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 تذكر: تكميل فيلدهاي درخواستي الزامي است.

 60/21/79مورخ  153مصوبه ، 311523نامه شماره  شماره و تاريخ مصوبه هيات رئيسه:

 عضو هيأت علمي )مرتبه علمي: استاديار( سمت:   حسنعلي ازگلينام و نام خانوادگي: 

 و خدمات فناوريمديركل دفتر مركزي ارتباط با صنعت       

                  نوآوري و تجاري سازي/ معاونت  مكانيکپژوهشكده  پژوهشكده/مديريت:نام 

 كواالالمپور/ مالزي :كشور/شهر    2379اسفند  10الي  21تاريخ سفر: 

 سفر:  موضوع

  بازديد                            شركت در همايش خارجي                همايش داخلي  شركت در

 ساير                                            خارجي شركت در كارگاه                       شركت در نمايشگاه 

 توضيح ساير: 

از  مدرسان و سخنرانانیبرگزار شد،  کواالالمپور کشور مالزیشهر  Seri Pacific محل هتلمورد اشاره که در  ارگاهک

همچنین، مدعوین کارگاه در قالب پنج گروه از شانزده کشور مختلف آسایی و شرکت داشتند.  آسیایی کشورهای مختلف

کارآفرینی، مالکیت فکری، های تخصصی در حوزه های صورت گرفتهها و ارائهسخنرانیاغلب افریقایی دسته بندی شده بودند. 

طرح کسب و کار تهیه پژوهشی در توسعه کشورها و همچنین  های علم و فناوری و مراکزارتباط صنعت و دانشگاه، نقش پارک

دارای کیفیت باالیی بوده و غالب سخنرانان از سوابق دانشگاهی قابل توجهی تجاری سازی محصوالت فناورانه بود که و 

در ابع انسانی از نقطه نظر منهای کشور پتانسیلجایگاه و و همچنین  علمیهای ، بر ظرفیتکارگاهبرخوردار بودند. در این 

های دانشگاهی و تحقیقاتی سایر های همکاری با مجموعهتوسط اینجانب تأکید شده و زمینه فناورانهتوسعه محصوالت حوزه 

گیری از های انتقال تکنولوژی، بهرهچون روش واردیهای علوم و فناوری بررسی شد. مکشورها )به ویژه کشور میزبان( در حوزه

های پژوهشی پیشنهادات طرح، مالکیت فکری و تجاری سازی و تبادل مختلف صنعتیهای ی در حوزهتجارب متخصصین ایران

مورد و سایر کشورهای درحال توسعه های علمی و صنعتی ایران عنوان محورهای اصلی همکاری سازمان پژوهشبه ،مشترک

 بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 :، زمان، مكان(نام)شامل   عنوان كارگاه
Technopreneurship for Developing Countries, Kuala Lumpur, Malaysia during 11-15 March 

2019 
هتل ، 7931 ماه اسفند 02الی 02 یروزها ،مالزیکشور  کواالالمپورشهر  ،کارآفرینی فناورانه برای کشورهای درحال توسعه

Seri Pacific 
 ارائه شده:  /سخنرانيعنوان مقاله / پوستر

Legal challenges of bundling two products or services which are the subject of intellectual 

property rights  
 :خالصه

توانند به باشند و از سوی دیگر، میهای هر مؤسسه تجاری میترین و گاه، ارزشمندترین داراییهای فکری، از مهممالکیت

های اقتصادی به کار گرفته شوند. با پیشرفت فناوری و و قبضه کردن بازار توسط قدرت ای در جهت برتری جوییعنوان حربه

-ها برای دولتهای فکری مرتبط با فناوری های روز، کنترل، نظارت و قانونمند کردن نحوه استفاده از این داراییظهور مالکیت

-یل و الگو برداری از کشورهای پیشرو در این زمینه میهای مسئول، بیش از پیش دشوارتر گردیده و نیازمند تحلها و سازمان

هایی است که در ، یا با هم فروشی محصوالت دارای مالکیت فکری ثبت شده، از جمله روش (Bundling)باشد. باندلینگ

شته باشد. های ضد رقابتی و ضد حقوق مصرف کننده داتواند در مواردی، جنبههای حقوقی، میعین قانونی بودن در اکثر نظام



های مختلف حقوقی در رابطه با های مهم بین المللی در زمینه باندلینگ، به تحلیلدر این مقاله، از طریق بررسی پرونده

 شود.های فکری در به کاربردن باندلینگ، پرداخته میتوجیهات اقتصادی صاحبان مالکیت
 ضمائم:

                             تصوير پوستر                مقاله                                            كتاب                                  لوح فشرده 

 ساير                                 اساليد تصوير 

 

 ........................ توضيح ساير:

 

 امضاء     حسنعلي ازگلينام و نام خانوادگي تهيه كننده: 
 

 

 این قسمت توسط کتابخانه تکمیل می شود.

 شماره بازيابي:
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