکدرد      ن فناوریها با چالشی همراه نیست. ایگیرند و حمایت از آنمی
هدایی  نقلیه وابسته بده فنداوری  ند، اما قابلیت خودرانی یک وسیلۀ اخودرانی طراحی و ساخته شده

هدای  . عمدۀ فنداوری (Ménière et al, 2018: 56)هستند  ناملموس هاییاست که دارای بخش
، و هدر دو  «سدکوی خدودران  »حوزۀ در « ایرایانه»و « گیریدرک، تحلیل و تصمیم»های زمینه

افدزاری )نداملموس(   افدزاری )ملمدوس( و ندرم   از دو بخش سدخت « محی  هوشمند»زمینۀ حوزۀ 
هاست کده در ادامده دو   ها وابسته به الگوریتمافزاری خودرانهای نرماند. کلیۀ بخشتشکیل شده

 .1شودنمونۀ مهم از آنها، هوش مصنوعی و حسگر، تشریح می
 
 وریتم و خودران. الگ1. 1

افدزار  افزار معرفی شد که بدون آنها هیچ ندرم عنوان دستورالعمل نرمتر در مقدمه، الگوریتم بهپیش
هدا بده دو اعتبدار مختصدراً     باشد. در ادامه، ابتدا انواع الگدوریتم تواند کارایی داشته ای نمییا رایانه

 شود.ات اشاره میهای دیگر پژوهش به این تقسیمشوند که در بخشمعرفی می
کنند، ریاضی یا غیدر ریاضدی هسدتند. در سدالیان اخیدر      ها بسته به مشکلی که حل میالگوریتم
 و نویسدی آمدوزش  ها با زبان طبیعی و برنامده های ریاضی، الگوریتمجای زباناست تا بهتالش شده 
شدوند  عه داده مدی هدای غیرریاضدی توسد   های خدودرانی عمومداً بدا زبدان    شوند؛ فناوریتوسعه داده 

(Scopino, 2020: 28-30.) بینندد؛ مثدل   ها بر اساس هدف پدیدآورندده آمدوزش مدی   این الگوریتم
هدای چهدرۀ انسدان بده الگدوریتم، امکدان       الگوریتم تشخیص چهرۀ انسان. پدیدآورنده بدا ورود داده 

میان تصاویر دیگدر   کند و شناسایی چهرۀ انسان درالگویابی چهرۀ انسان را برای الگوریتم میسر می
هدا را طبدق   های یک منظره، دادهآموزد. در پی این یادگیری، الگوریتم با ورود دادهرا به الگوریتم می
های مربوط به اجسدام دیگدر شناسدایی    بندی، و چهرۀ انسان را از میان دادهشده دستهالگوی ساخته

دخالدت   دونبد  تا بتواند ردیگیم ادی آن با الگوریتم که ی(. روشMohri et al, 2018: 1-6)کند می
نامندد. یدادگیری   مدی ( machine learning) نیماشد  یریادگی ،دده عملکرد معینی را انجام انسان
ی هااگر داده (.unsupervisedنشده )و نظارت( supervised)شده نظارت :بر دو قسم است ماشین

هایی بدا برچسد  چهدرۀ انسدان،     ند دادهمان -باشند شدهی گذاربرچس  آموزشی از سوی پدیدآورنده
 یریادگو برای آموزش به الگوریتم ارائه شدوند، ایدن ید    -چهرۀ گربه، چهرۀ سگ، درخت، خودرو و...

شدود کده مدد نظدر پدیدآورندده و هددف       ، و به شناسایی الگوهایی منجر مدی شده خواهد بودنظارت

                                                           
 های ارتباطی نیز نقش دارد؛ برای مطالعۀ نقش الگوریتم در اینترنت اشیا، نک:الگوریتم در فناوری. 1

Wang D., Chen D., Song B., Guizani N., Yu X., and Du X. (2018), “From IoT to 5G I-IoT: 
The Next Generation IoT-Based Intelligent Algorithms and 5G Technologies”, IEEE 
Communications Magazine, Vol. 56, No. 10, 114-120, DOI: 
10.1109/MCOM.2018.1701310. 
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تواندد  گذاری شده مدی های برچس دادهیادگیری الگوریتم است؛ مثل الگوریتمی که طی یادگیری با 
بددون   یهاداده انیدر م تمیالگور چنانچهچهرۀ انسان را از اجسام دیگر در محی  تشخیص دهد. اما 

مشدابه  با الگوی  ییهاو داده کند دایرا پ خود و بدون دخالت پدیدآورنده، الگوهایی با اتکا به ،برچس 
هدا از  خودران. (Mohri et al, 2018: 1-6نشده است )ارتنظ ی الگوریتمریادگی، دکن یبندرا دسته
 Rana) رندد یگیمختلف بهره م فیشده و انواع متعدد با وظانظارت یریادگیبا عموماً  ییهاتمیالگور

& Kaur, 2018: 114-115.) 
دهند که هرچه بیشتر آمدوزش  های الگوریتمی را تشکیل میها در کنار یکدیگر سیستمالگوریتم

تدر  تدر و بده هددف پدیدآورندده نزدیدک     بیشتر، نتایجشان دقیدق  ها در انجام وظایفتوانایی آن یابند
مثابه انسان انجدام دهندد. بده ایدن     توانند رفتارها را بدون دخالت انسان و بهشوند؛ تاجایی که میمی

گوینددد مددی (Artificial Intelligence)هددای پیشددرفته الگددوریتمی، هددوش مصددنوعی  سیسددتم
(Scopino, 2020: 19-20.) ها است که به شدیوۀ  ای از الگوریتمهوش مصنوعی در واقع مجموعه

هدا را،  آورد تدا داده وجدود مدی  های شبیه به مغز انسان بده شبکه( deep learning)یادگیری عمیق 
 بدا  بندی و درک کند. هوش مصنوعی انواع مختلفدی دارد و بندی نشده، دستههرچند نامنظم و دسته

 ؛کارکرد داشته باشد یمختلف هایصورتبه تواند میو درک آنها،  اتفاقات به مربوط یهاداده لیتحل
 ،(diagnostic) آن رخدداد  لید دال صیتشدخ  ،(descriptiveاتفداق )  رخدداد یدک   فیازجمله توصد 

 خصدو   در یمقتضد  ماتیتصم یو اجرا یریگمی(، و تصمpredictive) ندهیآ هایرخداد ییشگویپ
از  -هدا از هدوش مصدنوعی   خدودران (. prescriptive( )Giuffrida, 2019: 439-440) هدا رخداد
گیرند؛ عنوان متصدی )راننده( بهره میبه -(1)جدول « ایرایانه»زمینۀ « افزاریسکوی نرم»اجزای 

شدود، و بدا اسدتفاده از اطالعدات     ای ارائده مدی  افزاری رایانههوش مصنوعی همراه با سکوی سخت
بینی وقایع آیندده، بده صدورت مسدتقل و     تواند در پی سنجش دقیق خطرها و پیشه، میشدپردازش

 (.Ma et al, 2020: 315)گیری نماید نقلیه تصمیمبسان انسان برای هدایت وسیلۀ 
نمونددۀ دیگددر  -(1)جدددول « گیددریتحلیددل، درک و تصددمیم»از اجددزای زمینددۀ  -حسددگرها

افزاری آنها طبق قانون و بدون چالش مدورد  سختهایی هستند که مالکیت فکری بخش فناوری
افدزاری اسدت کده    بخش نرم ها نیز وابسته بهافزار در این فناوریگیرد، اما سختحمایت قرار می

 هازجملد  شدوند یهدا اسدتفاده مد   که در خدودران  ییحسگرهادهد. کارکرد اصلی حسگر را ارائه می
 نه اید ( هسدتند؛ بد  Smart Sensors) ز نوع هوشدمند اعموماً ( و رادارها Lidar) داریل ،هانیدورب
 لیتشدک  یافدزار ندرم  یداخل از بخشِ ،(Non-smart) رهوشمندیغ یکه برخالف حسگرها یمعن
 ،دند ریگیم میتصمهای ورودی برای جریان دریافت داده یخارج یاانهیاند که بدون دخالت راشده
 (. Yeong et al, 2021: 4) دنکنیم ریپردازش و تفس ورودی را یهادادهو 
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 .کندیم فراهم داریل حسگر که یریتصوو  نیولودا Alpha Prime داریحسگر ل .3شکل 

 
حسدگرها فدراهم    یبدرا  یاریبس یهاتیاست که قابل هاتمیالگوروابسته به کامالً افزار حسگرهانرم

 یایاسدت کده ندور را از سدطح اشد      یحسگر ،(Velodyne)شرکت ولوداین  داریحسگر ل الًمث کند؛یم
هدا  کده از داده  آوردیاز آنهدا فدراهم مد    یبعدسه یریتصو  ،یترت نه ایو ب کندیم افتیاطراف خود در

 ,Business Wire)( 1)شدکل   دهدد یهدا را نشدان مد   است و ابعاد اجسام و فاصله با آن شده لیتشک

 تمی. الگدور کندد یاسدتفاده مد   هدا تمیآنهدا از الگدور   یرید گاجسام و رد ییشناسا یبرا داریل . این(2019
 ۀ( پراکنده از فاصدل Data Points) ۀنقاط داد افتیدر یبرا ،شودیها استفاده مکه در خودران ییدارهایل
ۀ ند یزم پشت یهاداده شده،ها، طبق الگوهای ساختهها با دریافت داده. این الگوریتماندشده یطراح ادیز

 ،از محدی  خدودران   ماندده یباق یهاداده عیتجم با و ی از محی  حذف،افتیدر یهاداده انیماز  اجسام را
 اطدراف   یاز محد  یکلد  یریتصدو  درنهایت ند، ونکمی یریو ردگ ییرا شناسا ی اطرافایابعاد و نوع اش

 Open)مدتن بداز   گسدترده و   یاپدروژه  .1(Bandaru, 2016: 2-3) سدازند مدی خودران فدراهم   یبرا

eSourc یابدر  ۀندام کتابخاند   ( بده  ( نقطدهPoint Cloud Library)2  ی در ابتکدار  یهدا تمیاز الگدور
 تدا بدا پداالیش    ،برندد یو... بهدره مد   های دادهبندسطوح، دسته یها، بازسازداده شیپاال یبرا هاحسگر
 ،گریکدد ی ( پراکنده بده Point Cloudابر نقاط ) چسباندن از اجسام، یافتی( درOutliersپرت ) یهاداده
اجسدام و سدطح آنهدا بدا      سدرانجام، شناسدایی  مختلف منظدره و   یایمربوط به اش یهاداده بندیدسته

 (.Dong et al, 2022: 4)دهند از آنها ارائه  دقیقی ریتصو ،شدهفیتعر یظاهر یهایژگیاستفاده از و
شدد، تشدخیص   طور که گفته شود. همانها در حسگرها به لیدار منحصر نمیکارکرد الگوریتم
، (Zepf et al, 2020: 18-19)ها، یا حتی تشخیص احساسات سرنشینان خودرو چهره در دوربین

هاسدت  الگدوریتم هدا وابسدته بده   های دریافتی در دوربینو انجام محاسبات پیچیدۀ مربوط به داده
(Yeong et al, 2021: 5.)  و  ییحسدگرها اجسدام را شناسدا    اندواع  از کید هروانگهی زمانی که

 گریکدد یداده، بده    یمربوط به ترک یهاتمیآنها با استفاده از الگور خروجیرا درک کردند،   یمح
 Yeong et) آورندد یفراهم مد  را برای هوش مصنوعی  یاز مح یکامل ریو تصو شوندیمرتب  م

al, 2021: 13 .)اندواع ها، ساخت و کارکرد آنها )ازجمله موجود در خودران یحسگرها دیگر انواع 
 .دمشاهده نمو« Yeong et al, 2021»در پژوهش  توانیها( را مآن ها و نقشالگوریتم

                                                           
 در پژوهش مرجع مشاهده نمود. توانیرا م تمیهر الگور ییو کارا دارهایمورد استفاده در ل یهاتمیانواع الگور .1

2. The library is available at https://pointclouds.org/documentation/ (last visited April 26, 2022) 
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 . حمایت از الگوریتم با ثبت اختراع2
الگدوریتم را   2«طرح مجلدس »یا  1«قانون اختراع»توان طبق شود که آیا میدر این بخش بح  می

های خودران ثبت اختراع نمود؟ اوریطور مستقل یا همراه دیگر فنعنوان ادعای اصلی یا فرعی، بهبه
 ترین ادبیات معتبر( در این خصو  چیست؟معیارهای کنونی امریکایی و اروپایی )طبق تازه

 

 ثبت تیقابل. 1. 2
-یریادگی« ۀوردافر»چه  ،میخا  بدان یبه خروج دنیرس یافزار برانرم «ندِایفر»را چه  تمیالگور
« وردهاو فدر  ندد ایاز فر یبد یترک»و چده   اسدت،  داده توسدعه آن را  دآورندده یکده پد  یخاص نیماش
 ابدل ق «قانون اختراع» ۀنامنییآ 12 ۀخا (، طبق ماد یخروج تم،یخا ، الگور نیماش یریادگی)

چنانچه فدرض  . (14-0۲: 1044مقامی، )حبیبا و مهردار قائمثبت اختراع است  ۀاندرا  در اظهارنام
، 1مبتنی بر جدیدد  -«طرح مجلس»د یکم و دوازدهم موا -«قانون اختراع»کنیم شرای  مادۀ دوم 

تدوان الگدوریتم را همدراه بدا     ابتکاری و کاربردی بودن الگوریتم احراز شود؛ از جمع دو مداده مدی  
افزار را قابل ثبت اختدراع  ، که نرم0«افزارقانون نرم»افزار قابل ثبت دانست: نخست، مادۀ دوم نرم
، که بنابر معانی فنیِ 1«افزارنامۀ نرمآیین»افزار در مادۀ دوم از نرمشده داند، و دوم، تعریف ارائهمی
 افزار است.رسد که الگوریتم، دستورالعملِ نرمنظر میشده در بخش پیشین مقاله، بهارائه

اسدتناد اسدتثناهای   توان آن را بده الگوریتم، می (Patent-eligibility)« قابلیت ثبت»در ردّ ادعای 
هدای ریاضدی و غیرقابدل    ، در زمدرۀ روش -«طرح مجلس»مادۀ چهارم  -«قانون اختراع»مادۀ چهارم 

 ثبت دانست. در پاسخ به این رد، شاید دو دلیل زیر به کمک قابلیت ثبت اختراع الگوریتم بیاید:
  و بندابر قاعددۀ تقددم    «قدانون اختدراع  »تخصدیص بدر   « افدزار قانون نرم»نخست اینکه ،

عندوان یدک مجموعده،    افزار بده است؛ البته، هرچند نرمتخصیص بر نسخ، همچنان مجر
تدوان گفدت کده مصدادیق و     طور خا  طبق این دو قانون قابل ثبت باشد، امدا مدی  به

نامه ها چنانچه معادل الگوریتم معرفی شود( در آیینتعریف آن )ازجمله لفظ دستورالعمل
 (.1۷1: 11۲0)کاتوزیان،  شودنامه در تعارض با قانون متأخر نسخ میآمده است، و آیین

 یحقدوق  نظدام  در ،«قدانون اختدراع  »و دو  کید عام و اطالق مواد  انیبه ب نظر نکهیا دوم 
قدانون  » چهارم ۀماد «الف»بند  هایاعمال استثنا در و است، اختراع ثبت بر اصل رانیا

 نمدود  اکتفدا  قنیمتد  قددر  بده  دید با -«مجلدس  طرح» چهارم ۀماد کمی مورد -«اختراع

                                                           
 11۲۵/ /۷/۲ مصو  یتجار عالئم و یصنعت یهاطرح اختراعات، ثبت قانون .1
 شورای نگهبان( 1044/ 14/11)ضمن مالحظۀ ایرادات  1044/ 21/۲طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصو   .2
 «طرح مجلس»شرط یکم مادۀ دوازدهم  .1
مقرر   یدر صورت وجود شرا: »11۷۲ /0/14 مصو  یاانهیرا یافزارهانرم دآورندگانیپد حقوق از تیحما ونقان .0

 «....شودیبه عنوان اختراع شناخته م افزارنرمو اختراعات،  میدر قانون ثبت عال
: 11۲1 /20/0 مصو  یاانهیرا یافزارهانرم دآورندگانیپد حقوق از تیحما قانون 1۷ و 2 مواد ییاجرا ۀنامنییآ .1

یک از اینکه در هیچ؛ نظر به«...و هادستورالعمل ،هاهیرو ،یاانهیرا یهابرنامه ۀافزار عبارت است از مجموعنرم»
 قوانین، از دستورالعمل و سایر واژگان این مقرره تعریفی ارائه نشده است، باید به معانی فنی عرف مراجعه نمود.
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 شودیم مطرح پرسش نیادر اینجا (. 11-14: 11۲۲ ،یآبادنجف یو کاظم انیندراسک)
 نیقدوان  در رد؟ید گیم یجا قنیمت است و در قدر یاضیر روش مصداق تم،یالگور ایآ که

را از قدانون   «قدانون اختدراع  » گذار،قانوناما ارائه نشده،  یاضیاز روش ر یفیتعر داخلی
سدند   ۀمیضدم  ریتفسد با مراجعه به  ، واقتباس کرده 1(WIPO, 1979: 19) پویوا ۀنمون

خار  بوده ماده  سندگانینو مراداز  صراحتی بهاانهیرا یهابرنامهکه  میابییمدر یادشده
هدای  هدا لزومداً روش  . وانگهی در عدرف فندی، الگدوریتم   2(WIPO, 1979: 58) است

نویسدی  هدای برنامده  زبدان  ای عمدتاً بدا های رایانههای برنامهریاضی نیستند و الگوریتم
 :Scopino, 2020)ها را صرفاً روش ریاضدی دانسدت   توان آنشوند که نمینوشته می

 رسد الگوریتم در قدر متیقن استثنا نباشد.نظر می؛ درنتیجه به(28-30

هدای ههندی و   میالدی تحت عناوینی ازجمله ایده 1۲۲4افزاری در دهۀ در امریکا، اختراعات نرم
هدای  شدد حمایدت  شدند؛ چراکه تصدور مدی  ریاضی شناخته، و از قابلیت ثبت مستثنا می هایفرمول

تددری  امکدان   ؛ اما بده (de Laat, 2022: 10)خطر افتادن توسعۀ علم است ها باع  بهقانونی از آن
ای ملمدوس و کدارا ممکدن شدد     تبع آن الگدوریتم در ضدمنِ وسدیله   افزاری و بههای نرمثبت برنامه
(. طبق سند راهنمای ادارۀ ثبت اختراع و عالمت تجداری امریکدا   ۲۵: 11۲0اول، حمیدی  )صادقی و

(USPTO)  ازجملده الگدوریتم   -معیار دقیقی برای قابلیت ثبت اختراعات نداملموس  241۲از سال- 
هرچند الگوریتم نقدش مهمدی    -ای ملموسهمراه وسیلهکه برای ثبت الگوریتم بهوجود آمد؛ چنانبه

باید مجموعۀ آن اختراعِ موضوع ادعا، شروط ابتکاری، غیربدیهی و کارآمددی را   -اختراع دارد در آن
شدد؛ چراکده   ای الگدوریتمی غیرقابدل ثبدت دانسدته     در پرونده (.de Laat, 2022: 11)باشد  داشته

هرچند الگوریتمی که موضوع ادعای اختراع بدود، سده شدرط الزم را داشدت، ولدی آن الگدوریتم بدا        
توانست استفاده شود؛ اوالً بدون اینکه وابسته به باقی اجزای ادعای اختراع های معمولی نیز مییانهرا

 Alice Corp. v. CLSباشد، و ثانیاً بدون اینکه باقی اجزا این سده شدرط الزم را داشدته باشدند )    

Bank Int’l, 2014: paras. 2355, 2357)  راید  شدده    . این رویه در نظام ثبت اختراع اروپدا نیدز
(، اما در این نظدام، صدرفِ الگدوریتمِ    EPO Guidelines for Examination, 2021: 3.3است )
 (.de Laat, 2022: 11)افزاری، بدون خروجی خا  آن، قابلیت ثبت ندارد شده به زبان نرمبیان
 

 اختراع شروط. 2. 2
 1ییاروپدا  یۀآن در اتحاد مشابه و کایمرا یحقوق نظام در( Patentability)« شروط اختراع»

 ،(Novelty) جدید بدودن  شرطِ سه، و «طرح مجلس»قری  به معانی شروط مادۀ دوازدهم 
                                                           

1. Chapter II, Section 112, Subsection (3), i: “discoveries, scientific theories and mathematical 
methods”. 

2. “Although computer programs are excluded from patent protection under certain laws or 
conventions or by court decisions, they are not included in the list of subsection (3) 
because the problem of their protection is presently being studied on the international as 
well as the national level. The Model Law does not take a position on this…”. 

قابل ( European Patent Convention)کنوانسیون اروپایی حق اختراع  1۵و  10د ا، و مو12 ۀبند یکم ماد .1
 https://www.epo.org//law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/acii_i.html مشاهده در:
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 de) اسدت ( Usefulness) کداربرد صدنعتی  ( و Non-obviousness) داشتن گام ابتکداری 

Laat, 2022: 9)1 ابتکدار  »زدایی از عبدارت  در جهت اجمال« طرح مجلس». شروط اختراع
. احراز شروط تغییر کرده است« دارا بودن گام ابتکاری»به « قانون اختراع»دۀ دوم ، ما«جدید
 .2برای الگوریتم محل تأمل است اختراع

    جدید بودن، به این معنا که تا شش ماه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ حدق تقددم
ای عمدوم  ناشی از اظهارنامۀ ثبت اختراع، در هیچ نقطه از جهان و به هیچ طریقی بدر 

درسدتی از مالکیدت خصوصدی    رسدد بده  نظدر مدی  ای بهباشد. چنین مقررهافشا نشده 
طور عمومی در دسترس است و نیز از ایجاد دو مالک برای یدک  هایی که بهالگوریتم

این هدف، مرجع ثبت باید با جستجو در فن و صدنعت،  کند؛ با الگوریتم جلوگیری می
نماید؛ های موجود متفاوت است، که البته دشوار میوریتمبیابد که اختراع ادعایی از الگ

شدوند و  افزارهدای موجدود، از سدوی پدیدآورنددگان افشدا نمدی      چراکه الگوریتم ندرم 
همچنین جدیدد بدودن    (.Jacques, 2020: 47)پذیر نیست ها امکاندسترسی به آن

 .(Jacques, 2020: 47-48)الگوریتم وابستگی به گام ابتکاری آن دارد 

  دارا بودن گام ابتکاری، به این معنا که اختراع برای دارندۀ مهارت متعارف در این حوزه
: 11۲0افتد )زرکدالم و محدوری،   ندرت اتفاق میمعلوم و آشکار نباشد، در الگوریتم به

شده، در دسترس های پایه برای یادگیری ماشین معموالً شناخته(؛ چراکه الگوریتم۷1
وجدود ایدن،   . بدا  (Zweig et al, 2018: 189)اندد  ه یافتده و طدی سدالیانی توسدع   

کنند؛ هرچند هر افزار تغییر میهای هوش مصنوعی در مسیر توسعۀ یک نرمالگوریتم
دنبال ندارد، اما برای نمونده در سدال   گام ابتکاری را بهتغییر، اصالح و بهبودی، لزوماً 

، گدام  (Bundespatentgerichts)، دادگاه فدرال آلمدان بدرای ثبدت اختدراع     241۲
 (.BPatG, 2018ابتکاری در یک الگوریتم را محرز دانست )

 ای از صنعت، به مفهوم عام، قابل ساخت داشتن کاربرد صنعتی، به این معنا که در رشته
 است.که در بخش نخست مقاله آمده یا استفاده بودن الگوریتم محرز شود، چنان

 

 حق مؤلف . حمایت از الگوریتم با اعطای3
، و 1«110۲قانون »و « افزارقانون نرم»شود که الگوریتم چگونه مشمول در این بخش بررسی می

 شود؟امریکا و اروپا می (Copyright)« حق مؤلف»نظام 
طور خا  برای امکان حمایت از حق مؤلف الگدوریتم چالشدی   دو شرط از نظام حق مؤلف ایران به

؛ و «افدزار قدانون ندرم  » ۲ییدیۀ فنی از شورای عالی انفورماتیک در مدادۀ  نخست، أخذ تأ :همراه ندارندبه

                                                           
 ، ر.ک.کایمرا ینظام حقوق درسه شرط  نیا حیتشر یبرا .1

https://www.uspto.gov/patents/basics/general-information-patents  
 است.( بررسی شده؛ شرایطی که مورد ایراد شورای نگهبان نبوده 12له مادۀ )ازجم« طرح مجلس»در این با ، شرای   .2
 110۲قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصو   .1
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« 110۲قدانون  » 22و مادۀ « افزارقانون نرم» 1۵دوم، تولید و توزیع برای نخستین بار در ایران در مادۀ 
 گیرند.( که درنتیجه در این بخش مورد بررسی قرار نمی۲2-۷۷: 11۲0)زرکالم و محوری، 

 
 نیقوان در تمیلگورا گاهیجا. 1. 3

« افدزار قانون ندرم » یکم مادۀ ی«هاداده ارائۀ و تدوین نحوۀ» عبارت مشمول را الگوریتم بتوان شاید
افدزار نقدش دارد. البتده    افزار در توسدعۀ ندرم  ؛ چراکه الگوریتم نیز مانند دیگر اجزای مدون نرمدانست

شدود کده طبدق آن الگدوریتم در زمدرۀ       نیدز اسدتناد  « افدزار نامۀ نرمآیین»ممکن است به مادۀ دوم 
صرفاً برای اجدرای مدواد   « افزارنامۀ نرمآیین»اینکه مقررات گیرد؛ اما نظر به ها جای میدستورالعمل

گفتدۀ  اندد، اسدتعمال لفدظ در ایدن معندی، اسدتناد پدیش       وضع شدده « افزارقانون نرم»دوم و هفدهم 
 (.1۲-1۷: 11۲0د خواهد بود )زرکالم و محوری، قانون اساسی قابل ر 1۷4فراقانونی و بنابر اصل 

تدوان  رد شود، نظر به فقدان نص معدارض، مدی  « افزارقانون نرم»چنانچه استناد به مادۀ یکم 
دانست. در مقابل این نظر، از دیدگاه برخی، « 110۲قانون »مادۀ دوم  11الگوریتم را مشمول بند 

گذار از وجود الگوریتم نیز در آن زمان آگاه نبدود،  نمبهم، نامعین و زائد است، و چون قانو 11بند 
حکمت  امخالف ب دیدگاه، (؛ این12-11: 11۲0گذار باشد )زرکالم و محوری، تواند مراد قانوننمی
 ؛(21۲: 11۲0 یدان، )کاتوز اسدت  تأمدل  قابدل  و قانون روح بنابر حقوقی قواعد تفسیر و گذارقانون
مشدمول   «آیدد مدی  پدیدد  ابتکار یاهنر  ورا از راه دانش  هآنچ» ،«110۲ قانون» یک مادۀ چراکه
 معاهددۀ » چهدارم  مدادۀ و  1«تریپس» 14 مادۀ یکبند  بنابر ین،بر ا عالوه. داندیقانون م یتحما
 یمکه در تنظ یاماده هستند؛ 1«برن کنوانسیون» دوم مادۀ مشمول ایرایانه افزارهاینرم 2«وایپو
 .است شده تباساق آن از 110۲ قانوندوم  ۀماد
 
 تمیالگور انیب شکل. 2. 3

شدکل   -«کنوانسدیون بدرن  »برگرفته از بند نخست مادۀ دوم  -«110۲قانون »بر اساس مادۀ یکم 
نامدۀ  آیدین »(. البته بنابر ۲1-۲2: 11۲0افزار اهمیتی ندارد )زرکالم و محوری، بیان یک پدیده یا نرم

مندوط بده ارائده در     –همچون الگوریتم -افزاری ههنی، حمایت از مخلوقات و عملیات نرم«افزارنرم
تر استدالل شد، اسدتناد بده   طورکه پیشافزار است؛ ولی همانقال  رویه و یا دستورالعملی ضمن نرم

قابدل رد اسدت. در هدر حدال،     « افدزار قدانون ندرم  » 1۷و  2برای مدواد غیدر از   « افزارنامۀ نرمآیین»
شدکل یدا زبدان     -و برخالف نظام امریکا و اروپا -«110۲قانون » نیز همچون« افزارنامۀ نرمآیین»

شدۀ پدیده )الگوریتم(، از خود پدیده جای شکلِ بیانخاصی را برای بیان پدیده الزم ندانست، بلکه به
، صدرفاً  0«دسدتورالعمل »کند. درحالی که طبدق رویدۀ دیدوان دادگسدتری اروپدا و بندابر       حمایت می

                                                           
1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Concluded as Annex 

1C of the Marrakesh Agreement Establishing the WTO 15 April 1994. 
2. WIPO Copyright Treaty, adopted 20 December 1996, WIPO Doc CRNRIDC/94. 
3. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886. 
4. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 

the Legal Protection of Computer Programs. 
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« دسدتورالعمل »یدازدهم  ( Recital)شوند؛ وانگهدی مقدمدۀ   فزار حمایت میاشدۀ نرمهای بیانبخش
اسدت  ممکدن ؛ لدذا  (C-393/09, 2010: para. 28-42)اسدت   ها را استثنا کردهصراحت الگوریتمبه

ای ایدده و پدیدده   –هدا تمیالگدور  مفهدوم  تدوان ینمد اما  حمایت شوند، هاتمیمربوط به الگور یکدها
طبق آخرین مجموعدۀ   (.C-833/18, 2020: para. 27)دانست  «ورالعملدست»را مشمول  –ههنی
طدور جداگانده مشدمول حدق     ها را بده توان الگوریتمتنها نمیهای ادارۀ حق مؤلف امریکا نیز، نهرویه

 .Compendium of U.S)شود افزار نیز مسیر نمیها همراه با نرممؤلف دانست، بلکه حمایت از آن

Copyright Office Practices, 2021: 303.3(a), 721.9(j).) 
 
 تمیالگور اصالت. 3. 3

عدم پرداختن به شرط اصالت است؛ درحالی « 110۲قانون »و « افزارقانون نرم»خصوصیت دیگر 
که پدیده برای حمایت قانونی حق مؤلف در امریکا و اروپا باید اصالت داشته و ناشدی از خالقیدت   

احراز چنین شرطی طبق  (.C-833/18, 2020: para. 23)اد او باشد پدیدآورنده و حاصل ارادۀ آز
ها عمالً غیرممکن و برای برخدی از آنهدا محدل    رویۀ دیوان دادگستری اروپا برای برخی الگوریتم

یدادگیری  حاصدل  ها شدد کده   توان قائل به اصالت الگوریتمرسد زمانی مینظر میبه تردید است.
بددون نقدش   و نشدده  نظارت یریادگی قیکه از طریی را هاتمیالگور شده باشند، اماماشین نظارت

 :C-833/18, 2020) دانست تیاصل و حاصل خالق تواناند، نمیافتهیتوسعه  ی پدیدآورندهاساس

para. 38 .) داندد  را مستند ضرورت اصدالت پدیدده مدی   « افزارنامۀ نرمآیین»دیدگاهی مادۀ سوم
تدوان بدر   و این درحالی است که مجدداً ایراد فراقانونی را می (۷0-۷1: 11۲0)زرکالم و محوری، 

، مفدروض و  «110۲قدانون  »هدا طبدق   آن وارد دانست. از دیدگاهی دیگر، چنین شرطی در پدیده
 (.21: 11۲1خالف آن نیازمند اثبات است )جعفری، 

 

 . الگوریتم در مقررات حمایت از اسرار تجاری4
قدانون تجدارت   »شود، و شدباهت  ها حمایت میانگی الگوریتمتحت کدام مقررات موجود از محرم

 های امریکایی و اروپایی در چیست؟با نظام« طرح مجلس»و  1«الکترونیک
« قدانون تجدارت الکترونیدک   »حمایت از اسرار تجاری در ایران تاکنون مضیق بوده و صدرفاً در  

هدای معقوالنده   تدالش »روط به وجود این قانون، مش ۵1و  ۵0گذار در مواد . قانون2استاشاره شده 
هدا  ، افشا و دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری، شامل اطالعات، روش«هابرای حفظ و حراست از آن

: 11۲1است )قبولی درافشان و دیگدران،  انگاری کرده و فرایندها را صرفاً در محی  الکترونیکی جرم
ایدن قدانون    ۵1ن ضمن عناوین مصرحه در مادۀ توارسد که الگوریتم را مینظر می( و به۵10-۵11

                                                           
 11۲2قانون تجارت الکترونیکی مصو   .1

اطالعات نهانی »نیز از محرمانگی  11۲2قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصو   0۵البته مادۀ  .2
 رسد الگوریتم مشمول آن شود.نظر نمیهکند، ولی بحمایت می« مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون



 202  ...ناملموس یهافناوری یفکر تیاز مالک تیحما

، «طدرح مجلدس  »گذار با درک اهمیت اسرار تجاری، در فصل پنجم . در سالیان اخیر، قانون1گنجاند
است؛ بددون اینکده تفداوتی     ، به نحوی گسترده به حمایت از اسرار تجاری پرداخته12۲تا  121مواد 

(. رویکدرد  ۲۲: 1044ری زنجانی و سلطانی وشاره، برای فضای حقیقی و الکترونیکی قائل شود )شبی
این سند مانند رویکرد نظام حقوقی امریکا و اروپا است که با توسدعۀ دایدرۀ شدمول اسدرار تجداری،      

. 2داندد تقریباً همۀ دانش فنی و اطالعات بازرگانی و فناورانه را مشمول حفاظت از اسرار تجاری مدی 
همراه اطالعات مربوط به یادگیری انش فناورانۀ کس  و کارها بهعنوان بخشی از دها نیز بهالگوریتم

 121. مدادۀ  (Maggiolino, 2019: 6) شوندماشین و کلیۀ متعلقات آن، شامل چنین محافظتی می
های امریکایی و اروپایی، اطالعداتی را  ، و نظام«قانون تجارت الکترونیک»نیز مانند « طرح مجلس»

دارندۀ قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمدانگی  »داند که می اسرار تجاری و مشمول حمایت
هدا و دیگدر اسدرار تجداری در ایدن      الگدوریتم  (.de Laat, 2022: 9-10)« باشدد ها ترتید  داده  آن

خصو  تفاوتی ندارند و تدابیر حفظ محرمانگی باید متناس  با اهمیت موضوع اسرار تجاری باشدد،  
؛ 221-221: 11۲0اسدت )زرکدالم و محدوری،    آن پرداختده شدده  رسدی بده   که در ادبیات حقوقی فا

 (.24۲-24۷: 11۲۲؛ قجاوند، 111-12۲: 11۲2؛ زرکالم، 114-11۷: 11۲۲رهبری، 
های حمایت از محرمدانگی  در حال حاضر، با فقدان حمایت قانونی جامع در ایران، یکی از راه

کند ردادی که طرفین را ملزم به حفظ اطالعات میها، انعقاد قرارداد محرمانگی است؛ قراالگوریتم
رسدد متخلفدان از   نظر می(. بهMaggiolino, 2019: 8-9داند )و در قبال افشای آن مسئول می

قدانون   ۵۷0و  ۵0۲توان حس  مورد بده اتهدام ارتکدا  جدرایم موضدوع مدواد       این قرارداد را می
، یدا در صدورت فقددان قدرارداد و     11۷1سال های بازدارنده( مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

و  11۲2قانون مجازات اسالمی سدال   2۵۷سرقت اطالعات، به اتهام ارتکا  جرایم موضوع مادۀ 
تعقید    11۲۲های بازدارنده( الحاقی سدال  قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات ۷04مادۀ 

انچه الگدوریتمی کده در یدک اختدراع     بر این، چن(. عالوه 21۷و  211-210: 11۲۲نمود )قجاوند، 
منجدر بده   »هر شدکل  وجود دارد، ثبت اختراع نشده باشد، ولی دستیابی، افشا یا استفاده از آن به 

قدانون  » 11مدادۀ  «  »شود، امکان احقاق حق بندابر قسدمت اخیدر بندد     « تعدی به حق مخترع
 (.140: 11۲۲پور و زارع، قابل تأمل است )حسین« اختراع

 

 ظاتی در مقایسه. مالح5
امکان حمایت از الگوریتم در سه نظامِ ثبت اختراع، حق مؤلف و اسرار تجاری، بررسدی و شدرای    

تفصدیل در  و مقایسدۀ آنهدا بده    1هریک بیان شد. بح  عدم کفایت ضمانت اجرای قوانین موجود

                                                           
 و ابزارها، افزارها و برنامه، نرملگوهاا، هافرمول ،اطالعاتاست که شامل  یامیپداده یکیالکترون یاسرار تجار. »1

 ...«.استفرایندها...و  اهتکنیک، هاروش
 The EU Tradeاسرار تجاری )مقدمات یکم، دوم و چهاردهم دستورالعمل اروپایی ؛ «طرح مجلس» 121مادۀ  .2

Secrets Directiveمریکا در دفاع از اسرار تجاریابا  هجدهم قوانین  1۲1۲ ۀو بند سوم ماد (؛ (Defend 

Trade Secrets Act.) 
 .است نگهبان واقع شده یشورا رادیمورد ا ایگسترده ه نحوب «مجلس طرح» در اجرا ضمانت به مربوط مواد .1
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-242، 111-120: 11۲0؛ زرکالم و محدوری،  0۲-0۷: 11۲۵است )بهمنی، ادبیات حقوقی آمده 
رسد. در ادامه دو نکته که در مقایسدۀ ایدن   نظر نمی( و چالشی خا ِ الگوریتم به221-214، 21۵

 شود.سه نظام قابل مالحظه است، بررسی می
 

 نهیهز. 1. 5
ثبت و هم  فراینددر  هم است؛ برهزینهثبت اختراع  لیو ،دارد یزینسبتاً ناچ هزینۀ مؤلف حق ثبت
بر نیست؛ درحالی کده تددابیر   شود حمایت از اسرار تجاری هزینه وکیل. ممکن است تصور أخذ در

هایی دربر دارد. هزینده از آن جهدت   حفظ محرمانگی، چه در فضای فیزیکی و چه مجازی، هزینه
افتدد و  افدزار اتفداق مدی   اهمیت دارد که اختراع الگوریتم و توسعۀ آن مداوم و در طول توسعۀ نرم

کدام مرحلۀ توسعه، ثبت اختراع الگوریتم صرفه داشته باشدد، محدل   شود. اینکه در تر میپیشرفته
تأمل است، اما چنانچه الگوریتم تحت حمایت اسرار تجاری باشد، هزینۀ حمایت قدانونی احتمداالً   

 شود.افزار پرداخت میهمان هزینۀ امنیت سیستم خواهد بود که معموالً همراه با توسعۀ نرم
 
 پدیدآورنده و جامعه منافع تعارض. 2. 5

 یو از سدو  دهدد یمد  یفناور ۀتوسع انگیزۀ نوآوران به سو یک از اختراعات، از گذارقانون حمایت
(. نظر 12۷: 11۲1کند )عزیزی مرادپور، یم یلرا تسه یدجد هاییفناور به هجامع یدسترس یگر،د

( از یدک  01: 1044مقامی، جای ادعا )حبیبا و مهردار قائمبر توصیف به« طرح مجلس»به ابتنای 
توانند با تغییرات طرف، چنانچه در اظهارنامه، الگوریتم با توصیف مختصری ارائه شود، دیگران می

اندکی آن را با توصیف دیگری درخواست نمایند؛ درنتیجه حمایت کافی از اختراع و دسدتیابی بده   
ضدا شدود، حقدوق    ای تقاشود. از سوی دیگر، چنانچه با توصیف گسدترده اهداف قانون میسر نمی

بدرداری از آنهدا و   های دیگر، بهدره انحصاری آن برای مدتی طوالنی امکان ثبت اختراع الگوریتم
درنتیجه توسعۀ فناوری را در جامعه کاهش خواهد داد. حال اگر دارنده الگوریتم آن را ضمن اسرار 

د و از شدو تجاری محافظت کند، از یک سو در مواردی همچون مهندسی معکدوس حمایدت نمدی   
سوی دیگر با عدم افشای آن، جامعه به آن الگوریتم برای یادگیری و توسدعه دسترسدی نخواهدد    

ها از لحاظ سوء عملکرد و طراحی رسد بررسی الگوریتم. وانگهی در مواردی که به نظر مییافت. 
آمیز هوش مصنوعی، نقض حریم خصوصی در غیر اخالقی ضروری باشد، مثل تصمیمات تبعیض

هدای خودرانهدا   (، و مسدئولیت ۷4۷-۷4۵، ۷42-۷41: 1044افزارها )دهقانپور فراشاه و رهبر، نرم 
( عدم افشای الگوریتم ها امکان بررسی و سدنجش را  110-111: 1044)رهبر و دهقانپور فراشاه، 

 دهد.دست نمیبه

حقدوق  هدای نداملموس بدا ثبدت اختدراع و      به عقیدۀ برخی، حمایت از الگوریتم و دیگدر ندوآوری  
ها است؛ لذا مدت آن، و با اسرار تجاری و محافظت از افشا، مانع توسعۀ فناوریانحصاری طوالنی

و دسترسدی آزاد بدرای    (Open-source)دار تقویت قواعد حمایت از حق مؤلدف، مدتن بداز    طرف
، (. متن باز نده بده معندای رایگدان    11: 1044پور فراشاه، )دهقان هستندتبادل و پیشرفت فناوری 

سدازی و اصدول دیگدری کده مندافع      بلکه دسترسی و تبادل آزاد اطالعات با درنظرگیری تجاری
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(. شدرکت  11۷-110: 1044الملکدی،  کند )شبیری زنجانی و نظامپدیدآورنده و جامعه را تأمین می
 منافع از استفاده برای کرد اعالم 2421متن باز، در سال  گامیشپ یاناز مدع یکی ،(Tesla) تسال
را صدرفاً بده    یآن فنداور  بداز  مدتن  از( License) برداریبهرهحق  ،خودران فناوریدر گرو  یِالم

هدای  هدای بسدیاری فنداوری   اما شرکت (.Bloomberg, 2021)کند یخا  اعطا م ییهاشرکت
اند تا توسعۀ جهانی این فنداوری میسدر   صورت متن باز در دسترس فناوران قرار دادهمتعددی را به

 (.Saoudi et al, 2021: 1-8)شود 
 

 نتیجه
هدای  اهمیت و جایگاه آنها در خدودران، چدالش   -های ناملموسازجمله فناوری –با شناخت الگوریتم

سه نظامِ ثبت اختراع، حق مؤلف و اسرار تجاری در حمایت از حقوق پدیدآورنده یا دارندۀ آن بررسدی  
رسد چنانچه بتوان قابلیت ثبت و شروط نظر میهای این سه نظام، بهبندی نهاییِ چالششد. در جمع

هدای  اختراع را برای الگوریتم احراز نمود، یدک اظهارنامده بدا ادعدا و توصدیف متناسد  بدا ویژگدی        
آورد؛ مدت و انحصاری را برای مالدک فدراهم مدی   الگوریتم، و در مرحلۀ مناسبی از توسعه، منافع بلند

کندد. امدا   ار گسترده، چندان منافع جامعه را تضمین نمدی درحالی که این روش با امکان ایجاد انحص
امروزه در این حوزه، محافظت از الگوریتم طبق قواعد حمایت از اسرار تجاری متداول اسدت؛ چراکده   

جز هزیندۀ محافظدت   کند، بلکه بهموانع ثبت اختراع انگیزۀ شروع فرایند را سل  نمی همچون تنهانه
ایدن   البتده  های پس از آن را ندارد.ثبت و وکیل و دادرسی ی مثلهایهزینهاز الگوریتم در برابر افشا، 

 یفنداور  توسدعۀ  بدرای  را جامعه منافع الگوریتم، به دسترسی عدم و افشا عدم از حمایت با روش نیز
 تدوان میرا مشمول نظام حق مؤلف دانست،  یتمچنانچه بتوان الگور رسدینظر م. بهکندینم ینتضم
 شدیوۀ  بده  را پدیدآورنددگان  ،ی آناجدرا  ضمانت تناس  و نظام این از قانونی هایایتحم افزایش با

پدیددآور  ، هدم  الگدوریتم  سدازی تا از طریق تجداری  نمود یقتشو یبردارحق بهره یمتن باز و اعطا
منافع خود را تضمین کند و هدم جامعده از دسترسدی آزاد و تبدادل اطالعدات در راسدتای پیشدرفت        

 بهره گیرد.فناوری خودران 
 

 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

 هاکتاب -
 ، تهران: سمت.حقوق اسرار تجاری(. 11۲۲رهبری، ابراهیم ). 1

 ، تهران: سمت.فزارنرم دآورندگانیپد از یحقوق یهاتیحما(. 11۲0زرکالم، ستار و محوری، محمدحسن ). 2

 ، تهران: انتشار.حقوق علم ۀمقدم(. 11۲0کاتوزیان، ناصر ). 1

 
 مقاالت -

هدای انسدانی بدا    ثبت اختراعات بر مبنای ژن(. 11۲۲آبادی، عباس )اسکندریان، حسن و کاظمی نجف. 0
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 .۲1، ش پژوهشنامۀ متین .واکاوی مجدد دیدگاه امام خمینی )س( در حوزه اختراع

تحقیقدات حقدوقی    شی از نقض حقوق مالک اسرار تجداری. مسئولیت مدنی نا(. 11۲۵بهمنی، محمد ). 1
 .1۵، ش المللینبی

ی اصالت آثار ادبی و هنری )همراه با نقد رأی دادگاه شدعبۀ  بررسی حقوقی ضابطه(. 11۲1جعفری، علی ). ۵
 .۵1، ش های حقوق قضاییفصلنامۀ دیدگاه دادگاه عمومی کیفری تهران(. 14۲1

هدای ثبدت   اظهارنامده جایگداه ادعا)هدا(ی منددر  در    (. 1044مقامی، گلریز )حبیبا، سعید و مهردار قائم. ۷
 .۲۵، ش تحقیقات حقوقی اع در محدودۀ حمایتی از اختراعات.اختر

ای در نظدام  های رایانده بررسی فرایند حمایت قانونی از بازی(. 11۲2زاده، مجید )حبیبا، سعید و حسین. ۲
 .۵1، ش تحقیقات حقوقی مالکیت فکری.

المللی به مبنای مسئولیت وانین داخلی و اسناد بینرویکرد ق(. 11۲۲ر، محمدرضا و زارع، علی )پوحسین. ۲
 .0، ش 11، دورۀ مطالعات حقوقی رار تجاری.مدنی ناشی از افشای اس

بررسدی خطرهدای تهدیدکننددۀ حدریم خصوصدی و      (. 1044اه، سبحان و رهبر، نوید )پور فراشدهقان. 14
، 11، دورۀ طالعات حقوق خصوصیم استفاده از وسایل نقلیۀ خودران. الزامات حقوقی حمایت از آن در

 .0ش 

ی در تصدادفات  بررسی تطبیقی مبنای مسئولیت مدن(. 1044، سبحان )پور فراشاهرهبر، نوید و دهقان. 11
 .2، ش 12، دورۀ مطالعات حقوق تطبیقی وسایل نقلیۀ خودران.

 بده نظدام اسدرار تجداری.     ای با توسلهای رایانهافزارها و برنامهحمایت از نرم(. 11۲2زرکالم، ستار ). 12
 .141، ش حقوق تطبیقی

افزارهدای  (. مطالعۀ تطبیقی حمایدت از ندرم  1044شبیری زنجانی، سیدحسن و سلطانی وشاره، رضا ). 11
حقدوق خصوصدی، دورۀ    د بر حقوق ایران و ایاالت متحدده. های ویدئویی(، با تأکیکننده )بازیسرگرم
 .1، ش 1۲

ای وضعیت رویکرد حقدوقی  بررسی مقایسه(. 1044الملکی، جعفر )نظامشبیری زنجانی، سید حسن و . 10
 .۵۲، ش حقوق اسالمی فکری در تحقق قواعد فقهی نشر علم.متن باز و نظام حقوق مالکیت 

مجلدۀ  افزارهای اختراعدی.  های حمایت از نرمویژگی(. 11۲0اول، امیررضا )صادقی، محمود و حمیدی. 11
 .1 ، شهای حقوق تطبیقیپژوهش

های حمایت از روش(. 11۲1محمدی، اکرم )قبولی درفشان سید محمدهادی؛ بختیاروند، مصطفی؛ آقا. 1۵
های حقوقی امریکا، هند، ژاپن، فقه امامیه، ایران کس  و کار در حقوق تطبیقی )بررسی رویکرد نظام

 .2، ش ۷، دورۀ مطالعات حقوق تطبیقی نامۀ تریپس(.و موافقت
ر تجداری در نظدام حقدوقی    انگاری اقدام علیه اسراسنجی توسعۀ جرمامکان(. 11۲۲) قجاوند، محسن. 1۷

 .22، ش پژوهشنامۀ حقوق کیفری ایران.

 

 نامهپایان -

 یاستفاده از فناور یهاتیو مسئول یالزامات قانون یقیتطب یبررس(. 1044پور فراشاه، سبحان )دهقان. 1۲
، دانشکدۀ حقوق دانشدگاه شدهید   أخذ مدرک کارشناسی ارشد نامه برایپایان .خودکار در حمل و نقل

 بهشتی.
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 هاونیکنوانس و نیقوان -

سدال   یاانده یرا یافزارهدا نرم دآورندگانیپد حقوق از تیحما قانون( 1۷) و( 2) مواد ییاجرا نامهنییآ. 1۲
11۲1 

 11۲2قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران سال . 24

 11۲2رت الکترونیکی ایران سال قانون تجا. 21
 11۲۵های صنعتی و عالئم تجاری سال قانون ثبت اختراعات، طرح. 22
 110۲قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال . 21
 11۲1ای سال افزارهای رایانهآورندگان نرمقانون حمایت از حقوق پدید. 20

 11۷1های بازدارنده( سال جازاتقانون مجازات اسالمی )تعزیرات و م. 21

 11۲۲ سال یالحاق( بازدارنده یهامجازات و راتی)تعز یاسالم مجازات قانون. 2۵

 11۲2 سال یاسالم مجازات قانون. 2۷

 (نگهبان یشورا 1044 /14/11 راداتیا) 1044 /21/۲ی صنعت تیمالک از تیحما طرح. 2۲
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