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عنوان پروژه :مشاوره طراحی ،تاسیس ،حقوقی در طول فرایند تاسیس صندوق پژوهش و فناوری همراه اول
نوع تحقیق :مشاوره حقوقی

خالصه مدیریتی:
موضوع خدمات مشاوره:
مشاوره راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری همراه اول و مشاوره مدیریت صندوق در موضوعات حقوقی مرتبط با خدمات آن
کارفرما:
اداره کل نوآوری شرکت ارتباطات سیار ایران – همراه اول به نشانی تهران ،خیابان ونک ،نبش بزرگراه کردستان ،پالک ،114
طبقه  3واحد B

بیان مسئله:
همراه اول به منظور تاسیس یک صندوق پژوهش و فناوری ،نیازمند همکاری با یک شرکت مشاورهای متخصص در این حوزه
می باشد تا در خصوص طراحی و تاسیس و مشاوره حقوقی صندوق پژوهش و فناوری جهت انجام کلیات امور در سریعترین
زمان و اخذ مجوزات و مذاکرات الزم با نهادهای دولتی مربوطه به منظور تامین سرمایه صندوق و همچنین مشاوره حقوقی به
مدت دوسال از زمان تاسیس ،به این سازمان کمک نماید.

سؤاالت اصلی پژوهش:
چگونه می توان یک صندوق پژوهش و نوآوری ایجاد کرد؟
زمینه های خدمت رسانی در صندوق پژوهش و نوآوری چیست؟
فرایند بررسی و ارائه مجوز تاسیس صندوق چگونه است؟
حداقل سرمایه الزم جهت تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری چقدر باید باشد؟
مدارک مورد نیاز برای تشکیل و تکمیل پرونده چیست؟
مدل حکمرانی ( )Governance Modelصندوق شامل ساختارها و فرایندها چگونه باید باشد؟
کارمزد خدمات مشاوره ای برای مدت دو سال چه میزان است؟

شاخص های ارزیابی:
بیزینس مدل کامل و جامع ارائه دهد.
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سهم قابل مالحظه ای از مبلغ پیشنهادی مربوط به مشاوره مدیریتی پس از تاسیس باشد.
سابقه مشاوره در موضوعات مشابه داشته باشد.

زمان بندی اجرای طرح:
سه ماه بعد از ارجاع کار جهت تاسیس و دوسال مشاوره حقوقی مدیریت پس از تاسیس

نتایج پروژه:
تشکیل و تکمیل پرونده تاسیس صندوق پژوهش و نوآوری از قبیل اخذ مجوز و مذاکرات الزم با نهادهای دولتی مربوطه به
منظور تامین سرمایه صندوق
ارائه مدل مشاوره حقوقی مدیریت از طراحی و تاسیس تا امور اجرایی پس از آن
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