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.نمودآغازدادفناورتجارینامبا1391سالازراخودفعالیتدادفالمینگو
اظتحفوحمایتکهاستگرفتهشکلمحوریایدۀاینحولدادفالمینگو

فناوریودانشمختلفحوزههایدرپیچیدهتعامالتونوینهاییافتهاز
زمینهدرمتناسبهوشمندابزارهایوتوسعهیافتهاستراتژیهاینیازمند
.استتجاریسازیخدمات

دررفتهپیشکشورهایتجربیاتازدقیقشناختدادفالمینگواصلیمزیت
صتخصازبهرهگیریمددبهپیشرفتهفناوریهایتجاریسازیخدماتحوزۀ

فعالیتهایوعالیتحصیالتسابقۀدارایمشاورانوهمکارانتجربهو
.استکشورخارجوداخلدردرخشانایحرفه

قوقیحخدماتزمینهدرکشوردانشبنیانشرکتاولیندادفالمینگو،
جدیدشاخۀدرعلمیدستاوردهایآخریناتصالنقطۀوارزشگذاریو
ودانشتجاریسازیعملیتجربۀوسویکاز«نوینفناوریهایحقوق»

ازشرکتهاوسازمانهاکالن،مراجعبرایداخلیوخارجیعرصۀدرفناوری
.استدیگرسوی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

دوریدرحقیقیوحقوقیاشخاصهمیاریدادفالمینگواصلیدستاورد
.استفناوریودانشتجاریسازیفراینددرانفعالیرویکردازجستن

بازآراییدرپایدارومؤثرنقشایفایطریقازرامهمایندادفالمینگو
حقوقیابزارهایایجادباهمراهتجاریسازیاستراتژیهایوسیاستها
.میسازدعملیپیشرفتهومتناسب
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معرفی شرکت

معرفی شرکت

مشاوردرحوزهارزیابیو
ارزشگذاریطرحهای
فناورانهودانشبنیان

اناولینشرکتدانشبنی
درحوزهخدماتمشاوره
حقوقیوارزشگذاریو
قیمتگذاریفناوری

مشاوررسمیدر
ارزشگذاریداراییهای
نامشهودوکارگزاررسمی
درحوزهخدماتحقوقی

کارگزاردرحوزه
یخدماتمالکیتفکر

وارزشگذاریفناوری

کارگزاررسمیدرحوزه
خدماتحقوقیو

ارزشگذاری

همجریتدوینآییننام
ارزشگذاریداراییهای

نامشهود

مشاوردرتنظیم
مقرراتحوزهفناوری
اطالعات،ارتباطاتو

(ICT)مخابرات

مشاورارزشگذاری
درحوزهکپیرایت

ریمشاورمالکیتفک
وتجاریسازی

مشاورتنظیممقررات
ورسانههاینوین

مجریارزشگذاری
فناوری،خدماتحقوقی

ومالکیتفکری

خدماتحقوقیو
ارزشگذاری
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معرفی شرکت

مشتریان

ی دانشگاه علوم پزشک
تبریز

شرکت توربین ماشین 
خاورمیانه

تراشه سبز تهران
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معرفی شرکت

سایر مشتریان

وهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانپژشرکت دارو درمان سلفچگانهپایهواشرکت توسعه فن آوران 

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق ها و 

نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
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معرفی شرکت

سایر مشتریان

دانش تجهیز فرزانه
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معرفی شرکت

اتمشتریان طرف قرارداد از طریق کریدور صادر

رکانی پالست شیل

شرکت امید آفرینان مهندسی شریف
جوراب نانو کاسپر

شرکت برنا پلیمر پاک

پاسارگاد

شرکت هوشمندسازان 

اشکان مهر ایرانیان
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معرفی شرکت

اتمشتریان طرف قرارداد از طریق کریدور صادر



معرفی شرکت

مشتریان طرف قرارداد از طریق صندوق 
نوآوری و شکوفایی

پارت کنترل خراسان

هورتاب توان

صبا ارتباط شریف

10



حوزه های تخصصی و مهارت ها

مذاکراتتجاریوتنظیمقراردادسرمایهگذاریوفناوریمحور

ارزشگذاریوقیمتگذاریدانشفنی،داراییهاینامشهودوسهام

خدماتتجاریسازیفناوری

مشاورهدرتنظیممقرراتحوزۀفناوریاطالعات،ارتباطاتومخابرات

خدماتمالکیتفکریبارویکردتجاریسازی

برگزاریکارگاههایآموزشیودورههایتخصصی

...ویتدوینپیشنویسآییننامه،دستورالعمل،طرحها،لوایحقانون

معرفی شرکت

1

3

4

5

6

2

7
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ویقتحقالیسنس،وفناوریانتقالتفاهمنامههایوقراردادهاتنظیموراهبردتدوین_

...ومحرمانگیونچر،جوینتومشارکتهمکاری،توسعه،

سرمایهگذاریطرحهایومحورفناوریپروژههایپیشقراردادیوقراردادیمذاکرات_

.خارجیوداخلی

oاجراییسوابقنمونه:

درحقوقیمشاورهوفناوریانتقالوتجاریسازیوتوسعهوتحقیققراردادهایتنظیم

:موضوعاتدرجملهازفناوریمختلفحوزههای

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و 
فناوری محور

بینالمللیهمکاریمشترکومشاورهحقوقیدردعاوی

...(وKWCارایهخدماتحقوقیبهشرکتزیمنس،) CMSشرکتبینالمللی

ارایهکلیهخدماتحقوقیوتنظیموتدوینقراردادهایبینالمللی

شرکتپارساپلیمرشریف

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

1

همکاریمشترکدرمشاورهحقوقیحوزهنفتوگازواعتبارسنجیشرکایایرانی
طرفهایخارجی

CBCشرکتهلندی

دارایهمشاورهدرخصوصقراردادهمکاریباشرکتهایفعالدرزمینهآبیاریهوشمن
مراتعکشاورزی

شرکتفنیمهندسیرایانآروینالگوری
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بازآراییواصالحروابطقراردادیبانمایندگانسازمان

سازمانمدیریتصنعتی

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

1

ارایهخدماتومشاورهحقوقیقراردادمشارکتفناورانهوتأسیس
شرکتمشترکالنونوسدادبانکملی

ارایهخدماتومشاورهحقوقیبینالمللیبین
(Messenger)اولمارکتویکشرکتپیامرسانبینالمللی

بررسی،اظهارنظرواصالحقراردادفناوریبهطرفیت
تیدرزمینهپیلهایسوخاتریشوستادانرژیهایتجدیدپذیر AVLشرکت

ارایهخدماتومشاورهحقوقیقرارداد
دانمارک Hempelجوینتونچرشرکترنگینزرهو
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور 1

ایرمشاورهحقوقیوخدماتمالکیتفکریدرامورحقوقىوقراردادهاىدستگاهرکتیف
)( IPSدرپروژهتدویناستراتژىهاىمالکیتفکرىبارویکردتجاریسازی

پژوهشكدۀبرقجهاددانشگاهىعلموصنعت

مشاورهحقوقیقراردادتحقیقوتوسعۀپروژۀنانورسدرپروژهتدویناستراتژىهاى
)( IPSمالکیتفکرىبارویکردتجاریسازی

دانشگاهآزاداسالمیواحدعلوموتحقیقات

درپروژهتدوینکمپرسوردوارمشاورهدرثبتاختراعوتنظیماسنادحقوقیطرح
)( IPSاستراتژىهاىمالکیتفکرىبارویکردتجاریسازی

شرکتتوسعهفنآورانهواپایه

مشاورهتنظیمقراردادومقرراتبینالمللیکسبوکار
شرکتپیچک

مشاورهمهندسیقرارداد
شرکتاوسیناطب

14



حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور 1

دارویی/وارداتتجهیزاتپزشکیمشاورهمهندسیقرارداد
شرکتدارودرمانسلفچگان

ارایهخدماتمشاورهحقوقیوقراردادهایتولیدوصادراتگیاهاندارویی

شرکتفناورانطبیعتوصنعتستایش

مشاورهتنظیمقراردادودستگاهونرمافزارشبیهسازجوشمشاورهدرمهندسیقرارداد
مقرراتبینالمللیکسبوکار

مرکزپژوهشومهندسیجوشایران

مشاورهمهندسیقرارداد
آزمایشگاهتشخیصطبیفجر

درپروژهتدوینتولیدنیمهصنعتیمواداولیهداروییتحلیلحقوقیوراهبردیپروژۀ

)( IPSاستراتژىهاىمالکیتفکرىبارویکردتجاریسازی

دانشگاهعلومپزشكیتبریز

مشاورهمهندسیقراردادوتجاریسازی
شرکتدانشبنیانمخزنفوالدرافعدابوصنعت
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهدرقراردادسرمایهگذاری
شرکتنمانوسیستمآذرهوش شرکت نمانو  سیستم 

آذرهوش 

مشاورهدرمهندسیقراردادومالکیتفکری
پتروشیمیمسجدسلیمان

مذاکرهوتنظیمقراردادهمکاریباروسیهدرحوزۀانرژیهاینو
شرکتصنایعتگرگاروین

مشاورهمهندسیقراردادوانتقالدانشفنی
شرکترایموننانواکسیر شرکت رایمون نانو 

اکسیر

مشاورهمهندسیقراردادوتدوینقراردادهایتحقیقوتوسعهونظارتبرقراردادهای
فناوریمحور

شرکتکنترلفرآیندپاسارگاد

مشاورهمهندسیقراردادوتنظیمقراردادهایبینالمللیباشرکایتجاریخارجی

شرکتسازادژ

16



حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاوره،تنظیموتدوینقراردادهایبینالمللی
مؤسسهتحقیقاتواکسنوسرمسازیرازی

منسوجاتدرتنظیمقراردادفروشدستگاهصنعتیپالسمایسردبرایآبدوستیمشاوره
پلیپروپیلن

شرکتکاوشیارانفنپویا

درتنظیمقراردادانتقالفناوریدرحوزۀبتنهایپیشساختهمشاوره
شرکتکیلوپیكوآرین

راردادمشاورهحقوقیدرتجاریسازیهیترهایتابشیکاتالیستیومشاورهدرخصوصق
فعالیتدرقالبشرکتمشترکوجذبسرمایهگذاری

شرکتبهفرآوراننوینآریاسرمد

مشاورهحقوقیقراردادهایبینالمللی،انتقالفناوریوتجاریسازیایده
Bit defenderوآنتیویروس(نرمافزارهلو)شرکتطرفهنگار

مشاورهمهندسیقراردادوتنظیمقراردادهایخدماتفناوریاطالعاتوارتباطات
(،پلتفرمهاینشراینترنتیVODخدماتارزشافزوده،تجاریسازیمحتوا،)

سامانسرمایههما
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

نفتیبررسی،مشاورهوپیشنهاداتاصالحینمونهقراردادهای
(P.O.G.C)شرکتنفتوگازپارس (IPC)ایران

مشاورهحقوقیوتدوینوتنظیمقراردادهایپیششتابدهندهوشتابدهندهجهت
(شرکتشتابدهندهفارابی)همکاریباشرکتهایاستارتاپ

 ITERمشاورهانتقالفناوریوقراردادالحاقایرانبهسازمانگداختهستهای

دفترتبادلفناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری

فرانسه Suezمشاورهانتقالفناوریوقراردادباشرکت
دفترتبادلفناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهقراردادبینالمللی
توربینماشینخاورمیانه

مشاورهحقوقیدرتنظیمقراردادهایبینالمللی
فرابورسایران
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهدرتنظیمقرارداهایبینالمللی
شرکتسوینپالسما

مشاورهحقوقیوتبادلفناوری
شرکترایموننانواکسیر

مشاورهحقوقیوتبادلفناوری
شرکتنانوساختارآویژه

مشاورهحقوقیوتبادلفناوری
چكادتوسعهبازارسام

مشاورهحقوقیومهندسیقرارداد
مرکزهمكاریهایهمگرا

شرکت رایمون نانو 

اکسیر

شرکت سوین 

پالسما  
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

اهمشاورهحقوقیوتنظیمقراردادهاواسناددرزمینۀکارگزارانفناوریباشگ
ستادنانو

ویژهتوسعهفناورینانوستاد

مشاورهحقوقیوتنظیمقراردادهاواسناداجرایمنشورچالشنوآوریوفناوری
ویژهتوسعهفناورینانوستاد

تنظیمقرارداهایداخلیوبینالمللیتأمینوصادراتگیاهاندارویی
شرکتراهبرانتجاریایرانیان

مشاورهحقوقیدرتنظیمقرارداهایمشارکتباطرفهایخارجیدرتولیدتجهیزاتپزشکی
شرکتاحیاءدرمانپیشرفته

مشاورهوتنظیمقراردادبینشتابگرواستارتاپها
شرکتاندیشهسیمرغیاس

مشاورهدرتنظیمقراردادهایبینالمللی
شرکتپردازشوذخیرهسازیسریعداده
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهپیرامونقراردادهایانتقالفناوریوجوینتونچرباطرفآلمانی
شرکتمخزنفوالدرافع

مشاورهحقوقیدرخصوصکپیبرداریازدستگاههایاختراعیوارایهاستراتژیهای
حقوقیدرخصوصحفظمحرمانگیومالکیتفکریومشاورهگامهایعملیمربوطبه

دعاویتخصصیمالکیتفکری
شرکتصنعتیخزرالكتریک

،آبفاوستادویژهتوسعهفناورینانو PNFشرکتتنظیمقراردادفیمابین

مشاورهدرخصوصشرکتدرمناقصهبینالمللیدرکشورسوریهدرزمینهنرمافزارهای
پرداختآنالین

شرکتبهینهپردازشسپهرپارس

مشاورهحقوقیوتنظیمقراردادانتقالفناوریبهآلمانوریسکهایحقوقیتأسیس
شرکتدرآلماندرراستایتجاریسازیمحصوالت
شرکتمهندسیتوانپژوهانفناورپاسارگاد

مشاورهدرخصوصایجادشخصیتحقوقیواستراتژیهایمالکیتفکری
شرکتپاآرا
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهدرزمینۀنحوهنگارشوویرایشقراردادآبونمانهای
نرمافزارتجاریبرایفروش

شرکتگاتاپردازشسپهرپارس

ارایهمشاورهدرخصوصقرارداهایهمکاریبینالمللیدرحوزه
تشکیلشبکهآزمایشگاهیتخصصی

شرکتتوسعهمهندسیالماسوارهدانش

مشاورهدرتنظیمتفاهمنامههمکاریوقراردادمحرمانگیباشرکتآمریکاییدر
زمینهتولیدمحصوالتداروییبرایآبزیان

شرکتتکژنزیست

مشاورهدرعقدقراردادخریدارمحصولومالکیتدانشفنیبینشرکا
شرکتپردیسپژوهشفناورانیزد

مشاورهدرقراردادفروشمنطقهوقرارتسهیالت
شرکتحامیانسالمتبرومند

مشاورهدرموضوعقراردادسرمایهگذاریوواگذاریسهام
شرکتپایارانرژیگسترآریا

گاتا کتشر

پردازش سپهر 

پارس

شرکت پایار 
انرژی گستر آریا
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مشاورهدرخصوصحقوقتبادلفناوری
شرکتدانشتجهیزفرزانه

سرسیوممشاورهدرخصوصقوانینمرتبطباانتقالفناوریوتنظیموتدوینقراردادکن
صادراتیواساسنامهشرکتکنسرسیوم

شرکتنیكانآرمان

مشاورهدرخصوصحفاظتازداراییهایفکریوحلوفصلاختالف
شرکتکاسپر

مشاورهدرخصوصقراردادهایانتقالفناوری
شرکتمهندسیبهینپژوهشخاور

مشاورهدرخصوصمسایلحقوقیانتقالدانشفنی
اکسیررویالطبیعت

اکسیر رویال 
طبیعت

شرکت نیکان
آرمان

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

تراشه سبز تهران

ارایهخدماتمشاورهحقوقیداخلیوبینالمللیوتدوینواصالحقراردادها
شرکتتراشهسبزوبیستاکسوئیس
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهدرخصوصقراردادتوزیعونمایندگیبهطرفیتشرکتآلمانی
شرکتبرناپلیمرپاکپاسارگاد

مشاورهدرخصوصقراردادهمکاریباشرکتاشنایدرهلند
شرکتنهالگستررویان

مشاورهدرتنظیمقراردادتأمینانحصاریبردالکترونیکآسانسور
شرکتصدرالكترونیکدنا

مشاورهحقوقیوتنظیمقراردادهمکاریهایفناورانهدرزمینهپرینترسهبعدی
بابرزیل

شرکتامیدآفرینانمهندسیشریف

مشاورهدرقراردادجذبسرمایهخارجیازطریقنمایندهبرندخارجیدرایران
شرکتعلوموفناوزینوینرهیافت

مشاورهحقوقیدرتنظیمقراردادبررسیوتحقیقپیراموناستفادهازمالچهای
سربارهایدرپروژههایبیابانزداییکشور

شرکتفوالدمبارکهاصفهان
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهحقوقیدرخصوصتجاریسازیپنجرههوشمنددربازارخارجی
شرکتهوشمندسازاناشكانمهرایرانیان

مشاورهدرارزشگذاریمحصوالتودانشفنیجهتورودبهجوینتونچرباطرفخارجی
شرکتتعاونیعصرنانو

مشاورهدرخصوصقراردادتحقیقوتوسعهساختدستگاهپالسما
شرکتمهندسیتجهیراتپیشرفتهآدیكو

مشاورهدرخصوصابعادحقوقیوارزشگذاریوتجاریسازیکرمضدپیریباپایه
نانویی

شرکتمكملسالمتپیری

مشاورهحقوقیوثبتبرندبینالمللی
شرکتارتباطشریف

شرکت ارتباط 

شریف

شرکت مکمل سالمت 

پیری

موسسهدانشبنیانبرکتمشاورهدرامورقراردادهای
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهدرخصوصمشاورهانعقادقراردادبینالمللیفروشداروبهکشورترکیه
شرکتنانوداروپژوهانپردیس

مشاورهدرخصوصقراردادهمکاریونمایندگیباشرکتچینی
شرکتپترورهانپمپ

مشاورهدرخصوصنحوهمحاسبههزینهتمامشدهوسودوتنظیمقراردادباشرکت
تجهیزاتپزشکیدرزمینهساختدستگاهجوانسازیپوست

شرکتپروتوتایپ

مشاورهواظهارنظردرخصوصقراردادتجاریسازیبابخشصنعتی
شرکتنانوماد

مشاورهدرخصوصخروجسهامدارانازشرکتواعطایقراردادنمایندگیفروشدرسایر
استانها

شرکتمكانپردازرایمند

نانو ماد

پپروتو تای

مشاورهدرقراردادهایحوزهشتابدهیوسرمایهگذاری
مرکزنوآوریفینووا
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

ملمشاورهدرخصوصقراردادهایبینالمللیتجاریسازیوفروشدستگاهشبیهسازع
جراحیچشم

شرکتآتیهپردازانظهورشریف

مشاورهحقوقیبهمرکزصنعتیسازینانوفناوریکاربردی
I CANمرکزصنعتیسازینانوفناوریکاربردی

مشاورهحقوقیدرزمینهقراردادتوزیعوقراردادجدیددرزمینهتولیدماسکوعطر
شرکتنانوتارپاک

مشاورهدرخصوصقراردادکارگزاری
شرکتداروسازیبهداشتیدکترجهانگیر

اظهارنظرحقوقیدرخصوصقراردادتجاریسازیدرآمریکا
شرکترهپویانافالک

قهمشاورهدرخصوصاختالفحقوقیباشرکتنفتیخارجیدرخصوصپرداختهایمعو
مرکزتوسعهومدیریتپروژههایصنعتنفتوگاز
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

ارزیابان
فناوری
ظهور
امیرکبیر

شرکت
دادهسامانه
متناوب

مشاورهدرخصوصقراردادکارگزاری
شرکتنانوپادشریف

اکسیر
رویان
طبیعت

قراردادتجاریسازیدرافغانستان
پیامآوراننانوفنآوریفردانگر

ارایهمشاورهدرخصوصقراردادهاومدلهایهمکاریباشرکتهایخارجیدرزمینه
ADSLنرمافزاربهینهسازیخطوط

شرکتدادهسامانهمتناوب

مشاورهدرخصوصقراردادجذبسرمایهگذاروروشهاینوینسهامداران،صاحبان
فناوریوبازاردرشرکتهایمشترک

شرکتارزیابانفناوریظهورامیرکبیر

مشاورهحقوقیدرخصوصکپیبرداریازمحصولتوسطسهامدارسابق
شرکتنانوفناورانخاور

مشاورهدرخصوصقراردادهایجذبسرمایهگذار
شرکتاکسیررویانطبیعت
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

شرکت
بهساز

مهندسی
مدرن
صنعت
حامد

شرکت
هورتاب
انرژی

مشاورهحقوقیدرخصوصنحوهاسپینآفشدندانشفنی
مرکزملیعلوموفنونلیزرایران

قراردادجذبسرمایهگذاربرایتولیدنسلجدیدکولرآبی
شرکتبهساز

مشاورهدرخصوصفروشمحصولبهخارجازکشوروموضوعاتبارنامه
شرکتپارتکنترلخراسان

مشاورهدرخصوصقراردادفروشبومماهواره
شرکتمهندسیمدرنصنعتحامد

مشاورهحقوقیدرخصوصقراردادنمایندگیوخریدازآذربایجانواسپانیا
شرکتهورتابانرژی

مشاورهدرخصوصتاسیسشرکتدرترکیه
شرکتکاوشصنعتتوس
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

دریافتمشاورهحقوقی
شرکتبهداشتمحیطاندیش

دریافتمشاورهحقوقی
ICDشرکتبینالمللیتوسعهساختمان

دریافتمشاورهحقوقیدرزمینهثبتبرنددراروپا
شرکتصباارتباطشریف

دریافتمشاورهحقوقیدرحوزهانتقالفناوریبینالمللی
شرکتدانشبنیانگروهژنوسلول

دریافتمشاورهحقوقی
شرکترادان

اصالحقراردادهایاستخدامیوحقوقی
شرکتسپنتاانرژی

صبا ارتباط شریف
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهحقوقیدرموردمحصولنمکگیاهیوجلسهباحضورسرمایهگذار
شرکتبرسادسازانکیمیا

مشاورهدرزمینهتولیداپلیکیشنکارتهدیهبانکی
شرکتپویشفناروانآرون

bpmsقراردادهایتجاریسازینرمافزار

شرکتراهبرانفناوریاطالعات

مشاورهحقوقی
شرکتآریناطبجاوید

مشاورهحقوقی
شرکتطرحواندیشهپتروآزما

مشاورهحقوقی
شرکتایوانرایانبیشابور
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهدربارهرفعاختالفقراردادبابانکمرکزی
شرکتفناروانهویتالكترونیكیامن

مشاورهاستراتژیهایحقوقیحفاظتازدانشفنیماشینهایپیشرفتهنساجی
شرکتنماپردا

مشاورهحقوقیدرزمینهالزاماتحقوقیصادراتدانشفنی
شرکترشدفناورانهکاسپین

مشاورهحقوقی
شرکتکانیپالستشیلر رکانی پالست شیل

32

مشاورهحقوقی،تنظیموتدوینقراردادهایداخلیمجموعه
شرکتتكنوتجارت

تنظیموتدوینقراردادهایتخصصیدرحوزهسرمایهگذاری
شرکتپرداختالكترونیکسداد
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

مشاورهحقوقی،تنظیموتدوینقراردادهایداخلیمجموعه
شرکتهمآوا

مشاورهحقوقی،تنظیموتدوینقراردادسرمایهگذاریمشترک
شرکتشهرکردکربندیاکسید

مشاورهحقوقی،تنظیموتدوینقراردادسرمایهگذاریمشترکبافوالداصفهان
شرکتتوسعهفناوریهایپیشرفتهموادنانوساختارنماد

مشاورهدرامورقراردادیشرکت،ثبتبرندوثبتشرکت
شرکتصنایعالكترونیکفاران

مشاورهحقوقیکسبوکار،تنظیموتدوینقراردادسهامداران
شرکتچابک

مشاورهحقوقی،تنظیموتدوینقراردادمشارکتدرتولیدوطراحیوتوسعه
PSPشرکت
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

تنظیموتدوینقراردادسهامداریوسرمایهگذاری
شرکتفراصندوقستارگان

راتمشاورهحقوقیدرخصوصجوانبمختلفکسبوکار،تنظیموتدوینگزارشجامعدرخصوصقوانینومقر
مربوطه،

انجامپروندههایمطروحهدرمراجعقضایی،تنظیموتدوینقراردادتوزیعونمایندگیداخلیوبینالمللی

شرکتزرینصنعتشفا

تنظیموتدوینقراردادهایحوزهسالمتودرمان
شرکتبهتااکسیرآریا

مشاورهحقوقی،تنظیمواصالحقراردادپیمانکاریوقراردادانتقالدانشفنی
شرکتدانشبافتالبرز

مشاورهحقوقی،ارائهنظریهحقوقیدرخصوصقراردادهایبینالمللی
شرکترایتل

تنظیموتدوینقراردادسهامداریوسرمایهگذاری
شرکتنفیسنخ
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مذاکرات تجاری و تنظیم قرارداد سرمایه گذاری و
فناوری محور

1

ثبتبرند
بانکملیایران

ارایهپروپوزالمشاورههایحقوقی
گروهمپنا



کارگزاررسمیمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدرحوزهارزشگذاری
حائزباالترینامتیازازبینتمامیکارگزاران

Bizservices.irقابلمشاهدهدرسامانه

درارزشگذاریصنــدوقنــوآوریوشكــوفــاییریاستجمهوریمشــاوررسـمی
داراییهاینامشهود

ایطرحهفنیدردانشارزشگذاریۀنحوبههیأتوزیرانراجعهناموینپیشنویسآیینتد
1393/12/16،مورخ162452بهموجبقراردادشمارۀگذاریسرمایه

سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور

اقساموطرحهاوپروژههافنیوعلمیدستاوردهایگذاریقیمتوارزیابی_
(هنریوادبیآثاروصنعتیطرحتجاری،عالمتاختراع،)فکریداراییهای

بنیاندانشهایشرکتوهااستارتاپسهامارزشگذاری_

ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های 
نامشهود و سهام

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

2

انجامامورقراردادهایارزشگذاریدانشفنیثبتاختراعات،برندوطراحیصنعتى

(1394/3/20درقالبتفاهمنامههمکارىمورخ)

پردیسدانشكدههایفنیدانشگاهتهران

کارگزاررسمیارزشگذاری

(ابازارموسسهخدماتفناوریت)ستادویژهتوسعهفناورینانووکریدورفناورینانو
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ود ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشه
و سهام

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

2

 (CMC)ارزشگذاریطرحکربوکسیمتیلسلولزخوراکی

دانشگاهتبریز

(لوکومترگ)ارزشگذاریدانشفنىساختنمونهنیمهصنعتىکیتتشخیصگلوکز
دانشگاهصنعتیامیرکبیر

ارزشگذاریشرکتتپسی
شرکتکارآفرینانسبزخلیجفارس

ارزشگذاریشرکتتلویزیونتعاملیتیوا
شرکتسروشرسانهوتراشهسبزتهران

(پیامرسانبله)ارزشگذاریشرکتفارس

(سهامیعام)شرکتخدماتانفورماتیک:کارفرما

37

3ارزشگذاریطرحرباتانساننمایسورنا

دانشكدۀمكانیکدانشگاهتهران
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ارزشگذاریاپلیکیشنشهرمن

شهرداریمشهد

ود ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشه
و سهام

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

2

ارزشگذاریشرکت

سروهیدرولیکپویا

ارزشگذاریشرکتآینهسپهرتماشا

پلتفرمفیلمگردی

(پلتفرمجاده)ارزشگذاریشرکتابتکارآفرینانافقاندیشه

بانکتجارت

ارزشگذاریدانشفنیهیترتابشیکاتالیستی
شرکتبهفرآوراننوینآریاسرمد

ارزشگذاریشرکترایانارتباطشباهنگ

بانکتجارت



و ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشهود
سهام

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

2

وردستاوردهایطرحتوسعهدانشفنیوساختنمونهنیمهصنعتیموتارزشگذاری
مگاوات4توربینی

شرکتتوربینماشینخاورمیانه

ارزشگذاریدانشفنیتولیدمنسوجاتضدامواج

کریدورفناورینانو/ستادویژهتوسعهفناورینانو

زهآنتیدانشفنیتولیددارویمونوکلونالآنتیبادیضدسرطانکایمریارزشگذاری
انسانی Ror1بادیمنوکلونالموشیضد

پژوهشگاهفناوریهاینوینعلومزیستیجهاددانشگاهیابنسینا

زشیارزشگذاریوتعیینمیزانخساراتواردهبهآثارسازمانپژوهشوبرنامهریزیآمو
توسطناشرانوزارتآموزشوپرورشبهدلیلنقضحقوقمادیومعنوی

ارزشگذاریسهامومجموعهفناوریهای

تولیدکنندهمخمرودیوارهسلولیشرکتدانشبنیانکیمیازیم

39

ازارزشگذاریطرحآنزیمهایصنعتیشویندهآلفاآمیالز،پروتئاز،سلوالزولیپ

مرکزتحقیقاتپروتئیندانشگاهشهیدبهشتی



حوزه های تخصصی
و مهارت ها

2
د و ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشهو

سهام

ارزشگذاریدانشفنیتولیدنانوآفتکشهاینورتخریبپذیر،زیستسازگاروکارآ،بابه
دندریتیک-کارگیریکوپلیمرهایخطی

ویژهتوسعهفناورینانوستاد

ارزشگذاریدانشفنیتولیدصفحاتگرماییخورشیدی
شرکتهماونانرژیاسپادانا

(ویژهتوسعهفناورینانوکارفرماستاد)

ارزشگذاریدانشفنیتولیدغشاهایسرامیکینانوساختار
ستاد ویژهتوسعهفناورینانو

40

ارزشگذاریدانشفنیتولیدنانودارویفایتولیپوزومیهوشمندحاویدوترکیبگیاهی
ضدسرطانکبدمتصلبهآنتیبادیمنوکلونال

ویژهتوسعهفناورینانوستاد

”CVT“ارزشگذارىطرحسامانهیهوشمندارتباطاتخودرویى

(کسبرتبهیسومجشنوارهخوارزمى)

جهاددانشگاهىصنعتىشریف

صندوقغیردولتیپژوهشوفناوریاستانسمنانارزشگذاری



حوزه های تخصصی
و مهارت ها

2
د و ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشهو

سهام

ارزشگذاریدانشفنیتولیدصنعتینانورنگدانهآبیفتالوسیانینمس
شرکتنیلگونرنگدانهزنجان

ارزشگذاریدانشفنیتولیدبیواتانول
«ایدرو»سازمانگسترشونوسازیصنایعایران

ارزشگذاریپلتفرمپیشبینیفوتبالمبتنیبرکشبکدوبرد
صندوقبازنشستگیسازمانصداوسیماوشرکتمدیاگسترنوینپارسیان

«بله»ارزشگذاریپیامرسانبانکی
شرکتدادهورزیسدادوشرکتچكادنوآورانعصراطالعات

ارزشگذاریطرحواکسنتریواالنکلیباسیلوزطیور
دانشگاهتبریز

ارزشگذاریبرند

سامسرویس

41

ارزشگذاریپایگاهطرفداری
گروهمالیفیروزه:کارفرما



42

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

ارزشگذاریبرندموسسهآموزشیعلوموفنونکیش
سازمانمنطقهازادکیش

ارزشگذاری
شرکتخانههوشمندهیناوا

ارزشگذاریشرکتدانشبنیان
برنامهنویساننواندیشپاسارگاد

ارزشگذاری

شتابدهندهومرکزرشدزیستفناوریپایافنیاخته

ارزشگذاری
(مجریاپتلوبیون)شرکتسیمرا

ارزشگذاریدانشفنیشرکت

سروهیدرولیکپویا

2
د و ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشهو

سهام



ارزشگذاریشرکتتوسعهصنایعتصویربرداریپرتونگارپرشیا

تجهیزاتتصویربرداریپزشكی

ارزشگذاریمکملهایداروییوگیاهی
شتابدهندهپرسیسژن

43

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

ارزشگذاریشرکترایانمهردانشسنج

بانکتجارت:کارفرما

2
د و ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشهو

سهام

ارزشگذاری

شرکتپردازشهایهوشمندناوشآریا

ارزشگذاریطرحتولیدکاتترهایآنژیوگرافی

شرکتطوبیطبکوثر

ارزشگذاریطرحتولیدلولهخونگیریخال

شرکتآروزنزیستطبپاژ



ارزشگذاریگروهراهبردبیان
حرکتاول:کارفرما

44

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

2
د و ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشهو

سهام

ارزشگذاری

24پلتفرمآمیار

ارزشگذاری

شرکتتوسعهومدیریتپروژههاینفتوگازپتروویزنپاسارگاد

ارزشگذاریآنتن

موسسهرسانهگسترفراکاو

ارزشگذاریاپلیکیشنوین

موسسهسپیدگامانپیشرورسانه

ارزشگذاریمجموعهآزمایشگاهی

شرکتآبسارکویریزد

ارزشگذاری

شرکتپیمانخطوطشرق



45

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

ذاری

2
د و ارزشگذاری و قیمت گذاری دانش فنی، دارایی های نامشهو

سهام

(نیتکو)ارزشگذاریشرکتتوربینسازاننیکان

شرکتبینالمللیسرمایهگذاریهیرمند:کارفرما

ارزشگذاریشرکتدانشبافتالبرز

(ایدرو)سازمانگسترشونوسازیصنایعایران

ارزشگذاریدانشفنیهستهمعامالتیبورس

دانشگاهتهران،شرکتمدیریتفناوریسازمانبورس

ارزشگذاری

شرکتفناورانپزشكیهیواد

ارزشگذاریبرند

فامیلیمارکت



انعقادقراردادتسهیلتجاریسازیوصادراتونمایندگیفروشدستاوردهایفناورانه
شرکتپزشكیمرساطبتجهیز

ترکیهدرایرانیفناورانهمحصوالتفروشوسازیتجاری_
ترکیهدرایرانیمحصوالتتجاریسازیتسهیلخدمات_

oجریاندریاشدهانجامپروژههایوسوابقنمونه:

خدمات تجاری سازی فناوری

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

3

انعقادقراردادتسهیلتجاریسازیوصادرات

شرکتنانوداروپژوهانپردیس

انعقادقراردادنمایندگیفروشوصادراتدستاوردهایفناورانه

شرکترنگیننانوساختار

انعقادقراردادتسهیلتجاریسازیوصادراتونمایندگیفروشدستاوردهایفناورانه

(پارسیس)شرکتسامانهجراحیهوشمندپارسه

هانعقادقراردادتسهیلتجاریسازیوصادراتونمایندگیفروشدستاوردهایفناوران

شرکتآرشامماشینفرزام

46



خدمات تجاری سازی فناوری

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

3

انعقادقراردادنمایندگیفروشوصادراتمحصوالتفناورانه

شرکتکنترلفرآیندپاسارگاد

انعقادقراردادنمایندگیفروشوصادراتمحصوالتفناورانه

شرکتشیلرفرآیندپارس

محصوالتفناورانهتسهیلتجاریسازیوصادراتانعقادقرارداد

شرکتپارساپلیمرشریف

درحالتجاریسازیدستگاهالکتروریسی

فنارواننانومقیاس

47

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتطرحوپردازشغدیر

قراردادخدماتتسهیلتجاریسازیوکارگزاریصادرات

شرکتشیوهپردازانزندگیروشن



خدمات تجاری سازی فناوری

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

3

قراردادخدماتتسهیلتجاریوکارگزاریصادرات

شرکتالفبایفناوریداتیس

قراردادتامینکاالیتجهیزاتساختمحصوالتفناورانه

شرکتپرتونگارپرشیا

2019قراردادبرگزاریپاویونپالستاوراسیااستانبول

صندوقتوسعهصادراتوتبادلفناوری

قراردادنمایندگیفروشوصادراتدستاوردهایفناورانه

شرکتنیرومندپلیمرپارس

48

قراردادنمایندگیفروشوصادراتدستاوردهایفناورانه

شرکتآریاپلیمرپیشگام

قراردادنمایندگیفروشوصادراتدستاوردهایفناورانه

شرکتفنآورآمیزهپیشرفته



خدمات تجاری سازی فناوری

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

3

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتنانوآلتینکربن

قراردادنمایندگیفروشوصادراتدستاورهایفناورانه

شرکتبنافزار

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

(جاپكو)شرکتجواناندیشانپویایقومس

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتاکسینتکتضمین

49

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتآتیهپردازانظهورشریف

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتسپنتاالكترونیکطبرستان

شرکت نانو 
نآلتین کرب



خدمات تجاری سازی فناوری

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

3

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتهیرونگارپارس

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتپارسیانآنزیمایرانیان

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتصدوراحرارشرق

مشاورهبازرگانیبینالمللیوفرایندهایصادرات-مشاورهصادراتوواردات

شرکتبرنامهپردازانآتیتک

50

مشاورهتجاریسازیفناوریدرکشورترکیه

شرکتمدیریتصادراتسالمتمحور

مشاورهبازرگانیبینالمللیوفرایندهایصادرات-مشاورهصادراتوواردات

شرکتدانشگسترانآذرساختار



خدمات تجاری سازی فناوری

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

3

عددبردالکترونیکیازشرکتآمریکایی100خرید

شرکتکنترلفرآیندپاسارگاد

تامینوترخیصنمونهمحصوالتارسالیازآلمانازگمرکترکیهوارسالبهایران

شرکتپارساپلیمرشریف

وخدماتانتقالارزصادراتدستگاهراهبریجراحیجامعباعملکردباالدرحوزهجراحیمغز
اعصابوگوشوحلقوبینیبهکشوراکوادور

(پارسیس)شرکتسامانهجراحیهوشمندپارسه

هزار800بهارزش1399بهکشورترکیهدراسفندPralatrexateخدماتصادراتداروی
یورو

شرکتنانوداروپژوهانپارس

51

بهکشورترکیهبهارزش Paclitaxel albumin boundخدماتصادراتدارویضدسرطان
میلیونیورو2.4

شرکتنانوداروپژوهانپارس

سالمرحلهصادراتمحصوالت،اتصاالتونوارهایابیارینانوپالکپلیمریبهترکیهطی7
هزاردالر490بهارزش1400-1397های

شرکتتیرانپلیمراتصاالت



مشاوره در تنظیم مقررات حوزۀ فناوری اطالعات، ارتباطات و
(ICT)مخابرات 

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

ماهوارهایورادیوییمخابراتیخدماتقانونیوحقوقیچارچوبتدوینومقرراتتنظیمدرمشاوره_
مخابراتیاپراتورهایفعالیتپروانههایبازبینیوبازآراییاصالح،تنظیم،درمشاوره_
ماهوارهایورادیوییمخابراتیخدماتارایهدهندگانبهتخصصیحقوقیخدماتدرمشاوره_
نوینرسانههایحقوقیاموردرمقرراتتنظیمدرمشاوره_
هبدادفالمینگوشرکتکلیدیهمکارانازنفرچندیایکاست،شدهآوردهادامهدرکهپروژههاییدر

.نمودهاندنقشایفایهمکاریامشاورعنوان

،VSAT،SAP)درایرانتنظیممقرراتارتباطاتماهوارهایمشاورهدرپروژۀ
GMPCS)
(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

ستمافزاریوسیمستنداتحقوقیوتدوینلیسانسهایسکوینرممشاورهدرتدوین
Xaminعامل

(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

وپیشنهاددرکشورOTTمستنداتحقوقیمربوطبهاپراتورمشاورهدرتدوین
OTTراهکارهاوضوابطموردنیازجهتارایهخدمات

(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

درکشورCDNمستنداتحقوقیمربوطبهاپراتورمشاورهدرتدوین
(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

،G 3تدوینمستنداتحقوقیمربوطبهارتقایاپراتورهایتلفنهمراهبهمشاورهدر
4GوLTEوایجاداپراتورهایمجازی(MVNO)

(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

4

52



ات و مشاوره در تنظیم مقررات حوزۀ فناوری اطالعات، ارتباط
(ICT)مخابرات 

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

مشاورهحقوقیدرپروژۀتدوینساختاروروشهایهمکاریوتعاملبخشدولتیو
(search engine)خصوصیدرطرحجویشگربومی

سازمانفناوریاطالعاتایران

مشاورهدرتدوینضوابطومقرراتنحوهارجاعپروژههاینرمافزاریواحرازصالحیت
وتدوینالگویقیمتتمامشدهکاالهاوخدمات(کنسرسیوم)شرکتهایگروهی

الکترونیکیوارائهپیشنهادبهمنظوراستقرارنظامدریافتهزینهدرایران

سازمانفناوریاطالعاتایران

خدماتمشاورهتنظیممقرراتفناوریهاینویناطالعاتوارتباطات

(عضویتدرشورایخبرگانفضایمجازی)مرکزملیفضایمجازی

IPTV.خدماتمشاورهتنظیممقرراتسازمانصداوسیمادرموضوعات

...پخشفراگیر،طیففرکانسو

سازمانصداوسیما

مشاورهدرتدوینچارچوبحقوقیوقانونیخدماتارزشافزودهتلفنهمراهدرکشور
(MVAS)

(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

4
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ات و مشاوره در تنظیم مقررات حوزۀ فناوری اطالعات، ارتباط
(ICT)مخابرات 

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

4

ایرانخخخمردیجیتر 

ایرانخخخمردیجیتر 

(Cognitive Radio)بررسىابعادحقوقیروشهاینوینتخصیصطیففرکانس

(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

(IOT)بررسیابعادحقوقیوچارچوبمقرارتیاینترنتاشیا

(رانمرکزتحقیقاتمخابراتای)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

54



تجاریسازیرویکردبافکریمالکیتاستراتژیهایپیشنهادوتدوین_
تثببینالمللیومنطقهایملی،نظامهایطریقازنوآوریهاودستاوردهاثبتوحمایت_

رایتکپیوصنعتیطرح،(برند)تجاریعالمتونام،(پتنت)اختراع

oاجراییسوابق:

خدمات مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

تدویناستراتژیهایمالکیتفکریبارویکردتجاریسازی

«ایدرو»سازمانگسترشونوسازیصنایعایران

دربرابرتولیدکنندگانکتبوزارتآموزشوپرورشحمایتازحقوقکپیرایت

وآثارکمکدرسیوآموزشی

تیازتدوینمستنداتولیسانسهایسکوینرمافزاریمبتنیبرلینوکسواقداماتحمای
دستاوردهایطرح

(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

”CVT“مشاورهدرثبتاختراعاتطرحسامانهیهوشمندارتباطاتخودرویی

جهاددانشگاهیشریف

وکنسرسیومرنوپارس90برندتندرمشاورهحقوقیموضوعاتمربوطبه

سازمانگسترشونوسازیصنایعایران

5
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یخدماتمشاورهحقوقیمربوطبهکنسرسیومواکسنتببرفک

“لیدکو ”شرکتگسترشصنعتعلومزیستی

وثبتمالکیتفکریوامورقراردادیدستگاههیدرولیکبرش
قیچیسنگ

کارخانۀسنگشریفاصفهان

خدمات مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

5

لس

پروژهسوپرجاذبمشاورهدرتنظیماظهارنامههایثبتاختراع

پژوهشگاهپلیمروپتروشیمیایران

((Rotary, Universal, Lobe, Compressor))کمپرسورهاىجدیدمشاورهدرثبتاختراع

پایهشرکتتوسعهفناورانهوا

سنگ 
شریف

مشاورهدرحفاظتوپیگیریحقوقیموضوعاتمالکیتفکری

شرکتموجنیرو
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خدماتحقوقیومالکیتفکری
شرکتایدهسیستمپردازکیش

مشاورهحقوقیواستراتژیکدرقراردادهایتحقیقوتوسعهوتجاریسازیو
سرمایهگذاری

سازمانگسترشونوسازیصنایعایران

لآکریلونیتری-مشاورهدرتنظیماظهارنامههایثبتاختراعطرحرابرپلىبوتادین
(NBR)

پژوهشگاهپلیمروپتروشیمیایران

خدمات مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی

حوزه های تخصصی
و مهارت ها

5

ایده سیستم  
پرداز کیش

خدماتحقوقیومالکیتفکری

یاسدارو

ثبتعالمتتجاریشرکت

پژواکآوایسحر
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حوزه های تخصصی
و مهارت ها

برگزاری کارگاه های آموزشی  و دوره های تخصصی 6

کارگاهآموزشىحقوقمصرفکنندهدرزمینهفناوریاطالعاتوارتباطات

سازمانتنظیممقرراتارتباطاترادیویى

کارگاهآموزشىرعایتحقوقمالکیتمعنوىاعضاىهیأتعلمىدرقراردادهاىبرون
سازمانى

پژوهشگاهپلیمروپتروشیمى

کارگاهآموزشىاستراتژىهاىمالکیتفکرىبارویکردتجارىسازى

بنیادملینخبگان-همایشملینخبگان

امههایکارگاهآموزشیباموضوعاستراتژیمالکیتفکریبارویکردتجاریسازیوچالشهایحقوقی،برن
کاربردیوابزارهایهوشمند

یکدایرانموب)مسابقاتایدهپردازیوبرنامهنویسیابزارهایهوشمند-دانشگاهصنعتیامیرکبیر
2014)

کارگاهآموزشیارزشگذاریدانشفنیوثبتمالکیتفکری

«ایدرو»سازمانگسترشونوسازیصنایعایران

ژیهایکارگاهآموزشیباموضوعحقوقمالکیتفکریبارویکردعملیبهحقوقواسترات
مالکیتفکریدرسازمانهایتوسعهایهمراهباموردکاویدرایدرو

«ایدرو»سازمانگسترشونوسازیصنایعایران

پذیرییتکارگاهآموزشیدردودورهباموضوعتنظیممقررات،شفافیت،پاسخگوییومسئول
ICTدرحوزه

سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی
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رکارگاهآموزشیدردودورهباموضوعآییننگارشحقوقیوروشهایحلوفصلاختالفاتد
سازمانتنظیممقرراتوارتباطاترادیویی-ICTحوزه

کارگاهآموزشیاستراتژیهایکاربردیقراردادیدرفرایندتجاریسازیدانشوفناوری

کریدورفناورینانو/ستادویژهتوسعهفناورینانو

کارگاهآموزشیاستراتژیهایحقوقیقراردادهایفناوریمحوروارزشگذاریداراییهای
نامشهود

دفتربرنامهریزیامورفناوریوزارتعلومتحقیقاتوفناوری
وزارتعلوم

تحقیقاتوفناوری

کارگاهآموزشیقراردادهایفناوریمحوروارزشگذاریداراییهاینامشهود

انجمنصنفیکارفرماییصندوقهاونهادهایسرمایهگذاریخطرپذیر

کارگاهآموزشیاصولتهیهوتنظیمقراردادهایبینالمللی

کریدورفناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری

وکارگاهآموزشیاصولکاربردیمذاکره،تنظیمواجرایقراردادهایمحرمانگی،تحقیق
دانشگاهامیرکبیر-توسعهوتجاریسازیدانشفنیومالکیتفکری

کارگاهآموزشیقراردادهایفناوری

شرکتفوالدمبارکهاصفهان

کارگاهآموزشیآشناییباقراردادهایانتقالفناوری

مؤسسهتجارتهوشمندهیراد
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کارگاهآموزشىاصولتهیهوتنظیمقراردادهایبینالمللیباتمرکزبرقراردادهایفروش

مؤسسهتجارتهوشمندهیراد

کارگاهآموزشىآشناییباارزشگذاریفناوری

مؤسسهتجارتهوشمندهیراد

مللیکارگاهآموزشىتبادلنظردرخصوصارزشگذاریوفناوریوتبادلوقراردادهایبینال
(باتمرکزبرکشورکرهجنوبی)درحوزۀنرمافزار

(کریدور)موسسهخدماتفناوریتابازارایرانیان

کارگاهآموزشىآشناییباقراردادهایفناوری

مؤسسهتجارتهوشمندهیراد

یکارگاهآموزشیاصولکاربردیمذاکرهوتنظیمقراردادهایهمکاریفناورانهوارزشگذار
فناوری

کریدورفناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری

کارگاهآموزشىاصولکاربردیمذاکرهوتنظیمقراردادهایهمکاریهایفناورانه

ستادویژهتوسعهفناورینانو

کارگاهآموزشىقراردادهایانتقالفناوری

مؤسسهتجارتهوشمندهیراد

کارگاهآموزشىابزارهایحقوقیبرایفناوران

موسسهخدماتفناوریتابازارایرانیان
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تدوین پیش نویس اسناد قانونی
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حوزۀفناوریهاینوین،تدوینآییننامه،دستورالعملوطرحهاولوایحقانونیدر_
بازرگانیتبلیغاتجنبههایمقرراتگذاریارزشگذاری،

رفعیاتعدیلتحریمهایخارجیعلیهمؤسساتآموزشیوپژوهشیداخلی-

7

تدوینآییننامهمرکزرشدفناوریوکارآفرینی

دانشگاهشهیدبهشتی

تدوینپیشنویسآییننامههیأتوزیرانراجعبهنحوۀارزشگذاریدانشفنیدر
1393/12/16،مورخ162452طرحهایسرمایهگذاریبهموجبقراردادشمارۀ

سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور

تدرتنظیموتدوینپیشنویسمصوباتکمیسیونتنظیممقرراتارتباطا
حوزههای

MVNO،دولتالکترونیک،ترآبردپذیری، CDN  ،OTTمختلفازجمله

(مرکزتحقیقاتمخابراتایران)پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
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