
١٤٠٠٥٠٣٤٠٠٠٣٠٠١٨٧٣ یکتا: شناسه

٢٢١٥٩٨ تصدیق: رمز

٢ از ١ صفحه

لينک در اصالت تصدیق زمان در نقشه و خالصه ادعانامه، توصيف، شامل نامه گواهي استmy.ssaa.irمستندات رویت قابل

میباشد گواهینامه پیوست در مندرج شرح به مراتب تغییرات، ویا مالکان مخترعان، مشخصات سایر و نشانی

شيرواني فرحناز
امضا:

١٤٠٠/١١/٢٣ تاریخ: : /معاون اختراعات ثبت اداره رئیس

تاریخ: از حمایت تاریخ:مدت باشد.تا می مقرر مواعد در اجرایی نامه آئین و٦٦ قانون ١٦ ماده وفق سالیانه اقساط پرداخت به منوط ١397/04/١3١4١7/04/١3

تسلیم تاریخ از سال بیست از پس اختراع آن، اجرایی نامه آئین ٦٦ ماده و ١38٦ مصوب صنعتی طرحهای و تجاری عالئم اختراعات، ثبت قانون ١٦ ماده وفق است توضیح به الزم

نامه آئین موجب به که مبلغی سال هر شروع از قبل و اظهارنامه تسلیم تاریخ از سال یک گذشت از پس باید گواهینامه اعتبار حفظ منظور به ولیکن شود می منقضی اظهارنامه

است باقی خود قوت به کماکان مخترع معنوی حقوق چه اگر باشد می اعتبار فاقد گواهینامه لذا و نگردیده پرداخت مقرر موعد در حاضر اختراع اقساط گردد. پرداخت شده تعیین

اختراع: ثبت شماره اختراع: اظهارنامه ١39750١40003003078شماره

١397/04/١3 اختراع: اظهارنامه ثبت تاریخ

١0٢338

اختراع: ثبت ١399/07/05تاریخ

منیزیم آلیاژ سطح بر گرافیت و سیلیکا حاوی هیبریدی کامپوزیت تولید

اختراع: عنوان

مالک: مشخصات

(%١0) نوقابی، زاده موسوی مصطفی (35%)-سید دلوئی، رضائیان (٢0%)مهدی پور، عبداله

توحیدشهر- محله - سمنان شهرستان - سمنان استان نشانی: ، (%٢0) ١40030847١5 ملی: شناسه ،١0 ثبت: شماره سمنان، دانشگاه فناوری و علم پارک

فناوری و علم پارک 0-طبقه سمنا-پالک دانشگاه فناوری و علم پارک جوان-خیابان استاندارد-بلوار سوکان-میدان جنگلی پارک آبادی - حومه

دهستان - مرکزی بخش ایران اسالمی جمهوری تابعیت ،3535١593١5 پستی: کد همکف-،

نوقابی    زاده موسوی مصطفی   ، پور عبداله دلوئی  حسن رضائیان مهدی

مخترع: مشخصات

http://ipm.ssaa.ir/redirect?type=DeclarationAttachment&mod=Public&EM=12&No=139750140003003078&obj=6B37DD03B12F4C96B9B49F32F9D53393


شناسه یکتا: ١٤٠٠٥٠٣٤٠٠٠٣٠٠١٨٧٣

رمز تصدیق: ٢٢١٥٩٨

صفحه ٢ از ٢

قابل رویت استmy.ssaa.irمستندات گواهي نامه شامل توصيف، ادعانامه، خالصه و نقشه در زمان تصدیق اصالت در لينک

نشانی و سایر مشخصات  مخترعان،  مالکان  ویا تغییرات،  مراتب به شرح مندرج در پیوست گواهینامه میباشد

فرحناز شيرواني
امضا:

١٤٠٠/١١/٢٣ تاریخ: رئیس اداره ثبت اختراعات /معاون :

منوط به پرداخت اقساط سالیانه وفق ماده ١٦ قانون و٦٦ آئین نامه اجرایی در مواعد مقرر می باشد.تا تاریخ:مدت حمایت از تاریخ: ١397/04/١3١4١7/04/١3

الزم به توضیح است وفق ماده ١٦ قانون ثبت اختراعات، عالئم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ١38٦ و ماده ٦٦ آئین نامه اجرایی آن، اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم

اظهارنامه منقضی می شود ولیکن به منظور حفظ اعتبار گواهینامه باید پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال مبلغی که به موجب آئین نامه

تعیین شده پرداخت گردد. اقساط اختراع حاضر در موعد مقرر پرداخت نگردیده و لذا گواهینامه فاقد اعتبار می باشد اگر چه حقوق معنوی مخترع کماکان به قوت خود باقی است

توحیدشهر-بلوار دانشگاه-خیابان حکمت ١3/١-پالک ٢8-طبقه همکف-، کد پستی: 9٦١797٦487، تابعیت جمهوری اسالمی ایران

C٢3C ١0/00

طبقه بندی بين المللي:
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