
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 

БОЛОН БИЗНЕСИЙН САЛБАРТ 

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН 

МЭДЭЭЛЛИЙГ АШИГЛАХ, 

ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ 
(ДОӨБ-ын TISC, ARDI, ASPI хөтөлбөрүүд)

Оюуны өмчийн газар

Г.Сарнай

Монгол Улсын Их Сургууль

2016 оны 3 дугаар сарын 29



ОЮУНЫ ӨМЧ

• Аж үйлдвэрийн өмч

– Шинэ бүтээл

– Ашигтай загвар

– Бүтээгдэхүүний загвар

– Барааны тэмдэг

• Зохиогчийн эрх ба түүнд хамаарах эрх 



ОЮУНЫ ӨМЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

• Барааны тэмдгийн мэдээлэл

• Бүтээгдэхүүний загварын мэдээлэл

• ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ



ПАТЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

ЗОХИОГЧ

• Өөрийн зохион бүтээсэн 

шинэ бүтээлийн талаарх 

бүх дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг нийтийн ашиг 

тусын тулд патентийн 

мэдүүлгээр дамжуулан 

нийтэд дэлгэх /Disclosure 

of invention/

ТӨР

• Бусад этгээд шинэ 

бүтээлийг үйлдвэрлэх, 

ашиглах, худалдахаар 

санал болгох, худалдах, 

импортлохыг хориглох 

онцгой эрх олгох баримт 

бичиг /ПАТЕНТ/

ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ



ПАТЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

• ПАТЕНТЛАХ УУ?

• НУУЦЛАХ УУ?



ПАТЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

• Эдийн засгийн өсөлт

• Техник, технологийн хөгжил

• Судалгаа, инновацийн үйл ажиллагаа

• Хөрөнгө оруулалт

• Мэдлэг



ПАТЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

ОЛОН УЛСЫН НИЙТЛЭГ ЗАРЧИМ:

• Цаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал /20 жил/

• Газар нутгийн эрх /бүс нутгийн, үндэсний/- Зөвхөн 
тухайн хамгаалалт олгосон нутаг дэвсгэрт хүчинтэй

• Шалгуур:
– Шинэ /New 

– Шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан/ Inventive 

– Үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой/Industrially applicable

• Анх мэдүүлсэн VS. анх зохион бүтээсэн 

• Жижиг патент/ашигтай загвар



ПАТЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

МОНГОЛ УЛСАД:

• Шинэ бүтээлийн патент – анхдагч огнооноос 20 жил

• Ашигтай загвар – анхдагч огнооноос 7 жил

• Зөвхөн Монгол Улсад хүчинтэй 

• Шинэ бүтээлийн шалгуур:
– Шинэ /New 

– Шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан/ Inventive 

– Үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой/Industrially applicable

• Ашигтай загварын шалгуур:
– Шинэ /New 

– Үйлдвэрлэлд ашиглах боломжтой/Industrially applicable

• Анх мэдүүлсэн 



ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

• Патентийн мэдүүлэг 18 сарын дотор 

хэвлэгдэнэ

• Техникийн бүх салбарыг хамарсан 

• Нийт 80 сая патентийн мэдээлэл

• Жилд 2 сая патентийн мэдээлэл нэмэгддэг 

• Цахим хэлбэрт шилжсэн

• Мэдлэг, мэдээллийн хүртээмж



ПАТЕНТИЙН БАРИМТ БИЧИГ



ПАТЕНТИЙН МЭДҮҮЛЭГ

• Бизнесийн мэдээлэл

• Хууль зүйн ач холбогдолтой мэдээлэЛ

• Техникийн мэдээлэл

• Бодлого төлөвлөлтөд холбоотой мэдээлэл



ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧ

• ЭША, судлаачид

• Зохион бүтээгчид

• Эдийн засагчид

• Бодлого боловсруулагчид

• Бизнесийн хүрээнийхэн

• Хуульчид 



ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

• Микро түвшинд 

– мэдүүлэг гаргахаас өмнө

– патентийн маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх 
явцад

• Макро түвшинд

– тухайн улсын инновацийн  үйл ажиллагааны 
идэвхжил, 

– аль нэг салбар, технологи, эсвэл компанийн 
патентийн үйл ажиллагаа, техникийн 
өөрчлөлтийг урьдчилан мэдэх



ПАТЕНТИЙН МЭДҮҮЛЭГ

• Ном зүйн мэдээлэл / Bibliographic information
– Шинэ бүтээлийн нэр

– Мэдүүлэг гаргасан огноо

– Давамгайлах огноо

– Техникийн салбар

– Мэдүүлэг гаргагч, зохиогчийн нэр

– Товч мэдээлэл

– Зураг

• Тодорхойлолт / Specification
– Шинэ бүтээл, түүнд агуулагдсан техникийн мэдээллийг  хүнд 

ойлгуулах үүрэгтэй патентийн баримт бичгийн хамгийн чухал 
хэсэг.  

• Томъёолол/ Claims
– Шинэ бүтээлийн эрх зүйн хамгаалалтын хүрээг тодорхойлно 



ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ 

АШИГЛАХ АЧ ХОЛБОГДОЛ

• Патентийн мэдээлэл нь:

• Аль нэг технологийн талаарх хамгийн 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг.

• Патентийн баримт бичигт дэлгэгдсэн 

мэдээллийн 70% нь өөр хаана ч 

хэвлэгдээгүй байдаг.



ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН 

ЭХ СУРВАЛЖ- МОНГОЛ УЛСАД

• Хэвлэмэл сэтгүүл

• CD –ROM хэвлэл /2006 оноос/

• Цахим мэдээллийн сан 

IPOMnet



ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН 

ЭХ СУРВАЛЖ- ОЛОН УЛСАД

• Төлбөргүй мэдээллийн сан / Патентийн газар, байгууллагууд/
– PATENTSCOPE /WIPO/ - http://www.wipo.int/patentscope/search/en/

– esp@cenet /EPO/ - http://ep.espacenet.com

– DEPATISNet /DPMA/ - http://depatisnet.dpma.de

– PatFT, AppFT /USPTO/ - www.http://uspto.gov

– Japio /JPO/

– KIPRIS /KIPO/ 

– SIPO

– Google patents – www.google.com/patents

• Төлбөртэй мэдээллийн сан
– Derwent

– Dialog

– STN

– Questel orbit

– Micropatent

– WIPS

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/
http://ep.espacenet.com/
http://depatisnet.dpma.de/
http://www.http/uspto.gov
http://www.google.com/patents


IPOMnet



IPOMnet



IPOMnet



PATENTSCOPE



PATENTSCOPE



PATENTSCOPE



esp@cenet



esp@cenet



esp@cenet



Google Patents



Google Patents



ПАТЕНТИЙН ХАЙЛТ

• Мэдээллийн сангийн сонголт

• IPC ангилал

• Түлхүүр үгийн хосолмол

• Нэр, товч мэдээлэл, бүрэн эх

• Орчуулгын систем

• Хайлтын операторын сонголт

ХАЙЛТЫН СТРАТЕГИ 



ПАТЕНТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ 

ЮУНД АШИГЛАХ ВЭ?
• Технологийн мэдээллийн эх сурвалжийн  хувьд -

ЭША, судалаачид техникийн асуудлыг шийдвэрлэх 
шинэ шийдэл олох явцад ашиглана

• Лицензлэх стратегийн хувьд – үндсэн технологийг 
тодорхойлоход тус болно

• Компани нийлж, нэгдэх явцад хөрөнгө 
тодорхойлоход тус болно

• ЭШ, Судалгааны менежментийг хөтөлж чиглүүлнэ 

• Судалгааны зардлыг бууруулах- урьд хийгдсэн 
судалгааны мэдээлэл

• Хүний нөөцийн менежмент



ЭШ, СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

• Судалгааны давхардал

• Технологийн хандлага

• Шинэ технологийн орон зай

• Өөрийн зохион бүтээсэн технологи шинэ, 

шинэ бүтээлийн түвшин агуулсан эсэх

• Техникийн шийдэл 



БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧ/ ЭНТРЕПРЕНЁР

• Гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрхийг 

зөрчих эрсдэл

• Компани худалдан авах, нийлэх тохиолдолд 

хөрөнгийн бодит үнэлгээ

• Ашиглаж болох технологийг хайж олох

• Өрсөлдөгчдийн үйл ажиллагааг хянах  



БОДЛОГО ТОДОРХОЙЛОГЧИД

• Хэн хаана юу патентлаж байна?

• Үндэсний аж үйлдвэрийн бодлого 

• Инновацийн үйл ажиллагааны үнэлгээ

• Олон нийтийн ашиг сонирхол- эрүүл мэнд, 

байгаль орчны салбар



ПАТЕНТИЙН БУС МЭДЭЭЛЭЛ

• Патентийн  баримт бичиг бүх технологийн 

салбарыг хамардаггүй:

– Худалдааны нууц

– Сөрөг хамгаалалтын зорилго бүхий хэвлэл

• Технологийн талаарх зарим мэдээллийг –

патентийн бус мэдээллээс, шинжлэх ухааан, 

ЭШ-ний сэтгүүлээс олж авна:

– ARDI



ARDI ХӨТӨЛБӨР

• ARDI (Access to Research for Development and 
Innovation) хөтөлбөр нь буурай хөгжилтэй 
болон хөгжиж буй орнуудын ашгийн төлөө бус 
ЭШ байгууллагууд, оюуны өмчийн газруудад 
шинжлэх ухаан, техникнийн үндсэн 
хэвлэлүүдийг цахим хэлбэрээр ашиглах 
боломжийг олгодог. 

• ДОӨБ-ын санаачлагаар 2009 онд эхэлсэн

• 12 хэвлэлийн байгууллагын эрхлэн гаргадаг 
200 гаруй хэвлэл



ARDI ХӨТӨЛБӨР
Publishers Partners

• American Association for the Advancement of Science

• American Institute of Physics

• Elsevier

• Institute of Physics

• John Wiley & Sons

• Nature Publishing Group 

• Oxford University Press

• National Academy of Sciences

• National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR)

• Royal Society of Chemistry

• Sage Publications

• Springer Science + Business Media

• Taylor & Francis

Programme Partners

• Food & Agriculture Organization

• International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers

• United Nations Environment Programme

• World Health Organization

http://www.aaas.org/
http://www.aip.org/
http://www.elsevier.com/
http://www.iop.org/
http://www.wiley.com/
http://www.nature.com/
http://www.oup.com/
http://www.nasonline.org/
http://www.niscair.res.in/
http://www.rsc.org/
http://www.sagepub.com/
http://www.springer-sbm.de/
http://www.taylorandfrancisgroup.com/
http://www.fao.org/
http://www.stm-assoc.org/
http://www.unep.org/
http://www.who.int/en/


ARDI ХӨТӨЛБӨР
Journals

List of Journals from A to Z

[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V]

A

Acta Chemica Scandinavica
Advances in Oceanography and Limnology
Aerosol Science & Technology
Analytical Letters
Angewandte Chemie
Annals of GIS
Applied Artificial Intelligence: An International Journal
Applied Physics Letters
Applied Spectroscopy Reviews
Archives of Agronomy and Soil Science
Archives of Animal Nutrition
Archives of Environmental and Occupational Health
Archives of Phytopathology and Plant Protection
Arid Land Research and Management
Assistive Technology: The Official Journal of RESNA
Atmosphere-Ocean
Avian Pathology

B

Bell Labs Technical Journal
Biochemical and Biophysical Research Communications
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Regulatory Mechanisms



ARDI ХӨТӨЛБӨР

• Зорилго:

– Хөгжиж буй орнуудад шинжлэх ухааны, 
техникийн мэдээллийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх

– Хөгжиж буй орнуудын ЭША, судлаачдын 
чадавхийг бэхжүүлэх

– Хөгжиж буй орнуудын дэлхийн мэдлэгийн 
эдийн засаг дахь оролцоог нэмэгдүүлэх 



ARDI ХӨТӨЛБӨР

• Төлбөр : Монгол Улс – 1500 ам.доллар 

/жилд

• Хөтөлбөрт хэрхэн нэгдэх вэ?

– Хүсэлт гаргах

– Мэдээллийн санг ашиглах нөхцлүүдийг чанд 

биелүүлэх 

• http://www.wipo.int/ardi/en/

http://www.wipo.int/ardi/en/


ASPI ХӨТӨЛБӨР

• LexisNexis

• Minesoft

• Questel

• Thomson Reauters

• IP Solution Experts

• GRIDLOGICS



ASPI ХӨТӨЛБӨР

• Төлбөр : Монгол Улс – 1000 шв.франк 

/жилд

• Хөтөлбөрт хэрхэн нэгдэх вэ?

– Хүсэлт гаргах

– Мэдээллийн санг ашиглах нөхцлүүдийг чанд 

биелүүлэх 



TISC СҮЛЖЭЭ

• ДОӨБ – МУ-ын Оюуны өмчийн газар 

• Оюуны өмчийн газар – Их сургууль

• 10 ИС, судалгааны байгууллага

• Хугацаа: 2017 оны 12 дугаар сар



TISC СҮЛЖЭЭ

• Зорилго: 

Технологийн мэдээллийг хүртэх хүртээмжийг

хялбаршуулах, тухайн технологийн мэдээлэл ба

мэдлэгийг үр ашигтай ашиглах чадавхийг

бэхжүүлэх замаар Монгол Улс дахь инновацийн

үйл ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих.



TISC СҮЛЖЭЭ

• Хөтөлбөрийн агуулга: 

– Сургалт/ чадавхийг бэхжүүлэх

– Access to Research for Development and

Innovation (ARDI)

– Access to Specialized Patent Information (ASPI)

– Олон нийтийн мэдлэг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ



Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

www.ipom.mn

sarnai@ipom.mn

mailto:sarnai@ipom.mn
mailto:sarnai@ipom.mn

