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QUẢN TRỊLIÊN HỆIPCCÔNG NGHỆSÁNG CHẾTRANG CHỦ

VIỆN NGHIÊN CỨU SÁNG CHẾ VÀ KHAI THÁC CÔNG NGHỆ

BẢN ĐỒ SÁNG CHẾ THẾ GIỚI BẢN ĐỒ PHÂN TÍCH THEO PHÂN LOẠI QUỐC TẾ IPC

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH SÁNG CHẾ THEO NĂM BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH THEO CÔNG TY SỞ HỮU

• Tư vấn chính sách khai thác sáng chế cho các tổ chức và cá nhân 
có nhu cầu.
• Tổ chức thực hiện, tư vấn và hỗ trợ hoạt động mua, giới thiệu các 
sáng chế, sáng kiển và các sản phẩm từ sáng chế sáng kiến. 
• Tuyên truyền, phổ biến các kết quả và kinh nghiệm khai thác và 
thương mại hóa sáng chế.

• Giải mã, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm.
• Thiết kế, mô phỏng và chế thử sản phẩm mẫu sáng chế.
• Nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 
• Đào tạo, tư vấn  và chuyển giao công nghệ, sản phẩm mới.

• Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách và các giải pháp về hoạt động khai thác sáng chế và chuyển 
giao công nghệ từ sáng chế vào sản xuất kinh doanh. 

• Thực hiện hoạt động thống kê, xây dựng, cập nhật, quản lý, phân tích và khai thác cơ sở dữ liệu 
sáng chế - sáng kiến và thông tin công nghệ. 

• Thiết kế, tái lập, mô phỏng, chế tạo thử và phát triển các sản phẩm mẫu từ sáng chế. 
• Triển khai thực hiện và tư vấn hoạt động mua, giới thiệu, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến 

để chuyển giao cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp,.

GIỚI THIỆU Mô phỏng công nghệ và phát triển sản phẩm

    Chính sách và
thương mại hóa sáng chế

• Xây dựng, cập nhật, tư vấn và hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu: 
NIPTEX, Derwent Innovation, InnovationQ Plus, IP LIB (NOIP), 
WIPO, USPTO, EPO, … 
• Phân tích sáng chế, xu hướng công nghệ, dự đoán công nghệ, đối 
thủ cạnh tranh, lập bản đồ công nghệ, phân tích vi phạm sáng chế...
• Nghiên cứu, nhận dạng công nghệ, bí quyết công nghệ từ sáng 
chế.
• Tư vấn, hỗ trợ viết và hoàn thiện bản mô tả sáng chế và đăng ký 
bảo hộ sáng chế.

    Thống kê dữ liệu
và Phân tích sáng chế
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