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 یپژوهش یندهايبرآ ینتراز مهم یلیتکم یالتتحص يهادوره يهاو رساله هانامهیانپا: چکیده
 ییراهنما گروهمربوط به دانشجو است، اما  این آثار در یاصل یدة. اهستند هادوره ینا آموختگاندانش

از افراد  یکهر يو معنو يحال، حقوق ماد ین. با ادارندنقش  اثر یلدر تکم یزن یآموزش يهاو مؤسسه
 ینا شده یمطالعه سع ین. در اهنوز مشخص نیست آثار نقش دارند ینا یلکه در تکم یینهادها یا

 تطبیقی متون ۀو مطالع یبررس ،شهپژو ینا یلاصهدف  .شود یبررس یحقوق یکردبا رو در ایران مسئله
 يفکر یتمالک حقوق. استمتحده و کانادا  یاالتایافته، یعنی و  دو کشور توسعه یراندر امرتبط  یقانون
لذا ضرورت  و دانشجویی است هايو رساله هانامهپایان ۀو اشاع یدهسازمان ي،گردآور هايیرساختاز ز

، و روش یفیک ،پژوهش يهابه پرسش ییپاسخگو دیکراست. رو یرناپذاجتناب ینهزم ینپژوهش در ا
ویژه به رایت،یپژوهش شامل مقررات مرتبط با کپ ینا یبررس ۀ. جامعاست» اسناد یلتحل«پژوهش 

دهد توجه هاي پژوهش نشان مییافته. شودیم کشورهاي منتخبدر  هاو رساله هانامهیانپا ةدربار
ها ها و رسالهنامهرایت پایانو کانادا به مسائل مرتبط با کپی هاي ایاالت متحدههاي دانشگاهنامهآیین

همواره شخص نامه، هاي ایرانی است. علیرغم تأثیر اساتید راهنما، مشاور، و داور در پایانبیش از مؤسسه
  آید.می به شمار یت ـقانون حما تعبیر ـ به از آن یو حقوق ناش» اثر«دانشجو مالک 

  
نامه و رسالۀ دانشجویی، رایت، حق مادي، حق معنوي، آموزش عالی، پایانمالکیت فکري، کپیحقوق : هاکلیدواژه
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  مقدمه

هاي کارشناسی ارشد و دکتري ترین آثار دانشجویان در دورههاي دانشجویی از مهمها و رسالهنامهپایان
ا افزایش شمار دانشجویان این شود. بها انجام و منتشر میهستند و هرساله شمار قابل توجهی از آن

حسب تر شده است. هاي گوناگون این آثار نیز بیشویژه در چند دهه اخیر ـ توجه به جنبهها ـ بهدوره
 یافتن یانپا هاي آموزش عالی جهان،ها و مؤسسهتر دانشگاههاي مرتبط آموزشی در بیشنامهیینآ

رساله و اخذ  یا نامهیانمنوط به ارائه پا يارشد و دکتر یدر مقطع کارشناس یلیتکم یالتتحص يهادوره
  است. ینمره قبول

عنوان که به یو رساله مربوط به دانشجو است، اما استادان نامهیاندر پا یاصل یدةاغالباً و اصوالً اگرچه 
ثر نقش در نگارش ا یتو در نها یده،ا یلدر پروراندن و تکم توانندیم یزن شوندیم یینراهنما تع یمت

ند. هست نقشذيآثار  ینو نگارش ا یلاز تکم یتدر حما یزها نسو، دانشگاه یگرداشته باشند. از د
 یدر نظام آموزش عال یگوناگون یندهايها و فراکه روش شودیتر مبیش یموضوع زمان ینا پیچیدگی

 ۀبودج یتروزانه و با حما یاندانشجو یرشپذ یه،بورس یاندانشجو یرشمثال، پذ يبرا ؛وجود داشته باشد
 یرشپذ یل،تحص يهاینهاز هز یعنوان بخشبه یهشبانه با اخذ شهر یاندانشجو یرشپذ ی،عموم

از)  یبخش یاکه کل (این یینتع ،ناهمگون یآموزش يهانظام این. در یرهکامل، و غ یۀبا شهر یاندانشجو
که به نظر هنوز به آن توجه نشده،  یاصل هحال، مسئل ینست، دشوار است. با اکیمتعلق به  نامهیانپا

رساله نقش  یا نامهیانپا یلو تکم یناست که در تدو یینهادها یااز افراد  ریکه يو معنو يحقوق ماد
  دارند.

هاي تحصیالت تکمیلی ها و رسالهنامههدف کلیدي این پژوهش تعیین و شناسایی مالک حقوقی پایان
ها، قوانین و اسناد حقوقی کشورها و همچنین از طریق مطالعۀ سیاستاست. این هدف از طریق مطالعۀ 

هاي تراز اول کشورهاي منتخب دنبال ها در مؤسسهها و رسالهنامهها، و مقررات مرتبط با پایاننامهآیین
هاي نامههایی که در این پژوهش پاسخ داده خواهند شد عبارتند از این که آیا در آیینخواهد شد. پرسش

ها توجه شده است؟ آیا مشارکت تیم راهنمایی و مشاورة نامهدانشگاهی به مالکیت حقوقی پایان
کنند منجر به ایجاد حق مالکیت ها و نهادهایی که از تکمیل این آثار پشتیبانی میها و رسالهنامهپایان

  ی هستند؟ها چه کسانها و رسالهنامهشود؟ و در نهایت مالک حقوقی پایانبراي آنها می
در این  نقشذيهاي هاي دانشگاهی، افراد و مؤسسهها و رسالهنامهسازي حقوق ناشی از پایانبا شفاف

گیري کنند. بنابراین، اهمیت این ها تصمیمتوانند درباره شرایط و نحوه مالکیت بر آنتر میآثار آسان
نامه یا رساله هستند) ی تولید پایانجا است که دانشجو، استاد و دانشگاه (که سه ضلع اصلپژوهش آن
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شوند و نوع و میزان مالکیتشان بر حقوق ناشی از اثر نیز روشن هرکدام از حقوق مرتبط با اثر آگاه می
  شود.می

هاي آنها در ترین یافتهاند و کلیديهاي پیشین معرفی و بررسی شدهدر این نوشتار نخست پژوهش
شود. در ادامه روشی که این پژوهش از طریق آن انجام شده، ارش میرایت آثار دانشگاهی گززمینۀ کپی

ها لیل دادهشامل رویکرد پژوهش، ابزارهاي گردآوري داده، منابع گردآوري داده، و شیوة تجزیه و تح
هاي پژوهش، به تفکیک کشورها و در سه بخش اطالعات آورده شده است. سپس به گزارش یافته

هاي ها پرداخته شده است. در پایان نیز بحثنامهدي، و مالکیت معنوي پایانشناختی، مالکیت ماجمعیت
  اند.بندي شدهانجام شده در این نوشتار جمع

  هابررسی نوشته
ها در زمینه مالکیت هاي ما نشان داد پژوهشتوجه به حقوق آثار دانشگاهی جدید نیست، ولی بررسی

 »)یسکج(«) 2004( 3یاطالعات يهامشترك نظام یتۀکم ها نسبتاً ناچیز است.نامهبر حقوق پایان
 هامؤسسه هاينامهیینوابسته به آ را آثار یتمالکو منتشر کرده  هانامهیانپا رایتیکپ رهدربا یگزارش

 4»ویجَیاکومار«از نظر  ).Andrew, 2004(داند و معتقد است در این باره رویۀ واحدي وجود ندارد می
نامه مربوط به کیست: دانشجو، استاد، یا مؤسسۀ رایت پایان)، نخست باید مشخص کرد کپی2005(

  حلی در این زمینه ارائه نداده است.حامی؛ البته او راه
 5»هاي ثبت اختراعهاي صنعتی، و پروانهرایت، طرحقانون کپی«) به استناد 2005» (اَندرو«و » جونز«

نامه باید با اجازة صاحب برداري از پایاندهند که هرگونه بهرهضیح می، تو1988انگلستان، مصوب 
در راهنمایی  6اند. همچنین کِنث کروزرایت اثر صورت گیرد، اما این نوع مالکیت را تشریح نکردهکپی

رایت از آنِ گوید مالکیت کپی) می2013تهیه کرده (» پروکوست«رایت براي مؤسسۀ که دربارة کپی
نامه را پدید آورده، او مالک که اثري را پدید آورده است. بنابراین، اگر دانشجو پایان شخصی است

افراد را به » کروز«نامه حمایت مالی یا محتوایی کرده، اي از پایانرایت است. هنگامی که مؤسسهکپی
ام به منظور انتشار نامه را اولین گدهد. او تعیین حق مالکیت بر پایانهاي مربوطه ارجاع مینامهتوافق
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نامه، مخصوصًا رایت پایانکنند که مسئلۀ کپی) نیز اشاره می2013( 7»تومال«و » گرنت«داند. آثار می

) معتقدند 2006( 9»نایتمک«و  8»پیکتان«اگر پاي مؤسسۀ حامی درمیان باشد، بسیار پیچیده است. 
ها باشد تا مشی سامانهباید بخشی از خطهاي سازمانی که تعیین تکلیف مالکیت منابع روي واسپارگاه

  ). Gadd, Oppenheim, and Probets, 2003ها تضمین شود (موفقیت آن
دانشجویان  11»دانشگاه ملبورن«) در 10، 2013( 10رایت دانشگاهنامۀ مفصل ادارة کپیبرپایۀ آیین

ما دانشجویان در ارائۀ دسترسی شان را روي واسپارگاه سازمانی بگذارند. انامهموظفند یک نسخه از پایان
دانشگاه «نامۀ نامه آزادند. بنابراین، به نوعی مالکیت اثر با دانشجویان است. در آیینمتن پایانآزاد به تمام

آید، برپایۀ نامۀ دانشجو به شکلی ملموس درمی) تصریح شده از زمانی که پایان14، 2015( 12»دوك
هاي دفتر ارتباطات قانونی آن در انحصار دانشجو است. طبق گفتهرایت ایاالت متحده، حقوق قانون کپی

خود مالک نامه، خودبهنیز دانشجویان پس از خلق پایان» دانشگاه کالیفرنیا«) در 2015( 13علمی
نامه آیین«رایت باشد. که این اثر ثبت شده یا شامل صفحۀ اعالن کپیرایت اثر هستند، فارغ از آنکپی
) مالکیت مادي آثار دانشجویان را Stanford University, 2016» (ه استفوردرایت دانشگاکپی

» آثار سفارشی«نامه جزء تحت شرایط خاصی براي خود محفوظ داشته است؛ یعنی در مواردي که پایان
  شده باشد. » استفاده غیرمعمول«شود یا در تهیه و انجامش از منابع دانشگاه قلمداد می

اند. پرداخته» علم مال کیست؟«هایی اشاره کرد که به موضوع توان به نوشتهمی تر،در نگاه گسترده
)  ,.2011Rhodes et al( 14»علم مال کیست؟«اي با عنوان در مقاله» دانشگاه منچستر«پژوهشگران 

هاي فعلی، آینده درخشانی براي پیشرفت علم و دسترسی عمومی به به این نتیجه رسیدند که با مدل
) نیز لزوم تغییر در نظام دسترسی به علم را گوشزد کرد. 2002( 15»تارالك«توان متصور شد. آن نمی

                                                             
7 Grant & Tomal  
8 Pickton 
9 McKnight 
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) با در هم آمیختن سه موضوع قانون، علم، و دانشگاه به بررسی جریان تولید 2001( 16»شريمک«
 رایت آثار) کپی2010( 17»پیال«هاي فکري در دانشگاه و مقررات حاکم بر آن پرداخته است. مالکیت

رایت هاي فکري در اثر دانشگاهی کپیکه اَشکال اصلی سرمایهدانشگاهی را  ارزیابی کرده و با توضیح این
 18»رهمتیان«هاي ثبت اختراع هستند، نتیجه گرفته که تصمیم درباره مالکیت آثار آسان نیست. و پروانه

وق مالکیت فکري، نتیجه رایت و حقهاي دانشگاهی مرتبط با کپینامه) نیز با تحلیل آیین2014(
تر است که نتیجه رابطه استخدامی گیرد که بحث بر سر مالکیت مادي و معنوي آثار در آثاري بیشمی

  استادان با دانشگاه هستند (آثار سفارشی).
تر مورد توجه بیش یاز زمان هانامهیانبر پا يو معنو يماد یتمالکدهد ها نشان میبندي نوشتهجمع

 ین،تر شده است. بنابراها بیشبرخط شده و امکان استفاده از آن یطمنابع وارد مح ینکه اقرار گرفته 
 ۀهرچند سابق ؛دهش یدانشگاه يهاوارد نوشته 1990 ۀده یلتر از اوابیش ینهزم ینپژوهش در ا

  .تري داردطوالنی
  شناسی پژوهشروش

 ییپاسخگو يبراحسب این رویکرد، کرد.  يبنددسته یفیک یمدر پارادا توانیپژوهش حاضر را م یکردرو
یل و تحل یهتجز ی، از منظر حقوقگردیده مطالعه یابی واسناد مرتبط جستجو، باز الزم استها، به پرسش

روش «و  19»روش تحلیل اسنادي«. گردد شوند و وضعیت موجود در کشورهاي گوناگون مقایسه
اند. اند که براي کمک در دستیابی به اهداف پژوهش به نظر مناسب آمدهدو روشی بوده 20»تطبیقی

است اسناد مرتبط گردآوري، تجزیه و تحلیل، و بررسی  برايمند نظام ینديفرا ياسناد یلتحل
)Rapley, 2007(به  یدشده با يگردآور يهاداده ياسناد یلدر تحل یفی،ک يهاروش یر. همانند سا

 ی: بررسکلیدي استشامل سه گام  ياسناد یلتحل). Flic, 2014: 526( شوند یرتفس یاصمنظور خ
 یناسناد مرتبط در ا يگردآور یند. فرا)Rapley, 2007( یرو تفس یلو انتخاب اسناد، مطالعه، و تحل

کشورها،  ینقوان هايیگاهشامل مراجعه به پا ،مهم یاطالعات ياهیگاهپا يپژوهش، عالوه بر جستجو
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 یمنابع یرموجود، و سا هاينامهیینآ یابیباز يگوناگون برا یآموزش عال يهاها و مؤسسهوبگاه دانشگاه

  اسناد مرتبط با موضوعند. ةکه احتماالً دربردارند بوده
مقایسه و تطبیق را  22»کوین«و  21»اشتراوس«است. » مطالعه تطبیقی«شده کارگرفتهروش دیگر به

). مطالعه Strauss and Quinn, 1997ه ناخواه بر استدالل ما تأثیرگذارند (دانند که خوافرایندي می
). Gingrich, 2012نگاري ـ کاربرد دارد و کلیدي است (هاي کیفی ـ مانند قومتطبیقی در دیگر روش

) معتقد است مقایسه از ابزارهاي اساسی تحلیل است. استفاده از این روش در 107: 1993( 23»کویلر«
ها، مذاهب، ادیان، انی و علوم اجتماعی  رایج است؛ چراکه در این علوم به مقایسه زبانعلوم انس
). روش تطبیقی کیفی Flick, 2014: 96پردازند (هاي حقوقی میهاي سیاسی، و نظامها، نظامفرهنگ

 ینا یبررس مورد ۀجامع). May, 1997: 187ها است (ها و تفاوتکردن شباهتدنبال برجستهبه 
 ةویژه درباربه رایت،یمرتبط با کپ هاينامهیوهو ش ها،نامهیینمقررات، آ ین،ژوهش شامل قوانپ
قوانین و مقررات . شودیمتحده و کانادا م یاالتا یران،در ا یلیتکم یالتتحص يهاو رساله هانامهیانپا

جامعه، با کمک تکنیک کشوري جامعه، بازیابی و بررسی شد؛ اما به دلیل محدودیت در بررسی کل 
دانشگاه از کانادا (از  10هاي گوناگون) و دانشگاه از ایاالت متحده (از ایالت 50گیري هدفمند نمونه
گیري در دسترس، شماري دانشگاه از ایران گزینش شد هاي گوناگون) انتخاب، و با کمک نمونهاستان

 ها بررسی گردد.هاي مرتبط آننامهتا آیین

  ژوهشهاي پیافته
 شناختیاطالعات جمعیت

  ایاالت متحده و کانادا
دو قانون کلیدي براي بررسی هستند. در  25»رایتقانون کپی«و  24»رایت ایاالت متحدهقانون کپی«

هاي هدف شناسایی و تحلیل شدند: بررسی این هاي دانشگاهنامهها، آییننامهبخش بررسی آیین
  متفاوت است: ها با همها نشان داد که ساختار آننامهآیین

                                                             
21 Strauss 
22 Quinn 
23 Coiller 
24 title 17: copyright law of the united states available at 
http://www.copyright.gov/title17/ 
25 copyright act (R.S.C., 1985, c. C-42) available at http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/FullText.html 

http://www.copyright.gov/title17/
http://laws-
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 ها)؛و رساله هانامهیانپا(اشاره مستقیم به  نامه شده استدر برخی  اشاره مستقیم به پایان  
 در برخی به آثار دانشجو به طور کلی اشاره شده است (اشاره به آثار دانشجویی)؛  
 بحث شده است اي نشده و آثار افراد وابسته به دانشگاه در برخی به آثار دانشجویان اشاره

  (اشاره به آثار دانشگاهی)؛
  ا حداقل یبرخی اشاره مستقیمی به سیاستشان در قبال آثار افراد وابسته به مؤسسه نداشته

  اند (عدم اشاره).منتشر نکرده
آمده است. 2-4و  1-4ر اند در نموداهاي باال قرار گرفتههایی که در هریک از گروهشمار و درصد مؤسسه  

 

هاي بررسی شده در نامهها در آیینها و رسالهنامهایانپ. اشاره به 1-4نمودار 
  هاي کشور ایاالت متحدهمؤسسه

هاي بررسی شده نامهها در آیینها و رسالهنامهایانپ. اشاره به 2-4نمودار 
  هاي کشور کانادادر مؤسسه

 

  ایران
) 21/11/1348(مصوب  26»حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان یتقانون حما«در بخش قوانین، 

» قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی«بررسی شده است. البته در کنار این قانون باید از 
) نیز نام برد. این قوانین در سایه قواعد کلی مالکیت در قانون مدنی یا دیگر قوانین 6/10/1352(مصوب 

ها به همراه دو هاي مرتبط دانشگاهنامهها، آییننامهتبیین هستند. اما در بخش آیینباالدستی قابل 
  اند:نامۀ زیر بررسی شدهآیین

 آموزش  یزيربرنامه يشورا 15/1/1388(مصوب  یوستهارشد ناپ یدوره کارشناس نامهیینآ
  تبصره. 19ماده، و  39ی) با یک مقدمه، عال

                                                             
26 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96427 

م به اشاره مستقی
پارس

اشاره به آثار 52%
دانشجویی

26%

اشاره به آثار 
دانشگاهی

4%

عدم اشاره
18%

م به اشاره مستقی
پارس

70%

اشاره به آثار 
دانشجویی

30%

اشاره به آثار 
دانشگاهی

0%

عدم 
اشاره

0%

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96427
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 ک مقدمه، یی) با آموزش عال یزيربرنامه يشورا 8/8/1389(مصوب  يدوره دکتر نامهیینآ

  تبصره. 22ماده و  15
  متحده و کانادا یاالتها در او رساله هانامهیانپا یتمالک

  مالکیت معنوي
حقوق مدنی و حقوق اند (صفایی، نیز نامیده» حقوق اخالقی«یک اثر که برخی آن را » مالکیت معنوي«

قوق حناظر بر احراز هویت کسی است که اثري پدید آورده است. بنابراین، هدف )، 84، صتطبیقی
). Harris, 2011پدیدآور ـ و نه لزوماً مالک ـ  اثر است (» شهرت«یا » شخصیت«معنوي حمایت از 

حصولی نیست مخلق یک اثر ادبی/ هنري صرفاً «ایده کلیدي مالکیت معنوي بر این پایه استوار شده که 
خالق  آن را خرید و فروش کرد، بلکه محمل مستقیمی است که شخصیت، هویت، و حتی روح که بتوان

  )Bird and Ponte, 2006: 217». (پدیدآور را دارد
حقوق معنوي پدیدآوران را به رسمیت شناخت و در » معاهده برن«پس از امضاي » ایاالت متحده«

 ,Arditoقی بودند که در متن قانون اشاره شدند (متن قانون از آن نام برد. انتساب و تمامیت تنها حقو

رایت فعلی آور بودن پذیرششان در معاهده برن بود. در قانون کپی). دلیل پذیرش این حقوق الزام2002
و به دیگر حقوق معنوي پدیدآوران  27این حقوق همچنان براي آثار بصري محفوظ است» ایاالت متحده«

تواند حقوق معنوي اثر دهنده میلی  اگر اثر سفارشی باشد، سفارشدر متن قانون اشاره نشده است. و
  )Bird and Ponte, 2006: 257را نیز تصاحب کند. (

را به  28از جمله نخستین کشورهایی بود که حقوق مالکیت معنوي» کانادا«، »ایاالت متحده«برخالف 
» کانادا«رایت انون کپی). حقوق معنوي در دو ماده مجزا در قMohammed, 2009رسمیت شناخت (

پدیدآور یک اثر حق تمامیت بر «، 17,1و  14,1مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بر پایه مواد 
معاهده » کانادا«و » ایاالت متحده«جا که از آن». اثرش، و همچنین آمدن اسمش بر روي آن را دارد

ران را به رسمیت شناخته و در قوانین خود اند، طبیعی است که حق معنوي پدیدآورا امضا کرده» برن«
  29به آن توجه کرده باشند.

                                                             
27 Title 17, § 106A . Rights of certain authors to attribution and integrity, (a) Rights 
of Attribution and Integrity 
28 § 6  

6 طبق ماده « 29  » این معاهده:
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است. حق معنوي آثار سفارشی متعلق به کیست؟ پدیدآور » آثار سفارشی«هاي حقوق معنوي از چالش
و » ایاالت متحده«رایت در دو کشور اي که اثر را سفارش داده است؟ قوانین کپیاصلی یا فرد/ مؤسسه

پذیر است، توان استنباط کرد که هر دو مورد امکاناند؛ اما میمورد وارد جزئیات نشده در این» کانادا«
اي که اثر را سفارش تواند متعلق به پدیدآور اصلی باشد هم به فرد/ مؤسسهیعنی حقوق معنوي هم می

عنوان تواند بهدهنده یک مؤسسه باشد، به لحاظ حقوقی نمیداده است. برخی معتقدند هرگاه سفارش
تعیین  ). به هر جهت، در این موارد قراردادهاRigamonti, 2006: 376پدیدآور در نظر گرفته شود (

  تکلیف خواهند کرد.
ها با دیگر آثار، لزوم درج نام دانشجو روي اثر ها مسأله متفاوت است. تفاوت اصلی آننامهدر مورد پایان

ها محفوظ است. مالکیت دانشجویان انشجویان براي آننامه داست. از این رو، تمام حقوق معنوي پایان
هاشان به آن نامهها در آیینها بدیهی است و بنابراین دانشگاهها و رسالهنامهبر حقوق معنوي در پایان

تمام حقوق معنوي آثار دانشجویان برایشان محفوظ » دانشگاه میشیگان«نامه پردازند. بر پایه آییننمی
  ).University of Michigan Library, 2016است (

  مالکیت مادي
رایت در مورد مالکیت معنوي گاهی ساکت هستند، به مالکیت مادي توجه بسیار اگرچه قوانین کپی

رایت به صاحبان آثار، چندین اثر است. کپی» مالک«یا » صاحب«دارند. کانون توجه مالکیت مادي روي 
از بخش نخست » 3ماده «و  30»رایت ایاالت متحدهکپی قانون« 106دهد. طبق ماده حق انحصاري می

  گیرد:، حقوقی انحصاري به صاحبان آثار تحت حمایت تعلق می31»رایت کاناداقانون کپی«

                                                             
  حفوظ ماین حق مستقل از حقوق مادي است و حتی پس از انتقال حقوق [مادي] گفته شده براي پدیدآور

ه سبت به آن کحذف یا هرنوع تغییر اثر یا هر نوع لطمۀ دیگر نتواند به هرگونه تحریف، و میاست و پدیدآور 
 ؛شدن اعتبار یا شهرت او شود اعتراض کند دارموجب خدشه

  قوق مالی تا انقضاي ح وفات پدیدآورکم پس از دست یک)مقرر براي پدیدآورنده وفق بند  (حقوق حقوقاین
 محل تقاضاي حمایت صالحیت ملی کشور توسط اشخاص یا نهادهایی که به موجب قوانینو شود حفظ می

لحاق به این معاهده ازمان تصویب یا  ها دربا این وجود، کشورهایی که قوانین حاکم آن .گردددارند، اجرا می
حقوق  این ی ازتوانند مقررکنند که برخ، هستند میاین مادهبند یک  در ، مقرروفاتمقررات حمایت پس از د فاق

 ماند.باقی نمی پدیدآورنده پس از وفات
 تعیین  هآن تقاضاي حمایت شد این ماده توسط قوانین کشوري که در در طرح دعاوي براي حفظ حقوق مقرر
  شود.می

30 USC § 106: Exclusive rights in copyrighted works 
31 R.S.C. C-42, part I: copyright and moral rights in works, § 3 (1) 
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  . حقوق انحصاري صاحبان آثار در قوانین ایاالت متحده و کانادا1جدول 
  ایاالت متحده

  )سال پس از وفات مالک(ان) 70تا (محفوظ  
  کانادا 

  )سال پس از وفات مالک(ان) 50تا (محفوظ 
 تکثیر آثار تحت حمایت؛ 

 تهیه آثار اشتقاقی بر پایه آثار تحت حمایت؛ 

هاي آثار تحت حمایت از طریق فروش یا توزیع نسخه 
 هاي انتقال مالکیت، اجاره، کرایه، یا امانت؛سایر گونه

اجراي عمومی آثار (درباره آثار هنري، موسیقایی،  
، پانتومیم، تصاویر متحرك، 32حرکات موزوندراماتیک، 

  و دیگر آثار صوتی ـ تصویري)؛
نمایش عمومی آثار (درباره آثار هنري، موسیقایی،  

دراماتیک، حرکات موزون، پانتومیم، و آثار تصویري، 
متحرك، گرافیک، یا مجسمه، شامل قطعه عکس، تصاویر 

 یا سایر آثار صوتی ـ تصویري)؛

وسیله ابزار دیجیتالی انتقال صوت اجراي عمومی آثار به 
  (درباره رکوردهاي صوتی).

 اي از اثر؛تولید، تکثیر، اجرا، یا انتشار هر ترجمه 

ثار آتبدیل به رمان یا سایر آثار غیردراماتیک (درباره  
 دراماتیک)؛

اجراي عمومی یا تبدیل به آثار دراماتیک از طریق  
هایی مشابه (درباره آثار رمان یا سایر آثار روش

 غیردراماتیک، یا آثار هنري)؛

درست کردن یک رکورد موسیقایی، فیلم سینمایی،  
یا دیگر آثار این چنینی به طرقی که اثر ممکن است 
مکانیکی تکثیر یا اجرا شود (درباره آثار ادبی، 

 دراماتیک، یا موسیقایی)؛

عنوان یک اثر سینمایی طبیق، و ارائه اثر بهتکثیر، ت 
 ي)؛(درباره هر اثر ادبی، دراماتیک، موسیقایی، یا هنر

رسانی عمومی اثر از طریق ارتباط دوربرد (درباره هم 
 هر اثر ادبی، دراماتیک، موسیقایی، یا هنري)؛

 اي)؛هاي رایانهاي (درباره برنامهاجاره برنامه رایانه 

که حاوي اثر است (درباره آثار اجاره رکورد صوتی  
 موسیقایی)؛

هاي دیگر (درباره هر فروش یا انتقال مالکیت به شیوه 
  اثري که شکلی ملموس دارد).

 

اي کلیدي در بررسی مالکیت مادي آن است که پدیدآور اثر لزوماً مالک اثر نیست؛ براي مثال در مسأله
آید. پدیدآور شاید اي توسط شخص ثالثی پدید میآثار سفارشی. اثر سفارشی به سفارش فرد/ مؤسسه

مند نوي اثر بهرهدستمزد دریافت کند یا نه. در این شرایط پدیدآور اصلی احتماالً تنها از حقوق مع
حقوق مدنی دهنده خواهد شد (صفایی، شود و حقوق گوناگون مادي اثر ازآن فرد/ مؤسسه سفارشمی

دهنده اثر رایت فرد/ مؤسسه سفارش). بنابراین، از نظر قانون مالک کپی74-77، صو حقوق تطبیقی

                                                             
32 dance 
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برخی آثار شوند. هاي آموزشی و پژوهشی نیز ممکن است مالک است. طبق همین مسأله، مؤسسه
  ها درآیند.ها هم ممکن است به مالکیت دانشجویان یا مؤسسهنامهبنابراین، به لحاظ نظري، پایان

شان براي دانشجو است؛ ها آن است که حقوق مادي و معنوينامهرایت پایانگزاره کلی در مورد کپی
شود. تحلیل ستمزدي به او پرداخت نمینامه عموماً ایده خود دانشجو است و براي انجام آن دزیرا پایان
دهد در مواردي که دانشجو نشان می» کانادا«و » ایاالت متحده«هاي رایت مؤسسههاي کپیسیاست

، »دائمی«آموخته شدنش به مؤسسه اجازه عنوان یکی از شرایط دانشاست بهنامه مالک مادي پایان
) رایگان براي 33»شاپ رایتس«(یا » انتقال غیرقابل«، و »غیرتجاري«، »جهانی«، »غیرانحصاري«

اي از اثرش براي مقاصد آرشیوي و همچنین تکثیر و توزیع عمومی اثر طبق مأموریت نگهداري نسخه
هاشان نیاز ها مجوزي براي انتشار آثار روي واسپارگاهتر مؤسسهآموزشی و پژوهشی مؤسسه دهد. بیش

ها و نامهبندي آیینبه دانشجویان تعلق ندارد. جمع نامه همیشهدارند. ولی مالکیت مادي پایان
نامه براي مؤسسه دهد در موارد زیر مالکیت مادي پایانرایت دو کشور نشان میهاي کپیسیاست

  محفوظ خواهد بود:
هزینه پژوهشی ممکن است هزینه پژوهشی: قرارداد یا کمکتهیه اثر تحت شرایط قرارداد یا کمک . 1

نجام پروژه ا: منابع داخلی و منابع خارجی دانشگاه. دانشگاه ممکن است حین دو منبع داشته باشد
ها ها دستمزد دهد و دانشجو نیز حین انجام این فعالیتبا دانشجویان قرارداد ببندد و به آن

 نامه یا رساله خود را تکمیل کند. در چنین شرایطی شاید دانشگاه ادعاي مالکیت مادي اثرپایان
هزینه پژوهشی خارجی باشد، ضوابط قرارداد معین مالکیت مادي د. اگر منبع کمکرا داشته باش

 آثار خواهند بود.

عناي استفاده ماز منابع به » استفاده قابل توجه«استفاده قابل توجه از منابع و امکانات مؤسسه:  . 2
ها و سایر هعادي از منابعی مانند کتابخانه، آزمایشگاه، زمان و دانش اعضاي هیأت علمی، رایان

واسطه قراردادي مشخص، خدمات روزمره دانشگاه نیست، بلکه یعنی دریافت کمک مالی خاص به
ویژه  اختصاص یک عضو هیأت علمی یا کارمند به دانشجو خارج از زمان معمول، خرید تجهیزات

 ه است.یین کردتر شرایطشان را تعهایی که دانشگاه پیشاز منابع مالی دانشگاه، و دیگر استفاده

                                                             
اي از حقوق قانونی است که به موجب آن تمام حقوق مالکیت و به معنی مجموعه  rightsshopمعادل   33

شود که پدیدآور آن اثر یا اختراع را به استخدام درآورده مادي یک اثر یا یک اختراع به نها یا شرکتی واگذار می
امه یا قراردادي بین مؤسسه گیرد. براي انتقال این حقوق حتی الزم نیست توافقناست و براي این کار حقوق می

  با کارکنان امضا شود.
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 34»آثار سازمانی«گیرند عنوان بخشی از وظایف شغلی: به آثاري که در این گروه قرار میتهیه اثر به . 3

گویند. اثر سازمانی یعنی آنچه مالکیتش در اختیار مؤسسه است. زمانی که افراد به استخدام هم می
کنند به تولید می گیرند، آثاري کهمی 35»حقوق«اند و در ازاي انجام پژوهش دانشگاه درآمده

گیرد. آثار سازمانی به دسته دیگري از آثار نیز اشاره دارد: آثاري که افراد زیادي دانشگاه تعلق می
درگیر انجامش هستند و تفکیک نقششان شدنی نیست. این آثار نیز چون با حمایت مؤسسه انجام 

  اند به مالکیت دانشگاه در خواهند آمد.شده
الکیت مباید قرارداد میان مؤسسه و دانشجو مشخص کرده باشد که حقوق در هر سه مورد باال،  . 4

  مادي اثر متعلق به کیست.
  ایرانها در و رساله هانامهیانپا یتمالک

نامه را باید در سایه اصول و قواعد کلی حاکم بر در نظام تحصیالت تکمیلی ایران، مالکیت بر پایان
، مکاسبانصاري، و بعد) یا قاعده تسلیط ( 27، صقواعد فقه مدنیمالکیت، مانند قاعده ید (محقق داماد، 

») ن حمایتقانو«(از این پس،  1348) و آنچه در قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 20، ص5ج
قانون حمایت،  1نامه در مفهوم ماده و سایر مقررات پیرامونی آن آمده است تفسیر کرد. رساله یا پایان

است. در نظام حقوقی ایران پدیدآورندگان » اثرصاحب«یا » پدیدآور«شود و نویسنده آن تلقی می» اثر«
) حق ترجمه، 2) حق نشر و تکثیر، 1آثار داراي برخی حقوق مادي هستند که از نگاه برخی عبارتند از: 

ایی، زه (صف) حق استفاده از پاداش و جای5) حق عرضه و اجرا، و 4) حق اقتباس و تلخیص و تبدیل، 3
) 1اند: ها را برشمردهقوقدانان به این ترتیب آن) و برخی ح74-77، صحقوق مدنی و حقوق تطبیقی

حق تعقیب،  )4) حق توزیع یا پخش، 3) حق نمایش یا به عبارتی حق عرضه و اجرا، 2حق نشر و تکثیر، 
ترسی به ) حق دس7) حق اقتباس، تلخیص و گردآوري، 6مندي از جایزه و پاداش، ) حق بهره5

) و 151-174، صحقوق مالکیت ادبی و هنريالزحمه اجاره یا عاریه (زرکالم، ) حق8هاي اثر، و نسخه
  کند. البته روشن است این حقوق براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز صدق می

)؛ 13، صحقوق مدنیاست (عبده بروجردي، » وحدت مالک«در حقوق ایران، اصل نخستین در مالکیت، 
نامه نی هر مال، تنها یک مالک دارد، مگر خالف آن ثابت شود. نتیجه اجراي این اصل در مورد پایانیع

، »ید«نامه و رساله است. همچنین حسب قاعده و رساله، ابتدائاً پذیرش مالکیتِ منفرد دانشجو بر پایان
هرگونه تصرف و تواند هر می«است و » ید«و تصرف یک نفر است، متعلق به صاحب » ید«آنچه در 

                                                             
34 institutional works 
35 wage or salary or stipend 
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فقط با توسل به » غیر«) و 27، صقواعد فقه بخش مدنی(محقق داماد، » تغییري در آن به عمل آورد
، 2قواعد فقه، بخش مدنی خود را ذیحق بداند (محقق داماد، » ید«تواند در موضوع ادلۀ معتبر می

تصرف دانشجو است و به نامه و رساله تحت آن است که اگر پایان» ید«). نتیجه اعمال قاعده 124ص
  نام او ارائه شده اصوالً متعلق به او بوده، غیر در آن فاقد هرگونه حق است.

گونه تصرف و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه(«قانون مدنی ایران  30همچنین برپایۀ ماده 
حقوق («قانون حمایت  5 و 4و با رعایت ماده ») انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد
پدیدآورنده اثرهاي مورد حمایت این قانون «و » معنوي پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست...

، اوالً »)تواند استفاده از حقوق مادي خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید...می
نامه و رساله حقوق مادي و معنوي قائل است و پایان قانونگذار ایران براي دانشجو در اثر پدیدآوردن

خواهد در این حقوق تصرف کند، مگر قانون مدنی هرگونه که می 30تواند به استناد ماده ثانیاً او می
قانون خالف آن را تصریح کرده باشد یا از اوضاع و احوال، خالف آن استنباط گردد ویا اثبات شود 

  ).593-595، صحقوق مدنی(امامی، حسن، 
که آنچه تاکنون گفته شد مؤداي احکام کلی مربوط به خلق اثر و میزان حقوق پدیدآور بود؛ فارغ از این

) در 3) او دانشجو باشد یا غیر دانشجو، 2) اثر واقعاً متعلق به او باشد یا نتیجه سرقت یافته علمی؛ 1
) اثر را استقالالً پدید آورده 4اشد یا نه، نامه یا رساله از غیر کمک مادي یا فکري گرفته بتهیه پایان

) حق او مشمول مرور 5) حقوق مادي یا معنوي خود را منتقل کرده باشد یا خیر، 5باشد یا مشترکاً، 
  زمان قرار گرفته باشد یا نه. 

  مالکیت معنوي
ایران مانند بسیاري نامه، و این نکته که در حقوق با توجه به مبانی مذکور در باره حقوق مادي بر پایان

 از کشورهاي پیشرفته، مالکیت معنوي در کنار مالکیت مادي براي پدیدآور شناسایی شده (زرکالم،
توان به ترتیب زیر و بعد) موارد مربوط به مالکیت معنوي را می 106، صحقوق مالکیت ادبی و هنري

  عنوان کرد:
نامه حق معنوي فقط یک مالک دارد نبا توجه به اصل وحدت مالک، اصل آن است که در هر پایا . 1

  نامه دفاع کرده است. و او همان کسی است که از پایان
کند که قصدش از نامه و رساله، استاد راهنما یا مشاور یا داور، اعالم نمیچون در نگارش پایان . 2

، نامه شریک شود و در وضعیت عدم اعالمارائۀ خدمات علمی آن است که در مالکیت معنوي پایان
نامه و رساله براي شود و درخصوص پایانبه حالت متعارف و معمول احاله می» مانحن فیه«موضع 

شود؛ زیرا اصل در مالکیت، عدم مالکیت مشاعی است (عبده استادان حق معنوي ایجاد نمی
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). با توجه به این قاعده، اگر استادان ثابت کنند که در 13، صحقوق مدنیبروجردي، محمد، 

نامه نتیجه فکر یا هایی از پایاننامه تأثیري وراي متعارف داشته و از این رو، بخشایاننگارش پ
قانون حمایت (اثر اشتراکی) محسوب  6ها است، چنین اثري مشمول حکم مقرر در ماده اندیشه آن

  شود. می
ن حق شود و چونامه با نگارش آن فقط براي پدیدآور (دانشجو) ایجاد میحق معنوي بر پایان . 3

قانون حمایت و همانند همه حقوق معنوي، قابلیت انتقال به غیر  3مادي نیست، با رعایت ماده 
  ).86، صحقوق مدنی و حقوق تطبیقیندارد؛ چه قهراً و چه اختیاراً، چه کالً و چه جزئاً (صفایی، 

توافقی که چون حق معنوي فقط به پدیدآور (دانشجو) تعلق دارد و قابل انتقال به غیر نیست، هر  . 4
با این هدف توسط دانشجو صورت گرفته باشد، باطل است؛ زیرا از یک سو از مصادیق انتقال 

قانون مدنی ایران  348قانون مدنی) و از سویی دیگر، مصداق ماده  10برخالف قانون است (ماده 
چون  ».باطل است...یع چیزي که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع استب«دارد: است که مقرر می

، آثار قراردادها و تعهداتاعتبار است (شهیدي، مهدي، توافقی، چون قابلیت اجرا ندارد، بی
  ). 114ص

حقوق  شود و دائمی است (زرکالم،ساله نمی 50یا  30مالکیت بر حق معنوي، مشمول مرور زمان  . 5
  ).262، صاي بر حقوق مالکیت معنويمقدمهو  میرحسینی،  138، صمالکیت ادبی و هنري

  مالکیت مادي
  غیردولتی و دولتی هايدانشگاه و رساله درنامه پایان مادي مالکیت

 آن، در که است دانشگاهی هر دولتی، دانشگاه از منظور: اي)دولتی (غیرشهریه هايدانشگاه در
 تأمین« قانون با تصویب 1353 سال در مرداد ماهکند. نمی پرداخت شهریه تحصیل، بابت دانشجو
 کشور مجانی عالی آموزش در مؤسسات تحصیالت» ایرانی و جوانان اطفال تحصیل و امکانات وسایل
دو برابر  شدند معادل مکلف رایگان از آموزش مندانبهره ،قانون همین 7 ماده موجب گردید و به اعالم
از  پس .نمایند در کشور خدمت ،نیاز دولت اند، در صورتنموده استفاده رایگان از تحصیالت که مدتی

  .کاهش یافت سال یکبه تعهد  و مدت مذکور اصالح قانون  7 ماده ،انقالب پیروزي
 مورخ 651/106 و شماره 8/4/1354 مورخ 266/106 شماره هايبخشنامه طیپس از انقالب، 

 از مزایاي استفاده به مایل دانشجویان که در صورتیگردید  اعالم عالی آموزش مؤسسات به 19/3/1355
 پرداخت به نسبت خود را لغو نمایند، مقرر تعهد خدمتی خدمت از انجام نباشند ویا قبل رایگان آموزش
 وزیرنخستاز سوي  29/10/1362 مورخاي که در نامهدر پاسخ به  .نمایند خود اقدام شهریه هزینه
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 ام قانونسی اصل«به شوراي نگهبان داده شد، این شورا اعالم داشت:  ن م/10303 شمارهبه  وقت
 که است نماید و مقصود اینمی را تعیین نظام کلی مسیر سیاست ،آن مشابه اصول و بعض اساسی
طور  ، بهپیشنهاد شده اساسی در قانون که هاییرشته در اختیار دارد، در کل را که امکاناتی دولت

شود و با  بعضاً باید فراهم کالً یا در حد امکان رایگان آموزش ،بنابراین .نماید توزیع قانون طبق متعادل
 اقدام بر دیگران و مستعدان مستضعفان ترجیح مثل ،هااولویت با رعایت دولت کلی امکانات عدم
 و ممنوعیت آموزش بودن دولتی ،اساسی ام قانونسی مستفاد از اصل که تتذکر اس به نماید. الزممی

 از امکانات دولت که باشد. علیهذا مادامنمی عادي قوانین موجب به ملی هايو دانشگاه مدارس تأسیس
 اساسی مغایر با قانون بانقال شوراي مصوبه به ، عملبرخوردار نیست رایگان آموزش وسایل کردن فراهم
  ».باشدنمی

  مستفاد از آنچه گفته شد: 
اي) حسب رویه تا حال وجهی هاي دولتی (غیرشهریهدولت در ازاي ارائه آموزش در دانشگاه . 1

  نگرفته است.
هاي دولتی، تعهد به ارائه خدمت معادل مدت تحصیل در کنندگان از آموزشتعهد استفاده . 2

  هاي آموزشی است.دوره
منعی وجود ندارد که در صورت عدم تمکن مالی، دولت بابت آموزش از دانشجویان وجه  . 3

  دریافت کند.
نامه یا رساله تماماً به دانشجو تعلق دارد؛ با توجه به موارد باال، در وضعیت کنونی، حقوق مادي پایان

  زیرا:
  خواهی دولت در این باره نشده است؛اوالً در مقررات مربوط ذکري از حق

ثانیاً  عمده تصریحی که در باب حق دولت بر دانشجویان ذکر شده، حق درخواست ارائه خدمت از سوي 
  فارغ از تحصیالن است؛

ثالثاً حسب مقررات موجود، هیچ توافق جانبی بین دانشجویان و دولت یا دانشگاه مربوط آنان درباره 
  نامه یا رساله صورت نگرفته است؛تسهیم حقوق مادي پایان

قانون حمایت، یک اثر سفارشی دانست.  13توان به شرح ماده نامه یا رساله دانشجویان را نمیبعاً پایانرا
علت آن است که در اثر سفارشی، اقدام به ایجاد اثر، ناشی از سفارش است که بدیهی است از ابتدا 

) 92، صحقوق مالکیت ادبی و هنري آید (زرکالم،دهنده به وجود میحقوق مالکیت ادبی براي سفارش
  آید.و اگر چنین سفارشی در کار نباشد، اثري پدید نمی
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ها یا دولت در بخش مادي قابل تصور باشد، رویه و جریان خامساً حتی اگر حقی مادي براي دانشگاه

ند و کها یا دولت، این حق را در حوزه حقوق مالکیت فکري وارد نمیمتعارف در رابطه بین دانشگاه
داند و بر طبق مفاد ماده قانون مدنی ایران، این همان را نیز مشمول اعراض از حق یا یا اسقاط آن می

  ).117، ص آثار قراردادها و تعهداتتلقی متعارف، قابلیت استناد دارد (شهیدي، مهدي، 
ي دانشگاه به هاي دولتی، حقی برانامه یا رساله دانشجویان در دانشگاهکه درخصوص پایاننتیجه آن

قانون مدنی  30تواند با توجه به ماده آید و تمام حقوق مادي به دانشجو تعلق دارد و او میوجود نمی
استفاده  قانون حمایت، 5خواهد تصرف کند و حسب ماده نامه یا رساله خود به هر شکل که میدر پایان

اي بر حقوق مقدمه (میرحسینی، ر واگذار کنددر کلیه موارد به غیکالً یا جزئاً خود را اثر از حقوق مادي 
  ).256، صمالکیت معنوي

وضعیت مالکیت حقوق مادي  یردولتی،غ يهادر دانشگاه اي):هاي غیردولتی (شهریهدر دانشگاه
نامه و رساله به نظر آشکارتر است؛ چرا که از همان آغاز در رابطه بین دانشجو و ناشی از نگارش پایان

نهاد آموزشی، این توافق صورت گرفته که دانشجو باید در ازاي استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه، 
عنوان شهریه از دانشجو اه پذیرفته که جز آنچه بههاي مربوط را بپردازد و با این کیفیت، دانشگهزینه

که این توافق بنایی که ظاهر نیز هاي تحصیلی او ندارد؛ مضافاً اینگیرد، حقی بر دانشجو و نیز یافتهمی
کند نیز بین دانشگاه و دانشجو وجود دارد که هنگام پرداخت آخرین مبالغ مربوط به آن را تأیید می

اب کلی دانشجو با دانشگاه خواهد بود و کلیه مناسبات مالی دانشگاه و دانشجو حسشهریه، زمان تصفیه
  در همان زمان خاتمه یافته تلقی خواهد شد. 

  نامه و رساله در فرض دریافت یا عدم دریافت کمک مادي از غیرمالکیت مادي پایان
 مالی کمک غیر ي، ازماد هايصورت قالب انواع در دانشگاه، در تحصیل خالل در دانشجو است ممکن
 یا است شریک مشاعاً دانشجو با اثر مادي حقوق در کنندهکمک دانشجویی، چنین مورد در آیا. بگیرد

رساله را در کنار  یا نامهیاناز پا یبخش یچه یشخص ینکه چنبا توجه به این اوالًآشکار است که  نه؟
» اثر مشترك«و اثر پدید آمده را نباید  باشد يدانشجو در حقوق ماد یکشر یدنبا یاورده،ن یددانشجو پد

دانست؛ زیرا یک اثر هنگامی مشترك است که در آفرینش آن، چند شخص با هم همکاري داشته باشند 
 ثانیاً  قانون حمایت نیز مؤید این نظر است.  6) و ماده 97، صحقوق مالکیت ادبی و هنري(زرکالم، 

 یتدر مالک دیگريکه  شودنمی باعث دانشجو به مادي یا مالی کمک هرگونه ،اصل وحدت مالک حسب
خواه کتباً و خواه  -صراحت کننده بهکمکیا که مگر آن شود؛ شریک دانشجو بارساله  یا نامهیانپا مادي

 همچنین و معامالت صحت اصل به توجه با توافقی، چنین که کند در این باره توافقبا دانشجو  -شفاهاً 
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قانون مدنی ایران،  225که امر با توجه به ماده است ویا این معتبر مدنی قانون 30 دهما مفاد به توجه با
  قابل استنباط باشد.

 نشده ایجاد هنوز که را حقوقی تواندمی نکرده، تمام را خود رساله یا نامهپایانکه هنوز  ییدانشجو یاآ اما
 را جااینسکونت در  امکان: اگر یدآپارتمان بگو یکنمونه با مالک  يو برا کند واگذار غیر به جزئاً یا کالً
 حقوق از نیمی شد، دفاع امرساله یا نامهپایان که هنگامی در نیز من بدهی، من به بهانیم به یا رایگان به

 موضوع این. کنممی شریک آن درصد 50 در را تو یا دهممی تو به سال 20 یا 10 مدت به را آن مادي
شود (مرکز اطالعات و مدارك اسالمی، یم یبررس »یوجدلم  یجبلم  ما یءالش« قاعده ذیل در حقوق در

 برابر و حقوقی لحاظ به دفاع، از پیش تا هرچند قاعده، ینا ). حسب609، صفرهنگنامه اصول فقه
 یقانون هايیتنشده تا مشمول حما ققمح يو اثر نیامده پدید ايرساله یا نامهپایان دانشگاهی، مقررات

رساله است  یا نامهیانعنوان پا یرشگردد، اما چون سبب آن که همان پذ يو معنو يو واجد حقوق ماد
و  توافق کند یربا غ ياثر چنیناز  یناش يماد حقوقدر باره  تواندیدانشجو م یافته، یرونیب یتواقع

  .چنین توافقی معتبر است
  استاد راهنما، مشاور و داورنامه و رساله با توجه به وجود مالکیت مادي پایان

در  ییرساله دانشجو یانامه پایان يماد یتمالک وضعیتاي): هاي دولتی (غیرشهریهدر دانشگاه
تر دارد که وجوهی داور در دانشگاه دولتی از آن نظر نیاز به بررسی بیش و مشاور راهنما، استادارتباط با  

نامه یا رساله نمایی، مشاوره یا داوري و نظارت بر پایانها بابت راهکه اشخاص یاد شده در این دانشگاه
دانند که کنند نیست و هم آنان و هم دانشجو میگیرند، مابازاي واقعی و بازاري فعالیتی که ارائه میمی

نامه یا رساله گرفته، وجهی بپردازد، اگر قرار بود دانشجو براي خدماتی که به منظور نهایی شدن پایان
بود؛ اما آیا این واقعیت، اي) میهاي غیردولتی (شهریههاي مربوط در دانشگاهمیزان شهریهکم به دست

نامه یا رساله خواهد انجامید و محصول به تحقق حق مادي یا معنوي براي اشخاص یاد شده در پایان
ان مقدمات نهایی را به یک مال شراکتی یا مشاعی بدل خواهد کرد یا نه؟ بررسی در این باره را با بی

  زیر انجام خواهیم داد:
الف) اصل رایگان بودن و به تعبیر حقوقی، تبرعی بودن آموزش در ایران این نتیجه کلی را دارد که 

خواهد و از این رو در آنچه وجه مادي دارد، متبرع در محصول ناشی از اقدام تبرعی قاعدتاً سهمی نمی
  ).113-120، ص1، جعمومی قراردادهاقواعد شمرد (کاتوزیان، او خود را ذیحق نمی

شوند، ب) در رابطه بین طرفین یک رابطه حقوقی، اشخاصی که از سوي اصیل وارد در رابطه می
، آثار قراردادها و تعهداتتوانند در حالت ابتدایی، حقوقی بیش از اصیل داشته باشند (شهیدي، نمی



   161                                                                  زاده و رسولیبیگ../ .ییدانشجو يهاو رساله هانامهانیبر پا تیحق مالک

 
نامه اصیل در توافق تحصیل، حقی مادي بر پایانعنوان یکی از طرفین و بعد) و چون دانشگاه به 24ص

  یک از استاد راهنما، مشاور یا داور نیز حقی در این خصوص نخواهند داشت.یا رساله ندارد، هیچ
ها شوند، فاقد اعتبارند و قانون در عمل از آنپ) قراردادهاي خصوصی که برخالف قانون منعقد می

). از این رو، اگر برخالف 185-188، صراردادها و تعهداتتشکیل قکند (شهیدي، مهدي، حمایت نمی
هاي کارشناسی ارشد و دکتري، هریک از استاد راهنما، مشاور یا داور با هاي مربوط به دورهنامهآیین

دانشجو توافق کند که در صورتی به او کمک خواهد کرد که او، آنان را در حقوق مادي سهیم کند، 
  قی معتبر نیست. چنین توافقی به لحاظ حقو

قانون حمایت قابل توجیه است که حسب مفاد آن، هر که در  1اما آنچه گفته شد چگونه با مفاد ماده 
خلق اثر دخیل است در حقوق مادي و معنوي ناشی از آن نیز سهیم است؛ چه بداند و چه نداند. به 

شده است. از این رو، هریک از قانون حمایت، علم و جهل اخذ ن 1تعبیر دیگر، در حکم مندرج در ماده 
 هنر یا دانش راه از«نامه یا رساله، استاد راهنما، استاد مشاور، چه بداند و چه نداند، هنگامی که پایان

، به میزان تأثیري که در ایجاد اثر دارد، در حقوق سهیمند و چون ایجاد »آیدمی پدید آنان ابتکار ویا
ها بعد، این اشخاص به م او به تحقق آن ندارد، حتی اگر سالحق هیچ ارتباطی با مطالبه ذیحق و عل

حق خود واقف شوند و در مقام مطالبه برآیند، باید حقوقشان به آنان داده شود. براي بررسی وضعیتی 
  که ترسیم شد الزم است موارد زیر طرح شود:

در هر رابطه و عمل ایران پذیرفته شده که اراده عنصر کارساز  مدنی قانون نیز و مدنی حقوق در . 1
، 2، جالعناوین بر این امر تأکید دارد (مراغی،» العقود تابعه للقصود«یا واقعه حقوقی است و قاعده 

اند؛ مشروط هایی است که آن را به وجود آورده). در واقع، ماهیت حقوقی، نتیجه اراده یا اراده56ص
  قانون مدنی).  10توافقی مجاز بداند (ماده ها را در ایجاد چنان که قانونگذار همکاري ارادهبر این

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار «گوید: قانون مدنی ایران می 289ماده  . 2
  و در مواردي که در تحقق ابراء شک وجود دارد، اصل عدم وقوع ابراء است. » صرفنظر کند

  .در حقوق ایران، اسقاط حق موجب از میان رفتن حق است . 3
فعلی است که در عالم حقوق گیرد و یا نتیجه فعل یا تركابراء یا اسقاط یا صریحًا صورت می . 4

  چنین اثري دارد و به تعبیر دیگر یا صریح است یا ضمنی. 
با توجه به این مقدمات، درست است که امکان دارد گفته شود وقتی استاد راهنما، استاد مشاور ویا داور 

گویند و او از آن در نگارش رساله کًال یا جزئًا ویا تصریحًا یا تلویحاً استفاده مطلبی را به دانشجو می
کند، آنان در همین حد در حقوق مادي یا معنوي اثر سهیم هستند، اما در حالتی که آنان با علم به می

هایتاً کنند و به رغم آگاهی بر مفاد قانون حمایت، نوجود چنین احتمالی، به دانشجو ارائه خدمت می
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کنند، چه ا رساله دانشجو را بدون قید هرگونه حقی یا سهمی براي خود به نام او امضا مینامه یپایان
از  1نامه یا رساله دانشجو حقی که بتوان در حوزه ماده اند که در پایانتصریحاً و چه در عمل پذیرفته

شود و هرچه بوده براي آنان نمیاند موجب تحقق حق آن گفتگو کرد ندارند و آنچه به دانشجو گفته
هم قراردادي که با دانشگاه دارند که در ازاي اقدامشان حقی مالی در حوزه حقوق قراردادها است؛ آن

  فالن مبلغ بگیرند.
یا به حکم مندرج در آن آگاه نیستند و ذیل  1اما این توجیه درخصوص اشخاصی که به وجود ماده 

اي بر ابراء یا اسقاط کنند، قابل ارائه و دفاع نیست؛ چون آنان ارادهامضا می نامه یا رساله راتأییدیه پایان
اند. در واقع، چنانچه این افراد پس از علم به موضوع، مدعی حقی اعم از مادي یا معنوي حق نداشته

شوند، مطالبه آنان با متعارف در جامعه دانشگاهی سازگار نیست و چون با عرف همخوانی ندارد قابل 
متعارف «کند. طبق این ماده: قانون مدنی ایران تأیید می 225دفاع نخواهد بود. این سخن را مفاد ماده 

بودن امري در عرف و عادت، به طوري که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در 
روز پس از انتشار  گوید: قوانین پانزدهقانون مدنی که می 3همچنین با توجه به مفاد ماده ». عقد است

، باید پذیرفت که پانزده روز پس از تصویب قانون حمایت، هر استاد »االجرا است...در سراسر کشور الزم
کند، از حکم اي را راهنمایی یا مشاوره یا داوري کرده یا میراهنما، استاد مشاور ویا داوري که رساله

تواند پس از امضاي کند و نمیم مفروض، اقدام میمقرر در ماده یک آن آگاه است و با علم به همین عل
نامه یا رساله سابق یا حال نامه یا رساله، خود را در حقوق مادي یا معنوي ناشی از نگارش پایانپایان

سهیم بداند؛ هرچند برخی با این حکم قانونگذار چندان موافق نیستند و این فرض را مخالف با واقع 
  ).397، ص1، جد عمومی قراردادهاقواعدانند (کاتوزیان، می
 دانشجو و دانشگاه مادي حقوق وضعیت درباره که مطالبی :اي)غیردولتی (شهریه هايدانشگاه در
نامه نپایا داور و مشاور استاد راهنما، استاد بین وضعیت مورد در شد، گفته غیردولتی هايدانشگاه در
 با حساب تصفیه از پس دانشجو نیز نفر سه این با ارتباط در که معنا این به است؛ صادق نیز رساله و

 که چرا داشت؛ نخواهد رساله یانامه نپایا نگارش یا تحصیل از ناشی مالیِ ارتباط هیچ دیگر دانشگاه،
 مقابل در ثانیاً و اندشده دانشجو رساله یانامه نپایا امر در وارد دانشگاه سوي از که اندپذیرفته اوالً آنان
 طرف مادي لحاظ به گاههیچ واقع در و اندکرده تماماً دریافتبه آن را  مربوط وجه اند،داده انجام آنچه

هرگونه  يدانشجو و دانشگاه در باب عدم ادعا ینکه ب یو همان توافق نیستند و نبوده دانشجو با معامله
وجود  یزن گیرندیعهده مرا بر يل دانشگاه امربَکه از قِ یاشخاص ینوجود دارد، ب يو معنو يحق ماد

 يمعنو یا يجداگانه با دانشجو درخصوص حقوق ماد یاشخاص در توافق ینکه اخواهد داشت؛ مگر آن
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 به متخلفانه با توجهصورت،  ینداشته باشند که در امستقل  یتوافق یارساله قرارداد  یانامه از پایان یناش

   واجد اعتبار نخواهند بود.مربوط،  هاينامهیینآن با آ یرتدانشگاه و مغا يها در فضاتوافق گونهینبودن ا
  نامه و رساله در حالت انتقال حقمالکیت مادي پایان

 يپس از دفاع، حق ماد یانگارش آن و یندر ح یارساله  یانامه پایان یناز تدو یشپ دانشجو، چنانچه
و بعد قانون  12آنچه در ماده  و یامر در حدود عمومات حقوق ینمنتقل کند، ا یراز آن را به غ یناش

اعم است از دانشگاه  اخیر،مالک حقوق خواهد بود. شخص  یهالواجد آثار است و منتقلٌ یت آمده،حما
  . باشدده شمنتقل  اوبه  يکه حق ماد یگرهر شخص د یامتبوع دانشجو و

 شوندمی دکتري دوره وارد محورپژوهش دکتري هايدوره قالب در تازگیبه که دانشجویانی درخصوص
 دولتی نهاد یا دستگاه یا خواهند شد و هستند دولتی نهادهاي از یکی اداري وابستگان از عموماً و

 از نیز دانشجونامه پایان موضوع و بپردازد متبوع دانشگاه به را آنان تحصیل هايهزینه که پذیردمی
 شود،می يهمان موضوع وارد دوره دکتر يبر رو یقانجام تحق يمشخص است و او برا آغاز همان
 دانست؛) سفارشی(آثار  حمایت قانون 13 ماده تابع یدرساله را با یانامه بر پایان يماد یتمالک یتوضع
 توافق در ثانیاً پردازد؛می را دانشجو تحصیل هايهزینه تمام اوالًدستگاه  آغاز همان از مورد، این در زیرا

 قصد موضوع و توافق مورد تلویحاً یا صریحاً امر این دستگاه با دانشگاه توافق نیز و دستگاه با دانشجو
 مالکیت دایره در شودمی خلق مادي حقوق از آنچه و ندارد حقی استقالالً دانشجو که است طرفین
دانشجو؛ و چنین وضعیتی با ماهیت اثر سفارشی مطابقت دارد (صفایی،  نه شود،می محقق دهندهسفارش
  ).81، صدنی و حقوق تطبیقیحقوق م

  نامه و رساله در صورت مرور زمانمالکیت مادي پایان
 یستاز ابتدا بدون مالک نرود) (که در واقع ملک به شمار می ياثر رآن است که ه یرانقانونگذار ا فرض
دو نوع حق به  یناز همان آغاز ا شود،یآوردن اثر موجب تحقق دو حق م یداگر پد یب،ترت ینو با ا

برخالف  – يحق ماد قانونگذار، نگاه دربتواند خالف آن را ثابت کند. اما  یگريتعلق دارد، مگر د یدآورپد
 گذشت با بلکه )،196، صحقوق مالکیت ادبی و هنريندارد (زرکالم،  پایدار زمانی استمرار - يحق معنو

 يبرا یراست که صاحب اثر با غ یاز توافق یناش یااتفاق  ین. ارودمی از بین »اثر« بر مادي مالکیت زمان
خود  يحق ماد یدآوربه خاطر آن است که پد یا دهد؛صورت می یجزئ یا یبه طور کل يانتقال حق ماد

آن است  مادي حق رفتن میان از دیگر علت. پوشدمیچشم آن از یاو  کندیضمناً اسقاط م یا یحاً را صر
همان که  یعنی؛ )202، صحقوق مالکیت ادبی و هنري(زرکالم،  مشمول مرور زمان شود يکه حق ماد

مدت استفاده از «شده است:  یانعبارت ب ینبا ا) 31/5/1389(اصالحی  یتقانون حما 12در ماده 
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از تاریخ مرگ  ،شودحقوق مادي پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می
 ،باشداگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده پدیدآورنده پنجاه سال است و

  .»گیردبراي همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسالمی (ولی فقیه) قرار می
در جهت  31/5/1389سال بود، اما در  30ماده  ینمدت مقرر در ا 1389از اصالحات سال  یشتا پ
. یافت یشمدت به پنجاه سال افزا ینا ی،با مقررات جهان یو هماهنگ دآورندگانیتر از پدبیش یتحما

رساله به  یانامه که پس از مدت پنجاه سال، پایان استآن  یدهماده مقرر گرد ینکه در ا حکمی یجهنت
صاحب اثر  يحق معنو یتبا رعا تواندیم یو هر شخص یستن یرانقانونگذار ا یتمورد حما يلحاظ ماد

پس از گذشت  یحت ،صاحب اثر يحق معنو یتبر رعا یدببرد. تأک انتفاعیجو) از اثر او استفاده (دانش
مدت همچنان مشمول عنوان  ینپس از ا یحت یر،آن است که عدم ذکر ارجاع به اثر غ يسال برا 50

شود یم یتو بعد قانون حما 23مقرر در ماده  یقانون يهااست و مرتکب مشمول مجازات یسرقت علم
 هاییحمایت فقط سال 50 گذشت دیگر، تعبیر. به )88-90، صحقوق مدنی و حقوق تطبیقی(صفایی، 

 حق به مربوط که دائمی هايحمایت نه کند،می منتفی شده تعریف قانونگذار توسط مادي از حق که را
 مورد همواره نباشد، اثر صاحب اگر حتی دارد، وجود اثر که زمانی تا معنوي حق نقض و است معنوي
 کیفري اجرايضمانت آن نقض ) و137-139، صحقوق مالکیت ادبی و هنري(زرکالم،  است حمایت

  دارد.
  بنديجمع
هاي دانشجویی، به دلیل نقش داشتن افراد و نهادهایی غیر از دانشجویان در آفرینش ها و رسالهنامهپایان

رسد. بنابراین، پیش از محل اختالف به نظر میشان ها، از آثاري هستند که مالکیت معنوي و ماديآن
هاي شفافی نامهها و آیینهاي پشتیبان باید سیاستها و دانشگاهآغاز نگارش چنین آثاري، مؤسسه

  ها داشته باشند.دربارة آن
به رغم  یزگفته شد، و ن يو معنو يحقوق مؤلف، اعم از ماد یحقوق یبا توجه به آنچه درخصوص مبان

 ور،دا یااستاد راهنما، مشاور  هاينظر و راهنماییاز مواقع ممکن است  ینکته که در برخ ینالتفات به ا
مورد  يشود، چه در مقررات کشورهاپژوهش  یجو نتا هایافتهعمده و درخور توجه در  ییراتموجب تغ

دخالت  ینا گاهیچه ی،ت دانشگاهمقررا یاو  یتاعم از قانون حما یرانی،ا یمطالعه و چه در متون قانون
 یناش يمعنو یا يدارو) در حقوق ماد یا مشاور(استاد راهنما،  »یرغ«شدن  یمموجب سه یرگذاريو تأث
و حقوق » اثر«محسوب نشده است و همواره شخص دانشجو، مالک  ییرساله دانشجو یا نامهیاناز پا
  به شمار آمده است. یت ـقانون حما تعبیر ـ به از آن یناش
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) و ايیرشهریه(غ یدولت يهادانشگاه یلیتکم یالتتحص يهادوره یانآنچه گفته شد، در مورد دانشجو

 یلیتکم یالتتحص يهاهرگاه ورود دانشجو به دوره ؛ اما) صادق استايیه(شهر یردولتیغهمچنین 
واقع  درکه دانشجو  يا، به گونهبه دانشجو باشد یو مال یآموزش یژهخاص و و یالتاز ارائه تسه ناشی

 ینگفت که در ا یدبه شما رود، با یتقانون حما 6به مفهوم ماده  یاثر سفارش یکدار خلق امر، عهده
 یامور مال ینهاد متول یارساله است به دستگاه  یا نامهیانکه همان پا ییبر اثر نها يماد یتمورد، مالک

 ي)، حق معنویدآوراز مؤلف (پد عنويم یتمالک یته به اصل تبعتعلق دارد؛ اما با توج یشنهاددهندهپ یا
   .کنندهیدانشگاه معرفنه به دانشجو تعلق خواهد داشت،  ياثر ینچن

رساله به دانشجو  یا نامهیانپا يو معنو ياصل بر تعلق حق ماد ی،حقوق داخل يکه در فضاآن نتیجه
  اثبات شود. شاست، مگر خالف
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Ownership Right to Student’s Theses or Dissertations in Terms of 
Intellectual Property Rights 

(Comparative Study) 
 

Abstract 

Theses and dissertations are the main output of graduate students in 
universities and research institutions. Although the core idea in the theses 
or dissertations belongs to students, guidance team and institutions can 
have important role in completing these ideas and publishing theses or 
dissertations. But there still is the problem which is remained unaddressed, 
who owns economic and moral rights of these publications: students, 
guidance team, or even relative institutions? Current study is aiming to 
investigate mentioned problem through a legal approach. As intellectual 
property right is an important infrastructure for collecting, organizing, and 
disseminating theses and dissertations, establishing this study looks 
inevitable. The main objective of this research is to comparative 
investigating legal basics of economic and moral rights in students' theses 
and dissertations in Iran and some developed countries (the USA and 
Canada). Qualitative approach is selected to answer research questions, so 
that researchers are trying to adopt document analysis methodology for 
obtaining defined objective. Since writing theses and dissertations is 
essential for completing a postgraduate degree in the most of educational 
systems, research population including laws, rules, and regulations related 
to copyright, in particular those concerning theses and dissertations in Iran, 
the USA, and Canada. Findings show policies regarding to copyright of 
theses and dissertations in the USA and Canada are addressed, but in Iran 
these policies are not clear. While university professors including supervisor 
and advisor may have impact on completing theses and dissertations, the 
owner of the final work is the student.  

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Theses and 
Dissertations, Economic and Moral Rights, Higher Education, Iran 

 


