
کتاب208      شماره اول      تیر و مرداد 1399

ذینفعان آن معاهدات اعم از واحدها و نهادهای دولتی می پردازد.
عدم  شرط  قبیل  از  گذار  سرمایه  از  حمایت  شروط  تشریح  با  دوم  فصل 
امنیت  تبعیض،  عدم  شرط  منصفانه،  و  عادالنه  رفتار  شرط  مالکیت،  سلب 
یک  اساسی  شروط  جمله  از  که  می گردد  آغاز  گیر  فرا شرط  و  کامل  حمایت  و 
تفکیک  به  فصل  ایــن  ــه  ادام در  مــی شــود.  محسوب  ــذاری  گ سرمایه  ــرارداد  قـ
دعاوی معاهده ای از قراردادی پرداخته و ابتدا تمایز میان دعاوی قراردادی و 
معاهده ای را بیان، سپس تفکیک دعاوی در رویه داوری و معاهدات سرمایه 
گذاری را مورد مداقه قرار می دهد. در نتیجه نویسنده با تشریح مسائل مرتبط 
بیان  و  گــذاری  سرمایه  معاهده ای  نظام  خالهای  قبیل  از  گــذاری  سرمایه  با 
گذاری بینش اجمالی را نسبت به آشنایی با  شروط حمایتی نسبت به سرمایه 

این حوزه بر ذهن خوانده رقم می زند.

سازوکارهایحقوقیحمایت
ازتولیدعلم

نویسنده: دکتر باقر انصاری

ناشر: سمت

سال چاپ: 1387

تعداد صفحات: 480

کتاب سازوکارهای حقوقی حمایت 
ــای دکــتــر باقر  ــه قــلــم آقـ از تــولــیــد عــلــم ب
سال  در  آن  از  چاپ  نخستین  انصاری، 
منتشر  سمت  انتشارات  توسط   1387
حقوق  دانشکده  دانشیار  ایشان  شــد. 
از  می باشند،  بهشتی  شهید  دانشگاه 

جمله تألیفات ایشان، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی نشر میزان 1387، 
آزادی اطالعات نشر دادگستر 1387 و... می باشد.

نتایج  از  بهره گیری  بــه  بخش  چهار  تمجیع  بــا  کتاب  ایــن  در  نویسنده 
مطالعات تطبیقی و روش های تجربی و استقرایی، مسائل حقوقی را تشریح تا 

کشور شود. موجبی بر رشد علمی 
ایجاد محیط حقوقی مناسب  رو سازوکارهای  بخش نخست: در بخش پیش 

انتشار  تسهیل  علمی،  ــای  ــ آزادی ه و  حقوق  از  حمایت  قبیل  از  علم  بــرای 
پژوهشی  ــای  داده ه تسهیم  پژوهشی،  یافته های  به  دسترسی  و  پژوهش ها 
مانند  وفــنــاوری  علم  تولید  نوین  نهادهای  از  حمایت  علم،  مشتاقان  میان 
به  قرار می گیرند.  بررسی  انجمن های علمی مورد  و  فناوری  و  پارک های علوم 
کلی در این بخش حقوق و آزادی های علمی مورد تبیین قرار می گیرد تا در  طور 

محیط های پژوهشی رعایت آن ها امری الزامی باشد.
از  ناشی  حقوق  مالکیت  عــنــوان  تحت  را  بخش  ایــن  نویسنده  دوم:  بخش 

موجود  جدی  ضعف های  از  یکی  به  تا  نموده  لحاظ  فکری  و  علمی  تولیدات 
کنونی پژوهش و تولید علم در ایران یعنی مشخص نبودن وضعیت  در فضای 
مالکیت حقوقی آثار علمی، بپردازد. نسبت به تعیین مالک داده ها و تولیدات 
علمی، ادبی و هنری میان حقوقدانان، پژوهشگران، مخترعان، مؤسسات و 
کز خصوصی یا دولتی همیشه اختالف بوده و تبدیل به یکی از  شرکت ها و مرا

و  ضوابط  تا  شده  تالش  بخش  این  در  اما  است  شده  حوزه  این  در  معضالت 
گروهی  فردی،  علمی  تولیدات  انواع  از  ناشی  حقوق  مالکیت  بر  کم  حا قواعد 

گردد. مشخص 
بخش سوم: در این بخش نویسنده نظام مند ساختن بهره برداری از تولیدات 

کردن مفهوم و فواید  علمی و فکری را مورد توجه قرار داده و ابتدا با مشخص 
و  علم  تولید  هزینه های  میان  رابطه  فکری،  و  علمی  تولیدات  از  بــرداری  بهره 
بهره برداری از آن، و نیز تجاری سازی اختراعات و یافته های پژوهش و توزیع 

منافع آن ها را مورد بحث قرار داده است.
بخش چهارم: در این بخش سازوکارهای نظام مند ساختن مدیریت تولیدات 

ضرورت  و  نحوه  نــوآوری هــا،  از  حمایت  ملی  مرکز  ایجاد  از  اعم  فکری  و  علمی 
کز آموزشی از قبیل  تصویب آیین نامه های مدیریت مالکیت های فکری در مرا
استفاده  یا  توزیع  تولید،  با  مرتبط  قــراردادهــای  از  برخی  معرفی  دانشگاه ها، 
قرار  بررسی  مورد  آن ها  از  استفاده  شیوه  کردن  مشخص  و  فناوری  و  دانش  از 

می گیرد.
امری ضروری در مطالعات حقوقی محسوب  نتیجه حقوق پژوهش،  در 
نیازمند آن است محتوا، اصول و قواعد و قلمروی آن به پختگی  که  می شود 

مطلوب رسد.

»شرحقانوناساسیفصلهفتم،
شوراهااصول101و102«

زیر   - ابریشم کش  محمدامین  مــؤلــف: 

کدخدایی نظر دکتر عباسعلی 
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان

سال چاپ: 1399

تعداد صفحات: 148

فصل  اساسی  قانون  ح  »شــر کتاب 
به   »102 و   101 ــول  اصـ ــا  ــوراه ش هــفــتــم، 
پــژوهــشــکــده شــورای  انــتــشــارات  همت 
زمستان  در  و  صفحه   147 در  نگهبان 

1398 به چاپ رسید.
کتاب در تبیین اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی  گفتنی است این 
کنون  تا که  کارهایی  به  نسبت  متعددی  تمایز  وجوه  و  شده  نگاشته  ایــران 
کرد:  در این عرصه انجام شده دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره 
قانون  اصــول  تبیین  در  اسالمی  مــوازیــن  و  اسالمی  انقالب  مبانی  به  توجه 
ح در هر اصل قانون اساسی در قانون  اساسی، نگاه به سابقه موضوعات مطر
و  قوانین  همچنین  و  اساسی  قانون  کــرات  مــذا مشروح  مشروطه،  اساسی 
که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران  مقرراتی 
مورد  در  نگهبان  شورای  مختلف  نظرات  به  توجه  است؛  رسیده  تصویب  به 
نظر  در  شورا،  نظرات  سایر  و  تفسیری  نظرات  از  اعم  اساسی  قانون  اصل  هر 
مطالعات  به  توجه  یکدیگر،  با  اساسی  قانون  مختلف  اصول  ارتباط  داشتن 
تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب شناسی نظری و عملی اصل مورد 

بحث.


