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 1 فصل          

 

 IPاستراتژی

 مقدمه:

نها باعث در زمینه وسایل پزشکی است. مالکیت معنوی نه ت لکیت معنوی یک استراتژی مهم کارما   

به  رقبابلکه می تواند به عنوان یک مانع برای ورود سایر  های قانونی می شودکاهش هزینه های قرارداد

ای اینکه سرمایه گذارتصمیم به بر برای یک نوآور عامل اصلیعمل کند. همچنین مالکیت معنوی  بازار

 سرمایه گذاری کند به حساب می آید.

از پروزه ی بنیان نهادن یک دانش خالص یک استراتژی موثر حق مالکیت،بهترین راه برای توسعه ی    

با تجربه ، کار کردن سالیانه در دنباله روی ثبت اختراع و اینکه بفهمیم  IPشورای  ثبت اختراع ، استخدام

 و نیاز به تغییرات مداوم دارد. ثبت اختراع یک روند تدریجی است

 

 اساس مالکیت معنوی

وی مشکل و پیچیده لکیت معنهدایت در نمای ما در آمریکا، همیلیون امتیاز نام 1.2با وجود بیش از    

موضوعاتی که نوآور در زمانی که قابلیت  اولیوجود دارد که  دسته ی استراتزی مالکیت معنوی وداست.

بنیان  اینکه استرادژیهایی برای است و دیگری دنبال می کند در ذهن داشته باشد ثبت اختراع تا اجرا را

 داشته باشد.  IPنهادن فرایند مدیریت 

 

 دنبال کردن پوشش ثبت اختراع: های استراتژی
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برای نو اوران به از آن ها  نگرانی های مهمی  وجود داردکه مقدار زیادی ی های بسیاریژاسترات   

 وجودمی آورد.

حق ثبت  موقت را ثبت کنیم یا بطور مستقیم بهن است که آیا یک فرم درخواست یک سوال رایج ای

اختراع موقت این امتیاز را دارد که به نوآور حمایت یک سال وقت  در کل ثبت اختراع کامل عمل کنیم؟..

 اضافی را در مقایسه با نو آوری که در خارج از آمریکا ثبت می کند میدهد.

سوال متداول دیگر این است که آیا ممکن است فرم در خواست حق ثبت موقت را ارتقا یا تغییر داد ،     

ان فرم را ارتقا یا تغییر دادو و در این رابطه نو آور می تواند یک فرم جواب منفی است در این مورد نمی تو

 درخواست ثبت اختراع را تنظیم نماید.

 استخدام کمک قانونی :

مند را خودشان پر می کنند ، خیلی سوددر حالی که بسیاری از نو آوران فرم ثبت اختراع موقت 

رسی کند. برای پر کند یا قبل از ارائه آن را برخواهد بوداگر یک متخصص در این زمینه باشد که فرم را 

یافتن یک کارمند یا وکیل ثبت اختراع مهم است که دنبال کسی باشیم که قابلیت فایل کردن امتیاز نامه 

 های دستگاه های پزشکی مشابه را داشته باشد.

است با وجود  ماست مهع که از لحاظ جغرافیایی نزدیک نوآوربت اختراکار کردن با یک وکیل ث

 د بسیار مهم تر است.ی که در زمینه ی پزشکی تجربه داراین یافتن کس

 

 استراتژی های بین المللی فایل کردن : 

  USبین المللی باید با هزینه ها و  مزایای مربوط به پرونده سازیهای خارج از  IPیک استراتژی 

خارجی نیاز به یک تعهد  مالی برجسته دارد . این هزینه ی باال به  ه داده شود هر فرم ثبت اختراع توسع

ت دیگر متفاوت دلیل نیاز برای خدمات ترجمه ی حقوقی تخصصی انتخاب کشور ها از حالتی به حال

 است.

 استراتژی مدریت نمونه کار :

( ثبت اختراع دارندتا بر روی توسعه (filingتاکید بیشتری بر روی فایل کرد بسیاری از نوآوران 

خطرات قابل توجهی دارد که می تواند اثر منفی بر روی توانایی  IPی یک استراتژی جامع ، این شیوه از 
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ارزشی که یک  IPبا انتخاب یک شیوه ی فعال برای اداره ی  نوآوران برای باال بردن بودجه داشته باشد.

   ت می کند می تواند تکامل یابد.  شرکت از سرمایه گذاران دریاف

و  محافظت کردن از اختراعاتش به کنترل کردن رقابت ، ساختن بازارها ،دریافت کردن درآمدها

کار. و استراتژی کسب

 

 

 

 

 : ویژگی اصلی پورت فولیو ثبت اختراع موثر

 ثبت اختراع ها باید محصوالتی را که توسعه می دهند پوشش دهد. حق  -2

ویژگیهای وسیله ی  جدید را  برای ورود ایجاد کند . کافی نیست نو آور فقط موانع را حتی -1

کند بلکه باید پیش بینی کند چه کسی وسیله ی مشابه می سازد و یا وسیله ی مشابه  ثبت

 سعه دهد تا مانع آن شود.نسل بعد را پیش بینی کندو حقوق ثبت اختراعی برای آن تو

و کار به کمک همه ی اعضاء از لحاظ داخلی توسعه ی استراتژی های برنامه ریزی کسب  

 به صراحت برای مرتب کردن پیشرفت انجام شده صرف شود. دتوجه بای تیم،زمان و
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 و ت خارجی یعنی اینکه بعضی از اعضاء تیم باید بر روی نظر سنجی و درک آنچه رقیبانرانظ

منظم تمرکز کنند. این فرایند به هدف به  پایه یبر روی یک  و دهندرقیبان بالقوه دارند انجام 

 روز ماندن کمک می کند.

 استراتژی دفاعی : 

که نوآوران می توانند دنبال  است این استراتژی ارائه دهنده ی آشنایی بیشتری از شیوه هایی   

بکار اشاره می کنند که دیگران را از ساختن یا عاهایی دو اهای در حال توسعه  الگوبه آنها  .کنند

 می کند. رومآور اختراع کرده محبردن و فروختن فناوری که نو

 استراتژی های تهاجمی :

به شیوه ای که به دورنمای رقابتی نگاه می کند و سعی می کند از موقعیت ثبت اختراع دیگر     

بصری باشد و سخت تر از استراتژی دفاعی  بهره ببرد. این استراتژی تمایل دارد کمتر ها شرکت

پیش بینی مسیری است که رقیب ممکن است برود  و  استراتژی تهاجمیقدم در است. اولین 

 که آن شیوه و مسیر را بالک کند. IPایجاد 

دنبال کردن در  همه ی این استراتژی های دفاعی و تهاجمی نیاز به یک سطح باالیی از پشتکار

 شرکت های رقابتی است. باره یدر اطالعات

 استراتژی مربوط به زمانبندی ثبت اختراع ها:

حق ثبت اختراع واقعی زمانی آغاز می شود که که دستگاه اختراع شده توزیع شود. بین تاریخ    

شرکت های دیگر جلوگیری  ورود انتشار و تاریخ صدور یک ثبت اختراع نوآوران نمی توانند از

 کنند.

 اختراع :دعوی حقوقی ثبت 

در موارد  وجود دارد. یدعوی حقوقی دستگاه پزشک برای آگاه شدن در بالقوه  چندین نتیجه ی

که مورد به اندازه ی کافی واضح است که آن ها یک در دادگاه ها ممکن است درک کنند نا

 دستورالعمل علیه آن صادر کنند که متهم به نقض است.

 فعالیت خود را در فروش و حراج دستگاه متوقف کند. دمتعاقبا شرکت ناقض ثبت اختراع بای
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پیشنهاد جدیدی را ارائه داد که شرکت ها بتوانند بکار ببرند برای  1122قوانین آمریکا در سال 

 قوی کردن امتیاز نامه هایشان

مکانیزم پیش دادرسی مکانیزمی را ارائه می کند که اشخاص  : ارسال های پیش دادرسی -2

 رم درخواست ثبت اختراع یک رقیب نظارت و اثر بگذارند.ثالث روی پیگرد ف

 

 

امتحانات مکمل وسیله ای را برای یک شرکت محیا می کند برای قوی  : امتحانات مکمل -3

 .کردن حق ثبت اختراع اش
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 3فصل      

 

 R&Dژی استرات

 مقدمه:

یاز های نشان داده که از نظر فنی امکان پذیر است و می توان به ن ها مایشاکتشافات اولیه و آز

 .کاربر پاسخ داد

هزاران ساعت کار،منابع و مواد خام اولیه و تجهیزات متنوع و گران قیمت به مهندسی و آزمایش  

 R&Dکند و یک محصول نهایی تولید کند این  ده می شود تا بطور پیوسته یک پروژه را اجرااختصاص دا

 تحقیق و توسعه(   R&Dاست )  
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که مورد نیاز در زمینه ی تکنولوژی پزشکی معموال به یک کار علمی و مهندسی اشاره می کند 

توسعه   R&Dبرای گرفتن مفهوم از یک نمونه ی اولیه به یک دستگاه نهایی آماده کاربری است . هدف 

 ربری و مشخصات فنی براورده شود.یک سری پیشرفت ها  است تا زمانی که تمام تمام نیاز های کا

 

 : R&Dاساس استراتژی 

از در زمینه دستگاه های پزشکی اشاره شده  یتحقیق و توسعه بعضی وقت ها به عنوان مهندس

ی به شدت به فعالیت هایی وابسته شده که مربوط به یک یا توسعه ی فناوری های پزشک طراحی وزمان 

 چند رشته ی مهندسی است.

توسعه و تحقیق معموال شامل همه ی فعالیت های زمینه ی فرایند های نو آوری پزشکی، در

 متفاوت است.پزشگی  نوآوری هایدر انواع  آزمایشاست.نوع  آزمایشیمهندسی و 

مفهوم اولیه به یک ک برای تبدیل ی توانایی یک شرکت استراتژی تحقیق و توسعه بطور کلی

از کارهای دیگر برای زنده ماندن آن  بسیاری یه به یک محصول نهایی بافهوم اولاثبات منمونه ی اولیه،

 است.

 قیق و توسعه مهم است:ه چرا یک شیوه ی استراتژی برای تحدالیلی ک

 نقش تعیین کننده ای که در مورد نیاز های اصلی دارد-2

کردن به ارائه چهارچوب مهندسی بهینه سازی برای توسعه تکنولوژی شرکت به منظور اشاره -1

 مهمترین خطرات فنی .

 رویکرد دریافت فید بک از کاربر-3

 پیوند بین استراتژی تحقیق و توسعه در برنامه ریزی :

و برای  یک استراتژی تحقیق و توسعه می تواند به عنوان رویکرد کلی یک شرکت در نظر گرفته شود

 .رسیدگی به چالش های مهندسی کلیدی پیش بینی شده در توسعه محصول نهایی

معموال نوآوران یک ایده ی کلی از آنچه یک مفهوم نهایی باید انجام دهد و اینکه چگونه آن را حل کند و 

. مشخصات فنی مهم را بر اساس کاری که انجام را در نظر می گیرند نیاز های کلیدی کاربر را براورد کند



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید




