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 تدوین قراردادهای حقوقیحمایت از  شیوه نامه

 

 مقدمه

و درصدد برطرف نمودن  در تمام حوزه ها، علم حقوق نیز دایره وسیع تری پیدا کردهبا پیشرفت جوامع بشری   

ارتباط افراد، معامله، مبادله ها و موارد نظیر اینها، انسان را به نوشتن وادار می کند  نیازهای جوامع می باشد.

تدریج تصویب و به یاری مردم گشاید به قوانینی که عقده از کار می. گیردنوشته ای که عقد یا قرارداد نام می

می توان پیدا نمود که به علم حقوق و امور مربوط به ستد  به ندرت می توان گفت کمتر کسی در داد و. آیدمی

 .قراردادها نیازی نداشته باشد

توانند به منظور ویرایش و تدوین قراردادهای حقوقی خود از می ی دانش بنیانهاشرکتبا توجه به این ضرورت، 

 استفاده نمایند.  شیوه نامهسهیالت این ت

 

  میزان حمایت 

های ویرایش و تدوین قراردادهای حقوقی به تمامی شرکتاین شیوه نامه برای های استفاده از حمایت    

  باشد.قابل ارائه میمیلیارد ریال  011با درآمد کمتر از بنیان دانش

میلیون ریال در   01تا سقف رایگان  %011میزان اعتبار برای تدوین و ویرایش قرارداد برای هر شرکت مجموعا 

 باشد.یک سال می

میلیارد ریال به صورت آزاد و بدون تسهیالت می توانند  011همچنین شرکت های دانش بنیان با درآمد باالتر از 

 از این خدمت استفاده نمایند.

 

 شرایط دریافت حمایت 

برای استفاده از این حمایت، شرکت موظف است در مرحله اول و قبل از هر گونه اقدامی درخواست خود را در 

ثبت کند و در صورت نیاز پیشنویس اولیه از قرارداد مد نظر را در سامانه بارگذاری  bizservices.irسامانه 

 نماید.

 



                                                 یحقوق یقراردادها نیاز تدو تیحما نامه وهیش 

 

3 

شرکت کلیه هزینه های مربوط به تدوین یا ویرایش قرارداد مورد نظر را به کارگزار پرداخت  -1تبصره 

خواهد نمود و در انتهای پروژه در ازای ارائه قرارداد نهایی تدوین/ ویرایش شده و سند پرداختی از سوی 

 د.به حساب شرکت واریز خواهد ش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریشرکت، سهم حمایتی 

 

هیچ تعهدی جهت حمایت از قراردادهای  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -2 تبصره

در  تدوین/ویرایش شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از کارگزاران معرفی شده به شرکت ندارد.

 شیآنان پ تیصالح یستیباحقوقی  انیکارگزاران و مجر ریبا سا یبه همکار یشرکت متقاض لیصورت تما

تدوین/ویرایش قراردادهای  باشد. دهیرس یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم دییاز عقد قرارداد به تا

معاونت علمی و فناوری ریاست مورد حمایت  ،هاشرکتبه  معرفی شده توسط اشخاص حقیقیصرفا شده 

 قرار می گیرد. جمهوری

 

هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات بعدی قراردادهای  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -3تبصره 

 تدوین/ویرایش شده نخواهد داشت.

 

 یبا سازمان و نهادها یهمکار ،یشراکت، تبادل فناور ،یندگینما یفروش، اعطا یقراردادها -4تبصره 

قرار  تیهستند که مورد حما ییبا پرسنل و ... از جمله قراردادها یعدم افشا، قرارداد استخدام ،یدولت

 .رندیگیم


