Фаъолияти Идораи патентї дар нуњ моњи соли 2020
Дар давраи нуњ моњи соли љорї Идораи патентї фаъолияти худро
бањри татбиќи вазифањо ва ваколатњои вогузоршуда дар самти њифзи
объектњои моликияти саноатї ва иттилооти илмї техникї равона намуд.
Дар давраи њисоботї ба идора 4 адад ариза барои гирифтани
патент ба ихтироъ, 84 адад ариза барои гирифтани нахустпатент ба
ихтироъ ва 4 адад ариза барои гирифтани патенти авруосиѐгї ворид
гардид.
Шумораи патентњои авруосиѐгї, ки дар њудуди Љумњурии
Тољикистон то ин давра эътибор доранд, 6489 ададро ташкил медињанд.
Дар давраи њисоботї, тибќи баќайдгирии байналмилалии низоми
Гаага бо нишондоди Љумњурии Тољикистон 52 ариза пешнињод гардида
21 ариза баќайд гирифта шудааст. Дар маљмуъ аз давраи њамроњшавї ба
низоми Гаага, 775 ариза бо нишондоди Љумњурии Тољикистон пешнињод
гардидааст, ки аз ин миќдор 550 адади он ба ќайд гирифта шудааст.
Дар нуњ моњи соли љорї барои ба ќайд гирифтани тамѓаҳои молї
416 ариза ворид шудааст, ки аз онњо 186 ариза ба аризадињандагони
миллї ва 230 ариза ба аризадињандагони хориљї тааллуќ дорад.
Барои баќайдгирии тамѓањои молї бо расмиѐти байналмилалї 2070
дархости ворид шудааст. Аз санљиши нишони арзшуда 1686 дархост
гузашта, аз он 1040 дархост пурра ба ќайд гирифта шуда, 393 дархост бо
дискламатсия (бе њифзи мустаќили њуќуќї ба унсурњои алоњида), 172
дархост ќисман ба ќайд гирифта шуда ва 81 дархост пурра рад карда
шудаанд.
Дар нуњ моњи соли љорї аз љониби идора 214 рисолањои номзадї,
27 рисолаи докторї, 12 рисолаи доктори Phd ва дар маљмуъ 253 адад
рисолаи илмї ба ќайди давлатї гирифта шуданд. Дар ин давра, 29
лоињањо оид ба корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї ба
ќайди давлатї гирифта шуд.
Дар давраи њисоботї, 223 вараќаи шахсии кадрњои илмии
Љумњурии Тољикистон љамъоварї гардида, ба манбаи маълумотии
«Кадрњои илмии Љумњурии Тољикистон» дохил карда шуд.
Дар давраи њисоботї, хазинаи Китобхонаи давлатии патентию
техникии идора бо 39264 нусха пурра гардонида шуд. Хазинаи
Китобхонаи дар айни замон, зиѐда аз 15463806 нусхаро дар бар мегирад,
ки аз ин миќдор 7838 ададро дискњои оптикии дорои њуљљатњои патентї
ташкил медињад.
Дар ин давра ба идора 4147 њуљљат аз вазорату идорањо ворид
гардид, ки ба 4022 њуљљат мактубњои љавобї ва хулосањои зарурї ирсол
карда шудааст.

