برنامه پیشنهادی تشکیل واحد خدمات حقوقی
مرکز نوآوری باز دریایی

فاز اول -برنامه مدون برگزاری دوره کارگاههای آموزشی در
بازه زمانی توافقی با هدف فراهم آوردن دانش حقوقی کلی و
نوعی در هسته های فناور

فاز دوم -تقویت تاب آوری دانش پژوهان از طریق انتقال
تجربیات
فاز سوم-تهیه و تنظیم یکدوره مختصر نکات حقوقی مورد
نیاز استارتاپ و شرکتهای دانش بنیان با هدف انتشار تحت
امتیاز مرکز با محوریت دوره های آموزشی و درآمد زایی
فاز چهارم-پشتیبانی مشاوره های حقوقی موردی ،تنظیم
قراردادها ،ثبت شرکتها و پوشش نیازهای حقوقی مرکز در حد
توان با همکاری افراد مجرب دیگر
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پالن کلی فاز اول

*آشنایی کلی با نظام حقوقی و اقتصادی ایران
شناسایی موانع توسعه اقتصاد دانش بنیان
مفهوم اقتصاد دانش بنیان و ارزش افزوده آن برای کشور

*آشنایی با مفهوم تجاری سازی
مبتنی بر دانش ،ایده و فناوری

محصوالت

و

ارزش

*دوره فنی حقوقی
ممنوعیتهایقانونی

-

فعالیت بر موضوعات غیر قانونی و نامشروع
جهات و اسباب حقوقی نامشروع



فعالیت بر بسترهای بزهکارانه

 مجوزهایقانونی

پروانه کسب (مجوز صنفی)
نماد اعتماد الکترونیک
مجوز ساماندهی

تفاهمنامهمشارکت



مرام نامه
قرارداد هم بنیانگذار (مؤسسین)
توافق نامه سهامداران
ترم شیت

 قراردادعدمافشاءاطالعات

زمان و ساز و کار انعقاد قرارداد
تعیین حدود اطالعات محرمانه
شروط بنایی و تعیینی ضمن قرارداد

 ثبتبرندوعالمتتجاری
شرائط و قواعد حقوقی حاکم بر عالئم
تجاری


طبقهبندی عالمتهای تجاری

مراحل ثبت برند
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افزوده

ساختار قانونی استارتاپها
 -ماهیتمشارکت

مشارکتهای نامعین
مشارکت مدنی
مشارکت تجاری

مباحثحقوقیشرکتهایتجاری

تشکیل و ساختار شرکت های تجاری



قواعد حاکم بر سهام



هیأت مدیره
تغییرات در سرمایه شرکت

اعتبارسنجی شرکا
 احراز صالحیت قانونی وانحالل
محدودیتهای قانونی شرکا
رابطه مسئولیت شریک و مسئولیت شرکت



 مباحث حقوق کار



قواعد حقوق و دستمزد
قواعد مسئولیت و جبران خسارت
قرارداد کار و خاتمه قرارداد

مباحث قراردادی استارتاپها ()1
 سازوکارتنظیمقراردادها

موضوع و مدت قرارداد
شروط و تعهدات
تضامین و وثایق

قراردادهایسرمایهگذاری



جرائم و مسئولیتها

تفاهمنامه سرمایه گذاری
قراردادهای سرمایه گذاری
پیمان نامه عدم افشاء
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 قراردادهایخدمات

قراردادهای بازاریابی



قراردادهای کارگزاری و عاملیت
تفاهمنامههای همکاری



مباحث قراردادی استارتاپها ()2
 قراردادهایپرسنلی

شرائط اساسی



محدودیتهای شروط ضمن قرارداد
پرسنلی



مسئولیتها

 قراردادهایمتفرقه

خاتمه قراردادها
قراردادهای توزیعی
قراردادهای جاری کسب و کار



قراردادهای نرم افزاری و خدمات الکترونیک



تکالیف و مسئولیتهای قانونی
چالشهایمالیاتی





کلیات و تکالیف قانونی
پرونده مالیاتی
تنظیم اظهارنامه
جرائم و مسئولیتهای مالیاتی
بخشودگیهای مالیاتی

 قواعدبیمهوتأمیناجتماعیتکالیف و مسئولیتهای بیمهای



معافیتهای بیمهای
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جرایمرایانهای



دسترسیهای غیر مجاز



جرائم علیه دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی



سایر جرائم


 جرائماقتصادیجرائم گمرکی


ِ بازار
قواعد تنظیمگر

قاچاق کاال و ارز
جرائم مالیاتی

هایتجاری

قواعدحقوقیرقابت پولشویی


قواعد تنظیمگری در روابط بنگاهها
اخالل در نظام اقتصادی کشور
توافقات ضد رقابتی
رفتارهای ضد رقابتی

کنندگان
 مباحثحقوقمصرف
قیمتگذاری و کنترل قیمت

قواعد حاکم بر تقارن اطالعات


قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

قانون نظام صنفی

سایر مقررات حمایتی از مصرف کننده

در حقوق ایران
 قواعدحاکمبرحوزهمالکیتفکریمبانی حقوق مصرف و تعاریف



قواعد حمایت از ایدهها و فرآوردههای فکری



مسائل حقوقی انتقال تکنولوژی و دانش فنی



حقوق اسرار تجاری



بررسی قوانین حمایتی موجود در حوزه حمایت از
مالکیت فکری

قواعد حقوقی تجارت الکترونیک
 قراردادهایالکترونیکی5

انعقاد
اشتباه و خطا
زمان و مکان انعقاد
تشریفات انعقاد و عقود تشریفاتی الکترونیکی

 خدماتمالیومالیاتتجارتالکترونیکیبانکداری الکترونیکی
پرداختهای الکترونیکی
بیمه تجارت الکترونیکی
مالیات تجارت الکترونیکی

 مسئولیتمدنیدرتجارتالکترونیکیمسئولیت قراردادی در تجارت الکترونیکی
مسئولیت قهری در تجارت الکترونیکی

-

قانونحاکموحلوفصلاختالفات
قانون حاکم در تجارت الکترونیکی
مصادیق اختالفات در تجارت الکترونیکی
داوری
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