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درس دوم

انتخاب نوع کسب وکار 



موقعیت 

ل امیرعلی و ستایش هر کدام به سبک خودشان دنبال ح

.دمشکل پدر بودند اما ابتدا می بایست علت را بفهمن

در ستایش علت ضرر ده بودن شرکت پدر را جدا شدن پ

ار از شریکش می دانست اما امیر علی معتقد بود پدر ک

غیر منطقی انجام نمی دهد و همان روزی که از شریکش 

و هر چی سیستم تصمیم گیری جمع»جدا شد می گفت 

«  .جور تر باشد تصمیم گیری راحت تر است



گفت گو در کالس 
ا؟ شما کار تیمی و گروهی را ترجیح می دهید یا کار به صورت فردی را؟ چر١

یا پیرو؟ . آیا شما در گروه کسب و کار خود پیشرو و رهبر خواهید شد-۲

چقدر تحمل پذیرش حرف مخالف را دارید و چقدر می توانید دیگران را با-3

منطق و استدالل متقاعد کنید؟ 

رف چقدر به دنبال سود شخصی هستید و تا چه میزان حاضرید درآمدتان را ص-4

امور خیر کنید؟



نقشه راه 
:ما در این درس به دنبال آن هستیم که 

.کنیمبررسی(تولیدسازمان)منظراینازراکاروکسبشروعروشهایانواع❑

.کنیمشناساییراشخصیوکارکسبمعایبومزایا❑

وکنیمدرکراشرکتوشراکتمفهوم❑

بشناسیمراشراکتمعایبومزایا❑

بشناسیمنیزراآنمعایبومزایاوشرکتاندازیراهچگونگی❑

هدف این است تا اگر در آینده کسب و کاری را راه اندازی کردیم، الاقل بدانیم که
.سازمان تولیدمان چگونه باید باشد



:طرح مسئله
:انواع کسب و کارهادر ایران 

کسب و کاری شخصی(1
شرکتی (2
سهامی(3
.شراکتی که کتاب در  این قسمت اشاره ای نکرده است(4
تعاونی(5

الک مشغول به فعالیت اند سازمان تولید مشخص می کند در هر کدام از این ساختارها که م
و کیست؟ یک نفر یا چند نفر( محصول یا کاالی نهایی که به مشتری عرضه می شود،

و . دچگونه؟ نحوه مالکیت آنها چگونه است ؟شکل های مختلف کسب و کار را نشان می ده
ن، این محصول یا کاالی نهایی چگونه به مشتری عرضه می شوهمین سؤال ساده و پاسخ آ

ب و کار از با مشخص شدن این مفهوم، به انواع کس. بیانگر مفهومی است به نام سازمان تولید
.منظر سازمان تولید می پردازیم



:مفهوم کلیدی
سازمان تولید بسیار روشن است که قبل از شکل گیری یک کسب و کار جدید کارفرما به این 

فکر می کند که  به تنهایی دست به اقدام بزند  یا  با دیگری شراکت کند یا کار جدید رو عام 

سازمان دهی تولید خیلی مهم است  . می گوییمتولید _سازماندهیبه این فرآیند . المنفعه انجام دهد

و تمام مراحل و اتفاقات . چون شاکله و زیر بنای هر نوع کسب و کاری رو مشخص می کند 

تمام سرمایه و توان فکری و مالی و فنی ما صرف .  بعدی؛به دنبال این انتخاب شکل می گیرد 

هر روش کسب و کار رو که انتخاب کنیم سایر .  کسب و کاری که انتخاب کرده ایم میشود 

یکسری منافع و مزایا بدست میاریم و در مقابل با محدودیتهایی . روشها را از دست می دهیم 

انتخاب نادرست روش سازماندهی تولید یا ا نتخابی بدون شناخت کافی می تواند .   مواجه میشویم

به قیمت از دست رفتن تمام سرمایه، ما از دست رفتن فرصتها و از دست دادن موقعیتهایی 

. باشدکه شاید دیگه هیچ وقت با اون کیفیت برامون شکل نگیرد



کسب و کار شخصی

امروزه اغلب. کسب و کار شخصی متعلق به یک شخص است

در بیشتر آنها کوچک مقیاس اند و. کسب و کارها در ایران به شکل شخصی اند

همه نوع فعالیتی از کشاورزی تا صنعت به ویژه خدمات حضور دارند 

مانند تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاههای خویش فرمایی مشاغل 

معامالت ملکی، خرده فروشان، کشاورزان، صنعتگران خرد و هنرمندان، نمونه

هایی از کسب و کارهای شخصی هستند؛ حتی در زمینه های تخصصی مانند 

.دپزشکی، دندان پزشکی وکالت و حسابداری اغلب کسب و کارها شخصی ان



:کسب وکارشخصی ویژگی های تعیین کننده 

بودنفرماخویش❑

.نیستاساسی،شرطاینولیمقیاسندکوچکاغلب❑

انندمتخصصیهایزمینهرحتی.دارندحضورفعالیتینوعهمهدر❑

.پزشکیووکالت

ورزشدر.اندشخصیکارهاوکسببیشترایراندر:تاملقابلنکته❑

ادابعازاین مساله.کنیم میکسبرتبهانفرادیهایرشتهدرنیز

داردبررسیقابلیت؛مختلف



راهاندازیکسبوکارشخصی
وقتی یک کسب و کار شخصی راراه اندازی می کنیم چون متعلق به خودمان است  و قبالً 

توانایی هایمان رو برآورد می کنیم در زمینه های مختلف مالی فنی بازار کار و فروش آن خدمت 

یا محصول هزینه های الزم ویژگی هایی که باید داشته باشیم مجوزهایی که باید بگیریم رقبایی

راه اندازی آن آسان و هزینه هایش نسبتاً کم است نسبت به اینکه .. که باهاشون مواجه هستیم و

یعنی بخاطر موافقت یا عدم موافقت شریک یا . بخواهیم یک شرکت یا شراکت راه اندازی کنیم 

اما بار سنگین مسئولیت همه چیز و در . شرکا و سهامداران و هماهنگی با دیگران معطل نمیشویم

تو .   ممکنه پیش بینی هایمان درست در نیاد.   همه وقت در همه احوال به دوش خود ماست

کارمندان و .  فروشمان طبق برنامه مورد انتظار نباشد.   کسب مجوز با مشکل مواجه شویم

برای تامین  مالی برسر دوراهی یا .  وقت زیادی ازما بگیرده.  کارگرها همراه ایده های ما نباشند

. همه جوانب برای اداره کردن کار را در نظر نگرفته باشیم.چند راهی قرار بگیریم 



کسب وکارشخصی  تصمیم گیری 

مورددرداریمعملآزادیکامالً هستیمگیرندهتصمیمتنهاخودمانچون❑

کنندهمصرفکنیمرامعرفیمحصولمانچگونهبازاریابی

.کندپیدارومانمحصولوماچگونهمشتری❑

کنیمتبلیغروشهاییچهبانهیاباشیمداشتهتبلیغاصال❑

یمبگیرتصمیمیچهماکردتغییردولتتصمیماتوبازارشرایطاگر❑

ست هخودماناختیاردرکامال...وکارگرانتعدادکارزمانکارنوعتغییر❑

.باشیمو هماهنگآشناتواناییوبااهدافخودمانبایدفقط

اشتباهتصمیم گیریواشتباهشناختامکاناما❑

مالیمنابعمحدویت❑

درستفرصتهایازشدنغافلامکان❑

.دداروجودمالیمنابعکمبوددلیلبهسودآورفرصتهایدادندستازامکان❑



مالکیت سود و مسئولیت در کسب وکارشخصی  

ماست در کسب وکار شخصی تمام منافع متعلق به خود ما بعنوان کارفر❑

.چون شریک نداریم

مسئولیت تمام تصمیم گیری ها ❑

باز پرداخت بدهی ها❑

.  تپاسخگویی به اعتراضات و شکایتهای احتمالی بعهده خودمان اس❑

مسئولیت نامحدود یعنی صفر تاصد مسائل و ادعاهای مطرح شده را❑

.  ایمخودمان باید پاسخ بدهیم چون تصمیم آخر رو ما به تنهایی گرفته



:کسب وکارشخصی 

به روز بودن و توان همراهی با سرعت تغییرات،برای باقی 

.   ماندن در عرصه کسب و کار و حفظ بازار،ضروری است



:کسب وکارشخصی 
اماهمینانعطاف.انعطافزمانیساعاتوروزهایکاریوجوددارد

موفقیتدرکار.میتواندتماموقتوزندگیمارودربربگیرد
احساسغروروسربلندیزیادیبرایمابههمراهداردامابخاطرفشار

درصورت.کاروحجممسئولیتهادچارنوعیانزواوافسردگیشویم
.موفقیتحتماباتشویقوحمایتهمهجانبهخانوادهمواجهمیشویم

.درصورتشکستممکناستمارامسئولشکستبدانند



:نوعدوم
شراکت

میفرضکنیدشماباتسلطیکهدریکدرسداریدتصمیم:مثال
گیریدکهبهدانشآموزانیکهدرایندرسضعیفهستنددرس
یتبدهیدودرقبالآندستمزددریافتکنیداینکارشماباموفق

رسهمراهاستشماتصمیممیگیریدبایکیازدوستانخودکهدرد
دیگریمهارتداردشریکشویددرسودوزیاندراینصورتشما

شمادونفردیگرتنهانیستیدوحتیدرآمدحاصلبانسبتتوافقبین
.تقسیممیشود



:بیشتر بدانیم

ارتان چگونه یک کسب و کار شخصی راه اندازی کنیم؟ و نام کسب و ک

و . یدرا ثبت کنید و قوانین و مقررات مربوط به آن زمینه را مطالعه کن

م کنید و برای گرفتن گواهینامه یا پروانه فعالیت رسمی در آن زمینه اقدا

تعیین این اسناد مبنای. اسناد مربوط به هزینه ها و درآمدتان را حفظ کنید

.مالیات بر کسب و کار شماست

ید و باید اگر کسی را برای کارتان به کار گرفتید، شما کارفرمای او هست

.حقوق او را طبق قانون کار پرداخت کنید و او را بیمه کنید



:کسب و کار شخصی 

امه نوسان در آمد  دراقتصادهای تک محصولی و اقتصاد بدون برن

ود که   تصمیمات لحظه ای و سلیقه ای زیادی در آن گرفته می ش

تحوالت سیاسی به شدت تاثیر گذاراست  

.  سیاستهای پولی و مالی بسیار متغیری وضع میشود

الم  ارزش پول ملی دستخوش تغییرات فراوانی است و در یک ک

آینده مشخصی را نمی شود پیش بینی کرد 



فعالیت فردی در کالس

افه با توجه به جدول زیر، شما چه نکات دیگری می توانید به این دو ستون اض

کنید؟ چرا؟

.خود فرد ساعات کاری خود را مشخص می کند:انعطاف زمانی 

.خود فرد ساعات کاری خود را مشخص می کند:انعطاف زمانی 

.دکار طوالنی فرد مجبور است وقت زیادی بر روی کار بگذارساعات 

در آمد نامشخص فرد ممکن است چندین ماه در آمد نداشته باشد

ساس نگرانی نسبت به آینده شغل خود که همراه با استرس و انزوا اح
است



شراکت
.   مانند برخی از مغازه ها رستورانها و پیمانکاران.  کسب و کاری که متعلق به دو نفر یا بیشتر است

وافقی درآمد حاصل از کار به نسبت ت.  هر کدام متناسب با سهم شان در سود و زیان کسب و کار ،سهیم هستند

.ومالکیت فردی نیست .   بین شرکاء تقسیم میشود هر دو نفر در سود و زیان شریک هستند



:در کسب و کار شراکتی 

.به منابع و سرمایه های مالی بیشتری دسترسی پیدا می کنیم 

.  توان مدیرتی قدرت تفکر و تصمیم گیری مان افزایش پیدا می کند

نیم به از روابط اجتماعی و نفوذ و موقعیت شریکها فایده های خیلی زیادی می توا

.  دست بیاوریم

چون شریک داریم بار .  خطرو هزینه ها و تمام احتماالت منفی تقسیم میشود 

.   مسئولیت ها تقسیم می شود و توانایی ها ،افزایش پیدا می کند 

.  از توانایی تک  تک افراد ؛ بیشتر است'توانایی جمع 



بیشتر بدانیم 

؟چگونه یک فعالیت شراکتی راه اندازی کنیم 
دازی کسب و کارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه ان

ت، می شوند گام های اولیه راه اندازی آنها کامال مشابه کسب و کار شخصی اس
البته گامی اضافی دارد و آن هم... از جمله ثبت اسم، اخذ پروانه ها و مجوزها و 

نگارش قرارداد شراکت بین افراد است و در قراردادهای شراکت بین افراد، 
، نحوه تقسیم سود یا زیان، وظایف افرادو محدوده اختیارات مواردی از جمله 

رچه مطرح می شود اگ... وتصمیم گیری در مورد انحالل ، حل اختالفات بین آنها
برای وجود این قرارداد، الزامی قانونی وجود ندارد؛ ولی از جهت روشن شدن 

رت حقوق و تکالیف شرکا، به داشتن آن توصیه می شود؛ ضمن اینکه در صو
ثبت رسمی قرارداد، عمل به محتوای آن الزام قانونی پیدا می کند



فعالیت فردی در کالس

را؟با توجه به جدول زیر شما چه نکات دیگری می توانید به این دو ستون اضافه کنید؟ چ

.با ثبت شرکت شما ملزم به پرداخت مالیات هستیدانجام فعایت های شرکت به صورت قانونی 







.ستپیچیده ترین نوع کسب و کار شرکت ا

شرکت کسب و کاری است که خودش 
نون هویت قانونی دارد؛ به این معنی که قا

با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا
شرکتها حقوق و. انسان رفتار می کند

ه تعهدات خاصی دارند؛ دقیقا همانند آنچ
که انسانها انجام می دهند برای مثال، 

شد، یک شرکت می تواند دارایی داشته با
ود با دیگر شرکتها یا افراد وارد قرارداد ش

و حتی علیه آنها شکایت کند و مورد 
شکایت قرار بگیرد



درکسب و کار شرکتی
هام دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم میشود و هر کس با خرید س

آن را شرکت به سهامدار آن تبدیل می شود که به اندازه سهمش مالکیت نسبی
دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است

ت سهام یک سند مالکیت است و نشان میدهد که دارنده آن، بخشی از مالکی
.شرکت را در اختیار دارد و در سود و زیان آن، شریک است 

سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که 1۰۰۰۰۰۰اگر دارایی شرکتی به :مثال
.درصد شرکت است1۰سهم آن را خریداری می کند، مالک 1۰۰





شرکت هایی هستند که سرمایه موجود در این شرکت ها بصورت سهام بین شرکا تقسیم می : شرکت های سهامی
.به دو دسته تقسیم می شوندموجود شرکت های سهامی . شود 
شرکت هایی که موسسین انها سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می : شرکت سهامی عام��

شرکت های سهامی عام شرکت هایی معموال بسیار بزرگ و با دامنه کاری وسیعی هستند و عمده هدف ثبت . کنند
.این شرکت ها تامین خواسته های نا محدود و کالن جامعه می باشد 

شرکت هایی که تمام سرمایه انها در مورد تاسیس، منحصرا توسط موسسین تامین : شرکت سهامی خاص��
این شرکت ها برای انجام انواع فعالیت های اقتصادی بوجود می آیند و در زمینه های بازرگانی ، .  گردیده است

می توانند فعالیت کنند و شرکت های سهامی خاص به دلیل ... تجاری ، علمی ، مشاوره ای ، پزشکی  ، خدماتی و 
.کوچک بودن تنها می توانند قسمتی از نیاز جامعه را پوشش داده و تامین نمایند

شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود : شرکت های تعاونی��
شرکت های تعاونی . وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری تشکیل می شود

در این . می توانند بخشی از سرمایه اولیه خود را از نهاد های عمومی و دولتی تامین کنند اما آنها حق رای ندارند
.نفر باشد7شرکت تعداد اعضا نباید کمتر از 

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا : شرکت مسئولیت محدود��
بدون اینکه سرمایه را به سهام یا قطعات سهام کنند فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات 

(تشکیل میگردد... عمدتا بین اعضای یک خانواده و فامیل .) شرکت هستند



ایجاد یک شرکت 
ایجاد یک شرکت به ویژه یک شرکت سهامی، پرهزینه ترین نوع کسب و کار است؛

انینی دولت برای شرکتها قو. زیرا شرکت سهامی از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند

نی زمان بر پذیرش و عمل به چنین قوانی. دارد تا به سرمایه گذاران اطمینان بدهد و کمک کند تا فریب نخورند

.و پرهزینه است و به مشاوره های حقوقی نیاز دارد



:برای تشکیل شرکت 
کمیلبرایتشکیلشرکت،ممکناستبهوکیلنیازداشتهباشیدتاشمارابرایت

نکندکهاساسنامهشرکتبایدبیا.اساسنامهشرکتوسایراستادموردنیازکمککند
هشرکتبرایچهکسبوکاریتشکیلشدهاستسهامآنچهمیزاناستوچگون
گونهتقسیموفروختهمیشود؛چگونهشرکتسرمایهاولیهخودراتأمینمیکندوچ

د؛سودوزیانتقسیممیشود؛سهامدارانچهحقوقومسئولیتهاییدرشرکتدارن
شرکتچگونهمنحلمیشود





ساختار یک شرکت سهامی 
ساختار یک شرکت سهامی از سهامداران ،هیئت مدیره ،رئیس هیئت مدیره ،مدیرعامل ،مدیر

اجرایی ،مدیر برنامه ریزی ،مدیر روابط عمومی ،مدیر امور اداری و مدیر مالی تشکیل 

.  همین ساختار نشان دهنده پیچیدگی در رابطه مدیریت و مالکیت است.میشود

صی و تخصص گرایی با تاسیس یک شرکت امکان جذب افراد توانمند تر در زمینه های تخص

.پس تخصص گرایی در شرکت بیشتر میشود.   ویژه وجود دارد



فعالیت فردی در کالس 

فه کنید؟ با توجه به جدول زیر شما چه نکات دیگری می توانید به این دو ستون اضا

چرا؟ 

.تمام اعضا از حقوق قانونی برخوردارند

.با ثبت کشور می توان با سایر کشور ها مبادالت تجاری داشت
با ثبت شرکت ها می شود از مزایای وام و اعتبارات استفاده کرد 

شرکت برای فعالیت خود باید مکانی را به ثبت برساند 





نوع چهارم 

تعاونی ها 
شکیل تعاونی ها تعاونی کسب و کاری است که با هدف تأمین نیازمندیهای اعضا ت

عدادی می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک می کند در تعاونی تولید ت

، گرد هم تولید کننده جهت بهره مندی از مزایای فعالیتهای اقتصادی با مقیاس بزرگ

.می آیند و با اقدامات جمعی منفعت خود را بیشینه می کنند



:مثال
تهیه تعاونی کشاورزی را عده ای از کشاورزان تشکیل می دهند تا برای تهیه بذر مرغوب و

.مک کند سموم و کود و نیز امکان بازاریابی، تبلیغات جمعی و ایجاد زنجیره توزیع به آنها ک



در مورد تعاونی ها 
ه تعاونی ها مراحل راه اندازی کم و بیش مشابهی با شرکت ها دارند؛ اما نحوه ادار

که آنها براساس هر نفر، یک رأی است؛ یعنی هر کدام از اعضا صرف نظر از این

اما توزیع. چقدر از سرمایه تعاونی را تأمین کرده باشد، یک رأی خواهد داشته

.سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایه هر عضو است



نوع پنجم 

ه موسسات غیر انتفاعی و خیری
هادی قانونی یک مؤسسه غیرانتفاعی ن. خیریه یکی از انواع شرکت ها، مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه هستند

ت ها این مأموری. است که برای انجام مأموریتی غیر سودآور، یعنی باهدفی غیرتجاری شکل گرفته است

بهداشت و، توسعه علمی و دینی، آموزش، امور خیریهاغلب زمینه هایی انسانی و اجتماعی دارند مانند 

.محدوده عمل آنها گاهی محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است.. وسالمت





اگر سرمایه کافی داشته باشد شخصی در غیر این صورت می 
.تواند شراکتی کار کند



شراکت 



شرکت



شراکت 



شخصی

شخصی

شرکت

شخصی

شراکت

شخصی



شرکت

شخصی

شخصی

شراکت

تعاونی

شرکت 



آقای محمدی می تواند با یک فرد خبره دراین کار مشورت کند و از او کمک بگیرد 
یا حتی می تواند با یک فرد شراکت کند ومشکالت مالی خود را برطرف کند

نه توصیه نمی شود که در شرایط موجود که با مشکی مالی مواجه هست موسسه خیریه بنا کند چون موسسه خیریه نیاز 
.به هزینه کردن پول دارد و فعالیتی سود آور برای اقای محمدی نیست 

.برای این سوال می توان جواب های متعددی داد



سواالت تشریحی 

بدون جواب 



انواع روش ها ی کسب و کاراز منظر سازمان تولید را نام ببرید؟ه(١
؟با چه سوالی می توان به تفاوت مفهومی شکل های مختلف کسب و کارپی برد ؟و این سوال بیانگر چه مفهومی است(2
زمینه فکری یک کار فرما را قبل از شکل گیری کسب و کار جدید را بیان کنید؟(3
کسب و کار شخصی را تعریف کنید؟(4
امروزه اغلب کسب و کار ها در ایران به چه شکلی می باشند؟( 5
چند شغل خویش فرمایی را نام برده و بنویسید اکثر این مشاغل چگونه اداره می شوند؟(6
چند کسب و کار شخصی در زمینه های مختلف تخصصی را نام ببرید؟(7
چهار مورد از مزایای کسب و کار شخصر را نام ببرید؟(8
سه مورد از معایب کسب و کار شخصی را نام ببرید؟(9

کسب و کار شراکتی را تعریف کنید؟(1۰
کسب و کار شراکتی کوچک بیشتر مشابه با چه نوع کسب و کار هایی است؟(11
سه مورد از کسب و کارهای شراکتی کوچک مقیاس را نام ببرید؟(12
چگونه یک کسب و کار شراکتی را راه اندازی کنیم ؟(از قسمت یشتر بدانیم ()13
سه مورد از مزایای کسب و کار شراکتی را بنویسید؟(14
سه مورد از معایب کسب و کار شرکتی رابنویسید؟(15



پیچیده ترین نوع کسب و کار را نام ببرید؟(16
منظور از هویت قانونی یک شرکت چیست؟با ذکر مثال توضیح دهید؟(17
کسب و کار شرکتی را تعریف کنید؟(18
دارایی یک شرکت چگونه بین اعضا تقسیم می شود ؟(19
منظور از سهام یک شرکت چیست ؟با ذکر مثال توضیح دهید؟(2۰
انواع شرکت را نام ببرید؟(فعالیت خارج از کالس ()21
پرهزینه ترین نوع کسب و کار چه نوع شرکتی می باشد؟(22
دلیل اینکه شرکت سهامی پرهزینه ترین نوع کسب و کار است چیست؟(23
مهم ترین کمک دولت در راه اندازی یک شرکت چیست؟(24
یک وکیل برای راه اندازی شرکت چه کمکی می تواند به سرمایه گذارا ن کند؟(25
ساختار و شیوه تصمیم گیری در شرکت سهامی را تحلیل کنید؟(فعالیت فردی در کالس ()26
چهار مورد از مزایای یک شرکت را بنویسید؟(27
مورد از معایب یک شرکت را بنویسید؟6(28



مهم هدف شکل گیری یک تعاونی را بنویسید؟((29
یک تعاونی چگونه اداره می شود توضیح دهید؟(3۰
یک تعاونی کشاورزی به چه صورت کار می کند؟(31
مراحل راه اندازی تعاونی ها بیشتر شبیه کدام کسب و کار است؟(32
مهم ترین تفاوت راه اندازی تعاونی ها با شرکت ها در چیست؟(33
یک موسسه غیر انتفاعی چگونه نهادی است؟(34
مهم ترین تفاوت موسسات غیر انتفاعی با سایر کسب و کار ها درچیست؟(35
ماموریت موسسات غیر انتفاعی وخیریه ها بیشتر در چه زمینه ای است با ذکر مثال ؟(36
محدوده عمل موسسات غیر انتفاعی و خیریه ها در چه زمینه ای می باشد؟(37
دو مورد از مزایای کسب و کار شخصی را با دو مورد ار معایب  آن  با هم مقایسه کنید؟(38
دو مورد از مزایای کسب و کار شراکتی  را با دو مورد ار معایب آن با هم مقایسه کنید؟( 39
دو مورد از مزایای کسب و کار شرکتی  را با دو مورد ار معایب آن با هم مقایسه کنید؟( 4۰
41



سواالت کو تاه  جواب 

در کسب و کار های شخصی مالیات چگونه اخذ می گردد؟(41
در کسب و کار شخصی مسئولیت فرد در قبال بد هی ها به چه صورت می باشد؟(42
نه یکی از معایب کسب و کار شخصی با ر سنگین مسئولیت می باشد در این زمی(43

توضیح دهید؟
در یک کسب و کار شخصی منابع مالی از چه راههایی تامین می شود ؟(44

ت؟آزادی عمل و سهولت تصمیم گیری فرد در کسب و کار شخصی در چه زمینه ای اس(45

مالکیت سود در کسب و کار شخصی به چه صورت است؟(46

چرا آزادی عمل افرا د در کسب و کار شراکتی محدود است ؟(47

چرا سهام داران در شرکت سهامی مسئولیت محدود دارند؟(48

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی به چه صورت می باشد؟(49



دلیل امکان رقابت در شرکت های سهامی چیست؟((5۰
یح تخصص گرایی بیشتر بکی از مزایای شرکت های سهامی است در این زمینه توض(51

دهید؟
سود درشرکت های سهامی به چه صورت تقسیم می شود؟(52
مالیات در شرکت های سهامی به چه صورت دریافت می شود ؟(53

مالیات کسب و کار شرکتی چه تفاوتی با مالیات کسب و کار شخصی دارد ؟(54ا
سهم خریداری کنید 4۰۰۰۰سهم تقسیم شده باشد و شما 2۰۰۰۰۰۰اگر دارایی شرکتی به (55

شما مالک چند درصد از سهام شرکت هستید؟



سواالت تشریحی 

با جواب 



روش مشخصی از کار کردن است که تالش می کند از : پاسخ . کار تیمی و گروهی را توضیح دهید-1
به زبان ساده تر کار تیمی . مجموع توانمندی ها، مهارت ها و انرژی افراد، بیشترین استفاده را داشته باشد

یعنی همکاری چند جانبه از سوی اعضای سازمان برای رسیدن به یک هدف مشخص
کارفرما به این : قبل از شکل گیری یک کسب و کار جدید، کارفرما به چه چیزی فکر می کند؟ پاسخ -2

فکر می کند که به تنهایی دست به اقدام بزند یا با فرد دیگری شراکت کند یا حتی کار جدید را عام 
.المنفعه انجام دهد

-کسب و کار شخصی:پاسخ .  انواع روش های شروع کسب و کار از منظر سازمان تولید را نام ببرید-3
مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه–تعاونی -شرکتی-شراکتی

اکثر آنها به صورت کسب : در ایران اکثر کسب و کارها به چه عنوانی مشغول فعالیت می باشند؟ پاسخ-4
.و کار شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول فعالیت می باشند

.  کسب و کاری که متعلق به یک شخص باشد: کسب و کار شخصی چه نوع کسب و کاری است؟ پاسخ -5
.و بیشتر آنها کوچک مقیاس می باشند وهمه نوع فعالیتی از کشاورزی تا صنعت به ویژه خدمات  می کنند

.کسب و کار شخصی هستند:  امروزه اغلب کسب وکارها در ایران به چه شکلی می باشند؟پاسخ-6



تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه : چند نمونه از کسب و کارهای شخصی را بیان کنید؟ پاسخ-7
های معامالت امالک ، کشاورزان، هنرمندان و صنعت گران خرد و حتی در زمینه های تخصصی مانند 

..... پزشکی ، دندان پزشکی ، وکالت و
راه اندازی آن آسان و هزینه های آن نسبتاً اندک (1: مزایای کسب و کار شخصی را بنویسید؟ پاسخ-8

در سود (3. تصمیم گیری در مورد بازاریابی و تغییر شرایط بازار راحت و آزادی عمل بیشتر است(2-است
.فقط یک بار مالیات بر درآمد داده می شود(4.و منفعت مالکیت کامل وجود دارد

تأمین اعتبار ( 2-تمام مسئولیت ها بر دوش فرد است(1: پاسخ. معایب کسب و کار شخصی را بیان کنید-9
مسئولیت نامحدود دربرابر بدهی ها و دعاوی(3.مالی بسیار مشکل است

کسب و کاری که متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد شراکتی : شراکت چه نوع کسب و کاری است؟ پاسخ-1۰
.و هر کدام هم متناسب با سهمشان در سود و زیان کسب و کار سهیم هستند. نامیده میشود

کسب و : پاسخ. کسب و کارهای شخصی بیشتر مشابه چه نوع کسب و کارهایی می باشند؟ مثال بزنید-11
کارهای شراکتی کوچک مانند برخی مغازه ها و رستوران ها و پیمان کاران



:  چرا در کسب و کارهای شراکتی به نگارش قرارداد بین افراد توصیه میشود؟ پاسخ -12
.برای روشن شدن حقوق و تکالیف شرکا به نگارش این قرارداد توصیه می شود

راه اندازی آن نسبتاً آسان است (1: مزایای کسب و کار شراکتی را بیان کنید  پاسخ -13
معایب کسب و -14تقسیم بار مسئولیت(3دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بیشتر (2

افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره : پاسخ . کار شراکتی را بیان کنید
به دلیل توافق با شرکا -مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی-حقوقی با وکیل

.تصمیم گیری سخت تر و آزادی عمل محدود تر است
کسب و کار شرکتی: پیچیده ترین نوع کسب و کار  کدام است؟ پاسخ-15
شرکت ، کسب و کاری است : شرکت چه نوع کسب و کاری است توضیح دهید؟ پاسخ -16

که خودش هویت قانونی دارد به این معنا که قانون با یک شرکت مانند یک فرد و یا انسان 
دقیقاً همانند آنچه که انسان ها . رفتار می کند و شرکت دارای حقوق و تعهدات خاصی است

.انجام می دهند



دارایی :در کسب و کارهای شرکتی دارایی هر شرکت چگونه تقسیم می شود؟ پاسخ -17
هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هر کس با خرید سهام شرکت ، سهام 

دار آن شرکت نامیده  می شود که به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و 
.مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است

سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که : پاسخ. سهام چیست؟ مثال بزنید-18
.  دارنده آن ، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و در سود و زیان آن شریک است

مثالً اگر دارایی شرکتی به صد هزار سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که هزار سهم 
.آن را خریداری می کند، مالک یک در صد شرکت است

-شرکت سهامی خاص-شرکت سهامی عام: پاسخ . انواع شرکت ها را نام ببرید-19
مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه-شرکت های تعاونی

ایجاد : ایجاد کدام نوع کسب و کار پر هزینه ترین نوع کسب و کار است چرا؟ پاسخ -2۰
زیرا از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده . یک شرکت به ویژه یک شرکت سهامی

.می کند



چرا برای تشکیل شرکت به وکیل نیاز داریم ؟
زیرا اطالعات الزم را برای تکمیل اساسنامه شرکت و سایر اسناد مورد نیاز را در : پاسخ 

.اختیار مؤسسین قرار دهد
در اساسنامه شرکت چه مواردی مطرح می شود؟ -22

سهام (3سهام آن چه میزان است (2شرکت برای چه کسب و کاری تشکیل شده، (1: پاسخ 
. شرکت چگونه سرمایه اولیه خودرا تأمین می کند(4آن چگونه تقسیم و فروخته می شود ، 

شرکت چگونه منحل می شود( 6چگونه سود و زیان تقسیم می شود(5
. مزایای شرکت را بیان کنید(23

امکان افزایش سرمایه (2. ضرر و بدهی سهام داران محدود به مقدار سهام آنهاست (1: پاسخ
تخصص گرایی بیشتر  (4امکان رقابت باال با شرکت های دیگر ، (3. . و سهام آنها وجود دارد

جذب افراد توانمند(5



تصمیم گیری در (2-هزینه های راه اندازی آن باالست (1: پاسخ . معایب ایجاد یک شرکت را ذکر کنید-24
تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام (4. پیچیدگی ها در رابطه مدیریت و مالکیت افراد(3-آن سخت است

گزارش دهی بیشتر(7قوانین پیچیده تر (6. مالیات بر سود شرکت عالوه بر مالیات بر درآمد(5
این نوع کسب و کار با هدف تأمین : شرکت های تعاونی چه نوع کسب و کاری می باشند؟ پاسخ-25

.نیازهای اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک می کند
در تعاونی ها هر فرد صرف نظر : نحوه اداره شرکت تعاونی و توزیع سود آن به چه شکلی است؟ پاسخ-26

اما توزیع سود به نسبت سرمایه . از اینکه چه مقدار از سرمایه تعاونی را تأمین کرده فقط یک رأی دارد
.افراد می باشد

نهادی قانونی است که برای انجام مأموریتی : مؤسسه غیر انتفاعی و خیریه چگونه نهادی است؟ پاسخ -27
.غیر سودآور، یعنی با هدفی غیر تجاری شکل گرفته است

اغلب مأموریت های مؤسسات غیر انتفاعی در چه زمینه هایی است؟ -28
اغلب زمینه های انسانی و اجتماعی دارند مانند امور خیریه، آموزش، توسعه علمی و دینی، بهداشت :  پاسخ

و از نظر محدوده عمل، . و سالمت 
.گاهی محلی ، گاهی ملی و حتی جهانی می باشد



پایان


