
 

 

وکار اریانراهنمای جامع کسب  
Iranian Business Guideline 

نفر از مشاوران عضو شبکه مشاوران برتر  ۴۰ویدئویی با همت بیش از  صورتبه ایران است که وکارکسباین فایل، اولین نسخه از راهنمای جامع 

.استایرانیان  وکارکسببنیان نقشه راه تهیه شده است. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت دانش وکارکسب  

 

 

  

 نیفرورد

1398 



 در ایران وکارکسبراهنمای جامع 

1 
 

 
  



 

 

 ها دارد.وکارکسبمهمی بر موفقیت  تأثیرسریع و ساده،  صورتبه وکارکسب اندازیراهکسب اطالعات الزم برای 

دهد. در این راهنما، را پوشش می وکارکسبو اداره  اندازیراه، بسیاری از موارد ضروری برای لیستچکاین 

از دریافت  نیازبیاشخاص حقیقی و حقوقی ر داشته باشید که در نظ. شودمیای هر حوزه مطرح موارد پایه

 خودشان نیستند. وکارکسبتصمیمات مهم  اتخاذهای تخصصی برای مشاوره

 :است شدهتهیهدر ده بخش این راهنما 

 (وکارکسباندازی سنجی و راهامکان) وکارکسبشروع  -1

 (های جذب سرمایهروش، گذاریارزش) مالی أمینت -2

 (معنوی-یت فکریمالک، اخذ مجوز، قرارداد، ثبت شرکت) مسائل حقوقی -3

مالیات ، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق، اظهارنامه مالیاتی، پلمپ دفاتر، دریافت کد اقتصادی) مالیات -4

 (حسابداری، معامالت فصلی، افزودهارزشبر 

حادثه در ، قراردادهای پیمانکاری، کارگاه وانتقالنقل، لیست کارکنان و حق بیمه) اجتماعی تأمینبیمه  -5

 (مکانیزم نظارت بر تکالیف کارفرمایان، سوابق معوقه، احراز سالمت کارکنان ،کارگاه

، و سئو گاهوب، های اجتماعیشبکه، بلیغاتت، ریزی بازاریابیبرنامه، تحقیقات بازار) بازاریابی و فروش -6

 (کمپین بازاریابی،مدیریت ارتباط با مشتریان، بازاریابی محتوایی، روابط عمومی، نمانام سازی

 (روابط کار، ارزیابی عملکرد، آموزش و توسعه نیروی انسانی، جذب و استخدام) مدیریت منابع انسانی -7

 صادرات و واردات -8

 مناقصات و مزایدات -9

 (هاحمایت، مفاهیم) بنیاندانش هایشرکت -10

 

، به ایدکردهخواهد شد. لطفاً برای اطمینان از اینکه آخرین نسخه را دانلود  روزرسانیبهمنظم  صورتبهاین راهنما 

 مراجعه کنید. Alobiz.ir گاهوب
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 چگونه از این راهنما استفاده کنید؟

است. برای استفاده کامل از راهنما،  قرارگرفتهبیرونی  پیوندتوضیحات متنی در کنار تعداد زیادی در این راهنما، 

شده در متن،  قرار داده پیوندبه اینترنت متصل باشید تا در مواقع ضروری، از طریق مراجعه به  حتماًاست که بهتر 

 .کنیداطالعات تکمیلی را کسب 
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 4 ............................................................................................................................ وکارکسب شروع 

 4 .............................................................................................................وکارکسب اندازیراه و سنجیامکان

 5 ........................................................................................................................................... یمال تأمین

 5 ............................................................................................................ (راهنما دئویو مشاهده) گذاریارزش

 6 ................................................................................................. (راهنما دئویو مشاهده) هیسرما جذب هایروش

 7 ....................................................................................................................................... یحقوق مسائل

 8 ........................................................................................................................................... قرارداد

 8 ........................................................................................................................................ مجوز اخذ

 8 ................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهده) یمعنو-یفکر تیمالک

 7 ............................................................................................................. (راهنما دئویو مشاهدهشرکت ) ثبت

 10 ............................................................................................................................................. اتیمال

 10 .................................................................................................. (راهنما دئویو مشاهده) یاقتصاد کد افتیدر

 11 ..................................................................................................................................... دفاتر پلمپ

 11 ....................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهده) یاتیمال ظهارنامها

 11 ....................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهدهحقوق ) بر اتیمال

 12 .............................................................................................. (راهنما دئویو مشاهدهعملکرد )/درآمد بر اتیمال

 12 ......................................................................................................................... افزودهارزش بر اتیمال

 12 .................................................................................................................................یفصل معامالت

 12 .............................................................................................................. (راهنما دئویو مشاهده)یحسابدار

 16 ................................................................................................................................ یاجتماع تأمین مهیب

 16 ..................................................................................................................... مهیب حق و کارکنان ستیل



 

 

 16 ............................................................................................................................. کارگاه وانتقالنقل

 16 ................................................................................................. (راهنما دئویو مشاهده) یمانکاریپ یقراردادها

 17 ............................................................................................................................... کارگاه در حادثه

 17 ......................................................................................................................... کارکنان سالمت احراز

 17 .................................................................................................................................... معوقه سوابق

 17 ......................................................................................................... انیکارفرما فیتکال بر نظارت زمیمکان

 19 .................................................................................................................................. فروش و یابیبازار

 20 ......................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهدهبازار ) قاتیتحق

 21 ................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهده) یابیبازار ریزیبرنامه

 22 ......................................................................................................................................... غاتیتبل

 22 .................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهده) یاجتماع هایشبکه

 23 .......................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهدهسئو ) و گاهوب

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. (راهنما دئویو مشاهده)نمانام سازی

 23 ......................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهده) یعموم روابط

 24 ..................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهده) ییمحتوا یابیبازار

 24 ..................................................................................................................... انیمشتر با ارتباط تیریمد

 25 ........................................................................................................ (راهنما دئویو مشاهده) یابیبازار نیکمپ

 26 ............................................................................................................................... یانسان منابع تیریمد

 26 ...................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهدهاستخدام ) و جذب

 27 ........................................................................................ (راهنما دئویو مشاهده) یانسان یروین توسعه و آموزش

 27 ....................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهدهعملکرد ) یابیارز

 28 ............................................................................................................. (راهنما دئویو مشاهدهکار ) روابط

 29 ................................................................................................................................ واردات و صادرات
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 29 ................................................................................................................ (راهنما دئویو مشاهده)صادرات

 29 ................................................................................................................. (راهنما دئویو مشاهده)واردات

 30 ................................................................................................................................... کاال صیترخ

 30 ................................................................................................................................ یبازرگان کارت

 30 ....................................................................................................... (راهنما دئویو مشاهده) یارز وانتقالنقل

 32 ............................................................................................................................... داتیمزا و مناقصات

 32 ........................................................................................................................ دهیمزا و مناقصه فیتعر

 33 ............................................................................................................................. انیبندانش هایشرکت

 33 ....................................................................................................................................................................... انیبندانش هایشرکت میمفاه

 33 .................................................................................................................................................................. انیبندانش هایشرکت از تیحما

 

 

  



 

 

 وکارکسبشروع  

 وکارکسب اندازیراهو  سنجیامکان

، اطمینان هابخش، از ابعاد مختلف آن و نحوه اجرایی کردن هر یک از وکارکسبیک  اندازیراهشما باید قبل از  

 حاصل کنید.

 (مشاهده ویدئو راهنما؟ )و کسبکار وکار یا کسب 

  (مشاهده ویدئو راهنما، فرد مناسبی هستم؟ )وکارکسب اندازیراهآیا برای 

 (مشاهده ویدئو راهنما) از کجا پیدا کنم؟ اایده خوب ر 

 (مشاهده ویدئو راهنماچیست؟ ) خودپرداخت 

 (مشاهده ویدئو راهنما) ؟را تا چه زمانی ادامه بدهیم وکارکسب 

 (مشاهده ویدئو راهنما) چیست؟ن تاوکارکسبیابی ربازا برنامه 

  (مشاهده ویدئو راهنماچیست؟ ) وکارکسب اندازیراهالزامات قانونی برای 

   

 (مشاهده ویدئو راهنماکنید؟) اندازیراهدر زمینه توریسم، کاری  خواهیدمیآیا 

 (مشاهده ویدئو راهنماکنید؟) اندازیراهدر زمینه کشاورزی، کاری  خواهیدمیآیا 

 (مشاهده ویدئو راهنماکنید؟) اندازیراهدر زمینه مد و پوشاک، کاری  خواهیدمیآیا 

 
 

آن  وانت وتحلیلتجزیهارزیابی و سنجی، امکانبه سراغ  درا انجام دهید، بای کاریچهخواهید پس از تعیین اینکه می

 ؟پیدا کنیدنیاز  سنجیامکانامه ممکن است شما به یک برنکار بروید. به دالیل زیر 

  مالی تأمینبرای 

 خرید دارایی منظوربه 

  و یا وسایل نقلیه آالتماشینخرید 

  وکارکسبرشد و توسعه 

 یصادرات هایفعالیت 

 تحقیق و توسعه 

https://www.aparat.com/v/jEX0f
https://www.aparat.com/v/udW7z
https://www.aparat.com/v/TgYay
https://www.aparat.com/v/U4XQK
https://www.aparat.com/v/SPpHa
https://www.aparat.com/v/jJ3TP
https://www.aparat.com/v/8gBkn
https://www.aparat.com/v/SN8Ma
https://www.aparat.com/v/vhg1e
https://www.aparat.com/video/video/listuser/username/alobiz/usercat/233395


 در ایران وکارکسبراهنمای جامع 

5 
 

 مالی أمینت

 وکارکسبتصمیمات مالی است که صاحبان  ترینمهمهزینه دارد. جذب سرمایه از اولین و  وکارکسب اندازیراه

و مدلی که  وکارکسببر روی ساختار  تواندمی کنیدمی. مدلی که برای جذب سرمایه انتخاب کنندمیآن را اتخاذ 

 بگذارد. تأثیر، کنیدمیآن را اداره 

، در زمان مناسب، به میزان مناسب، از فرد مناسب و با چهارچوب مناسب کنیدمیای که جذب ه سرمایهمهم است ک

 ، جذب نکردن سرمایه بهتر از جذب کردن آن است.این صورتصورت گیرد. در غیر 

 (راهنمامشاهده ویدئو چه موقع باید سراغ جذب سرمایه برویم؟) 

 (مشاهده ویدئو راهنمادرآمد و هزینه به چه صورت است؟) بینیپیش 

  (مشاهده ویدئو راهنما)ما مناسب است؟ وکارکسبمالی برای  تأمینچه روش 

 (مشاهده ویدئو راهنمادارد؟) هاییتفاوتی و نوپا چه های سنتوکارکسبمالی  تأمین 

 (مشاهده ویدئو راهنمامالی جمعی چیست؟ ) تأمین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاریارزش

 (مشاهده ویدئو راهنما)

دارند.  گذاریارزشمتفاوتی برای  هایروششان، و عدم قطعیت هاآنماهیت  به دلیلهای نوپا وکارکسب

های نوپا، باید وکارکسب گذاریارزشمواردی است که در  ازجملهم ، بازار و تیطرپذیریخفاکتورهایی مانند 

 .لحاظ گردند

 ارکان اصلی

https://alobiz.ir/category/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://www.aparat.com/v/v8IPT
https://www.aparat.com/v/7KYuA
https://www.aparat.com/v/bs9L8
https://www.aparat.com/v/JnsrK
https://www.aparat.com/v/OYe4i
https://alobiz.ir/category/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C/


 

 

 

 جذب سرمایه هایروش

 (یدئو راهنمامشاهده و)

  از سرمایه شخصی خود برای  تماماً، روشی است که شما شخصی گذاریسرمایه یابوت استرپینگ

، در این حالت شما کنترل کامل شرکت را در اختیار دارید و کل کنیدمیکارتان استفاده  اندازیراه

 ا است.کار نیز بر دوش شم طرپذیریخ

عادی متمایز  گذاریسرمایهچند ویژگی دارد که آن را از  گذاریسرمایه: این نوع سورانهج گذاریسرمایه ●

 :کندمی

 .با رشد باال تمرکز دارد هایشرکتبر  ○

 .یستو به دنبال بازگشت ماهیانه پول ن گیردمیسهام  گذاریسرمایهبرای  ○

 .گیردمیزیادی با امید بازگشت زیاد را بر عهده  طرپذیریخ ○

 .سنتی دارد گذاریسرمایهسال( نسبت به  7-5) یشتریبمدت خواب پول  ○

 .در اداره شرکت دارد تریفعالنقش  ○

ولی پول کافی ندارید، گرفتن وام کنترل کامل شرکت خود را حفظ کنید  خواهیدمی کهدرصورتی: وام ●

 و یک برنامه مالی نیاز است. وکارکسب رنامهبگزینه مناسبی است. برای گرفتن وام به یک 

بازپرداخت وام، از  هایروشدر گرفتن وام، نکته اصلی بازپرداخت آن است و اطمینان حاصل کردن از 

 .استضروریات قبل از اخذ آن 

و در ازای آن  دهندمی وکارکسب: بیشتر به این صورت است که دیگران پولی را به گذاری جمعیسرمایه ●

 .محصول اولیه شرکت باشد تواندمیکه  کنندمیدریافت  ایهدیهسهم،  جایبه

 ت.گذاری جمعی در ایران اسسرمایه هایسکوگذاری نیک استارتر، از سرمایه کویس

  

https://alobiz.ir/category/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87/
https://www.aparat.com/v/9XtFN
https://www.aparat.com/v/259bf
https://www.aparat.com/v/oHE3O
https://www.aparat.com/v/OYe4i
https://www.aparat.com/v/OYe4i
https://www.aparat.com/v/OYe4i
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 مسائل حقوقی

 .کندمیرا تعیین  وکارکسبرعایت کردن و یا نکردن الزامات حقوقی حیات تجاری یک 

 یدا کنید.شما نیاز دارید هویت قانونی و رسمی پ

 ، مجوز اخذ کنید.الزم استتان که وکارکسبشما نیاز دارید در هر بخشی از 

 شما در مقاطع مختلف نیاز به عقد قرارداد با افراد گوناگون و به دالیل گوناگون دارید. 

 تان را در اختیار داشته باشید.شما نیاز دارید تا مالکیت نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت شرکت

شما  که دنکه نیاز دار هایفعالیتو کلیه د شما وجهه حقوقی پیدا کن وکارکسبکه  شودمیثبت شرکت باعث 

 .(مشاهده ویدئو راهنما) نیاز به ثبت شرکت دارد ،یک شخص حقوقی معرفی شوید عنوانبه

 

 .(…سهامی خاص و، مسئولیت محدودشرکت )ساختار 
امی است که ساختار سه توجهقابلولی دو نکته  گرددمیساختار شرکت بنا به نوع فعالیت شرکت مشخص 

 است. ترکاربردیخاص برای جذب سرمایه و مسئولیت محدود برای انحالل، 

 چگونگی ثبت

 ارکان اصلی

https://alobiz.ir/category/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://alobiz.ir/category/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF/


 

 

با تجربه مشورت صورت گیرد تا در آینده با مشکالت  هایمجموعهبهتر در ثبت شرکت با افراد و یا 

 ناخواسته روبرو نشوید.

 

 قرارداد

 (مشاهده ویدئوهای راهنما)

نیازمند مالحظات خاصی است تا بیشترین اثربخشی را برای طرفین  گذارسرمایه: قرارداد با گذارسرمایه ●

در این قرارداد، جایگاه خاصی دارد. در قرارداد باید به موارد خاصی  گذاریارزشداشته باشد. بحث 

به کاممان  یهباشیم تا شیرینی جذب سرما توجه داشته و مدیریت شرکت vesting، سازیرقیق ازجمله

 تلخ نگردد.

ها بر اساس شناختی که افراد از یکدیگر دارند و بر پایه یک وکارکسب: اکثر اوقات گذارانبین بنیان ●

برای همکاری  اینامهتفاهمافراد بین یکدیگر قرارداد و  عموماً. به این جهت گیردمیدوستی و اعتماد شکل 

 که این امر موجب مشکالت زیادی در آینده خواهد شد. کنندمیامضا ن

● NDA :داشتن قرارداد حفظ محرمانگی، تمامی اطالعات و اسرار تجاری خود را فاش نکنید و  صرفبه

است که شما را  برزمانفرآیند رسیدگی به شکایت  چراکهبرای باز کردن اطالعات، با فکر عمل کنید 

 گیر مسائل جانبی زیادی خواهد کرد.در

 
 

 اخذ مجوز

است ی مختلفی دارد و بهتر هابخش وکارکسب چراکهنوآورانه خاص نداریم  وکارکسبمجوز مستقیم برای 

 مختلف بشکنیم و برای هر تکه، راجع به مجوز فکر کنیم و تصمیم بگیریم هایتکهبه  ار وکارکسب

ی دیگر آن نیاز به اخذ هابخشو شاید  ین دارد، نیاز به اخذ فوری مجوز دارداگر سامانه شما پرداخت آنال مثالً

 .(مشاهده ویدئو راهنما) مجوز فوری نداشته باشد

 

 معنوی-مالکیت فکری

 (مشاهده ویدئو راهنما)

 .داشته باشیدمالکیت فکری، نگاه راهبردی  مسئلهبه  بایستی

https://alobiz.ir/category/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://alobiz.ir/category/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/
https://alobiz.ir/category/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF/
https://alobiz.ir/category/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C/
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 با چه فرآیندی؟ آیا باید ثبت کرد یا خیر؟ اگر ثبت کرد در چه مرحله؟ کجا و

 :جامع بشناسید صورتبه امختلف حقوق مالکیت فکری ر هایشاخه

 کارکرد فنیاختراعات : 

  مانامنعالمت تجاری: هویت و حسن شهرت و 

  ،ظاهری هایشکلو  بندیبستهطرح صنعتی: ظاهر محصول 

 

  (مشاهده ویدئو راهنماو چه اهمیتی دارد؟ ) شودمیدارائی فکری به چه مواردی گفته 

 (مشاهده ویدئو راهنماورت است؟)ثبت اختراع در سایر کشورها به چه ص 

  (مشاهده ویدئو راهنمادر ثبت مالکیت چگونه است؟) نفعذیتعیین سهم افراد 

  (مشاهده ویدئو راهنما)عمل کرد؟ دیچگونه با گاهوبدر ثبت دامنه 

 (مشاهده ویدئو راهنما)چه هست؟ یمراحل ثبت عالمت تجار 

 

  

https://www.aparat.com/v/uFAqw
https://www.aparat.com/v/58Xda
https://www.aparat.com/v/50INo
https://www.aparat.com/v/w2Pf5
https://www.aparat.com/v/JCYb4


 

 

 

 مالیات

، اثر مهمی بر سودآوری توجهقابلمالیات، به دو دلیل بسیار مهم است. دلیل اول این است که به دلیل بار مالی 

شرکت نسبت به بعضی از نکات قانونی آگاهی نداشته باشد، ممکن با  کهدرصورتی کهاینشرکت دارد و دلیل دوم 

خود  وکارکسبی، الزم است کامالً نسبت به تکالیف مالیاتی وکارکسبه شود. لذا هر نوع جرائم سنگینی مواج

 آشنایی داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت کد اقتصادی

 (مشاهده ویدئو راهنما)

رای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کاال و خدمات رقمی که بر طبق قانون ب 12است  ایشمارهکد اقتصادی 

این اساس، مطابق  بر .شودمیوضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده  پردازندمی

 .باشندمیملزم به اخذ کد اقتصادی  شدهثبت هایشرکت یتمام ،شدهتصویبقانون مالیاتی 

به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو ماه در دارایی تشکیل  کهبعدازاینهر شرکت و یا موسسه 

که وقتی  شودمیمعلوم  ازآنجاتشکیل پرونده مالیاتی  تیاهم .کندپرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام 

. به همین دلیل کندبرای اخذ کد اقتصادی اقدام  تواندنمیبدون داشتن پرونده مالیاتی  شودمیشرکت تأسیس 

 ارکان اصلی

https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
https://e2.tax.gov.ir/Pages/Action/Show/2
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در پایان سال  تواندنمیشرکت  چنینهمکرده و فعالیت خود را شروع کند.  قرارداداقدام به عقد  تواندنمیشرکت 

 مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به دارایی تسلیم کند.

 پلمپ دفاتر

اما منظور از این پلمپ دفاتر چیست؟ دفاتری که در ؛ باید دفاتر خود را پلمپ کنند هاشرکتطبق قانون تمامی 

 باید پلمپ شوند، دفتر روزنامه و دفتر کل هستند. هاشرکت

های روزانه تاجر است. تاجر باید تمامی دیون و که از اسمش پیداست، مربوط به فعالیت طورهماندفتر روزنامه 

 .کنداین دفتر ثبت  دهد درمطالبات و صادرات و وارداتی که در هرروز انجام می

است. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل  شدهتعریفقانون تجارت  ۸دفتر کل نیز در ماده 

از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه  مرتبهیک ایهفته

 ند.خالصه ثبت ک طوربهمخصوصی در آن دفتر 

 

 اظهارنامه مالیاتی

 (مشاهده ویدئو راهنما)

 شودمیکارنامه مالی یک سال کاری اشخاص حقیقی یا حقوقی که جهت محاسبه مالیات به اداره امور مالیاتی تسلیم 

 .را اظهارنامه مالیاتی گویند

رقمی اطالعات  16با داشتن کد اقتصادی  دبایمی مؤدیان. استخود اظهاری  صورتبهاظهارنامه  یارائه یشیوه

 ند.نکدر سامانه مالیاتی وارد و اقدام به گرفتن اظهارنامه مالیاتی  نامثبتالکترونیکی از طریق پیش  صورتبهود را خ

به ذکر است چنانچه در  الزم .کندمیبنابراین، شخص با قید کردن میزان درآمد خود مالیات الزمه را پرداخت 

دارک الزم به مدت یک ماه از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه جهت محاسبه سود و زیان اشتباه شده باشد با ارائه م

 .شودمیرفع اشتباهات زمان داده 

 

 مالیات بر حقوق

 (مشاهده ویدئو راهنما)

لحاظ  هاآناجتماعی برای  تأمینو بیمه  کنندمیبه هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت  کهکلیه افرادی 

ند. میزان نکارت اقتصاد و دارایی پرداخت به وز مالیات حقوق عنوانبهباید بخشی از حقوق دریافتی خود را  شودمی

و  شودمیاقتصادی ارسال  هایبنگاهبه کلیه کارفرماها و  هاییبخشنامهمالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق 

https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/


 

 

 شدهمشخص حساببهبه حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و  گرفتهتعلقکارفرما موظف است مالیات 

 .کندصادی و دارایی واریز وزارت امور اقت

 

 عملکرد/مالیات بر درآمد

 (مشاهده ویدئو راهنما)

و بسته به درآمد و عواید  شودمیمالیات بر درآمد نوعی مالیات است که توسط دولت بر افراد و اشخاص اعمال 

 .است متغیر مالیاتکننده پرداخت

ش درآمد قابل گیری است. نرخ مالیات با افزایمقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد قابل مالیات عموماً

 های مالیات ممکن است بسته به نوع یا خصوصیات مالیات پردازنده متغیر باشد.. نرخشودمیگیری زیاد مالیات

 افزودهارزشمالیات بر 

کننده )خریدار( آن را به همراه بهای خرید کاال یا است که مصرف غیرمستقیمیمالیات ، افزودهارزشمالیات بر 

کننده )فروشنده( موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. یافتپردازد و درخدمات می

این شود، کننده محسوب نمیخود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف ازآنجاکه

های دریافتی «افزودهرزشامالیات بر »پرداختی خود را از کل « افزودهارزشهای مالیات»که او حق دارد کل  است

 را به دولت بپردازد. التفاوتمابهکسر کرده و 

 

 معامالت فصلی

خود را بدون  شدهانجامباید کلیه معامالت  باشندمیکه دارای رویداد یا عملیات مالی  هاییسازمانو  هاشرکتکلیه 

 گاهوبامور مالیاتی کشور از طریق  و شفاف و جامع تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به سازمان وکاستکم

بار اقدام به تهیه گزارش  4مالیاتی موظفند سالی  مؤدیانلذا بر این اساس  کنندرسمی سازمان امور مالیاتی اعالم 

 کندمیو در مهلتی که سازمان امور مالیاتی برای ارسال صورت معامالت فصلی اعالم  کنندصورت مالی خود 

 .کنندارسال  گاهوبفصلی شرکت را از طریق  خریدوفروشگزارش 

 

 حسابداری

 (مشاهده ویدئو راهنما)

https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/
https://www.aparat.com/v/g6AxL
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 پرداختنی(-دریافتنی-سرمایه-بدهی-دارایی) ایپایهمفاهیم 

قتصادی باشد و در تسلط مالکانه آید باید: منبع ا حساببهحسابداری برای اینکه یک قلم بتواند دارایی  در :هادارایی

 :دیگرعبارتیبهبه پول باشد، یا  تبدیلقابلموسسه باشد و 

و رویدادهای گذشته، توسط یک واحد دارائی ممکن  هافعالیت درنتیجهمعرف منابع اقتصادی هستند که  هادارایی

ودیت عینی نداشته و به شکل و یا موج آالتماشینزمین و ساختمان و  ماننداست دارای موجودیت عینی باشد 

 …دریافتنی و سرقفلی و  هایحساب مانندمطالبات، دارای ارزش باشد 

انونی یا تعهدات ناشی از قراردادهای واحد تجاری است که معرف تعهدات ق هابدهیحسابداری، : در هابدهی

، ارائه خدمات و یا از محل عواید هادارائیو باید از طریق انتقال  ایجادشدهمعامالت و رویدادهای گذشته  درنتیجه

 .گویندمیدر حسابداری، دیون یا تعهدات یک موسسه را بدهی  دیگرعبارتبه؛ شود تأدیهآتی 

 .آیدمی به وجودنسیه و یا دریافت وام از دیگران  طوربهخرید انواع دارائی  درنتیجه معموالً که این قبیل دیون 

 حساب بستانکاران و حساب اسناد پرداختنی و وام پرداختنی.از  عبارت استاقسام بدهی  ترینمهم

 .اندنداشتهاز مطالباتی که اشخاص از یک موسسه دارند و در مقابل آن اسنادی دریافت  عبارت استبستانکاران: 

 اسناد پرداختنی: عبارت است از مطالباتی که در مقابل آن سفته یا اسناد دیگر به طلبکار تسلیم شده است.

 .گویندمیوام پرداختنی  اصطالحاًوام بگیریم  صورتبهاز بانک یا اشخاص ثالث پولی  اگر پرداختنی:وام 

 مدیریت وجوه نقد

و مؤسسات مالی، عبارت است مدیریت نوسانات مانده موجودی نقد شرکت از  هاشرکتمدیریت وجوه نقد برای 

در -برای ایجاد تعادل میان دو هدف متضاد: الفمدت، گذاری کوتاهطریق یافتن مسیرهای مناسب برای سرمایه

برداری از بهره-ب و هاشرکتهای مدت نقدینگی برای پرداختدسترس بودن منابع برای برآوردن نیازهای کوتاه

 مانده نقد و جلوگیری از بالاستفاده ماندن منابع شرکت.

 (ویدئو راهنما مشاهده)ترازنامه 

مالی اساسی است که وضعیت مالی یک شخصیت  هایصورتمالی یکی از  وضعیتصورتترازنامه، بیالن یا 

دهد؛ که باید توسط یک نهاد حسابرسی تهیه حسابداری )شخصیت گزارشگر( را در یک زمان مشخص نشان می

 گردد.

ر ترازنامه سه قلم اطالعاتی دارایی، بدهی و سرمایه مشخص گردد. ددر پایان یک دوره مالی تهیه می معموالًترازنامه 

( و چه دیونی هاداراییها )دهد که داشتهگذاران میها، این ایده را به سرمایهبخش در ترازنامه 3گردد. این می

 .اندگذاری کردههایی( دارد و صاحبان شرکت چه مقدار سرمایه)بدهی

https://www.aparat.com/v/As7vn


 

 

 مالی هایصورت

شده و بازنمایی اطالعات خالصه ازهای مالی یا گزارشگری مالی عبارت است گزارش مالی یا هایصورتهدف 

که برای طیفی  ایگونهبهپذیری مالی واحد تجاری، شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافبندیطبقه

 قع شود.مند وامالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده هایصورتکنندگان ای از استفادهگسترده

 روش حسابداری

مبنای نقدی: سوابق حسابداری با استفاده از روش نقدی، درآمد و هزینه را با توجه به جریان نقدی واقعی به رسمیت 

 حساببه شدهثبتهای هزینه درواقع، نه بر مبنای زمانی که شودمیشناسد. درآمد پس از دریافت وجوه ثبت می

این روش  در پرداخته شود. هاآنآنکه در حقیقت به  جایبه شوندمیاخت پرد هاآنکه  طورهمانآیند، می

پرداخت در سال جاری  کهطوریبهپرداخت صورتحساب درآمد مشمول مالیات را  تأخیرتوان با حسابداری می

فت آن و دریا موقعبهرا با پرداخت  هاهزینهتوان همین ترتیب می به سازد. پذیرامکاندریافت نکرده باشد 

 .کردتسریع  شدهتعیینصورتحساب قبل از تاریخ 

ی خود را در زمانی که به هاهزینهتعهدی: یک شرکت با استفاده از یک مبنای تعهدی برای حسابداری، درآمد و 

توجه به زمانی که پول نقد در ارتباط با آن معامالت است به رسمیت  بدون ،شوندمیدست آورده یا متحمل 

زمانی که پرداخت هزینه  جایبهآن را به دست آورده است  کهوقتی شدهثبتدرآمد  سامانهین ا تحت شناسد.می

 است. شدهانجامزمانی که پرداخت  جایبهمتحمل شده است  هاآن، زمانی که شودمیدریافت شده ثبت 

 صدور فاکتور

 تعداد دلیل به ،شودمی چاپ کارخود صورتبه که ییدر فاکتورها. شوندمی درج الیسرشماره ریز: تاریخ درج -1

 .شوندمی نوشته دقیق طوربه هم آن صدور ساعت روزانه، باالی فاکتورهای

برجسته و با چاپ  صورتبه صفحه چپ راست سمت باالی در باید فروش فاکتورهای تمامی: السریشماره درج -2

های اداره دارایی کنترل خواهد شد. ممیزی توسط سر هاسریالشمارهباشد. این  قرمزرنگبرجسته و  صورتبهافست 

زده  خودکار صورتبههایی هستند که سریالشمارهدارای  شوندمیهای فروش چاپ فاکتورهایی که توسط صندوق

 .شوندمی

یدار: این سمت باید شامل مشخصات کامل شخص حقیقی با حقوقی همراه با کد خر و فروشنده مشخصات درج -3

 کامل او باشد. شانین ثبت شرکت، اقتصادی او، شماره

 است، کاالست یریگاندازه واحد کردن اضافه و مقدار و تعداد کاال، کد کاال، شرح شامل: کاال مشخصات درج -4

الست پر کردن دقیق آن بسیار حائز اهمیت است و از مشکالت کا کد کنار در و ردیف ستون از که بعد قسمت این
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 .کندمیجلوگیری  احتمالی در تعویض و عودت کاال

 ،افزودهارزش بر مالیات مبلغ یا و درصد شده، داده تخفیف مبلغ و کل مبلغ واحد، هر مبلغ شامل: قیمت درج -5

 .شوندمیدرج  زیرشپایان هم مجموع مبالغ در  در .کند پرداخت باید مشتری که است نهایی و مبلغ عوارض هیکل

 .شوندمی نوشته آن نقدی غیر شرایط صورت این غیر در و نقدی صورتبه که: معامله شرایط -6

 .است الزم دو هر امضای کلی، خریدوفروش شرایط در که :خریدار و فروشنده امضا و مهر -7

 (مشاهده ویدئو راهنما) ریزیبودجه

که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید و ارزیابی است  ریزیبودجه، ریزیبرنامه سامانهنوعی 

ی مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان هابخشعملیاتی،  ریزیبودجه. در چارچوب کندمی

عملیاتی منابع بر اساس اولویت امور و نتایج  ریزیبودجهپاسخگو هستند و مدیران. در  عملکرد هایشاخص

 .شوندمیتخصیص داده  گیریاندازهقابل

  

https://www.aparat.com/v/D5hAM


 

 

 

 اجتماعی تأمینبیمه 

یکسری تکالیف بر دوش  الزام ، موظف است او را بیمه کند. بنا به اینگیردمیهر کارفرمایی که فردی را تحت کار 

 (مشاهده ویدئو راهنما) .کنداجتماعی  تأمینبدهکار سازمان  اکارفرما ر تواندمین آکارفرما است که عدم رعایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست کارکنان و حق بیمه

 .جریمه خواهند شد 10%و اگر از این کار امتناع ورزند،  لیست کارکنان هر ماه تا پایان ماه بعد باید ارسال گردد

 .جریمه خواهد شد 2%ارسال حق بیمه لیست مذکور، هر ماه تا پایان ماه بعد و در صورت عدم ارسال، هر ماه شامل 

 

 کارگاه وانتقالنقل

مشخص کند و اگر این کارفرما اگر نسبت به جابجایی کارگاه خود اقدام کند باید تکلیف بدهی کارفرمای قبلی را 

 .گرددمیبه کارفرمای جدید منتقل  کامل صورتبهاقدام انجام نشود، بدهی کارفرمای قبلی 

 

 قراردادهای پیمانکاری

 (مشاهده ویدئو راهنما)

 ارکان اصلی

https://alobiz.ir/category/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
https://www.aparat.com/v/Qnqwx
https://alobiz.ir/category/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.aparat.com/v/ERaQ1
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ولی  کنندمیقراردادهای پیمانکاری، ابزاری است برای بیمه کردن کارگرانی که برای یک شرکت یا کارفرما کار 

د، مسئولیت پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرمای کارکنان یا همان پیمانکار است ولی نیستن هاآناصلی گر کار

اجتماعی بدهی پیمانکار را از کارفرما  تأمین، حکم نسیه را دارداجتماعی  تأمینپیمانکار برای سازمان  ازآنجاکه

 آن را نیزاعالم کند و خاتمه  اجتماعی تأمینباید به سازمان  ، کارفرما. هر وقت قرارداد منعقد شدکندمیدریافت 

 تأمین سازمان نیاورد، به یک سال از و اگر بعد وردنگهدار تا پیمانکار مفاصا حساب بیاا قرارداد ر 5%اعالم کند و 

 .اجتماعی اعالم کند

 

  (مشاهده ویدئو راهنما) از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها بنیاندانش هایشرکتمعافیت 

 

 حادثه در کارگاه

 تأمیند، تعهداتی که سازمان ودر کارگاه اتفاق افتاد و مقصر کارفرما شناخته ش ایحادثهحادثه در کارگاه، اگر 

 .کندمی، از کارفرما دریافت کندمیپرداخت  دیدهحادثهاجتماعی به فرد 

 

 

 احراز سالمت کارکنان

اجتماعی مشخص کند و معاینات بدو  تأمینکارفرما باید برای سازمان  ،همان ابتدای کارا در ر سالمت کارکنان

اجتماعی فرد قرار گیرد. اگر در حین دوران فعالیت فرد، اتفاقی برای فرد  تأمیناستخدام انجام دهد که در پرونده 

یا فوت، خدمات به فرد  ازکارافتادگیی، ایام بیمار ازجملهاجتماعی مجبور شود به او تعهدی بدهد  تأمینبیافتد و 

 .شودمیولی هزینه آن از کارفرما گرفته  شودمیداده 

 

 سوابق معوقه

اجتماعی، رابطه کاری محرز گردد،  تأمینو برای سازمان  بیمه نکند و فرد شکایت کند ااگر کارفرما کارگر ر

 .گرددمیکارفرما به نرخ روز جریمه و برای فرد سابقه ایجاد 

 

 مکانیزم نظارت بر تکالیف کارفرمایان

 اجتماعی یک پرونده دارند. تأمینمکانیزم اول: هر کدام از کارفرمایان با کد کارگاهی مشخص، در سازمان 

https://www.aparat.com/v/tSp7l


 

 

دات را انجام داده است یا خیر، اگر قصور داشته باشد جریمه هکه کارفرما تع شودمیدر مقاطع شش ماهه بررسی 

 .خواهد شد

است  قرار داده اجتماعی تأمیناطالعاتی که کارفرما در اختیار سازمان  وسقمصحتبررسی  :ازرسیب ،مکانیزم دوم

 .گرددمیکه اگر مغایرتی باشد، جریمه 
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 بازاریابی و فروش

مشتری به محصول و خدمات و در کل حضور شما در بازار است و فروش فرآیند کسب  توجهجلببازاریابی فرآیند 

 درآمد از توجه جلب شده است.

در اهمیت این مبحث همین بس که جریان درآمدی مثل خون در بدن انسان است و اگر فروشی اتفاق نیافتد، این 

 شد. جریان قطع خواهد

 

 (مشاهده ویدئو راهنما)؟ددار یتیچه اهم یابیارتباط و حرف زدن در بازار 

 (مشاهده ویدئو راهنما)ست؟یچ یابیبازار نینو یکردهایرو 

 (مشاهده ویدئو راهنما)م؟یحق انتخاب بده یبه مشتر دیچقدر با 

 (مشاهده ویدئو راهنما)م؟یخودمان وفادار کن وکارکسبرا به  یچگونه مشتر 

 (راهنمامشاهده ویدئو )ست؟یفروش چ فیق 

 (مشاهده ویدئو راهنما)دارد؟ یسنت یابیبا بازار هاییتفاوتچه  یتالیجید یابیبازار 

 (مشاهده ویدئو راهنما)وجود دارد؟ نگیمارکت تالیجید یبرا ییچه ابزارها 

 (مشاهده ویدئو راهنما)دارد؟ یچه الزامات نگیمارکت تالیجیو اهداف د اهبردر نییتع 

 (مشاهده ویدئو راهنما)ست؟یبر مکان چ یمبتن یابیبازار 

  (مشاهده ویدئو راهنما)؟شودمیاستفاده  یتالیجید یابیچگونه در بازار مشاهده ویدئو راهنمااز 

 (مشاهده ویدئو راهنما)؟شودمی نییو چگونه تع ستیمحتوا چ اهبردر 

 (مشاهده ویدئو راهنما)ناسب است؟م ییهاوکارکسبچه  یبرا ادواردز هایکمپین اندازیراه 

 (مشاهده ویدئو راهنما)مهم است؟ نگیمارکت دئویچرا و 

 (ده ویدئو راهنمامشاه)دارد؟ هاییبخشچه  نگیمارکت دئویو 

 (مشاهده ویدئو راهنما)ست؟یچ نشیکیفیمیگ 

 (مشاهده ویدئو راهنما)ست؟یچ شنیکیفیمیگ یعنصر در طراح ترینمهم 

 

https://alobiz.ir/category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/
https://www.aparat.com/v/68Y5s
https://www.aparat.com/v/QNpWh
https://www.aparat.com/v/ZR1jA
https://www.aparat.com/v/fhzvr
https://www.aparat.com/v/xCYL5
https://www.aparat.com/v/aUhIJ
https://www.aparat.com/v/hpwks
https://www.aparat.com/v/90x5C
https://www.aparat.com/v/lit2S
https://www.aparat.com/v/NTlwD
https://www.aparat.com/v/VAXr1
https://www.aparat.com/v/0PxVJ
https://www.aparat.com/v/ndZkB
https://www.aparat.com/v/b41w8
https://www.aparat.com/v/74pFS
https://www.aparat.com/v/shX3p


 

 

 

 

 

 

 

 تحقیقات بازار

 (مشاهده ویدئو راهنما)

که  کندمی. همچنین تحقیقات بازار کمک کندمیتحقیقات بازار به شناخت مشتریان بالقوه و بالفعل شما کمک 

 دقیق بشناسید. صورتبهرقبای خود را 

 که مزیت رقابتی خود را تعریف کنید. کندمیدر کل تحقیقات بازار کمک 

 

 تحقیقات بازار هایروش

 (مشاهده ویدئو راهنما)

 ها focus groupکانونی یا  هایگروه

 رخطببرگزاری نظرسنجی 

 شخصی تلفنی و یا حضوری هایمصاحبه

 

 ارزیابی نتایج تحقیقات بازار

 (مشاهده ویدئو راهنما)

نشانی از درستی  تواندمی، اول اینکه همگرایی نظرها به همدیگر گیردمیارزیابی نتایج تحقیقات به دو صورت انجام 

یاری  شدهکسبما را در تشخیص صحت نتایج  تواندمیکوچک  مقیاسکار در  سازیپیادهنتایج باشد و در ضمن 

 کند.

 مخاطبان هدف

 (مشاهده ویدئو راهنما)

 ارکان اصلی

https://alobiz.ir/category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
https://www.aparat.com/v/JcS07
https://www.aparat.com/v/kfWM9
https://www.aparat.com/v/hlfV8
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 .ایمهساختخودمان  وکارکسبی و یا شخصیتی مجازی است که ما برای مشتر لمخاطبان هدف، پرسونا

مخاطب هدف: سن، جنسیت، عالیق و عادات مشخصی دارد که تصمیم و نظر این فرد برای ما کاربرد راهبردی 

 دارد.

 مناسب برای تحقیقات بازار سؤاالت

ن باز پایا سؤاالت اصطالحبهاست که جواب آن، بله یا خیر نیست و  سؤاالتینکته بسیار مهم در این بخش، پرسیدن 

 که مخاطب برای آن توضیح اضافه ارائه کند و شما را با ابعاد مختلف ذهن خودش آشنا کند. سؤاالتیاست. 

 

 یابیبازار ریزیبرنامه

شما چه رویکردی را برای معرفی  کندمیاست که مشخص  وکارکسبسندهای هر  ترینمهمبرنامه بازاریابی از 

 .(مشاهده ویدئو راهنما) کردهید محصول خود و بازاریابی آن اتخاذ خوا

 :ازجملهی مختلفی دارد، هابخشر برنامه بازاریابی ه

 ییاجرا خالصه (Executive Summary) 

 نیعناو فهرست 

 نقاط  وتحلیلتجزیهمربوطه، متشکل از  هایدادهبخش شامل تمام  نیمعمول شرکت: ا تیاز وضع ایخالصه

 .است دهایو تهد هافرصتقوت و ضعف شرکت، 

 مختلف بازار هدف،  یهابخشاز  یبررس کیبخش، شامل  نیر: ابازا هایفرصتمتمرکز بر  یابیارز

یممواجه  هاآنبا  محصوالتشانو  هاشرکتکه  ایرقابتی هایچالشو  آنان ارزیابی نیازهایو  انیمشتر

 .، استشوند

 و  شوندمیعنوان  یاضاف ی( درآمدهایارتقا)اصالح  عنوانبه یاهداف مال معموالً: یابیو بازار یمال اهداف

اهداف  ترینمهمسود منجر شوند. از  افتیبه در ریزیبرنامههر دوره  انیکه در پا رودمیاز آن انتظار 

 .کرد ادی بازار سهمتوسعه  ایفروش  عنوانبه توانمی یابیبازار

 دیخط تول ،یابیجایگاه یخالصه، بازار هدف و چگونگ نیشرکت: ا یابیبازار راهبرداز  ایخالصه 

را که منجر به  ایویژهتمام اقدامات  ،راهبرد نیا نی. همچندهدمیرا نشان  گذاریقیمتو  عیمحصول، توز

 دیمتشکل از تجد استاقدامات، ممکن  گونهاین، در نظر خواهد گرفت. شوندمی ذکرشدهکسب اهداف 

مربوط به  ایهبرنامه ،یمل یغاتیبرنامه جامع تبل ف،یاز تخف یفروش استفاده مشتر یرویسازمان در قسمت ن

https://alobiz.ir/category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/


 

 

 .باشد رهیو غ میپست مستق قیاز طر یابیبازار

 ماهبهماه یابیبازار بودجه 

 و درآمدها ماهبهماهفروش  بینیپیش 

 ریزیبرنامهدوره  انیو پا یاتیعمل هایبرنامه شرفتیپ یابینظارت و ارز یبرا برنامه 

 

 تبلیغات

تغییر کرده و باید در یک محیط  توسعهدرحال هایفعالیتیرا کافی نیست ز تنهاییبهامروزه تولید و ارائه کاال  

 هایشرکتو  شودمیدر نظر گرفته  آمیزموفقیتتبلیغ بخشی از بازاریابی  درواقعرقابتی مشتریان را جذب کرد. 

 هایسامانه کارگیریبهدر امر صادرات، در کنار ارتقای کیفی محصوالت خود به دنبال طراحی و  ویژهبهموفق 

تا مشتریان کنونی را نسبت به خود وفادار ساخته یا  کندمیبازاریابی پویا و مؤثر هستند. تبلیغ به سازمان کمک 

دیدگاه مشتریان نسبت به شرکت  هاآنکه به کمک  هاییجنبهبازارهای جدیدی را برای خود انتخاب کند. یکی از 

مختلفی  هایشیوها است. برای انجام تبلیغات، ابزارها و مختلف تبلیغات و بازاریابی شم هایشیوه گیردمیشما شکل 

در حال تغییر و تحول هستند. در مرحله معرفی کاال،  سرعتبهتبلیغی نیز همچون سایر علوم  هایرسانهوجود دارد. 

 مندعالقهارتباطی انبوه مانند اینترنت( و روابط عمومی برای ایجاد آگاهی و  هایرسانه ویژهبهتجاری ) هایآگهی

 هایویژگی وتحلیلتجزیهو  آوریجمعزیرا اینترنت شناسایی مشتریان را با  باشندمیکردن مشتری بسیار مناسب 

 .کندمیآسان  هاآن

 

 اجتماعی هایشبکه

 (مشاهده ویدئو راهنما)

است. اگر تا بیست سال پیش، تنها عده  شدهفراهمنترنتی، برای همه ای هایبرنامهامروزه دسترسی به فضای اینترنت و 

کره زمین  دورافتادهخردسال نقاط  هایبچه، این روزها حتی کردندمیو از آن استفاده  شناختندمیقلیلی اینترنت را 

 .کنندمینیز برای سرگرمی و آموزش از اینترنت استفاده 

، امروزه مردم برای خرید وعده شدمینترنت تنها محدود به کارهای ابتدایی اگر تا بیست سال پیش، استفاده از ای

مسیر به خانه جدید دوستشان از اینترنت بهره  ترینکوتاه، برای پیدا کردن کنندمیغذایی خود از اینترنت استفاده 

 !چرخندمیو حتی در اوقات بیکاری نیز در اینترنت  برندمی

دیجیتال خود باید فعالیت  وکارکسبها واضح است که برای شروع یا ادامه وکارکسبو  هانمانامبرای همه  روازاین

https://www.aparat.com/v/obZ9h
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گروهی داشته باشند و اگر به این موضوع  هایرسانهاجتماعی و  هایشبکهگسترده و مفیدی در فضای اینترنت و 

رغبت میان مخاطبان جدید عاجز در ایجاد  تنهانهنداشته باشند،  ایبرنامهو با  شدهحسابباشند یا فعالیت  تفاوتبی

 .دهندمی، بلکه مشتریان قدیمی خود را نیز از دست مانندمی

 

 و سئو گاهوب

 (مشاهده ویدئو راهنما)

 سازیبهینهیا  SEOاست که کلمات معادلی چون  Search Engine Optimizationسئو برگرفته از عبارت 

 :کردزیر تعریف  تصوربهآن را  توانمیو  باشندمیبه یک معنی  هاآنموتور جستجو دارد که همگی 

نیست.  غیراخالقیهای های جستجو با روشموتور یکاردستسازی موتور جستجو( به معنای فریب و یا سئو )بهینه

بندی در نتایج جستجوی طبیعی با هدف رسیدن به رتبه هاگاهوبو ارتباط  رؤیتها برای کمک کردن به بهبود آن

 .اندایجادشدهباال، 

عوامل  ترینمهمدانست. این فرآیند به بیان  هاگاهوبها برای تغییر استراتژیک ای از روشمجموعهتوان سئو را می

 پردازد.مرتبط صفحه و افزایش اهمیت آن در صفحه نتایج جستجو، می

 

 نمانام سازی

 (مشاهده ویدئو راهنما)

و ضرورت ایجاد و مدیریت آن  شودمییک امر تشریفاتی محسوب ن عنوانبهموفق؛ این روزها دیگر  هایسازماندر 

یک « ظاهر»توصیف و یا  ترینبزرگن و احتماالً ، اولینمانامنیز پوشیده نیست، یک  هاآنبر بسیاری از مدیران 

 چه فرهنگی، چه ؛کنندمیتصویری را تداعی  معموالً، هانماناممحصول، یک خدمت یا یک سازمان است، تمام 

 !شخصی یا و زبانی

 این ،دهدمیان انتقال نفعذییا  نداراسهامب شوند؛ زیرا اطالعات مهمی را به انتخا دقت با باید نمانام یا تجاری نام

 پیدا اهمیت بیشتر بروند، فرهنگی و جغرافیایی مرزهای فرای دارند قصد که هایینمانام مورد در ویژهبه موضوع

 .کندمی

 

 روابط عمومی

 (مشاهده ویدئو راهنما)

https://alobiz.ir/category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/
https://alobiz.ir/category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF/
https://www.aparat.com/v/BOE9X


 

 

روابط عمومی مدیریت »مومی این است که درباره روابط ع موردتوافقو  شدهپذیرفتهامروزه یکی از تعاریف 

بر این اساس، روابط عمومی، میانجی بین سازمان و « های اجتماعی مرتبط استارتباطات بین سازمان و گروه

داخلی و بیرونی( است. روابط عمومی در این بخش باید بتواند بین منافع سازمان و منافع ) یاجتماعهای گروه

هر سازمانی  چراکهباشد،  ترازهمباید همسنگ و  ضرورتاًایجاد کند و این هماهنگی های اجتماعی هماهنگی گروه

 مندان از خدمات و محصوالت آن است.، محتاج تنظیم خود با مخاطبان و بهرههافعالیتاز نوع وظایف و  نظرصرف

 

 بازاریابی محتوایی

 (مشاهده ویدئو راهنما)

کننده یا وزشی، سرگرممحتوای آم گذاریبه اشتراککوشد تا با می منماناکار یا واین نوع از بازاریابیِ کسب

گونه در قالب تغییر رفتار مخاطبان و یا آن تواندمیبخش، به خوانندگان کمک کوچکی کند. نتیجه این کار آگاهی

گیری برای خرید خود را نشان دهد. در حقیقت در این نوع بازاریابی، مردم را که بازاریابان مایلند، به شکل تصمیم

در  هاآنکنیم تا بهترین تصمیم را بگیرند و شاید بهترین تصمیم کمک می هاآنکه به کنیم؛ بلبه خرید مجبور نمی

 این میان، خریداری از ما باشد.

 

 مدیریت ارتباط با مشتریان

منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد فرایندهای مدیریت ارتباط با مشتری بر توانمندسازی سازمان به

آوری، پردازشی و تلفیق مختلف از طریق جمع یهابه صورتاطمینان تمرکز داشته که قابل خودکار، یکپارچه و

 اطالعات )از منابع گوناگون(، سعی بر پوشش این مهم دارد.

 توان گفت اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری )اصلی( شامل موارد زیر است:با این تعریف می

 فزایش رضایت مشتری و سازمانا 

 طرفین و ارتقای کارایی در ساختارهای بازاریابی افزایش منافع 

 افزایش فروش 

 خدمات پشتیبانی 

 وری و منابع انسانی در راستای شناخت رفتار مای تجاری مشتریانااستفاده از فن 

 پردازیممشتری عامل حیات سازمان است پس به جذب و حفظ مشتریان می. 

که از سازمان انتظار محصول را داشته باشد، انتظار آن مشتری به دنبال منافع حاصل از خرید بوده و پیش از

https://alobiz.ir/category/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/
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توان گفت یکی دیگر از اهداف ها است؛ بنابراین میافزوده را دارد. این امر، نقطه عطفی در رقابت سازمانارزش

CRM ،افزوده برای مشتری خواهد بودارزش تأمین. 

 

 کمپین بازاریابی

 (مشاهده ویدئو راهنما)

، نمانامکمپین بازاریابی در تعریف سطحی یعنی انجام اموری که سبب افزایش آگاهی مخاطبان هدف درباره 

 .شودمیافزایش فروش  چنینهممحصول و 

درست برای  ریزیبرنامهبرداشت که ساخت یک کمپین بازاریابی یعنی یک  توانمیاز همین تعریف سطحی 

 .وکارکسب

است که  شدهریزیبرنامهاز اقدامات  ایمجموعهبیان کرد که کمپین بازاریابی  طورنیا توانمی ترقیدقدر تعریف 

 .گیردمیقرار  وکارهاکسبپس از تحقیقات بازاریابی، تحقیقات بازار و شناخت بازار در دستور کار 

 

  

https://www.aparat.com/v/Ev6oZ


 

 

 (مشاهده ویدئو راهنما)ست؟یچ ییکارفرما نمانام

 (مشاهده ویدئو راهنما)ست؟ین جادیدر کارکنان قابل ا ییهایستگیشاچه 

 (مشاهده ویدئو راهنمای چیست؟)انسان یرویاقدامات پس از جذب ن

 

 منابع انسانیمدیریت 

مربوط به  هایمشیخطو  هافعالیت هیکل تیمسئول ،یتیریمختلف مد فیوظا انیاز م ،یمنابع انسان تیریواحد مد

 یابیآموزش همکاران، ارز د،یگفت جذب همکاران جد توانیم ترقیدق طوربه کارکنان سازمان را بر عهده دارد.

 فیکارکنان از وظا یسالم و منصفانه برا یطیمح خالصه ایجاد طوربهو  هاآنعملکرد کارکنان و پاداش دادن به 

 .سازمان است یواحد منابع انسان

 :گفت نیچن توانیم میه باشداشت یمنابع انسان تیریواحد مد فهیاز وظ تریمفهوم یفیتعر میبخواه اگر

حداکثر  نه،یهز نی، با کمتربلندمدت یقرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمان یمنابع انسان تیریمد واحد

 .کندسازمان، کسب  راهبردیاهداف  یحرکت در راستا یرا از کارکنان برا ییکارا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذب و استخدام

 (مشاهده ویدئو راهنما)

 ترینکمیابمزیت رقابتی و  ترینمهم عنوانبهی یک سازمان و هایدارایجزء  مداردانشنیروی انسانی متخصص و 

 ارکان اصلی

https://www.aparat.com/v/Gnyrh
https://www.aparat.com/v/mIB02
https://www.aparat.com/v/uITm2
https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85/
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، خالقیت، هاهزینه کاهش محصوالت و خدمات متمایز و با کیفیت، ارائه امروز است. محوردانشمنبع در اقتصاد 

ان هر سازم کارکناناز مزایای برخورداری از منابع انسانی کیفی و دانشی است.  پذیریرقابتنوآوری و افزایش 

نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند. جذب نیروهای مستعد و توانمند و 

ایجاد فرآیندی مهم جهت  سازسببجدی محسوب شده و این چالش، خود  یهادغدغهدر سازمان از  هاآنحفظ 

 شناسایی، تشخیص و انتخاب مناسب نیرو گردیده است.

 

 انسانی ینیرو عهو توس آموزش

 (مشاهده ویدئو راهنما)

یکی از ابزارهای مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن و اهداف و  شکیبدر جهان رقابتی امروز، 

 بخشدیمو رویکردهای نوین آموزش است؛ در این میان، آنچه مقوله تحول را حیات  هابرنامه، موردنظر یهارسالت

 انی است.، عنصر انسان و توسعه منابع انسکندمیو بقای سازمان را تضمین 

. هر سازمانی به افراد استمطرح  هاسازمانتوسعه منابع انسانی  هایروشیکی از  عنوانبهامروزه آموزش 

زبده و ماهر که از آن  هایانسانخود را به انجام برساند. پرورش  مأموریتو با تجربه نیاز دارد تا  دهیدآموزش

پر برای بقا و پیشرفت در جهان  هاسازماناست که  ناپذیریاجتناب، ضرورت شودمیتوسعه منابع انسانی یاد  عنوانبه

یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع  عنوانبهو تحول امروزی سخت بدان نیازمندند؛ به همین دلیل آموزش  تغییر

قرار  عامل مهم مورد توجه عنوانبهتوسعه یا تغییرات سازمانی  هایبرنامهانسانی مطرح بوده و همواره در تدوین 

 .گیردمی

 

 ارزیابی عملکرد

 (اهده ویدئو راهنمامش)

، ارزیابی عملکرد گیردمیبه فرایندی که با هدف تشخیص درجه کفایت و لیاقت کارکنان در سازمان، انجام 

(Performance measurement )گویندمی. 

 .گیردمیها مورد بررسی قرار در این فرآیند فرد از نظر اجرایی در وظایف محوله و قبول مسئولیت

 ،کنندمیبی عملکرد مدیران ارشد سازمان رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را بررسی در فرایند ارزیا

 استخراج کنند بازخوردهاتا بتوانند نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان را با توجه به 

در  ریزیبرنامهبا هدف کشف استعداد و ظرفیت بالقوه فرد و  ایدوره صورتبهخالصه ارزیابی عملکرد  طوربه

https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87/
https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF/


 

 

 .گیردمیبهبود سازمان انجام جهت 

 

 روابط کار

 (مشاهده ویدئو راهنما)

روابط کار بیانگر رابطه بین کارگر و کارفرما است، هر جا که رابطه کاری برقرار است، قانون کار و روابط کار هم 

 در جریان است.

  

https://alobiz.ir/category/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF/


 در ایران وکارکسبراهنمای جامع 

29 
 

 

 صادرات و واردات

ها گشوده شده وکارکسب یشرویپ یاریبس یصادرات هایفرصتدر چند سال گذشته،  یبا کاهش ارزش پول مل

 توانندیاستفاده کنند، م هاآنرا رصد کرده و از  هافرصت نیا خوبیبهبتوانند  هاشرکت کهدرصورتیاست. 

 .را متحول کنند شانیوکارهاکسب طورجدیبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادرات

دیگر چه در داخل کشور و یا از  جایبهصادرات در لغت به معنای انتقال کاال یا ارسال و فرستادن کاال از جایی 

 که در گمرک منظور از صادرات خروج کاال از قلمرو گمرکی کشور مورد نظر است. داخل به خارج کشور،
 (مشاهده ویدئو راهنما)

 

 واردات

و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد  شدهفراهمواردات به کاالهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته و یا 

 نظر از یا و نبوده پذیرامکان کشورها برخی برای کاال ایپارهچون تهیه  معموالً. شودمیگفته  ، وارداتگردد

 شرایط. کنندمی تأمین را خود هاینیازمندی وارداتی کاالهای از استفاده با آنان لذا ،نیست صرفهبهمقرون اقتصادی

 ارکان اصلی

https://alobiz.ir/category/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
https://alobiz.ir/category/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/


 

 

 (مشاهده ویدئو راهنما) .است واردات میزان و ورتضر کنندهتعیین عوامل ازجمله وهواآب وضع و جوی

 

 ترخیص کاال

 ب بند) کاال صاحب قانونی هکنندکات است که توسط صاحب کاال یا ترخیص کاال یا ترخیص یک فرایند در گمر

 کاال واردات یا صادرات جهت گمرک نزد( اسالمی شورای مجلس 13۹0 سال مصوب گمرکی امور قانون 1 ماده

 ندیفرا گردد.گمرکی خارج می اماکن از مربوط گمرکی تشریفات انجام با کاال آن طی در و گیردمی صورت

ها و محاسبه هزینه یفیزیکی یا الکترونیک صورتبهسازی و ثبت اسناد و مدارک  شامل تهیه آمادهترخیص کاال

 .استبه واردکنندگان و صادرکنندگان  شدهارائهشامل مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر تسهیالت 

 

 کارت بازرگانی

 از شخص حقیقی و حقوقی، اعم آن، یدارندهبازرگانی مجوزی است که  کارت بر اساس قوانین گمرکی کشور،

تجارت از ثبت سفارش و  نیا به تجارت در عرصه واردات و صادرات کاال کند. اقدام با داشتن آن، تواندمی

این  بر در گمرک و صادرات کاالهای مجاز را در بردارد. کاریالعملحق ترخیص کاال تا واردات از مناطق آزاد،

ند مبادرت به ورود و صدور کاال کنند توانمیال برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی اساس، ورود و صدور کا

 که دارای کارت بازرگانی باشند.

 

 

 ارزی وانتقالنقل

 (مشاهده ویدئو راهنما)

دیگر از وسایل انتقال وجوه ارزی از کشوری به کشور دیگر است وقتی شخص مایل باشد مبلغ  یکی چک ارزی:

در انتقاالت  معموالً کندمید از چک ارزی استفاده نکت و بدون دخالت واسطه پرداخ مستقیماًمعینی را به ذینفع 

. باید یادآور شد در گیردمیتجاری نیز چک ارزی در حجم محدود و برای مصارف شخصی مورد استفاده قرار 

 دهندهارائهمبلغ مذکور در چک را به شخص  فوراًاین بانک  (کنندهپرداخت)زمان ارائه چک ارزی به بانک مقصد 

چک  صادرکنندهاین بانک پس از طی مراحل مربوط به صدور اعالمیه به بانک  کهطوریبه کندمیت نچک پرداخ

 .کندمیو اطمینان از صحت برگ چک و مبلغ آن و پس از کسر کارمزد اقدام به واریز وجه چک به دارنده آن 

ی مشتری و پس از وصول وجه آن ارزی دستور پرداخت ارزی است که یک بانک بنا به تقاضا حواله حواله ارزی: 

https://alobiz.ir/category/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
https://alobiz.ir/category/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
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کتبی، تلگرافی، تلکس و یا سوئیفتی اقدام به  ازجملهخارج از کشور به اشکال مختلف  هایبانکعهده یکی از 

 با مبلغی معینی ارز به ذینفع پرداخت کند. خواهدمیصدور و از آن بانک 

ود توسط شرکت مخابراتی صورت تلگراف که بیشتر در مقاطع زمانی گذشته متداول ب حالت تلگرافی: -الف

 این روش نسبت به بقیه اشکال انتقال ارز از سرعت کمتری برخوردار بود. گرفتمی

از نظر سرعت نسبت به تلگراف بهتر  گرفتمیبانک صورت  2بین  معموالًارز از طریق تلکس  انتقال تلکسی: -ب 

 ولی نسبت به سوئیفتی از سرعت پایینی برخوردار بود.

جامعه جهانی ارتباطات مالی و پولی )جهانی است که  بانکیبینسوئیفت در حقیقت یک شبکه  :یفتیسوئ -ج 

مالی را از طریق ابزارهای  هایپیاماست که  بانکیبین المللیبینسوئیفت یک شبکه مالی  دیگرعبارتبه (بانکیبین

حواله  صورتبهارز  وانتقالنقلزی از همه اشکال ار وانتقالنقلاین روش از  کهطوریبه کندمی جاجابهالکترونیکی 

بدون تعطیلی  روزشبانهساعت  24و از طرف دیگر در طول سال و در  است ترمطمئنو  تردقیق، ترسریعارزی هم 

است که بگوییم  ذکرشایان. کندمیهای کشورهای عضو این شبکه  بانکیبین المللیبیناقدام به ارائه خدمات مالی 

منظم در سطح جهانی اقدام به ارائه  طوربهاست که  افزارینرمنیست بلکه یک فرآیند  افزارسختسوئیفت فقط یک 

کشور دنیا  17۸و جهانی سوئیفت در بیش از  بانکیبینعضو از خدمات مالی  6500. در حال حاضر کندمیخدمات 

 کنندمیستفاده میلیون پیام در طول روز از این شبکه ا 4و با ارسال حدود 

  



 

 

 

 مناقصات و مزایدات

 

 

 

 

 

 

 تعریف مناقصه و مزایده

 (مشاهده ویدئوی راهنما)
 

در یک زمان و مکان معین،  گذارمناقصهمناقصه فرآیندی رقابتی برای خرید کاال یا خدمات است. در این روش، 

. سپس کندمیبرگزار  شوندمیگر نامیده که در اصطالح مناقصه پیشنهاددهندگانامی مناقصه را با حضور تم

. این رقابت باید شودمیقیمت انتخاب  ترینپایینو  شدهبررسیخدمات یا کاال،  دهندگانارائهی پیشنهادهای همه

برای شرکت در مناقصه را داشته  الزم هایتواناییگران باید شایستگی و آزاد باشد. همچنین تمامی مناقصه صورتبه

 باشند.

که  گیردمیوجود دارد و مزایده زمانی شکل  پیشنهاددهندگانار، کاال و ذگاصوالً در هر مزایده سه عنصر مزایده

آوردن کاال با یکدیگر  به دستبرای  پیشنهاددهندگانتقاضا برای کاال یا کاالها بیشتر از مقدار موجود است و 

تا کاالی خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد  کندمیار تالش ذگدر هر مزایده، مزایده. کنندمیرقابت 

باشند. انواع مختلف مزایده، هر کدام در پی در پی تصاحب کاال با کمترین قیمت می پیشنهاددهندگانو در مقابل، 

وجود آورد که کاال را به قیمت قابل قبولی به  پیشنهاددهندگاناین حس را در  طرفازیکیافتن روشی هستند که 

حاضر به پرداخت آن برای کاالی مورد  آنچهمبلغ به  تریننزدیکاند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا خریده

  نظر هستند را پیشنهاد دهند.

 ارکان اصلی

https://www.aparat.com/v/c2ALn
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 بنیاندانش هایشرکت

 

 دارند و به دانش فنی آن مسلط هستند، باال نسبتاًخصوصی که محصولی با سطح فناوری  هایشرکتآن دسته از 

 (.گاهوب پیوندبنیان شدن امتحان کنند )خوب است که شانس خود را برای دانش

 

 بنیاندانش هایشرکتمفاهیم 

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان شدن از کجا شروع کنیم؟ )برای دانش

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان ثبت کنیم؟ )چطور یک شرکت دانش

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان یعنی چی؟ )شرکت دانش

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان شدن چقدر است؟ )هزینه دانش

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان شدن وجود دارد؟ )هایی برای دانشچه شرط

 (مشاهده ویدئو راهنما؟ )شودمیبنیان شدن امتیاز محسوب در شرکت برای دانش علمیهیئتآیا حضور اعضای 

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان چه انواعی دارند؟ )محصوالت دانش

 

 بنیاندانش هایشرکتحمایت از 

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان داشته باشیم؟ )چرا شرکت دانش

 (مشاهده ویدئو راهنما) بنیان در زمینه استقراردانش هایشرکتاز  هایحمایت

 (مامشاهده ویدئو راهنبنیان )دانش هایشرکتامریه در 

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان )دانش هایشرکتپروژه جایگزین خدمت در 

 (مشاهده ویدئو راهنمابنیان )دانش هایشرکتای از بیمه هایحمایت

  

http://daneshbonyan.ir/
https://www.aparat.com/v/HWKkI
https://www.aparat.com/v/qAE7K
https://www.aparat.com/v/3BUup
https://www.aparat.com/v/A3r8h
https://www.aparat.com/v/Z247M
https://www.aparat.com/v/D516o
https://www.aparat.com/v/74sd8
https://www.aparat.com/v/3NCU4
https://www.aparat.com/v/t5qeW
https://www.aparat.com/v/lBtN1
https://www.aparat.com/v/UeK5B
https://www.aparat.com/v/fmiIK


 

 

 آشنایی با الوبیز

 

 

 

 

 

 

 

ترین ایران را در کوتاه وکارکسب هایبهتریناست که امکان دسترسی به  وکارکسبشبکه مشاوران برتر  یزلوبا

مشاوران در  -که شامل اپ اندروید، آی او اس و نسخه تحت وب است  -کوس. در این کندمیزمان فراهم 

ی و فروش، صادرات و واردات، مدیریت گذاری، بازاریابمالی و سرمایه تأمینوکار، هایی نظیر توسعه کسبحوزه

پردازند. الوبیز مالی، بیمه و قانون کار، ثبت و امور حقوقی و ... به ارائه مشاوره می منابع انسانی، مالیات و امور

نقاط کشور، با صرف هزینه بهینه و کمترین زمان  تریندورافتادهمحیطی را فراهم آورده است تا کاربران حتی در 

 .شوند مندبهرهخدمات مشاوره تخصصی و نظرات متخصصان خبره  از راحتیبه

است  شدهفراهمدر الوبیز  پرسش و پاسخ و هماهنگی جلسه حضوری ،مکالمه تلفنی در حال حاضر امکان

برقراری ارتباط با مشاوران و کارآفرینان ایرانی خارج از  و چت ویدئویی ، امکانزودیبهو 

 نیز فراهم خواهد شد. کشور

یک شرکت سهامی  عنوانبه که است ایرانیان وکارکسب راه نقشه شرکت به متعلق بنیاندانش محصولی الوبیز، 

 است: زیر شدهخاص به ثبت رسید. این شرکت تاکنون موفق به اخذ مجوزهای 

 فناوری و علمی معاونت از بنیاندانشخالق و  شرکت مجوز •
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 ارتتج و معدن صنعت، وزارت از یالکترونیک اعتماد نماد •

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از یدیجیتال هایرسانه ثبت ملی نشان •

 

 

 Alobiz.ir گاهوب

 دانلود از کافه بازار پیوند دانلود اپ اندروید

 دانلود از اناردونی پیوند اواسدانلود اپ آی

 ربات پرسش و پاسخ در تلگرام ربات پرسش و پاسخ تلگرامی

 کانال تلگرام پیوند تلگرام

 کانال اینستاگرام پیوند اینستاگرام

 لینگدین لینگدین

 نال آپاراتکا پیوند آپارات
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