
  "ثبت اختراعات و مالکیت معنوی  "و  "توسعه کسب کار"گزارش همایش دو روزه 

 ) دانشگاه علوم پزشکی تبریز( 2دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی 

 

 ثبت اختراعات و مالکیت"و  "کسب و کار"ای  اولین همایش منطقه

 سالن همایش محمدبن زکریای رازیدر  "کشوری۲منطقه معنوی کالن  

  .برگزار شددی ماه  6و  5در روز های داروسازی تبریز  دانشکده 

با حضور ریاست محترم و معاون محترم تحقیقات و فناوری  این مراسم

، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مدعوین و مهمانان وزارت بهداشت

دانشجویان،  ،ن، اساتیدیعومد ،های دانشگاه دانشکدهبرخی از روسای 

دانشگاههای مختلف استان  فناور بنیان و واحد هایدانش  شرکت های

آذربایجانشرقی و دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل، ارومیه و دانشکده 

  های سراب و مراغه شروع گردید. 

 

های دانشگاه در راستای  سیاست در رابطه با تبریز علوم پزشکی دانشگاه محترم دکتر صومی رئیسجناب آقای در بخش اول برنامه 

 ایناقدامات انجام یافته در توسعه شرکتهای دانش بنیان و تامین زیرساختهای فیزیکی و تجهیزاتی و  توسعه فناوری سالمت

 ضمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تحقیقات و فناوری دکتر جویبان معاوندر ادامه جناب آقای  دانشگاه، مطالبی را ارایه فرمودند.

داشته و به برخی از برنامه ها و سیاستهای دانشگاه در حوزه بطور خالصه بیان را ها  کارگاه همایش و خوشآمد گویی، اهداف این

 فرزین مهندس آقایو مشاور محترم امور اجرایی معاون تحقیقات و فناوری وزارت  پور دکتر نجفیآقای سپس  فناوری اشاره نمودند.

نماینده معاونت محترم امور هماهنگی اقتصادی استانداری آذربایجانشرقی، مطالبی را در خصوص سیاستهای دولت و استان مقدم 

  در خصوص مسایل مربوطه به حوزه فناوری و شرکتهای دانش بنیان بیان نمودند. 



 

مربوط به کارگاه های اصلی  دوم برنامه کهبخش  محترم وزارت، دانشگاه و استان، سخنرانی مسئوالنبرنامه افتتاحیه و بعد از 

 .، شروع شدهمایش بود

، مقدمه ای بر طراحی ها و اهداف کارگاه همایشروزه  های دو برنامهضمن بیان  دکتر علیزاده دبیر علمی همایشآقای در این بخش 

سلیمی نماینده کارگروه ارزیابی دکتر آقای  سپسبه سئواالت حضار پاسخ دادند.  و همدل کسب و کار در حوزه سالمت ارائه نمود

نموده و راه های کسب موفقیت های بزرگ و تجارب موفق را با امکانات کم ارائه  شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری

 سیاستها و خط مشی کارگزارهای ارزیابی شرکتهای دانش بنیان را بیان داشتند. 

 

 



تجهیزات پزشکی درباره پروانه ساخت تجهیزات مورد نیاز  کارشناس ادارهامیرحسینی مهندس آقای  در قسمت بعدی برنامه

 .و به سواالت حضار در این زمینه پاسخ دادند ارائه نمودههای علوم پزشکی اطالعاتی  رشته

سعه دفتر فکت های مختلف، تو های مختلف همچون ثبت شرکت درنهایت نیز برنامه روز اول با جلسه پرسش و پاسخ درباره زمینه

دکتر علیزاده پایان آقای  و دکتر جویبانآقای های کشور و ثبت اکتشافات دارویی و تجهیزات پزشکی با حضور  در سایر دانشگاه

 .یافت

 

 

 



کشوری در دانشکده داروسازی تبریز با  ۲ای کسب و کار و ثبت اختراعات و مالکیت معنوی کالن منطقه  روز دوم همایش منطقه

 .برگزار شدپنجشنبه  زرو ثبت و داوری اختراعات و مالکیت معنویموضوع 

برنامه ضمن خوشامدگویی به مهمانان،  مسئول اجرایی مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه و دکتر غالمپور آقایدر ابتدای مراسم 

به همراه عملکرد دفتر مدیریت توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم روز اول را  و مطالب ارایه شده ها برنامهمحتوای ای از  خالصه

 .دنمودنبیان حضار و مهمانان برای پزشکی تبریز 

 از قانونی حمایت درباره کوتاهی گزارش و ارایه نموده امروز به تا گذشته از را پتنت نظامتاریخچه  ،لو خانم مهندس امیندر ادامه 

 اختراع ثبت گواهی ،(Invention)اختراع مطالب خود، موضوعات مرتبط با ادامه در ایشان .ندکرد بیان فکری های دارایی

(Patent)، مخترع(Inventor) مالک و(Applicant) ، ،های اروپایی و  نمونه پتنتشکل کلی پتنت، اطالعات قانونی و فنی پتنت

های  آمریکایی، انواع جستجوی پتنت، اهمیت پتنت، روند کلی، نحوه دستیابی به بانک اطالعاتی اینترنتی رایگان و پولی و لوح

بندی  ، استراتژی جستجوی پتنت و نظام طبقهEspacenet ،Patent Scope ،uspto ،Lens های جستجوی فشرده، سرویس

 .ندیل مورد بررسی قرار داداطالعات را به تفض

 
با تاکید بر ادعانامه و کار عملی  لو ساختار متن اختراع و نحوه نگارش مهندس امینخانم در ادامه سخنان  رشیفدکتر ت آقای سپس

 .متن ثبت آنان را مورد داوری و بررسی قرار دادندو نمونه، اختراعات خارجی و داخلی بیان چندین با و  دادهشرح را 

 .به پایان رسیدپرسش و پاسخ حضار کارگاه روز دوم با برگزاری نهایتدر 

 



 فراد حاضر در همایش در طیشده و اهایی به نمایش گذاشته  اختراعات  نیز در غرفه محصوالت فناورانه و در این همایش

 .نمودندمعرفی خود را  و محصوالت مخترعین، اختراعاتفناوران و و ه این غرفه ها پرداخت از به بازدیددو روز، 

 

 

 


