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آگهي ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۷۳۳۸ :مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ :شماره ثبت اختراع ۸۸۸۵۱ :مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ :مالک
اختراع :آقاي اصغر زماني ( )% ۳۵نشاني :اروميه -خ مافي -خ مديريت-كوي  -۱۲ساختمان ساحل  - ۴طبقه  -۱واحد ۲تابعيت:
ايران مالک اختراع :آقاي سيدميثم ابطحي فروشاني ( )% ۳۰نشاني :اروميه،كيلومتر  ۱۱جاده سرو ،چرديس نازلوي دانشگاه اروميه،
دانشكده دامپزشكي ،گروه ميكروب تابعيت :ايران مالک اختراع :آقاي تورج مهدي زاده ( )% ۳۵نشاني :اروميه جاده سرو دانشگاه
اروميه دانشكده دامپزشكي گروه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي تابعيت :ايران نام مخترع :تورج مهدي زاده نشاني :اروميه
جاده سرو دانشگاه اروميه دانشكده دامپزشكي گروه بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي تابعيت :ايران نام مخترع :اصغر زماني
نشاني :اروميه -خ مافي -خ مديريت-كوي  -۱۲ساختمان ساحل  - ۴طبقه  -۱واحد ۲تابعيت :ايران نام مخترع :سيدميثم ابطحي
فروشاني نشاني :اروميه،كيلومتر  ۱۱جاده سرو ،چرديس نازلوي دانشگاه اروميه ،دانشكده دامپزشكي ،گروه ميكروب تابعيت :ايران
نام مخترع :سولماز صانعي فر نشاني :اروميه ،خيابان آزادگان ،خيابان رودكي ،روبروي آپارتمانهاي قائم كوي شقايق پالک ۴۸
تابعيت :ا يران موضوع اختراع :تهيه نانوذرات مس به روش سازگار با محيط زيست و كاربردهاي مختلف آنها "تهيه نانوذرات مس به
روش سازگار با محيط زيست و كاربردهاي مختلف آنها" طبقه بندي بين المللي:

;B82B;B82Yمدت حمايت از تاريخ

 ۱۳۹۴/۰۷/۰۷الي  ۱۴۱۴/۰۷/۰۷به مدت  ۲۰سال مي باشد.
شماره پيگيري ۹۵۰۳۱۶۳۸۷۱۰۶۶۳۴ :
لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

اداره ثبت اختراعات
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=12835697

صفحه  ۱از ۱
اين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل  PDFتوليد و منتشر شده است .براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در
انتهاي آگهي مراجعه نماييد

رفع مسئوليت
مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي
كه از تقديم مفاد آن از سوي ذينفع قانوني به ادارات ثبت (شركتها) در
تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي
تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد ،پيروي مي نمايد .لهذا
اين مرجع هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و

ندارد.
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