
۶۲شماره صفحه روزنامه تهران:   ۲۰۸۸۹شماره روزنامه:   ۰۳/۰۹/۱۳۹۵تاريخ انتشار:    

 
   

 

۱ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 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 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .ندارد

 

 ۱۳۹۵۵۰۸۴۰۰۰۳۰۰۳۰۵۷شماره نامه اداره ثبت:  ۲۶/۸/۱۳۹۵تاريخ نامه اداره ثبت: 

 آگهي ثبت اختراع

مالک  ۲۶/۰۸/۱۳۹۵مورخ:  ۹۰۴۷۰شماره ثبت اختراع:  ۲۰/۰۳/۱۳۹۵مورخ:  ۱۳۹۵۵۰۱۴۰۰۰۳۰۰۳۱۷۵شماره اظهارنامه اختراع: 

دانشگاه گنبد كاووس تابعيت: ايران -بلوار بصيرت-گنبد كاووس-نشاني: استان گلستان%(  ۳اختراع: آقاي علي حشمت پور ) 

دانشگاه تربيت مدرس -تقاطع چمران با جالل آل احمد-پل نصر-نشاني: تهران  %( ۳۰مالک اختراع: آقاي حسين علي بهرامي ) 

دانشگاه گنبد  -بلوار بصيرت -گنبد كاووس -نشاني: استان گلستان%(  ۳۰تابعيت: ايران مالک اختراع: آقاي حجت قرباني واقعي )

دانشگاه علم و صنعت ايران تابعيت:  -هران نارمکنشاني: ت%(  ۳۰كاووس تابعيت: ايران مالک اختراع: آقاي بهمن قرباني واقعي ) 

بلوار بصيرت دانشگاه گنبد كاووس -گنبد كاووس-نشاني: استان گلستان%(  ۷ايران مالک اختراع: خانم فاختک طليعي طبري ) 

تابعيت: ايران نام دانشگاه علم و صنعت ايران  -نارمک -تهران-تابعيت: ايران نام مخترع: بهمن قرباني واقعي نشاني: استان تهران

دانشگاه گنبد كاووس تابعيت: ايران موضوع  -بلوار بصيرت  -گنبد كاووس-مخترع: حجت قرباني واقعي نشاني: استان گلستان

 اختراع: ساخت تانسيومتر هوشمند خاک با استفاده از تكنيک كپسول رسي متخلخل

"building intelligent soil tensiometer using porous clay capsule technique"  
 سال مي باشد. ۲۰به مدت  ۲۰/۰۳/۱۴۱۵الي  ۲۰/۰۳/۱۳۹۵مدت حمايت از تاريخ  ;G01B;F01Bطبقه بندي بين المللي: 

 ۹۵۰۸۲۶۲۲۵۵۴۴۶۲۵شماره پيگيري :  اختراعات ثبت اداره  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13131418 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13131418
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13131418

		2016-11-23T12:27:38+0330
	Tehran
	Signed By RooznamehRasmiKeshvar




