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کارگاه جستجوي پتنت و آشنایی با ابزار تحلیل پتنت
مدرس

دکتر امیرحسین برنایی

بسمه تعالی

فلسفه ي جستجوي پتنت•

پتنتها از چه نوع اطالعاتی برخوردار هستند•

مراحل جستجوي پتنت•

ابزارهاي جستجوي پتنت•

استراتژي جستجوي پتنت•

آشنایی با ابزار تحلیل پتنت•
2
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)حوزه تحقیقات(جلوگیري از دوباره کاري در تحقیقات و نوآوري 

)راعثبت اخت(بررسی و مقایسه قابلیت پتنت شدن دستاوردهاي جدید 

)حقوقی و دادگاه(جلوگیري از نقض ناخواسته اختراع دیگران  

)تحلیل فنی(بهره برداري از فناوري هاي موجود در اختراعات 

)تحلیل فنی(نوآورانهاستخراج اطالعات از فعالیت هاي 

)تحلیل رقابتی(رقبا نوآورانهاستخراج اطالعات از فعالیت هاي 

)تحلیل راهبردي(شناخت روندهاي اصلی در یک حوزه فناوري 

4
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اطالعات فنیاطالعات مستخرج از بخشهاي فنی •

اطالعات مستخرج از ادعا نامه و همچنین وضعیت حقوقی•
یک پتنت

اطالعات حقوقی

اطالعات مخترعین، صاحب اختراع، محل ثبت اختراع •
و اطالعات مرتبط با کسب

کار

توسط سیاست گذارانپارامترهاتحلیل جمیع •
ت اطالعات مرتبط با سیاس

گذاري

6

نوع نیاز ما به اطالعات

استراتژي جستجو

ابزارهاي جستجو
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نوع نیاز ما به اطالعات

استراتژي جستجو

ابزارهاي جستجو

8
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تبانک اطالعات پتن

ü کشورهاي مختلفپتنتهايگستردگی
üامکان ترجمه همزمان
üامکان تلفیق عبارت هاي جستجوي پتنت
üند امکان جستجو در بخشهاي مختلف پتنت مان

)عنوان، خالصه، توصیف نامه و ادعا نامه(

و فرمول عبارت سازي جستجو 
منطقیعملگرهايسازها و 

üساخت عبارت هاي کلید به جاي کلمات
üکوتاه سازي عبارتهاي جستجوکلیدي
üAND, OR, NOT

نام مالکین اختراعüسایر اطالعات موجود در اختراع
üنام مخترعین
üکد هاي طبقه بندي
ü پتنتهامراجع موجود در

10
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vهت بانکهاي اطالعاتی بر اساس نوع کارکردي که دارند میتواند ابزاري ج

.جستجو پتنتها، تحلیل و یا مقایسه هاي حقوقی اختراعات باشند

v تمام پتنتهاي ادارات ثبت اختراع % 100هیچ بانک اطالعاتی وجود ندارد که

.جهان را پشتیبانی کند

v گاهی اوقات براي انجام جستجو نیاز است که از چند بانک اطالعات

.استفاده شود

vمیشودبانکهاي اطالعاتی به دو دسته کلی رایگان  و پولی تقسیم بندي.

بانکهاي اطالعاتی

12

پولیرایگان

بانکهاي اطالعاتی 
رسمی ادارات ثبت 

اختراع

بانکهاي اطالعات 
خصوصی جستجوي 

پتنت

بانکهاي اطالعات 
تحلیل پتنت
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Country/Organization URL
Australia http://www.ipaustralia.gov.au
Canada http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html

Chile http://www.inapi.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&It
emid=55&lang=es

Czech Republic http://www.upv.cz/en/client-services/online-databases/patent-and-
utility-model-databases.html

European Patent Office http://www.espacenet.com
Eurasian Patent Organization (EAPO) http://www.eapatis.com/ensearch/

Finland http://www.prh.fi/en/patentit/tietokannat/patinfo.html
France http://fr.espacenet.com/

Germany https://dpinfo.dpma.de/index_e.html
Hungary http://www.hipo.gov.hu/kereso/

India http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm
Ireland http://www.patentsoffice.ie/en/patents_searching.aspx
Japan http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

Latin America http://lp.espacenet.com/
New Zealand http://www.iponz.govt.nz/cms/banner_template/IPPATENT

OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market - Trademarks and
Designs)

http://oami.europa.eu/en/default.htm

People's Republic of China http://english.sipo.gov.cn
Republic of Korea http://k2epat.kipris.or.kr/k2epat/searchLogina.do?next=GeneralSearch

http://k2epat.kipris.or.kr/k2epat/searchLogina.do?next=ItemSearch
http://www.koreantk.com/en/

Romania http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8
Russian Federation http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/

Singapore http://www.epatents.gov.sg/PE/
Slovakia http://www.upv.sk/?databases-and-registers
Slovenia http://www2.uil-sipo.si/dse.htm

Spain http://invenes.oepm.es
Switzerland http://www.swissreg.ch

Thailand http://patentsearch.moc.go.th/DIPSearch/PatentSearch/SearchSimple.as
px

United Kingdom hhttp://www.ipo.gov.uk/patent.htm
United States of America http://www.uspto.gov/patft/index.html

http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk

14
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بانکهاي رایگان آموزشی در این دوره

FPOسرویس جستجوي

freepatentsonline.com

جستجوي گوگل پتنت سرویس 

Patents.google.com

18
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qپتنتبنديطبقه)Patent Classification(

یاراعاختثبتاداراتکارشناسانآناساسبرکهاستروشیپتنتطبقه بندي•
تنت هايپیاپتنتتقاضانامه هايقبیلازاختراعاتکنندهافشااسنادافراد،سایر

.دکننمیدسته بنديآنهافنیموضوعمشخصه هايبهتوجهباراشدهگرنت
اختراعاتیااختراعهمانکنندهافشااسنادسرعتبهتوانمیپتنتطبقه بنديبا•

.کردپیدارامشابه
امادبوپتنتاسنادکردنمرتببندي،طبقههايسیستمتوسعهازاولیههدف•

زیابیباجهتمفیدجستجويابزارایجادپتنت ها،طبقه بنديازاصلیهدفامروزه
.می باشدشدهثبتپتنت هاي

کنندگاناستفادهتمامبراياطالعاتگزینشیاشاعهبهپتنتطبقه بنديالبته•
آمارهايارائهومشخصزمینه هايدرفناوريوضعیتبررسیپتنت،اطالعات

25.می کندکمکنیزپتنتبهمربوط

q2-پتنتبنديطبقه)Patent Classification(
International(پتنتبین المللیطبقه بنديسیستم• Patent Classificationیا

IPC(استشدهایجادبین المللیتوافقاساسبر.
اختراعثبتوتجاريعالئمادارهتوسط)USPC(آمریکاپتنتطبقه بنديسیستم•

.استگرفتهشکلUSPTOآمریکا
IPCسیستمازو)EPO(اروپااختراعثبتادارهتوسطECLAاروپاطبقه بنديسیستم•

.استشدهاقتباس
واختراعثبتادارهتوسط)DEKLAوDPK(آلمانپتنتبنديطبقههايسیستم•

.استشدهایجاد)DPMA(آلمانتجاريعالئم
)JPO(ژاپناختراعثبتادارهتوسط)F-termsوFI(ژاپنطبقه بنديهايسیستم•

.استشدهایجاد
Cooperative(پتنتمشتركطبقه بنديسیستم• Patent ClassificationیاCPC(

.استآمدهبوجودUSPTOوEPOبوسیله
26
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G Physics

G01 Measuring; Testing

G01N INVESTIGATING OR
ANALYSING MATERIALS BY
DETERMINING THEIR
CHEMICAL OR PHYSICAL
PROPERTIES

G01N
33/00

Investigating or
analyzing materials by
specific methods not
covered by groups G01N
1/00-G01N 31/00

28

http://web2.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/#refresh=page
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B82 NANO-TECHNOLOGY [7]

Note(s)
In this class, the following terms are used with the meaning indicated:

· “nano-size" or "nano-scale" relate to a controlled geometrical size below 100 nanometres (nm) in one or
more dimensions; [2011.01]

· “nano-structure” means an entity having at least one nano-sized functional component that makes physical,
chemical or biological properties or effects available, which are uniquely attributable to the nano-
scale. [2011.01]

B82Y SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANO-STRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF
NANO-STRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANO-STRUCTURES [2011.01]

B82Y 5/00 Nano-biotechnology or nano-medicine, e.g. protein engineering or drug delivery [2011.01]
B82Y 10/00 Nano-technology for information processing, storage or transmission, e.g. quantum computing or
single electron logic [2011.01]
B82Y 15/00 Nano-technology for interacting, sensing or actuating, e.g. quantum dots as markers in protein
assays or molecular motors [2011.01]
B82Y 20/00 Nano-optics, e.g. quantum optics or photonic crystals [2011.01]
B82Y 25/00 Nano-magnetism, e.g. magnetoimpedance, anisotropic magnetoresistance, giant
magnetoresistance or tunneling magnetoresistance [2011.01]
B82Y 30/00 Nano-technology for materials or surface science, e.g. nano-composites [2011.01]

qپتنت،مشتركطبقه بنديسیستمCPC

ادارهتوسطمشتركبطورکهاستسیستمی،CPCپتنتمشتركطبقه بندي•
هماهنگجهتآمریکاتجاريعالئمواختراعثبتادارهواروپااختراعثبت

.استشدهدادهتوسعهپتنت،طبقه بنديقبلیسیستم هايکردن
مراتب،سلسلهقبیلازIPCسیستمویژگی هايتمامCPCسیستمبنابراین•

.کردحفظراآنگسترشقابلیتوعناوین
دارايECLAسیستمو70000ازبیشدارايIPCسیستمحالیکهدربهرحال•

مکان250000ازبیشCPCسیستممی باشد،طبقه بنديمکان130000ازبیش
.باشددقیقبسیارسیستماینمی شودسببکهداردطبقه بندي

•

30
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qسیستمساختارCPC
وگروه هافرعی،طبقاتطبقات،بخش ها،دارايIPCهمانندCPCطبقه بنديسیستم•

.می باشدفرعیگروه هاي

31

qسیستمساختارCPC

.داردIPCبهنسبتبیشتريبسیارفرعیگروه هايوزیرمجموعه هاCPCسیستم•
ارقامترکیبدارايامامی شودشروعIPCگروه هاينمادبافرعیگروه هايایننماد

.می باشدبیشتر

32
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qمراتبیسلسلهساختارCPC

33

q4-سیستمویرایشCPC

IPCسیستمبهرحال.می باشدIPCسیستمبامشابهCPCسیستمبازنگريفرایند•
.می گیردقراربازنگريموردماهانهبصورتCPCسیستمامامی شودویرایشساالنه

:ودمی شمنتشررسمیوب سایت هايدرسیستماینرويبرشدهانجامتغییرات•
ü http://www.cooperativepatentclassification.org
ü http://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc.html

ü worldwide.espacenet.com/classification

üسیستمبرايوایپووب سایتدرIPC،گزینهزدنتیکبامی توانShow CPC/FIدر
سیستم هايدرکهرااضافیکدهايازبرخیمحدودبطورسایتاینراستسمت
CPCیاFIسیستمبهنسبتIPCکردمشاهدهداردوجود:

ü http://web2.wipo.int/ipcpub34
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نوع نیاز ما به اطالعات

استراتژي جستجو

روش جستجو، محل جستجو، 
نوع اطالعات مورد جستجو
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موضوع اصلی جستجو در عنوان یا 
چکیده

متردقیق سازي موضوع مورد جستجو با جستجو 
مورد نظر در ادعا 

اضافه کردن یک محدودیت فنی جزئی
)  کاربرد خاص، ماده خاص(

(Title OR Abstract)

(Title OR Abstract)

AND (Specification)

AND (claim)
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Combination
searches

Iterative approach

42
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جستجوقابلاسناد•

ü US patents
ü EP documents
ü PCT patent applications
ü German Patents
ü JP abstracts
ü And Non-patent Literature

43

vمزایا
üامکانات مناسب جستجو
üامکان ذخیره جستجو
üامکان ساخت سبد پتنت
ü از نتایجاکسلخروجی
üکلمات کلیديهایالت

vعیب

üمحدویت تعداد ادارات ثبت اختراع در بانکهاي اطالعاتی

44
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üجستجوي ساده

46

üجستجوي ساده
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üجستجوي ساده

48

üجستجوي ساده
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üQuick Search

50

üQuick Search
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üQuick Search

"Zinc oxide" and nanorod and synthesis

52

üExpert Search

Field/keyword including Operators
1 2 3 4
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üExpert Search

54

üExpert Search
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55

üExpert Search

Syntax instructions

http://research.freepatentsonline.com/help#jump-up

56

üمراحل جستجوي اختراع

تعیین مشخصه ها-1

تعیین عبارت هاي جستجو-2

بکارگیري استراتژي جستجو  -3
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1مثال 

یسماترازاستفادهبامختلطزمینهغشاهايسنتز:اختراعموضوع
طبیعیگازجداسازيجهتزئولیتیپرکنندهوپلیمري

:مشخصه ها و ادعاها•

ü غشاهاي زمینه مختلط سنتز
ü پلیمريسنتز غشاهاي زمینه مختلط با استفاده از ماتریس
ü و پلیمريسنتز غشاهاي زمینه مختلط با استفاده از ماتریس

زئولیتی پرکننده 
üجهت جداسازي گاز طبیعی

57

1مثال 

:جستجوهايعبارت

Search Term 1: (“Mixed Matrix Membrane” or MMM or
“Hybrid Organic Inorganic Membrane”)
Search Term 2: zeolite
Search Term 3: (“natural gas” or methane or CH4 or carbane
or “marsh gas” or “Carbon tetrahydride”)
Search Term 4: (separate* or purif* or select* or divid* or
split* or partit* or filter*)

58
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2مثال 

سیداکحضوردرآنیلینپلینانوساختارهايسنتز:اختراعموضوع
نندهکدوپهعنوانبههیدروکلریکاسیدوسختالگويعنوانبهروي

:مشخصه ها و ادعاها•

üسنتز نانوساختارهاي پلی آنیلین

ü سختدر حضور اکسید روي به عنوان الگوي

ü اسید هیدروکلریک به عنوان دوپه کننده استفاده از و

59

ü 2مثال

:جستجوهايعبارت

Search Term 1: (Polyaniline? or PANI?)
Search Term 2: (“nano particle” or nanoparticle or “nano
structure” or nanostructure or “nano powder” or nanopowder
or “nano material” or nanomaterial or “nano size” or nano siz*
or “nano meter” or nanometer or “nano scale” or nano*)
Search Term 3: (ZnO or “Zinc Oxide” or “Zinc white” or
Calamine or “Chinese white” or “flowers of zinc”)
Search Term 4: (“hydrochloric acid” or Hydrochloride or
“hydrogen chloride” or HCl)

60
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61

62

United States WIPO

Europe Russia

Japan Germany

China The United Kingdom

South Korea Canada

France Spain

Belgium Finland

Denmark Luxembourg

The Netherlands
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63

64

https://patents.google.com/

ندي در سرویس جدید خود در حال توسعه مفهوم جدید به نام جستجو از بر اساس کد طبقه بگوگل
.اختراعات است

بر این اساس در حال توسعه طبقه بندي ماشینی همه مستندات اعم از کتب و مقاالت است
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65

https://patents.google.com/

Boolean syntax
AND
OR: (safety OR seat) AND belt

Proximity

NEAR
AJD, AJDx, ADJ/x,
SAME

66

https://patents.google.com/

Wildcards or truncation
The wildcards are ? (zero or one character),
• $ (zero or more characters),
• $x (zero to x characters),
• and # (exactly one character).

Searching in title, abstract, claims, CPC

TI=(safety belt)
AB= for the abstract
CL= for the claims
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پتنتگوگلتمرین جستجو در 

68
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:شاملعبارت است از فرآیندي گام به گام 

، پتنتهااستخراج داده هاي پیچیده و متعدد •

تحلیل و آنالیز داده ها •

، نمودار و جداولگرافهانمایش ساده آن به صورت •

69

ی از با اهدفهمه پتنتهاي یک حوزهبندي و آنالیز اطالعات استخراج،  دسته 

:پیش تعیین شده از قبیل

)Technology Trend(فناوري و سوي شناخت چهارچوب و سمت •

)Competitors and  Strategic Partners(شناخت بازیگران اصلی•

)claim Analysis(حقوقی چهارچوبهايشناسایی •

)Technical Needs(شناخت راه حل هاي موجود براي مشکالت فنی •

70
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تعیین نیازها بر
اساس اطالعات 

اولیه

جستجوي و 
غربالگري پتنت

استخراج و تحلیل
داده

به کارگیري در فرایند 
تصمیم گیري

از منظر تجاري

از منظر فناوري

از منظر حقوقی

72
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75

گستردگی 

تنها منبع 

شرح دقیق

ساختار واحد 

اطالعات متمرکز 

هزینه ناچیز 

طبقه بندي استاندارد 

)به کمک ابزارهاي پیشرفته(امکان انجام انواع جستجوها

انواع و سطوح تحلیل پتنت

76
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77

تعیین روند زمانی، آماري بازیگران

...ت وتعیین صاحبان فناوري، مخترعان، محل ثب

فناوريطبقه بندي و تحلیل داده هاي فنی مربوط به

78
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79

یل استفاده از نتایج این نوع تحل
اشدمی تواند بسیار گمراه کننده ب

80

ل باید در استفاده از نتایج این تحلی
در سایر داده هاي اثبات کننده نیز

.نظر گرفت
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81

ق در این نوع تحلیل تعریف دقی
.موضوع کلید موفقیت است

82

تحلیل انسانی ینیمه ماشینتحلیل تحلیل ماشینی

ده وابستگی به بانک دا
در تحلیل داده ها 

انسانیغربالگري

پتنت خوانی 

تحلیل فنی جامعارائه

لیست پتنت

داده تحلیلبانک

ستاستفاده از روش تحلیل نامناسب براي استخراج داده یک اشتباه رایج ا
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5

هاي نتایج تحلیل پتنت یک موضوع به روش هاي مختلف می تواند تفاوت-1

.بسیار زیادي با هم داشته باشند

مهم انتخاب اینکه در چه مرحله اي از چه روش تحلیلی استفاده کرد، بسیار-2

)هر چه اطالعات ما کمتر سطح پائین تر تحلیل. (است

.ی گرددبه طور کلی تکیه ي صرف بر تحلیل ماشینی به هیچ وجه توصیه نم-3

تخوش در طول یک پروژه تحلیل پتنت انسانی، نباید متدولوژي جستجو دس-4

)جامعه آماري تحلیل باید ثابت باشد(. تغییر شود

.یده شودنتایج یک تحلیل پتنت باید در کنار متدولوژي پیاده سازي آن سنج-5

84

گستره موضوع

وع
وض

قم
عم

)
ی

فن
(

محدوده ي مناسب تحلیل 
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85

جستجو بر 
اساس سرچ 

ترم

حذف حوزه 
هاي فنی غیر

مرتبط

محدود سازي 
سال جستجو

محدودیت 
سازي ادارات 
ثبت اختراع

محدود سازي 
صاحبان 
فناوري

IPCحذف 
کدهاي غیر

مرتبط

ن استراتژهاي با در نظر گرفتن دقیق  تری(بسته به موضوع تحلیل تفاوت بین نتایج جستجو  ن استراتژهاي با در نظر گرفتن دقیق  تری(بسته به موضوع تحلیل تفاوت بین نتایج جستجو 
.درصد می تواند باشد70تا 30، قبل و بعد از غربالگري بین )جستجو

86
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88

شاملعاماطالعات)1

üاختراعموضوعوعنوان

üاختراعامتیازدارندهمخترعنام

üپتنتانتشاروثبتزمان

üبنديطبقهکد(بنديطبقهحوزه(

üپیشینارجاعات

üپسینارجاعات

üخانوادههمپتنتهايتعداد

üحقوقیوضعیت

üثبتگستره

:تحلیل هاي مشتق از
تعیین روند فناوري-
بازیگران اصلی-
چرخه فناوري-
فناوري هاي اصلی-
فناوري هاي ارزشمند-
انتخاب پتنت هاي ارزشمند-
.....و
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üمیشودپتنتآنبهآیندهدرکهارجاعاتی:پسینارجاعات.

üکشورهايدرپتنتکهدفعاتیتعداد:خانوادههمپتنتهايتعداد

.پتنتیکازشدهمشتقپتنتهايیاشودمیثبتمختلف

üاندبودهپتنتیکثبتمحلکهکشورهایی:ثبتگستره.

90

Aliveزنده یا 

•Pending :تقاضانامه اي پتنتی که در حال بررسی است.
•Granted :تقاضانامه تایید شده و تمدید شده.

Deadمرده یا 

•Lapsed :تقاضایی که در حین بررسی رها شده یا پس از تایید در یکی از مراحل تمدید نشده است.
•Revoked:پتنتی که در دادگاه باطل شده است.
•Expired: ساله آن تمام شده است20پتنتی که مدت.
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91

üوعاخترااینبرحاکمکلیعلمیاصولتشریحشامل،پایهفنیتاطالعا

مرتبطاختراعات

üشدخواهندحلنظرمورداختراعبکارگیريباکهمسائلیومشکالت.

üاختراعازايخالصهتشریح)Abstract(

üهانقشه

üآنسازيپیادهواختراعکاملتشریح

üادعاها)Claims(وبقلمخترع،اعتقادبهکهاستموارديازفهرستیشاملکه

استقبلیکارهايازآنتمایزوجهونظرمورداختراعجوهره

مراحل انجام یک پروژه

يتحلیل پتنت و رصد فناور

92 19 94
1 99 5

1 996
199 7

1 998
199 9

2 00 0
20 01

2 00 2
2 003

2 00 4
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مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص

پتنتها• اطالعات استخراج و جستجو پتنتها• اطالعات استخراج و جستجو

پتنت• اطالعات تحلیل و اطالعاتی بانک هاتدوین پتنت• اطالعات تحلیل و اطالعاتی بانک هاتدوین

مراحل اصلیمراحل اصلی

94

مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص

استخراج اطالعات

تعریف 
تکنیک 
تحلیل

هدف 

کارفرما
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مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص

96

مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص مسأله• یا چالش تعیین و تشخیص

نحوي بیان مسئله بسیار مهم است

ü آیا فناوريAبراي تصفیه گازهاي اسیدي کاربرد دارد؟

üچه فناوریی براي تصفیه گازهاي اسیدي کاربرد دارد؟

ü از فناوريA براي تصفیه گاز بیشتر استفاده میشود یا فناوريB؟

üبه کدام فناوري ها در سالهاي اخیر بیشتر توجه شده است؟

براي رسیدن به پاسخ هر یک از راههاي مختلفی باید 
جستجو کرد که میتواند بسیار با هم متفاوت باشد
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کدهاي طبقه کلیدواژه
)IPC(بندي 

شرکتهاي صاحب
فناوري

تدوین استراتژي جستجو

غربال و انتخاب پتنتهاي مرتبط

طراحی بانک
اطالعات

حوزه 
دانش 
فنی شماره پتنت

و پتنتهاي 
هم خانواده

تاریخ 
بایگانی و
انتشار

وضعیت
ارجاعاتحقوقی

صاحب 
پتنت

متن 
پتنت

پتنتها• اطالعات استخراج و جستجو پتنتها• اطالعات استخراج و جستجو

و• اطالعاتی بانک تدوین

ها• پتنت اطالعات تحلیل

و• اطالعاتی بانک تدوین

ها• پتنت اطالعات تحلیل

98

اطالعاتی• بانک تدوین اطالعاتی• بانک تدوین

سلول داده دربانک 20000در یک پروژه متوسط تا 
وجود دارد
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103

Patent No. First Priority
Year Assignee Fams. Citation

US20110269875 2008 CONSTRUCTION RESEARCH &
TECHNOLOGY 12 67

US20050227854 2004 KRONOS INTERNATSIONAL INK 19 48

US20120152153 2010 CATHOLIC UNIVERSITY OF
AMERICA 13 23

US20070179268 2006 JUNIPER BOND HOLDINGS & J 11 23
US20070193159 2006 EVONIK ROHM 10 22

US20070208107 2006 CONSTRUCTION RESEARCH &
TECHNOLOGY & EVONIK ROHM 10 22
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Thank You!

)دانش بنیان(شرکت ایده سازان عصر آفتاب 


