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کذکارگاٌ

WR1508

عىًان کارگاٌ

فرآیىذ ثبت اختراع ورم افسار ي جستجًی پتىت َای مرتبط
بی شه در هحیط بشذت رلابتی اهرٍز آشٌایی با تىٌیه ّا ٍ هىاًیسم ّایی وِ سبب خلك ایذُ ّای جذیذ ٍ ایجاد ًَآٍری در
وسب ٍ وار هی گردد بسیار ضرٍری هی باشذ .یىی از ایي هىاًیسم ّا پتٌت ّا هی باشٌذ وِ هٌبع غٌی از اطالعاتی
استراتصیه ٍ حیاتی برای بالی هاًذى در بازار رلابتی ٍ ًْایتاً ایجاد هسیت رلابتی در خذهات ٍ هحصَالت شروت ّا ّستٌذ.

چکیذٌ

از طرفی جستجَی پتٌت بعٌَاى یىی از هىاًیسم ّای تعییي هسیر پیشرفت تىٌَلَشی ٍ آیٌذُ ًگاری حَزُ ّای هختلف
هطرح هی باشذّ.وچٌیي ثبت پتٌت در حَزُ ًرم افسار ًیس با چالش ّایی هَاجِْ است وِ آشٌایی هخاطباى با ایي چالش ّا ٍ
در ًتیجِ احراز شرایط اختراع بَدى ًرم افسار ووه شایاًی بِ تحمك حمَق هالىیت فىری افراد ٍ یا شروت ّای هرتبط در
حَزُ ًرم افسار هی ًوایذ .ایي وارگاُ آهَزشی لصذ دارد ضوي آشٌایی هخاطباى با هفاّین هطرح در هالىیت فىری ً ،حَُ ثبت
ٍ جستجَی اختراعات را ًیس بصَرت هطالعِ هَردی ٍ بصَرت تعاهلی با هخاطباى هطرح ًوایذ.

زبان ارائٍ
کارگاٌ
زمان برگساری
مخاطبان
ارائٍدَىذگان

فارسی
دٍشٌبِ  11اسفٌذ  – 1131ساعت  8الی  4( - 11ساعت)
اساتیذ ،اعضای ّیات علوی ٍ داًشجَیاى ٍ تواهی عاللوٌذاى
پارن علن ٍ فٌاٍری خراساى
هٌْذض ًیىا خَاجِ پَر شیرٍاى – هٌْذض ساًاز حسیٌیاى ًصاد

پیصویازَای
کارگاٌ
َسیىٍ
تًضیحات

 055555ریال
گَاّیًاهِ حضَر در وارگاُ برای شروتوٌٌذگاى صادر هیشَد.

Page 1 of 2

بیستمیه کىفراوس ملی ساالوٍ اوجمه کامپیًتر ایران
سمپًزیًم بیه المللی ًَش مصىًعی ي پردازش سیگىال اوجمه کامپیًتر ایران
کارگاٌَای آمًزضی  CSICC 2015ي AISP 2015
سرفصل کارگاٌ:

 oهمذهِ


آشٌایی با هفَْم هالىیت فىری ٍ السام آى



هرٍری بر هعاّذُ ّای هطرح در هالىیت فىری

 oفرآیٌذ ثبت اختراع


هستٌذات هَرد ًیاز ثبت اختراع



ًحَُ ًَشتي اسٌاد اختراع



ًحَُ اًجام فرآیٌذ ثبت اختراع ًرم افسار در داخل وشَر

 oجستجَی اختراع


آشٌایی با پتٌت ٍ هباحث هطرح در آى هاًٌذ اجسای پتٌت ٍ...



هعرفی ساهاًِ ّای جستجَ



ًحَُ جستجَی اختراع از راُ ّای هطرح ٍ هىاًیسم ّای جستجَ



ًحَُ تحلیل پتٌت
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