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اینترنتیبررسی الزامات حقوقی کسب و کارهای 
فناورانه ، نوپا و  دانش بنیان

محمد رضا نصرالهی
موسسه حقوقی بین المللی فناوری اطالعات عصر نوین
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در یکی از کارگاههای آموزش حقوقی تجارت الکترونیک
در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

:احدی از دوستان پرسید 

در ایران اکثریت مدیران کسب و کارهای فناورانه و استارت آپ هاچرا
از سال اول فعالیت به بعد باید نیمی از وقت خود را 

در پاسخ به شکایات دستگاههای دولتی 
یا مردم در دادسراها و دادگاه و یا پلیس فتا بگذرانند ؟
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وپادالیل نیاز حقوقی کسب و کارهای فناورانه و ن

3

قانون . .در کلیه ی رفتارهای اجتماعی و زندگی ما جاری و حاکم می باشد1

افراد . العت اطدارند و فنی یا غیر حقوقی استارت آپ ها و فناوری اکثریت تخصصی فعال در حوزه  2

.ندارندکافی نسبت به کسب و کار خود حقوقی 

.متنوع و گسترده می باشدنوپا بسیار حوزه ی کسب و کارهای قوانین -3

سازمان های مختلف در خصوص کسب و که از نامه ها و دستورالعمل های جدیدی تنوع آیین -4

.صادر می شودنوپا کارهای 
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دسته بندی  نیازهای حقوقی کسب و کارهای اینترنتی

(النچازقبل)اندازیراهحالدرهایآپاستارتحقوقیهاینیاز•

فعالیتحالدروشدهاندازیراههایآپاستارتحقوقینیازهای•

.انددهرسیثباتوبلوغوضعیتبهکهشدهاندازیراههایآپاستارتحقوقیملزومات•

یافتهتوسعهیابزرگهایآپاستارتحقوقیالزامات•

.هستندمتفاوتباالدسته4وضعیتبامتناسبحقوقیهایدغدغه•
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اندازیراهحالدرهایآپاستارتحقوقیهایدغدغه

ایدهثبت-1•
فعالیتانحصاریثبت-2•
مجوزاخذ-3•
سازیتیمقرارداد-4•
هادادهمحرمانگیقرارداد-5•
نویسیبرنامهوسایتطراحیقرارداد-6•
شرکتثبت-6•
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:     دسته دوم دغدغه های حقوقی 

آپ های راه اندازی شده و در حال فعالیتاستارت 

سایتاولیهضوابطوشرایط-1•

انسانیمنابعقرارداد-2•

حسابمفاصاوبیمههایدغدغه-3•

پشتیبانیقرارداد-4•

محتواتولیدوسئوقرارداد-5•

ایمشاورهتخصصیهایقرارداد-6•

تکمیلیمجوزهایاخذ-7•

برندثبت،لوگوثبت،افزارنرمثبت-8•

مالیاتیاولیهمباحث-9•
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:دغدغه های حقوقی دسته سوم 
رشد کرده و به بلوغ رسیده به های استارت 

گذشتهحقوقیفرآیندهاییکلیهتکمیل-1

کاروکسبگذاریارزشبحث-2

سهامفروشبحث-3

گذارسرمایهجذب-4

استانداردساختارهایتدوین-5

مربوطهقراردادهایونمایندگیهاینامهآیینتدوین-6

نوپاوکوچکهایآپاستارتخریدیامشارکتقراردادهای-7
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دغدغه های حقوقی کسب و کارهای بزرگ اینترنتی

قوانیناصالحیاقانونگذاری-1•

متولیسازمانهایباچالش-2•

مالیات،بیمهباخاصمشکالتوجود-3•

نشانونامیالوگووبرندازهایاستفادهسوءمعضلحل-4•

شکایاتبهرسیدگیومعضالتحل-5•

کارقانونوپرسنلیمشکالت-6•

هادادهسرقتمشکالت-7•
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فنیحقوقی
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وربررسی عدم مغایرت شیوه ی فعالیت کسب و کارهای نوپا با قوانین ناظر در کش-

بررسی نیازهای حقوقی متناسب با بیزینس پلن-
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BUSINESS

PLAN

امور مالیاتی
و بیمه 

مورد نیازامور ثبتی 

و ضوابط شرایط 
و قوانین سایتها کسب و کار ، آیین نامه 

متدوین و تنظی
قراردادها

حمایت 
حقوقی

مجوز های 
الزم
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مشاوره حقوقی 

عمومی مورد نیاز 

کسب و کارهای 

اینترنتی

مشاوره در کلیه -8

مباحث حقوقی مرتبط

با کسب و کار 

امور تجاری و -7

تعزیرات حکومتی

مشاوره قوانین -6

شهرداری و وضعیت 

...تجاری و 

مشاوره قوانین -5

بیمه ایی و مفاصا 

حساب

مشاوره قانون کار-4

و مشاوره نحوه رفع 

شکایت های اداره کار تنظیم -3

قراردادهای عمومی از 

قبیل کار ، اجاره و 

خرید و فروش

امورمالیاتی-2

وصول مطالبات و -1

مشاوره قوانین چک
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...ثبت شرکت ، ثبت موسسه و -1

ثبت برند-2

ثبت نرم افزار-3

ثبت لوگو-4

برخی از موارد ثبتی مورد نیازکسب و کارهای اینترنتی
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اخذ مجوز نماد الکترونیک-1

عضویت در سایت ساماندهی-2

اخذ جواز ار اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی-3

) ند اخذ مجوزهای الزم متناسب با نوع فعالیت از سازمانهای صدور مجوز مان-5

...(سازمان گردشگری ، وزارت بهداشت ، وزارت ارشاد و 

برخی از مجوزهای مورد نیازکسب و کارهای اینترنتی



قراردادهای مورد نیاز در کسب و کارهای اینترنتی
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گذارسرمایهوشرکاءبینمشارکتهایقرارداد-1

اطالعاتافشاءعدموهادادهمحرمانگیحفظقرارداد-2

(سایتپشتیبانیوگرافیستونویسبرنامه،سایتطراح)بیزینسبهمربوطفنیهایقرارداد-3

انسانیمنابعوپرسنلیهایقرارداد-4

(...کنندگانتامین،بازاریابی،مشتریان)تجاریقراردادهای-5

پیمانکاریقراردادهایو،مشتریانهانمایندگیباقرارداد-6

کاالهایکنندهتامینباقرارداد-7

مجازیتبلیغاتوسنتیمحیطتبلیغاتهایقرارداد-8

اینترنتیفروشگاهاندازیراهقرارداد-9

مشاورهقراردادهایوحسابرسیقرارداد-10

نیازموردتخصصیقراردادهایسایرو-11
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یتوصیه های حقوقی به مدیران کسب و کارهای اینترنت



یتوصیه های حقوقی به مدیران کسب و کارهای اینترنت

خودکاروکسببهنسبتحقوقیآگاهیسطحارتقاءومطالعه–1

(اشیدبمشاورانتخابمراقب)تخصصیوفنیمباحثبهآگاهحقوقیمشاورینازاستفاده-2

روزشرایطبااستخدامونیروجذبتشریفاترعایت–3

باطیانضنامهآیینتدوینوکارکنانوظایفابالغوشرحتعیینوسازمانیچارتتدوین-4

استفاده از قرارداد های تخصصی و متناسب با موضوع خاص و مشاغل مختلف–5

اصول تحویل ابزار های الکترونیکی و پسوردهارعایت -6

اجتماعیتامینوکارقوانینازخارجتوافقاتعدم-7

17yasra.org       09129152457                                                                                                         پلتفرم حقوقی یسرا



یتوصیه های حقوقی به مدیران کسب و کارهای اینترنت

خارجیهایسایتقوانینازبرداریکپیعدموسایتضوابطوشرایطرسانیبروز-8

.یدکنرعایترابهاداراوراققوانینونکنیدعملاحساسیدوستانخانواده،بهسهاماختصاصدر-9

تثب–چاپحق-فنیتولیداتامتیازنامهیاثبتحق،انحصاریحق)معنویازمالکیتحفاظت-10

(NDA)محرمانگیتوافقنامه–تجاریعالئم

بههتوج–درآمدبرمالیات-فروشبرمالیات-قانونینهادانتخاب):مهممالیمسائلبهتوجه-11

(مالیاتیهایمشوق-اعتباریسهامدارایی-هاشرکتسهامفروشیاخرید
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رنتیقوانین تخصصی ناظر بر کسب و کارهای اینت

الکترونیکیتجارتقانون-1

صنفینظامقانون-2

صنفینظامقانوناصالحقانون-3

رایانه ایجرایمقانون-4

کنندهمصرفازحمایتقانون-5

بیععقدبهراجعمدنیقانونازموادی-6

یخانگمشاغلازحمایتوساماندهیقانون-7

الکترونیکینمادصدورقانونیمبنای-8

بانکیوپولیقانون-9

پولیمتشکلغیربازارتنظیمقانون-10
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رنتیبرخی از آیین  نامه  های مرتبط با کسب و کارهای اینت

الکترونیکیتجارتقانون42و38مواداجراییآیین نامه-1

کیالکترونیکارهایوکسبکسب،صدورپروانهبرایالزمضوابطاجراییآیین نامهالحاقیه-2

کنندهمصرفحقوقازحمایتآیین نامه-3

الکترونیکیادلهاستنادپذیریوجمع آوریآیین نامه-4

بهداشتیوآرایشیآشامیدنیخوردنیموادقانون13مادهاصالحقانوناجراییآیین نامه-5

صرافی هافعالیتدستورالعمل-6
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و کارهای اینترنتیحقوقی صنفی کسب چالش های 

دیگرانکارت/سرقتیکارتباخرید•

قاچاقکاالهایبحث•

روز7تاکاالعودتبحث•

مشتریانهویتاحراز•

فتاپلیسسویازاطالعاتاخذ•

فتاپلیسیاقضاییمقاماتتوسطحسابهانمودنمسدود•
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و کارهای اینترنتیصنفی کسب چالش های حقوقی 

•

نوپاکارهایوکسببرناظردستگاههایوواقعیمتولیانشفافیتعدم•

حوزهایندرشفافوصریحقوانینوجودعدم•

وکالوحقوقیمشاورینازاستفادهامکانعدمودعاویرقمبودنپایین•

کشورلیداخقوانینباتطبیقعدموخارجیهاینامهتفاهموسایتضوابطوشرایطبرداریکپی•

22
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الزامات حقوقی   و امنیتی  

 کسب و کارهای فناورانه

:ارایه توسط   

 دکتر محمد رضا نصرالهی 

 مشاور حقوقی بیش از صد برند استارت آپی و شرکت های فناورانه ی کشور

:موضوع کارگاه   

@drnasrolhi 

http://www.yasra.org 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


 حفظ ارسار جتاری کسب و اکر

 رعایت اصول فرآ یند های اس تخدامی

 رعایت اصول طبقه بندی اطالعات

 توصیه های امنیتی در کسب و کار

http://www.yasra.org 

@drnasrolhi 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


بررسی نیازهای حقوقی 

رشد متناسب با فرآیند 

 کسب و کارهای فناورانه 

 مرحله ی قبل از راه اندازی کسب و کار یا مرحله ی ایده 01

 مرحله ی بعد از راه اندازی یا در حال فعالیت 02

 مرحله ی بلوغ کسب و کار 03

 مرحله ی توسعه ی کسب و کار 04

http://www.yasra.org 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


 دغدغه های حقوقی کسب و کارهای فناورانه

 مرحله ی رشد

 اصالح رویه های حقوقی پایه

 ساختار سازی سازمانی

 فروش سهام

گذاری ارزش  

 قراردادهای مشارکت

استارت آپ های مکمل خرید  

 اخذ مجوزهای تکمیلی

بعد از راه اندازی  قبل از راه اندازی  کسب و کارهای بزرگ زمان بلوغ کسب و کار 

ی اجرا مرحله  

منابع انسانی قراردادهای  

عالمت تجازی/ برند  ثبت  

 تدوین شرایط و ضوابط سایت

تامین کنندگی قراردادهای  

تامین اجتماعی بیمه  

 مالیات

تجاری قراردادهای  

ی توسعه مرحله  

های جدید قانونگذاری  

صنفیبا سازمان های متولی و تداخالت  مشکل  

داده ها سرقت  

استفاده از برند سوء  

کلیدی تطمیع نیروهای  

تعزیرات/ با شهرداری  مشکالت  

به شکایات رسیدگی  

ایده مرحله  

ایده ثبت  

انحصاری ثبت  

 مجوزها

کوفاندر قرارداد  

محرامانگی داده ها قرارداد  

با تیم های فنی قرارداد  

شرکت  ثبت  

@drnasrolhi 



 پنج آیتم حیاتی حقوقی هر کسب و کار

ر د ن ا ف و ک د  ا د ر ا ر ق  

ی ن ف ی  ا ه د ا د ر ا ر ق د  ن ر ب ت  ب ث   N D A د  ا د ر ا ر ق  

 

 قرارداد با پرسنل فنی

قراراداد راه اندازی زیر ساخت 

 فنی آنالین
اختراع -ثبت  طرح صنعتی   

 ثبت عالمت تجاری

 قرارداد عدم افشاء اطالعات

 قرارداد محرمانگی داده ها

 قرارداد مشارکت مدنی

 قرارداد هم بنیان گذاران
 مجوز فعالیت های آنالین

 مجوزهای فیزیکی

@drnasrolhi 



 با آرزوی موفقیت
http://www.yasra.org 

@drnasrolhi 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

