
 دانشگاه های علوم پزشکیدو روزه توسعه کسب و کار و مالکیت فکری  برنامه کارگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز -دی ماه 6و  5

 سخنران موضوع ساعت

 توسعه کسب و کار(آشنایی با مبانی و الزامات ) روز اولبرنامه 

 تالوت قران و سرود ملی 8تا  8:10

 دانشگاهی و فناورمعاون تحقیقات  خوش آمدگویی 8:20تا  8:10

 ریاست دانشگاه برنامه ها و حمایت های دانشگاه از توسعه فناوری سالمت 8:30 تا 8:20

 پوردکتر وطن برنامه های توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت 8:45تا  8:30

 استان یا استاندار بازرگانیرئیس اتاق  زیرساختها و مزیتهای بومی توسعه فناوری سالمت در منطقه 9.00تا  8:45

 دکتر علیزاده: دبیر علمی کارگاه معرفی دوره و مقدمه ای بر طراحی مدل کسب و کار در حوزه سالمت 9:30تا  9:00

 ، بازدید از غرفه هاپذیرایی 10.00تا  9:30

 الزامات ثبت و فرایند درخواست مجوز شرکت دانش بنیان 11.00 تا 10:00
کارگروه ارزیابی شرکتهای نماینده 

 دانش بنیان معاونت علمی و فناوری

اختراع ثبت و فکری مالکیت بر ای مقدمه 12.00 تا 11:00  مهروی دکترنم خا 

 هار و نمازن 13.00 تا 12:00

 سازمان غذا و دارونماینده  سازمان غذا و داروفرایندها و الزامات مجوز در  14.00 تا 13:00

 نماینده اداره کل تجهیزات پزشکی فرایندها و الزامات مجوز در اداره کل تجهیزات پزشکی 15.00 تا 14:00

 دفتر توسعه فناوری سالمت های فناوری دانشگاهها فعالیت های مرتبط با معرفی سامانه 15.15 تا 15:00

 ها غرفه از بازدید پذیرایی، 15.45 تا 15:15

 اساتید دوره و شرکت کنندگان مدرسانپنل تخصصی با حضور  17.00 تا 15:45
 

 داوری اختراعات(، مالکیت فکریروز دوم )برنامه 

 تالوت قرآن 8تا  8:10

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه مروری بر برنامه های روز اول 8:20تا  8:10

 مهندس امین لوخانم  اختراعات : شرایط  پتنت و اجزای آن 9:20 تا 8:20

 تفرشی دکتر نحوه نگارشساختار متن اختراع و  10:00تا  9:20

 پذیرایی 10.30تا  10:00

 11.15تا  10:30
جستجو استراتژی و پایگاهها اختراعات،معرفی جستجوی  

USPTO, Google patent 
 لو امین مهندسخانم 

 12.00 تا 11:15
در ایران موتور جستجو داخلی  و  جستجوی اختراعات،جستجوی اختراعات 

Espacenet, Patent Scope و پایگاههای   
 مهندس امین لوخانم 

 هار و نمازن 13.00 تا 12:00

 تفرشی دکتر عملی کار -ادعانامه بر تاکید با اختراعات متن نگارش 14.00 تا 13:00

PCT  14.45 تا 14:00 داوری اختراعات داخلی، خارجی و   دکتر تفرشی 

 پذیرایی 15.00 تا 14:45

 کنندگان شرکت و اساتید پنل تخصصی با حضور مدرسان 16.00 تا 15:00
 


