Өткізілетін күні
Өткізілетін орны
Басталуы

3 ақпан 2020 жыл
Ұлттық зияткерлік меншік институты (ҰЗМИ)
Мәңгілік Ел, 57А, конференц-зал, 1 этаж
11 сағ 00 мин

10.40 – 11.00

Оқушылардың келуі және конференц-залға отырғызу (1 этаж)

11.00 – 11.05

Қазақстан Республикасы Әділет министрі Марат Бекетаевтың
алғы сөзі

11.05 – 11.25

Өнертабыстар деген не және олар қалай пайда болады?
Өнертабыстар өмірді жақсарта ма? Бұл және басқа да
сұрақтарға Айдын Артықова жауап береді
Даму
және
халықаралық
ынтымақтастық
басқармасының
басшысы
Патенттер деген не және оның қаншалықты қажеттілігі бар?
Өнертабысты қалай патенттеу керек? Баяндайтын Алтынай
Батырбекова
Өнертабыстар, пайдалы модельдер
және
селекциялық
жетістіктер
департаменті басшысы
Мен өнертапқышпын. Өзінің тарихымен бөлісетін жас
өнертапқыш Темірлан Рахимбаев
Өнертапқыш
және
№4495
«Күмбезтектес күн трекері» пайдалы
моделі патентінің авторы, Нұр-Сұлтан
қаласы
№9
«ЗЕРДЕ»
«Мамандандырылған мектебі» КММ
11 сынып оқушысы
Өнертабыстар тақырыбында викторина
Жүргізуші: Данияр
Какимов,
Даму
және
халықаралық
ынтымақтастық
басқармасының бас маманы

11.25 – 11.40

11.40 – 11.55

11.55 – 12.10

12.20 – 12.35

Координаторлар: Инкара Шертышева,
Дильда Нуралина, Сауле Молдабек,
Әміре
Жартыбаев,
Данагүл
Мейрманова
Конкурстар – өнертабысыңды әлеуетті инвесторлар мен
сатып алушыларға көрсетудің тамаша тәсілі. Баяндайтын
Инкара Шертышева
Даму
және
халықаралық
ынтымақтастық
басқармасы
басшысының орынбасары
Фильмнің көрсетілуі

12.35 – 12.45

Қорытынды сөздер және естелік үшін сурет

12.10 – 12.20

Дата проведения
Место проведения
Начало

3 февраля 2020 года
Национальный
институт
интеллектуальной
собственности (НИИС)
Мәңгілік Ел, 57А, конференц-зал, 1 этаж
11 ч 00 мин

10.40 – 11.00

Приезд школьников и рассадка в конференц-зале (1 этаж)

11.00 – 11.05

Приветственное слово Министра
Казахстан Бекетаева Марата

11.05 – 11.25

Что такое изобретения и как они возникают? Улучшают ли
жизнь изобретения? Об этом и многом другом расскажет
Артыкова Айдын
Начальник Управления развития и
международного сотрудничества
Что такое патенты и в чем их важность? Как запатентовать
изобретение? На эти и многие другие вопросы ответит
Батырбекова Алтынай
Начальник
Департамента
изобретений, полезных моделей и
селекционных достижений

11.25 – 11.40

юстиции

Республики

11.40 – 11.55

Как стать изобретателем? Своей историей поделится
молодой изобретатель Рахимбаев Темирлан
Ученик
11
класса
«Специализированной школы №9
«Зерде»
г.
Нур
Султана,
изобретатель и автор патента на
полезную
модель
№4495
«Куполообразный солнечный трекер»

11.55 – 12.10

Викторина на тему изобретательства
Ведущий: Какимов Данияр, главный специалист
Управления
развития
и
международного сотрудничества

12.20 – 12.35

Координаторы: Дильда Нуралина,
Сауле Молдабек, Әміре Жартыбаев,
Данагуль Мейрманова
Конкурсы - это прекрасный способ продемонстрировать
свое
изобретение
потенциальным
инвесторам
и
покупателям. Про конкурсы, проводимые НИИС расскажет
Шертышева Инкара
Заместитель начальника Управления
развития
и
международного
сотрудничества
Показ фильма

12.35 – 12.45

Заключительное слово и фото на память

12.10 – 12.20

