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ساعت برگزاری دوره آموزشی

11-11
شرح مختصر و اهداف دوره آموزشی

امروزه بخش اعظم داراییهای شرکتها و مراکز پژوهشی مهم جهان را داراییهای فکری آنان تشکیل میدهد .این داراییها
که بهطور عمده حاصل فعالیتهای فکری و تحقیقاتی است به شکلهای گوناگونی دیده میشود و اختراع ثبت شده یکی از
مهمترین این دارایی هاست.
اختراع ،چگونگی ثبت و حمایت از آن از مباحث مهم حقوق مالکیت صنعتی محسوب میشود.
چگونگی بهره برداری تجاری از اختراعات ،شناسایی بازارهای عمده محصوالت مشابه ،بررسی هزینه مربوط به ثبت اختراع
در هر بازار ،بررسی هزینه و بازگشت سرمایه و جمعآوری اطالعات از شرکتهای سازنده نمونههای مشابه از مواردی است
که در کارگاه «فرآیند ثبت اختراع و حقوق مالکیت فکری و عالمت تجاری» آموزش داده خواهد شد.
سرفصل های دوره آموزشی








مفاهیم و کلیات مالکیت فکری (با تاکید بر پتنت)
آشنایی با روند ثبت اختراع در داخل کشور
شرایﻂ احراز پتنت و اجزای پتنت
کارکردهای مالکیت فکری برای شرکتهای دانش بنیان
آشنایی با اداره ثبت اختراع آمریکا ( )USPTOو نحوه ثبت در آن؛
آشنایی با سیستم ثبت اختراع PCT؛
آشنایی با حمایت های کانون پتنت ایران

مجری

کانون پتنت ایران

نام و نام خانوادگی مدرس

 -1مالک سعیدی
امیر حسین برنائی

مدرک تحصیلی مدرس

 -1کارشناسی ارشد مهندسی مواد
 -2دکتری مهندسی شیمی

جایگاه سازمانی مدرس

 -1مدیر کانون پتنت ایران
 -2مدیر عامل موسسه ایده سازان عصر آفتاب
سوابق مدرس در مورد محتوای دوره آموزشی
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 1،111،111ریال

هزینه واقعی دوره برای هر نفر بدون
تسهیالت(ریال)

رایگان

هزینه قابل پرداخت به ازای هر نفر
برای شرکت دانش بنیان(ریال)

گروه های هدف جهت استفاده از خدمت
شرایط و نحوه دریافت خدمت
-1
-2
-3

-4

شرکت باید دانش بنیان باشد.
شرکت باید در سامانه  cbd.nsfund.irدر دوره مذکور ثبت نام نماید.
تائیدیه ثبت نام نهایی (به همراه نام و نام کاربری استفاده از پخش آنالین) جهت استفاده از خدمت توسﻂ
صندوق نوآوری و شکوفایی به کارتابل شرکت دانش بنیان ارسال می گردد .به ازای هر نفر ثبت نام ،مبلغ
 1،111،111ریال از اعتبار توانمندسازی شرکت دانش بنیان کسر می شود.
شرکت دانش بنیان ،از طریق قسمت پخش آنالین با وارد نمودن نام و نام کاربری از خدمت استفاده می کند.

نکته  :1امکان لغو ثبت نام پس از تائید نهایی ثبت نام توسﻂ صندوق نوآوری و شکوفایی وجود ندارد.
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