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 مقدمه

 است قم استان در فناوری تبادل حوزه فعال های شرکت از یكی پژوه مهراد فناوری بهين بنيان دانش شرکت 

 داده صورت استان در فناوری نيازهای رفع و شناسایی برای مختلفی اقدامات خود فعاليت سال 4 طی که

 شرکت معدود و استان رد فناوری تبادل خدمات ارائه بنيان دانش شرکت تنها شرکت این اکنون هم است.

 دارد. کشور فناور های شرکت و مراکز با خوبی همكاری که است کشور در حوزه این بنيان دانش های

 بر شرکت تمرکز است. کرده ارائه را خود خدمات فناور و صنعتی شرکت 40 از بيش به تاکنون شرکت این

 تاسيس فنی، دانش ارزشگذاری ها، وآورین صنعتی طرح و اختراع ثبت ها، شرکت نوآوری تحليل و استخراج

 .است صنعتی واحدهای به فناوری انتقال و بنيان دانش شرکت

 از متشكل رایمندتک، فناوری بوم زیست مجموعه زیر های شرکت از یكی عنوان به بنيان دانش شرکت این

 خدماتی که است ها شرکت نياز مورد خدمات از گسترده ای شبكه و فناوری مختلف های حوزه متخصصان

 رقابتی امتياز دارایی، به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کند می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یكپارچه

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می شرکت افتخارات و مجوزها جمله از .دهد افزایش بازار در را شرکت

 قم فناوری و علم رکپا فناوری خدمات دهنده ارائه و فناور های شرکت عضو 

 قم استان در ایران صنعتی های شهرک شرکت فناوری، توسعه کارگزار 

 قم استان در نانو فناوری ستاد فناوری تبادل شبكه کارگزار 

 قم استان در ایران ملی بازار فن شبكه کارگزار 

 و فناوری ارزشگذاری فناوری، تبادل حوزه سه در )صنعتی( 2 نوع توليدی بنيان دانش تأئيدیه 

 خارجی اختراع تحليل

 خدماتی هستند، خود های نوآوری گذاری ارزش و ثبت تکمیل، نيازمند که نوآوری های شرکت برای

 رقابتی امتياز ،دارایی به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کنيم می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یكپارچه

  دهيم. افزایش بازار در را شما

 

 " فناوری انتقال و توسعه نوآوری، مدیریت"

  

و تحلیل فناوری

تحلیل پتنت

ثبت اختراع و 

طرح صنعتی

ارزش گذاری 

فناوری

ت تأئیدیه شرک

دانش بنیان

نیاز سنجی و 

انتقال فناوری
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 اختراع ریفتع .1

 را مشكلی و کندمی ارائه را خاص ایفرآورده یا فرآیند بار اولين برای که است افراد یا فرد فكر نتيجه اختراع 

 جدید کارابت حاوی که است ثبت قابل اختراعی نماید.می حل آنها مانند و صنعت ،فناوری ،فن ،حرفه دریک

 برای و داشتهن وجود قبلی صنعت یا فن در که آنچه از است عبارت جدید ابتكار باشد. صنعتی کاربرد دارای و

 شودمی وبمحس کاربردی اختراعی ،صنعتی نظر از و نباشد آشكار و معلوم مذکور فن در عادی مهارت دارنده

 مواردی املش و است آن گسترده معنای ،صنعت از مراد باشد. استفاده یا ساخت قابل صنعت از ایرشته در که

  شود.می نيز خدمات و ماهيگيری ،کشاورزی ،دستیصنایع نظير

  :است خارج اختراع از حمایت حيطه از زیر موارد

  .هنری آثار و ریاضی روشهای ،علمی هایریهنظ ،کشفيات ـ الف

  .اجتماعی و ذهنی يتهایفعال سایر و تجاری کار انجام روشهای یا قواعد و طرحها ـ ب

 عریفت با منطبق هایفرآورده شامل بند این) حيوان یا انسان بيماریهای معالجه و تشخيص روشهای ـ ج

  .(شودنمی مزبور روشهای در استفاده مورد و اختراع

  آنها. توليد بيولوژیک فرآیندهای همچنين و آنها دهندهتشكيل ژنتيک اجزاء و ژنتيک منابع دـ

  باشد. شده بينیپيش صنایع و فنون در قبالا  آنچه ـ هـ

 ازطریق یا شفاهی یا کتبی انتشار ازطریق جهان از اینقطه در که چيزی هر از است عبارت قبلی صنعت یا فن

 افشاء ،اختراع تثب اظهارنامه از ناشی تقدم حق درموارد یا و تقاضا از قبل دیگر، هرطریق یا و عملی استفاده

  .باشد شده

 تقدم حق ریختا از قبل مقتضی موارد در یا تقاضا تاریخ از قبل ماه شش مدت ظرف اختراع افشاء که درصورتی

 بود. نخواهد ثبت مانع باشد، گرفته صورت اختراع

 باشد. حسنهاخالق و عمومی نظم یا شرعی موازین خالف آنها از برداریبهره که اختراعاتی ـ و

 
 

نداشتن مشابه 

داخلی و خارجی

داشتن گام 

ابتکاری قابل 

توجه و غیربدیهی

داشتن کاربرد 

صنعتی
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 اختراع درباره نكته چند .2

 قانون خالف دیگر کشور در آن مشابه اختراع ادعای گونه هر باشد شده ثبت دنيا جای هر در اختراع -1

 است

 .باشد می سازی تجاری قابل نشده قانونی ثبت که کشورهایی در اختراع هر -2

 تجاری ، شده ثبت دقيق اطالعات به توجه با و است دقيق ثبت با سندی دارای اختراع مقاله، خالف بر -3

 .است ای مقاله پژوهشهای از آسانتر بسيار آن سازی

 اما نيست ثبت قابل کشورها از بسياری در باشد شده منتشر مقاله قالب در ثبت از قبل اختراع اگر -4

 نآ از پس و نماید اختراع ثبت تا دهند می ماهه 12 یا 6 فرصت مقاله صاحب به کشورها برخی

 .نمود مقاله را آن نتوا می اختراع ثبت از پس اما نيست امكانپذیر

 است. مقاله 1000 تا 100 معادل دنيا کشورهای برخی در شده ثبت اختراع یک مالی و علمی ارزش -5

 .است بنيان دانش سازی تجاری مبنای اختراعات -6

 از مضاعف درآمد بيشتر، سود بازار، در قدرتمند موقعيت :است موارد این شامل اختراع ثبت مزایای -7

 وام، دریافت برای بيشتر توانایی حق، نقض کمتر خطر جدید، های بازار به دسترسی اختراع، انتقال

 شرکت مثبت وجهه کنندگان، استفاده سوء و کنندگان تقليد عليه قانونی اقدام برای قدرتمند ابزاری

 و فناور شرکتهای تسهيالت از استفاده ،خبگانن ملی بنياد مزایای از استفاده اختراع، صاحب بنگاه یا

 .کشور پژوهشگران از حمایت صندوق از ستفادها ،بنيان دانش
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 مرتبط های سایت .3

 ایران در شده ثبت اختراعات جستجوی و اختراعات ثبت

 و مراجعه ذیل در کشور معنوی مالكيت مرکز سامانه به باید تجاری عالمت و اختراع ثبت جهت -1

 Invention-http://ipm.ssaa.ir/Search  :فرمایيد تكميل اظهارنامه

 

 بنياد و علمی هيات اعضــای ارتقای نامه آیين در آن امتياز از اســتفاده و اختراع علمی ارزیابی جهت -2

 نيز را ذیل آدرس به صنعتی و علمی پژوهشهای سازمان اختراع ارزیابی سامانه تایيدیه باید نخبگان

  /https://patent.irost.org      :نمایيد پيگيری باید

ستجوی برای -3  می ساالنه تفكيک به قدیمی شده ثبت تجاری عالئم و شرکتها اختراعات، عناوین ج

 http://www.rooznamehrasmi.ir :کنيد مراجعه قضائيه قوه رسمی وزنامهر آدرس به توانيد

 

http://ipm.ssaa.ir/Search-Invention
https://patent.irost.org/
http://www.rooznamehrasmi.ir/
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 ایران از درخارج شده ثبت اختراعات جستجوی

 :نيدک مراجعه است رایگان که ذیل آدرسهای به توانيد می خارجی شده ثبت اختراعات جستجوی برای

 https://www.google.com/patents 

 باعث که آن مزیت بزرگترین که است پتنت جستجوی موتورهای پرطرفدارترین از یكی سایت این

 است. آن پسند کاربر محيط است، شده نيز آن محبوبيت

 http://www.freepatentsonline.com 

 

 https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 

 

 http://www.epo.org/searching/free.html 

 http://www.us-patent-search.com/ 

https://www.google.com/patents
http://www.freepatentsonline.com/
https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
http://www.epo.org/searching/free.html
http://www.us-patent-search.com/
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 ها هزینه و مراحل .4
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 اختراعات المللیبين بندیطبقه .5

 انسانی نیازهای الف: بخش

  کشاورزی بخش: زیر

 تنباکو ـ غذایی مواد زیربخش:

 خانگی یا شخصی اقالم زیربخش:

 تفریحات و سرگرمی بهداشت، و سالمتی زیربخش:

 ترابری و ونقل مختلف؛حمل عملیات انجام ب: بخش

 کردن مخلوط جداسازی، زیربخش:

 دادن شكل مختلف عمليات زیربخش:

 ونشر چاپ زیربخش:

 ترابری ونقل، حمل زیربخش:

 فناوری نانو بينی،ذره ساختارهای فناوری زیربخش:

  متالورژی ـ شیمی ج: بخش

 شيمی زیربخش:

  متالورژی زیربخش:

 کاغذ منسوجات، د: بخش

 .شوندنمی ارائه دیگری صورت به که انعطاف قابل مواد سایر یا منسوجات زیربخش:

 کاغذ زیربخش:

 ثابت بناهای و هاساختمان : هـ بخش

 ساختمان زیربخش:

  معدن استخراج صخره، و زمين حفاری زیربخش:

  انفجار و هااسلحه و گرمایش روشنایی، مکانیك، مهندسی و: بخش

 پمپ یا موتور انواع زیربخش:

 آن عام مفهوم به مهندسی زیربخش:

 گرمایش روشنایی، زیربخش:

 انفجار اسلحه، انواع زیربخش:

 فیزیك ز: بخش

 وسایل زیربخش:

 ایهسته صنعت زیربخش:
  برق ح: بخش
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 نياز مورد مدارک .6

 اختراع توصیف
 باشد: زیر نكات بر تملمش و کامل جزئيات با همراه و ریحص باید اختراع توصيف

 است. گردیده ذکر دراظهارنامه که ای گونه به اختراع عنوان .1

 مربوط. اختراع فنی زمينه .2

 اهداف بيان و فنی مشكل .3

 دارد. وجود ادعایی اختراع با ارتباط در که هایی پيشرفت سابقه و پيشين دانش وضعيت شرح .4

 دقيق. شرح با همراه موجود فنی مشكل برای حل راه ارائه .5

 نمودارها. و نقشه اشكال، توضيح .6

 ادعایی. اختراع مزایای دقيق و واضح بيان .7

 کاربرد. صریح ذکر .8

 اختراع. کارگيری به برای اجرایی روش یک حداقل توضيح .9

 اختراع ادعاهای یا ادعا
 اشد:ب ذیل های ویژگی دارای و کندمی تعيين را اختراع یک فنی مشخصه چارچوب و حمایت حدود ادعاها

 باشد. معقول ها آن تعداد .1

 نباشد. شده افشا اطالعات از فراتر .2

 باشد. مثبت فنی های ویژگی بيان بر مشتمل .3

 اختراع توصیف از ایخالصه

صه صيف خال ستقيمات باید اختراع تو ستجوی رد تا کند تعيی را دارد تعلق آن به اختراع که فنی زمينه م  ج

 : شود هگرفت نظر در باید زیر نكات اختراع خالصه در گيرد. قرار استفاده مورد ادعایی اختراع سوابق

 باشد کلمه 200 تا 70 بر مشتمل .1

شكل .2 ساس فنی، م صلی کاربردهای یا کاربرد و آن برای شده ارائه حل راه ا شن اجماال را اختراع ا  رو

 نماید.

 باشد. ریاضی معادالت یا شيميایی لفرمو بر مشتمل لزوم درصورت .3
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 هانقشه

 کرد: توجه ذیل نكات به باید نقشه ترسيم برای

 4A کاغذ روی در ترسيم .1

 باشد. کامل شفافيت و وضوح با .2

  باشند. مقياس دارای نقشه عناصر امتم .3

 باشد. عمودی صورت به امكان حد تا .4

  باشد. خوانا حروف و اعداد .5

 باشد. نشانه شامل .6

 باشد. داشته وجود نقشه روی نباید توضيحی هيچ .7

 متقاضی هویت مثبت مدارك

 ملی کارت کپی و شناسنامه کپی حقيقی: اشخاص الف(

 امضاء صاحبان ملی کارت و شناسنامه کپی مدیریت دليل رسمی روزنامه آخرین حقوقی: اشخاص ب(

 مخترع هویت مثبت مدارك

 مخترع ملی کارت و شناسنامه کپی ارائه 
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 کشور در اختراع ثبت آمار .7

 

 

 علمی های اورید به منجر که یافت تغيير اثباتی به اعالمی از کشور در اختراعات بررسی سيستم 89 سال از

  رسد(. می ثبت گواهی به مورد1 اظهارنامه، 7 هر از حاضر حال )در است شده اختراعات بر دقيق فنی و
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 زمان و مراحل .8

 فعالیت نام ردیف
 انجام زمان مدت

 )روز(

 حقیقی اداری هزینه

 تومان( )هزار 

 حقوقی اداری هزینه

 تومان( )هزار

1 
 مشابه، اختراعات جستجوی

 نویسی فایل و طراحی مطالعه،
 - - روز 30 تا 10

2 
 در نام ثبت و مدارك ارسال

 سایت
 10 1 روز 1

 - - روز 40  تا 20 ثبت اداره اولیه پاسخ 3

 - - روز 7 تا 1 مدارك نقص رفع 4

5 
 وجه گزارش ارسال و تهیه

 افتراق
 - - روز 7 تا 1

 - - روز 7 تا 2 داوری محل تعیین 6

7 
 و داوری مدارك سازی آماده

 داوری هزینه
 0100 تا 300 040 تا 0 روز 7 تا 1

8 
 به پاسخ و داوری پیگیری

 داوران
 - - روز 018 تا 03

9 
 مرکز از تأئیدیه نامه دریافت

 اختراعات ثبت به ارائه داوری،
 - - روز 15 تا 1

10 
 اداره در فیزیکی پرونده تشکیل

 تهران اختراعات ثبت
 001 10 روز 1

 002 تا 010 100 تا 06 روز 15 تا 10 رسمی روزنامه آگهی دریافت 11

12 
 و دفاتر امضای آگهی، ارائه

 اختراع ثبت گواهی دریافت
 - - روز 1

 گام21 
 310 تا89

 ماه(11 تا 3)
 1310 تا 510 511 تا 71
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 کشور اختراعات داوری مراکز .9

 عمومی مراکز -الف

 مراکز نام منطقه

 تهران

 و علمی های پژوهش سازمان

 ایران صنعتی

 علمی های همكاری دفتر

 و علم دانشگاه صنعتی و

 ایران صنعت

 سازی فكری،تجاری مرکزمالكيت

 فناوری و علم پارک فناوری وانتقال

 تهران دانشگاه

 دفتر مدرس تربيت دانشگاه

 فناوری و پژوهشی معاونت

 دانشگاه فكری مالكيت

 تهران
 کاربردی علمی جامع دانشگاه

 پردیس فناوری پارک بهشتی شهيد دانشگاه
 کل اداره -اسالمی آزاد دانشگاه

 سنجی علم و علم گسترش

 ينب خدمات دانشگاهی شرکت

 فكری مالكيت حقوق المللی

 تهران دانشگاه به وابسته

 کبير امير صنعتی دانشگاه

 ارتباط و فناوری کل اداره

 صنعت با

 طوسی الدین نصير خواجه دانشگاه

 صنعت با ارتباط و پژوهشی دفتر

   شریف صنعتی دانشگاه

 اصفهان تحقيقاتی و علمی شهرک اصفهان

 دانشگاه فكری مالكيت

 با ارتباط امور( اصفهان

 )جامعه و صنعت

 انتقال دفتر اصفهان صنعتی دانشگاه

 فناوری

 رضوی خراسان فناوری و علم پارک خراسان
 فناوری و علم پارک

 جنوبی خراسان
 مشهد فردوسی دانشگاه

 فارس فناوری و علم پارک فارس
 فكری مالكيت دفتر

 شيراز دانشگاه
 

 یزد نوآوری و فناوری و علم پارک یزد
 معاونت یزد انشگاهد

 فناوری و پژوهشی
 

 کشور غرب
 مالكيت و صنعت با ارتباط اداره

 تبریز دانشگاه کارآفرینی و فكری

 فناوری و علم پارک

 کرمانشاه
 همدان فناوری و علم پارک

 جنوب

 کشور غرب
 ایالم استان فناوری و علم پارک

 فناوری و علم پارک

 خوزستان

 استان فناوری و علم پارک

 بختياری و چهارمحال

 سمنان استان فناوری و علم پارک کشور مرکز
 فناوری و علم پارک

 سمنان دانشگاه
 قم استان فناوری و علم پارک

 شمال

 کشور

 استان فناوری و علم پارک

 مازندران
  گيالن فناوری و علم پارک

 کشور شرق
 و سيستان فناوری و علم پارک

 بلوچستان
  کرمان فناوری و علم پارک

 جنوب

 کشور

 فارس خليج فناوری و علم پارک

 بوشهر استان

 استان فناوری و علم پارک

 هرمزگان
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 تخصصی مراکز -ب

 مرکز نام تخصصی حوزه

 و غذایی پزشکی،

 پزشکی تجهیزات

 تهران پزشكی علوم دانشگاه

 فكری مالكيت ثبت فترد

 دانشگاه سالمت های نوآوری

 اهواز شاپور جندی پزشكی علوم

 شهيد پزشكی علوم دانشگاه

 بهشتی

  ایران پزشكی علوم دانشگاه

 فناوری و تحقيقات معاونت

 خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 -قزوین درمانی بهداشتی

 پژوهشی معاونت

 پزشكی علوم دانشگاه

 و تحقيقات معاونت کرمانشاه

 فناوری

 فناوری و تحقيقات معاونت

 مازندران پزشكی علوم

 جهرم پزشكی علوم دانشگاه

 و اختراعات ابداعات، دفتر

 ها نوآوری

 شيراز پزشكی علوم انشگاهد

  (خراسان فناوری و علم پارک ) غذایی صنایع و علوم پژوهشكده

 و دفاعی صنایع

 نظامی

 صنایع و فناوری توسعه ستاد

 هوانوردی و هوایی بنيان دانش

 و دفاع وزارت دفاعی صنایع تحقيقاتی و آموزشی وسسهم

 مسلح نيروهای پشتيبانی

 و شیمی مواد،

 پلیمر

 مهندسی و شيمی پژوهشگاه

 ایران شيمی

 پتروشيمی و پليمر پژوهشگاه

 فناوری انتقال اداره ایران

 و سازی مستند امور یاستر

 شرکت فكری مالكيت

 پتروشيمی فناوری و پژوهش

 ایران احتراق انجمن انرژی و مواد پژوهشگاه
 و علوم پژوهشی موسسه

 رنگ فناوری

 زیستی علوم
 مهندسی ملی پژوهشگاه

 فناوری زیست و ژنتيک

 فناوری و تحقيقات مرکز

 ایران پاستور انيستيتو
 

 کشاورزی و آب
 استان فاضالب و آب شرکت

 بهبود پژوهش دفتر تهران

 عملكرد ارزیابی و مدیریت

 انتقال و سازی تجاری دفتر

 تحقيقات سازمان فناوری

 کشاورزی ترویج و ،آموزش

 

  فناوری و علمی معاونت نانو، فناوری توسعه ویژه ستاد نانو فناوری

 آی و انفورماتیك

 تی

 صنایع تحقيقات مرکز

 ایران انفورماتيک

 شورای جمهور ریيس راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 کشور انفورماتيک عالی

 و زلزله ساختمان،

 شناسی زمین

 زلزله المللی بين پژوهشگاه

 زلزله مهندسی و شناسی

 دانشگاه ژئوفيزیک موسسه

 نتهرا

 و مسكن راه، تحقيقات مرکز

 شهرسازی

 آموزشی،

 و توانبخشی

 بدنی تربیت

 و بهزیستی علوم دانشگاه

 رشد مرکز توانبخشی

 توانبخشی پزشكی جهيزاتت

 تكنولوژی و انتشارات دفتر

 و پژوهش سازمان آموزشی

 آموزشی ریزی برنامه

 و بدنی تربيت پژوهشگاه

 ورزشی علوم

  خودرو ایران معنوی مالكيت حقوقی اداره خودرو
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 اختراع به مربوط های هزینه دولج .10

 )ریال( حقوقی شخص )ریال( حقیقی شخص هزینه اقالم ردیف

1 
 اظهارنامه و اظهارنامه ثبت حق

 تقسيمی
10.000 100.000 

 ساالنه ثبت هزینه 2

 معـادل سـال هـر پنجـم، تا اول سـال

 ریال 100000

 معادل هرسال دهم، سال تا ششم سال

 ریال 200000

 معادل هرسال پانزدهم، تا یازدهم سال

 ریال 300000

 معادل هرسال بيستم، تا شانزدهم سال

 ریال 400000

 برای شده تعيين مبلغ برابر 10

 حقيقی اشخاص

3 
 پرداخت در تأخير جریمه

 ساالنه هزینه
 مربوط ساله پنج هایدوره در ساالنه قسط نصف معادل

4 
 و اظهارنامه اصالح هربار هزینه

 آن ضمائم
 500.000 اظهارنامه ثبت حق معادل

5 
 به اعتراض به رسيدگی هزینه

 ثبت رد
500.000 1000.000 

 شد. واهدخ باطل اختراع امتياز صورت این غير در شود پرداخت باید اختراع ثبت تمدید هزینه ساالنه
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 شرکت توسط شده ثبت اختراعات .11

 ثبت اهیگو 70 از بيش دریافت به موفق و کرده ارائه خدمات نوآوری 130 از بيش به تاکنون مجموعه این

 است. شده کشور فناور و صنعتی های شرکت به صنعتی طرح و اختراع

 از: عبارتند مجموعه این شده ثبت اختراعات از برخی

 شرکت/فناور وضعیت اختراع عنوان

 عنوان به شونده کنترل های حفره با متخلخل پرسالن تولید فرایند

 محیط طبیعی کننده خنك
 آذرخش نسوز آجرهای شرکت

 و شرعی شستشوی همزمان کنترل سیستم دارای لباسشویی ماشین

 برق ولتاژ نوسانات برابر در محفاظت
 فریدولین صنعتی شرکت

 دانشگاهی تحقیقات پروژه سبزیجات کن سرخ و خرد شستشو، خودکار یکپارچه دستگاه

 صنعتی نیمه تولید نما خواب شب ساعت اختراع

 مدوالسیون و اطالعات انتقال نرخ دارای میکروپروسسوری Fi-Li دستگاه

 محیط روشنایی تنظیم با متغیر
 دانشگاهی تحقیقات پروژه

 حجم کنترل با هیدرواستاتیکی فشار تحت کمانش تست منظوره دو مخزن

 دوار محور بندیآب و

 و ساخت دریایی، تحقیقات مرکز

 کار حال در

 اولیه طراحی جت واتر روش با الیروبی دستگاه

 ای مرحله چهار مکش با جزئی دو چسب اکسترودر دستگاه
 پارس شرکت صنعتی، تولید

 سدید

 روش به اتوماتیك تمام کفش زیره همزمان رنگ اسپری و شستشو دستگاه

 نقاله نوار

 آمیزی رنگ و نمونه تولید

 سفارشی

 پاکشوما شرکت آبی کولر شناور پمپ

 کاربری قابلیت با مختلف مناطق همزمان آبیاری مدیریت هوشمند سیستم

 آسان
 فناوری پارك عضو فناور شرکت

 بصری، صورت به کودکان به حرکتی و جهتی مفاهیم آموزش جامع وسیله

 صوتی و المسه

 آموزشی وسایل برای شرکت یك

 معلولین

 هنری نمونه تولید متحرك( )بومسیلك سیلك چاپ به مجهز رولی نقاشی بوم

 درمانی ماساژ کلینیك ماساژ قدرت و زمان مکان، تنظیم قابلیت با پا درمانی ماساژ دستگاه

 کاوش طب توکان شرکت زخم بست

 بدنسازی، حرکات انواع انجام برای تاشو حالته شش ای حرفه بدنسازی میز

 وزنه با کار و پرس
 بدنسازی لوازم
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 شرکت/فناور وضعیت اختراع عنوان

 و جهات عرض، ارتفاع، برای مدوالر صورت به طیور واکسن اسپری دستگاه

 مختلف طبقات
 طیور بهار افشان سالمت شرکت

 تبرونشی با همزمان مقابله برای طیور ایمنی سیستم ساز فعال گیاهی پودر

 گامبورو و
 گیاهی عصاره محصول

 آریا کارتن سپهر گوگرد و فلزات پودر با یافته ارتقا جامد سوخت قرص

 آن تولید فرایند و برنج سبوس از پروتئینی غذایی   و ورزشی مکمل
 عضور تولیدی و فناور شرکت

 فناوری پارك

 ارتقاء گرمایی پایداری با پذیر تخریب زیست یورتان پلی نانوکامپوزیت

 یافته
 دانشگاهی تحقیقات پروژه
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  شرکت اختراع ثبت اختصاصی خدمات

  اختراع ثبت

 ثبت تا یفن و یعلم مستندات یساز آماده شما، ینوآور لیتکم به کمك شما، یها ینوآور لیتحل

 شما یفکر ییدارا یرسم

 کرد: اشاره زیر موارد به توان می شرکت صنعتی طرح و اختراع ثبت خدمات ارائه متمایزکننده های مزیت از

 خصوص در نهایی اظهارنظر و جستجو تفصيلی گزارش ارائه دنيا، در طرح بودن جدید و تازگی بررسی (1

 طرح ثبت قابليت

 احتمالی مشابه های نمونه فنی تشابهات و تمایزات شناسایی جهت الزم توضيحات و مشاوره ارائه (2

 ضعف نقاط رفع و نوآوری ارتقای و تكميل تحليلی جلسات برگزاری (3

 یزسا تجاری اهداف به توجه با ها نوآوری بندی اولویت و بندی دسته (4

 صد تا صفر صورت به ها الگوریتم و بعدی سه های نقشه جمله از فنی مستندات تمامی تهيه (5

 علمی مرجع و ثبت اداره حضوری غير و حضوری اداری مراحل تمامی کامل انجام (6
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