مرکز توسعه کسب و کار فناوری پارک فناوری پردیس با همکاری کانون پتنت ایران برگزار میکند:

دوره آموزشي ثبت اختراع خارجي ،جستجو و تحلیل پتنت
کارگاه اول؛«اصول مالکیت فکری و ثبت پتنت»
کارگاه دوم؛ «جستجو و تحلیل پتنت»
سرفصل کارگاه آموزشي اصول مالکیت فکری و ثبت پتنت

 .1آشنایی با مفهوم مالکیت فکری و پتنت:
 مصادیق مالکیت فکری؛

 تعریف پتنت و انواع آن؛

 جایگاه نظام ثبت اختراع.

 .2اجزای پتنت:
 بخشهای مختلف یک سند پتنت؛
 کارکردها؛

 انواع و ساختار پتنتها.

 .3شرایط احراز پتنت:

 شروط ثبت اختراع؛

 نحوه بررسی شروط ثبت اختراع؛
 مثالهای کاربردی.

 .4روند ثبت اختراع خارجی:

 روشهای مختلف ثبت اختراع؛
 روندهای فنی و زمانی؛
 استراتژیهای ثبت.

سرفصل کارگاه آموزشي جستجو و تحلیل پتنت

 .5مبانی جستجوی پتنت:

 استراتژی و ابزارهای مختلف جستجو؛
 طراحی جستجو؛

 بانکهای اطالعاتی جستجوی پتنت.

 .6کارگاه عملی جستجوی پتنت:

 پیادهسازی چند مثال جستجوی پتنت در بانکهای مختلف.

 .7مبانی تحلیل پتنت:

 آشنایی با ابزار تحلیل پتنت و جایگاه آن در تصمیم سازی راهبردی و فنی با ذکر مثال؛
 آشنایی با روش پیاده سازی و تعریف موضوع.
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مدرس :جناب آقای دکتر برنایي

 مشاور و کارگزار خدمات مالکیت فکری و پتنت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،کانون پتنت ایران،
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،دانشگاه امیرکبیر و مرکز تحقیقات پزشکی
 مدرس کانون پتنت ایران
تاریخ برگزاری:

روزهای سهشنبه و چهارشنبه  3و  4بهمنماه  – 6336ساعت  0:38الی 66:38
مکان:

پارک فناوری پردیس ،مجتمع سراج (سالن اجتماعات سراج)
هزینه ثبتنام و نحوه پرداخت:

 .6دوره کامل (شامل دو کارگاه آموزشی):

 شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس و مرکز رشد فناوری نخبگان  688/888ریال
 اعضای سایر پارکها و مراکز رشد و متقاضیان آزاد

 388/888ریال

 .2یک کارگاه آموزشی:

 شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس و مرکز رشد فناوری نخبگان  358/888ریال
 اعضای سایر پارکها و مراکز رشد و متقاضیان آزاد

 588/888ریال

الزم ا ست متقا ضیان بعد از واریز مبلغ به ح ساب شماره  8284227288880با شنا سه واریز  33322268666886622نزد
بانک ملی ایران شععععبه رودهن بهنام صعععندوو توسععععه فناوریهای نوین ،رسعععید مربوطه را با ذکر اطالعات مربوط به؛
پرداخععت ک ننععده ،نععام واحععد فنععاوری ،نععام و نععام خععا نواد گی شعععرکععت ک ننععده و شعععمععاره ه مراه ،بععه ا ی میععل
 amoozesh.techpark@gmail.comارسال نمایند.
توضیح :6برای ثبتنام ،تنها واریزهای انجام شده از طریق فیشنقدی بانکها و دستگاههای خودپرداز) (ATMمورد
پذیرش خواهد بود.
توضیح :2متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر از ساعت  68/88الی 62/88و  64/88الی66/88
با شماره تلفن؛  76258258داخلی؛ (4382آقای میرزایی) یا داخلی  4632تماس حاصل نمایند.
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