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 کتاب   اندرباره حامی

 صنعتی شریف  دانشگاهپارک علم و فناوری 

با ابالغ اساسنامه از   1395در سال    یفشر   یدانشگاه صنعت  یپارک علم و فناور 
  ی،پارک علم و فناور   یری گشد. با شکل  یس تأس  یو فناور   یقاتوزارت علوم، تحق  یسو
از سال   که  یفشر   ی دانشگاه صنعت  ینیو کارآفر   ینوآور   بوم یستمرتبط با ز   هاییتفعال

ن  یجبه تدر   1379 با  ت  یاز و متناسب  ا  قاضایو  نظر   تحتشده بودند،    یجادموجود 
 .یابندیبستر ادامه و توسعه م یندر ا یکپارچهپارک قرار گرفتند و به صورت 

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک پارک دانشگاهی در نظر  
بدنۀ علمی دانشگاه صنعتی شریف و    یندارد تا با ایجاد تعامل دوطرفه و سازنده ب

های دانشگاهیان کمک  استعدادها و شایستگی  شکوفاییبه    ،بخش خصوصی توانمند
زمینه  در  الگوی ملی  به یک  و  ارزش  کند  و  پایدار  آفرینی در سطح جامعه  توسعه 

  د.تبدیل شو

هستند که هر    یدو بخش مهم پارک علم و فناور   ،و مرکز رشد  یفشر   شتابدهنده 
ترت به  و حما  یدر دوره شتابده   یبکدام  به خود    هاییتو دوره رشد، خدمات  را 

 .دهندیارائه م  یانبندانش یکارهاو کسب

شکل گرفته در   بومیستو توسعه ز   بخشییتمجموعه هو  ینا  برنامه  ترینمهم 
قرار داده شد    «یفشر   ی نوآور   یهتحت عنوان »ناح   یف،شر   یمجاورت دانشگاه صنعت

نوآور در    یهاشرکت  یفیو ک  یو رشد کم  یریگبه روند شکل   ی بخشکه موجب شتاب
  یابان خ  یانهکتار در م  250به مساحت    یفشر   ینوآور   یهشده است. ناح  یهناح  ینا
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امام واقع شده است  یادگار و  یفضل اهلل نور  یخجناح، ش یدو سه بزرگراه شه یآزاد
  گذاری، یهصندوق و شرکت سرما  6شــتابدهنده،    14شـرکت،    500از    یشاکنون بو هم

 .اندشده در آن مستقر  یکار اشتراک   یفضا 2و  ی مرکز نوآور  8

  ینوآور   بومیستز   یک  «ینیآفر و ارزش   یدبا شعار »کانون ام  یفشر   ینوآور   ناحیه
باز   یابه مجموعه  ینوآور   بومیستاست. ز   یاییمکان جغراف  یکبر    یمبتن   گرانیاز 

 یجادتا ا  یدجد  یده وکارها )از لحظه خلق اکسب  یریگشکل  یر که در مس  شودیاطالق م
 یت،ارزش مشترک« متناسب با مأمور  خلق» یهستند و برا یلوکار( دخو رشد کسب 

 .پردازندینقش م یفایخود به ا ی محور  یستگیشا یا یتوانمند

زود  یفشر   ینوآور   ناحیه توسعه کسب   یلتبد  یبه  قطب  و    یوکارهابه  فناور 
 خواهد شد.  یرانا یتختدر پا یانبندانش

 

 techpark.sharif.irوبسایت: 

 techpark@sharif.irپست الکترونیکی: 
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 شرکت بینا پرداز یکتا 

با    نیالالتحصاز فارغ  یبا حضور تعداد  1397شرکت در سال    ینا  ییابتداهسته  
مهندسی  یهادر رشته و پیام نور   اصفهان یصنعت ،یفشر صنعتی  ی هادانشگاه  تجربه
  ا شرکت ب  ین. اشد  یثبت رسم  1398شکل گرفت و در سال    یعافزار، برق و صنانرم

  در   ییاجرا  یازهایبه ن  ییپاسخگو  یبرا یسازمان  یکاربرد  یافزارهانرم  یتتوجه به اهم
پارکدانشگاه  و  فناور   یهاها  و  شرکت   یعلم  تولو  سازمان   یدها،  پرداخت    یدرگاه 

محصوالت را    این  در دستور کار قرار داد و توانست ( رایمرا( و سامانه رزرو )تایناپی)ب
   و روانه بازار کند. یدتول

 یکتا برخی از مشتریان بینا پرداز 

شری های  دانشگاه  نصیر صنعتی  خواجه  الزهرا،  امیرکبیر،  طوسی ف،  گروه  ،  الدین 
ارزش  ،  توسعه طرح و ساخت پناه سامان سرمایه هما،    های شرکت صنعتی بستانچی،  
هوشمند  ،  نوآوران آموزش البرز ، وکار شتاب )رایان ونچرز( توسعه کسب گستران آویسا،  

یرانیان،  ا   ی پرتو انرژ ،  بسپار پارس   یسا آر ،  فناوران موج روز ،  مهر   یاس محب  یف،  شر   ارتباط 
 . مهر   فا ی ف ا ی شر   ی ه گذار ی ت سرما ی ر ی مد   و   ی گروه مال و    فضای کار اشتراکی کارمانا 

 بینا پرداز یکتا   مجوزات

 جمهوریریاست فناوری و یعلم معاونتاز  شرکت خالق ییدیهتا •

 سازمان برنامه و بودجه کشورانفورماتیکی از ت دماخ صالحیته ینامگواه •

 تهران رایانه یصنف سازمان نظاماز  یتمجوز فعال •

 
 www.bp1.irوبسایت: 

 info@bp1.ir : پست الکترونیکی

http://bp1.ir/
mailto:info@bp1.ir




 مقدمه

 یهاو بخشنامه  هادستورالعمل  ،اداره شرکت با قوانین متعددتاسیس و  شما در  
ند که های مختلفی وجود دار متنوعی سروکار خواهید داشت، همچنین سامانه اداری

هایی که در شعب مختلف برخی از ادارات و سازمانها هستند.  مرتبط با کار شرکت
ها و  رویه ممکن است  د،  ینمای میها مراجعه  جهت انجام تکالیف قانونی خود به آن 

قوانین و   ،در طول زمان  حاکم باشد.حتی برای یک فرآیند،    ،های کاری مختلفیعرف 
های  سامانهیا به  تکمیل   ،بروزرسانیها به مرور  شوند، سامانهها اصالح میآئین نامه
می  دیگر های  سازمان تگردندمتصل  دستخوش  فرآیندها  برخی  بنابراین  غییراتی  . 

از مسائل و تکالیف قانونی دارای پیچیدگی  شوند.می های خاص خود  امروزه برخی 
 . تسلط تواند مدعی اشراف کامل بر همه این مسائل باشدهستند بنابراین کسی نمی

  اما ها نه الزامی است و نه ممکن.  مدیرعامل شرکت یا بنیانگذاران استارتاپ روی آن
، به واسطه مسئولیتی که برعهده دارد، حداقل از وجود  کاروکسب  الزم است یک مدیر 

یا مشاور خبره آن  د  بتوان   تا  چنین مسائلی آگاه باشد به کارشناس  حسب موضوع 
 . ندحوزه مراجعه ک

نویسنده در  شخصی  دارید حاصل نزدیک به دو دهه تجارب    دستکتابی که در  
جهت   آن را  وکارهای مختلف است و تالش کرده کسبو مدیریت    هاتاسیس شرکت

خالصه  کامال  های نوپا به صورت  ها و مدیران شرکت استفاده بنیانگذاران استارتاپ
 نماید.  ارائه

 ادعانویسنده  حسابداری نیست و    یا  و  یحقوقیا مرجع    تخصصی  این یک کتاب
با هیچ    کندمین این کتاب دیگر  با مطالعه  اداره شرکت خود مواجه   چالشی که  در 
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که در صورت عدم آگاهی از مطالب مطرح شده   کردتوان ادعا  اما می   نخواهید شد.
 خواهید شد. روبرودر این کتاب، دیر یا زود با مشکالتی 

  و شرکت  پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفاز    قدردانیدر پایان ضمن  
از آقای مسعود شکیبا    الزم است،  کردندیت  امحکتاب  این  نشر    از که  بینا پرداز یکتا  
و زحمت  داشتکه  برعهده  را  اولیه  متن  محترم    تشکر کنم.  یرایش  خوانندگان  از 
این  در   نمکیدرخواست م بازخوردهای خود درباره  امکان  از طریق   صورت  را  کتاب 

نمایند  09121771941  رسانپیام  یا  bp1.irshakiba@  ایمیل در    ارسال  تا 

 .نظر قرار گیرد ویرایش بعدی کتاب مد

 با احترام 

 مقداد شکیبا 

 1399پاییز 

 

 



 مشارکت( 1فصل 

اید و تصمیم  اگر شما با یک یا چند نفر از دوستان خود یک تیم تشکیل داده 
اندازی  یک استارتاپ یا شرکت راه   تاهم روی یک ایده جدید کار کنید  کمک  با    دارید
 به صورت مکتوب تنظیم کنید.  نامهمشارکتشود یک ، اکیدا توصیه می کنید

اعتماد، حسن رفاقت،  مانند  و  عواملی  رودربایستی  این دستنیت،  از    مواردی 
نباید مانع تهیه یک مشارکت اتفاقا برای  هرگز  از  نامه مکتوب شود.  صیانت بیشتر 

نامه احتیاج  به این مشارکتهای احتمالی در آینده،  گیری از دلخوریها و پیشدوستی
 دارید. 

  نامه همانند همه قراردادها، باید طرفین مشارکت را مشخص کنید. در مشارکت
توضیح    به صورت مختصر را معین کنید و  موضوع مشارکت  الزم است  همچنین  

 . روی چه ایده و محصولی کار خواهید کرد دهید

هر فرد چه نقشی در  ها را مشخص کند:  پرسش این  نامه باید پاسخ  متن مشارکت
چه حق و حقوقی  ایفا خواهد کرد؟ چه تعهدات و تکالیفی بر عهده دارد؟   وکار کسب

رایگان کار خواهند کرد   شرکاءتقسیم سهام چگونه است؟ آیا  به هر فرد تعلق دارد؟ 
است؟  ؟گیرندمییا دستمزد   تمام وقت الزم  یا    آیا حضور  آورده مادی  آیا شرکاء 
 دارند؟غیرمادی 

  یا  خروج بینی نحوه و شرایطپیش ،نامهمشارکتهای یک بخش  ترینمهم یکی از 
است.    اخراج شریک  مویک  این  یک اهمیت  خروج  است که  جهت  آن  از  ضوع 
میهم فرد کلیدی محسوب  یک  معموال  چالش  شود،  بنیانگذار که  و  آسیب  بدون 

 نخواهد بود.
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از شرکاء، حتی خود شما یک  برای هر  باشید که  داشته  نظر  است    ،در  ممکن 
شراکت   ترک  به  مجبور  ناخواسته  یا  خواسته  بیاید که  پیش  انواع    شوید.شرایطی 

مشکالت    ،یزه، عدم رضایت شغلیاختالف نظرها، بیماری، مهاجرت، کاهش امید و انگ
ممکن است   و مسائلی از این دستدریافت پیشنهاد کاری بهتر    ،یا خانوادگی  مالی

همچنین ممکن است یک شریک نتواند به تعهدات    مسبب خروج یک شریک شوند.
هرگز موضوع خروج  بنابراین    و انتظارات سایر شرکاء را برآورده نماید.  کرده خود عمل  

د مسئله  یک  نپنداریدرا  رخداد کم  احتمال  با  و  ذهن  از  تنظیم   ور  زمان  در  و 
فرض را بر این بگذارید   بینی کنید.تک افراد را پیشنامه سازوکار خروج تکمشارکت

دلیلی موجه یا به    هر یک از شرکاء ممکن است بنا بهنامه  که فردای امضای مشارکت
 ای واهی تصمیم به ترک تیم بگیرد.بهانه

در   است  بند  یکیبهتر  مشارکتهااز  جدید  ی  شریک  ورود  شرایط  به    و نامه 
 .شودگذار نیز اشاره سرمایه 

ه  نحوبه آن پرداخته شود    نامهمشارکتموضوع مهم دیگری که الزم است در  
آیا تصمیمات مهم با اکثریت آراء گرفته    ست.مدیریت و تصمیم گیری در شراکت ا

شفاف نکردن موضوعات مهم    .زندیک نفر حرف آخر را مییا    یا به اتفاق آراء،  شودمی
 سادگی منجر به از هم پاشیدن تیم خواهد شد.هب نامهمشارکتدر 

موضوع مهم بعدی بحث تضاد منافع است. مثال آیا یکی از شرکاء اجازه دارد به  
فعالیت مشابهی را به موازات ایده اصلی شراکت  ،صورت انفرادی و خارج از شراکت 

افزار را  دهد و مثال یک نسخه از سورس نرم   ای انجاممعامله  اپیگیری نماید؟ یا با رقب
ممکن است پاسخ از نظر شما و اخالقا خیلی بدیهی باشد. بسیار    بفروشد؟  هابه آن 

وب کنید تا در  نامه مکتخوب، چه بهتر که این موضوع بدیهی را در متن مشارکت
 آینده شوکه نشوید. 
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در   باید  است که  مواردی  از  نیز  انحالل  چه    نامهمشارکتشرایط  در  ذکر شود. 
ماند  پس از انحالل باقی میآنچه    شود؟شرایطی و با نظر چه کسانی شراکت منحل می 

 شود و شرکاء چه حق و تکلیفی خواهند داشت؟ چگونه تقسیم می

ح است که  این  مهم  توصیه  جلسهیک  در  متن  تما  شرکاء  همه  حضور  با  ای 
و    نامهمشارکت شود  خوانده  بند  به  نماییدبند  حاصل  برداشت   اطمینان  همه  که 

 تان جوئی در وقت. مطمئن باشید این کار موجب صرفه درست و یکسانی از متن دارند
 در آینده خواهد شد.

اء چاپ و امضاء  نامه به تعداد شرکاست که پس از توافق بر متن، مشارکت الزم
در شود.   می  با جستجو  متن  توانید  اینترنت  مطالعه  نمونهچند  در    بیابید جهت  و 

 نامه مطابق نیاز خود بهره بگیرید.صورت نیاز از مشاور خبره جهت تنظیم مشارکت

 





 ( ثبت 2فصل 

 شرکت زمان مناسب برای ثبت 

اقدام کنیم؟   شرکت  ثبت  برای  باید  زمانی  بسیاری  چه  است که  پرسشی  این 
ست که رهای دیگر دارای مزایا و معایبی ارسند. ثبت شرکت همانند بسیاری از کاپیم

 شود در ادامه به برخی از آنها اشاره کرد.می سعی

  ر وکاکسباداره  برای  اختار قانونمند و رسمی  شما با ثبت شرکت امکان ایجاد س
 ایای زیر را به همراه داشته باشد:تواند مز آورید که میخود را فراهم می

 است. وکار کسبهای اعتبار یک  یکی از نشانه ،ساختارمند بودن •

های ثبت شده را  صرفا شرکت  بزرگجهت قراردادهای    کارفرمایان  بسیاری از  •
 پذیرند. می

وکارهای ثبت نشده  ها معموال شفافیت مالی باالتری نسبت به کسب  شرکت •
 یا غیر رسمی دارند.

 . شودمیتوسط قانون حمایت به شیوه بهتری حقوق صاحبان سهام  •

ای گذاران حرفه مکان جذب سرمایه خصوصا از سرمایه ا  ،در ساختار شرکتی •
 بهتر فراهم است.

خصوص به   ،حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضای آنشخصیت    تفکیک •
توجهی  ،سهامدارانبرای   قابل  مقابل آنها    مسئولیتکاهش  در   مزیت   در 

 . نمایدمی ایجاد اشخاص ثالث



 های نوپا تاسیس و اداره شرکت||    20

های ثبت شده  قانونی و تسهیالت دولتی صرفا به شرکتهای  برخی از حمایت •
 د.یابتخصیص می

ثبت شرکت، میزان قابل توجه تکالیف قانونی    اشکال  ترینمهم از سویی دیگر،  
ب شرکت  ثبت  از  پس  بالفاصله  بود.است که  خواهد  شما  توصیه  رعهده    بنابراین 

تا زمانی که امکان دارد بدون ثبت شرکت به فعالیت خود ادامه دهید. مثال  شود می
در استارتاپی که هنوز تیم بنیانگذاران کامل نشده، یا تطابق محصول با نیاز بازار اثبات 

ن است  نشده، ثبت شرکت تاثیر مثبتی بر پیشرفت کار نخواهد داشت و حتی ممک
 شود.  منابعمنجر به هدر رفت زمان و 

اولیه شکل  مراحل  پشت سرگذاشت  وکار کسبگیری  چنانچه  آغاز  اهرا  رشد  و  ید 
 ال: ، بهتر است به فکر ثبت شرکت باشید. مثه استشد

سازمانی شما در  مشتریان  خصوصا کارفرمایان حقوقی و    ،تعداد مشتریان •
 یا قصد شرکت در مناقصات دولتی را دارید.  حال افزایش است

 . جدید هستید منددر حال استخدام تعداد بیشتری کار  •

 در آینده نزدیک هستید. کالن جذب سرمایه   برایریزی در حال برنامه •

نیز  ثبت شرکت  اندازه  از  بیش  انداختن  تاخیر  برای  می  به  شما    وکار کسبتواند 
 چالش ایجاد کند. زیرا: 

 ثبت شرکت یک فرآیند یک روزه نیست.  ،مومتصور عتبلیغات و برخالف  •

 شود.   انجام باید    هم پس از ثبت شرکت، تکالیف قانونی و تشریفات پس از آن   •

  ثبت شرکت و تشریفات بعد از آن، نیاز به اخذ مجوزهای  گاهی عالوه بر  •
 .داشتد یخواه ی قانون
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و اگر   ها به طول انجامدبنابراین ممکن است تکمیل همه مراحل مورد نیاز ماه 
درستی انتخاب نکرده باشید،  هشما زمان آغاز فرآیندهای ثبتی و تشریفات قانونی را ب

 شما آسیب جدی ببیند.  وکار کسبممکن است  

 قانون تجارت

مبنای   ثبت کنید. تان رااید که تصمیم دارید شرکت ای رسیده فرض کنیم به نقطه 
صد ماده دارد که در حدود    است. این قانون چند  «تجارتقانون  »قانونی ثبت شرکت  

  شودپیشنهاد می  گرفته است.   قرار   بازبینیمورد  بعدها  نود سال پیش تصویب و البته  
 از طریقد.  های آن را بخوانیحداقل یک بار این قانون و اصالحیه  ،قبل از اقدام به ثبت

  قوانینهمه  توانید به  می  شورای اسالمیمجلس  های  مرکز پژوهش  سامانه قوانین 
 دسترسی داشته باشید.

 اساسنامه 

که  - سندی که الزم است توسط بنیانگذاران    ترینمهم   ،برای ثبت قانونی شرکت
  «اساسنامه»تنظیم و امضاء شود    - شوندهیات موسس نامیده میتجارت  در قانون  

انواع مختلف شرکت  شود.می  نامیده   پیشنهاد  دارد.ها نمونه اساسنامه وجود  برای 
دهید مگر آن که تسلط کافی به  بکنید در نمونه اساسنامه تغییراتی  نشود تالش  می

داشته باشید یا از فرد خبره کمک بگیرید. برخی از تغییرات از جانب  حقوقی  مسائل  
 نیستند.  قابل قبول )تجارت( قانون

 شود.میدقت بفرمایید اساسنامه یک سند فرمالیته نیست و برای اجرا تصویب  
ای با حضور همه موسسین خط به خط خوانده شود در جلسهلذا توصیه اکید می

در  شود و اطمینان حاصل کنید که همگی درک درست و یکسانی از مفهوم آن دارند.
شرکاء، کارفرما با  اختالف  حقیقی  سایر   یا  یانزمان  حقوقی  اشخاص  بندهای    و  به 
 اساسنامه استناد خواهد شد. 
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 ع شرکت ا نوا

. شرکت اندها معرفی و به رسمیت شناخته شده انواع متنوعی از شرکت  ،در قانون
تعاونی خاص،  سهامی  محدود،  مسئولیت  عام    و  با  و  سهامی  مشهورترین  از 

 های قابل ثبت هستند. پرکاربردترین انواع شرکت

می مورد  کمدستکنم  پیشنهاد  نوع    در  چهار  و   ،کنید  مطالعهشرکت  این 
تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع    بررسی نماییدها را  های آنها و تفاوت شباهت

و مقایسه انواع   آشناییهای  یکی از راه   تر است.شما مناسب  وکار کسبشرکت برای  
ها  تفاوت نکات و  در ادامه به برخی از    ها است.ها، مطالعه نمونه اساسنامه آن شرکت
 کنیم:می اشاره 

با مسئولیت محدود   • تعداد موسسین: تشکیل شرکت  حضور    نیازمندحداقل 
سهامدار، شرکت   3های سهامی خاص حداقل  ست. شرکتاشریک    2  کمدست

  سهامدار نیاز دارد.  7  کمدست  و شرکت تعاونیسهامدار    5  حداقل  سهامی عام
مثال اگر فقط دو نفر  .  اران نوع شرکت را انتخاب نکنیدذصرفا بنابر تعداد بنیانگ

هستید، اما بنابر دالیلی تصمیم به تاسیس شرکت سهامی خاص یا تعاونی دارید 
در شرکت    توانیدمی عضویت  خانواده( جهت  )دوستان،  اعتماد  مورد  افراد  از 
 ک بگیرید. کم

 وضع محدودیتی  یک شرکت  در قانون برای حداکثر تعداد شرکاء و سهامداران   •
سهامی عام برای تعداد پر    های اما به طور معمول ساختار شرکتنشده است.  
های پذیرفته شده در بورس سهامی لذا شرکت   است.  تر ن مناسبا شمار سهامدار 
از  البته ممکن است شرکتی سهامی عام باشد اما در بورس نباشد. عام هستند.

استارتاپ شرکتآنجا که  و  موسس  ها  زیادی  تعداد  دارای  معموال  نوپا  های 
  در بنابراین    ها نیست.شرکت سهامی عام گزینه مناسبی برای این شرکت   ،نیستند
 .پردازدسهامی عام نمیهای شرکتمسایل پیرامون ن کتاب به ای ،ادامه
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ممکن است شرکتی پذیرش در بورس را در افق میان مدت یا بلند مدت خود   •
داشته باشد، آیا باید از بدو تاسیس سهامی عام باشد؟ پاسخ این است که امکان 

سهامی  های  مثال شرکت  .دها به انواع دیگر وجود دار تبدیل برخی از انواع شرکت
اگر در    توان پس از طی تشریفات مربوطه به سهامی عام تبدیل کرد.می  خاص را

برنامه کوتاه مدت قصد پذیرش در بورس یا داشتن تعداد زیاد سهامدار را ندارید 
تبدیل همه انواع قانونی  دولت در نظر دارد امکان   عام را انتخاب نکنید. یسهام
 ماید. ها به یکدیگر را فراهم نشرکت

.  شودلیت محدود، سرمایه شرکت به تعداد سهام تقسیم نمیدر شرکت با مسئو •
بلکه هر شریک به میزانی که توافق و پرداخت کرده است دارای سهم الشرکه  

سهامدار جای  به  شرکت  نوع  این  بنابراین  و    ،است.  جایشریک   ،سهام  به 
 .داردالشرکه سهم 

ای که در اختیار  سهم الشرکهمیزان  سهام یا    تعدادها معموال هرکس به  در شرکت •
با  های تعاونی های بسیار مهم شرکتیکی از تفاوت. استدارد صاحب حق رای 

سهامی که در    تعداداین است که هر سهامدار مستقل از  در    هاشرکتانواع دیگر  
سهام هر   زانیحداکثر مهمچنین    .داردیک حق رای  فقط  مالکیت خود دارد  

 .بیشتر شود یشرکت تعاون ه یدرصد سرما پانزدهاز  دیعضو نبا

البدل است که  شرکت سهامی خاص دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی •
اما در    شوند.می  انتخاب (  عمومی  برای یک سال مالی توسط سهامداران )مجمع

شود درباره  می  صیهتو  شرکت با مسئولیت محدود داشتن بازرس اجباری نیست.
 شرایط بازرسان بررسی نمایید.

در شرکت سهامی خاص اعضاء هیات مدیره برای مدت حداکثر دوسال انتخاب   •
اما در شرکت با مسئولیت محدود    .بالمانع استانتخاب مجدد آنها  و    شوندمی
 توان مدیران را برای مدت نامحدود منصوب کرد. می
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روزنامه کثیراالنتشار تعیین شود اما در شرکت با  در شرکت سهامی خاص باید   •
 مسئولیت محدود اجباری نیست.

کمتری نسبت   تشریفات ثبتیتوانند  می  های با مسئولیت محدودبنابراین شرکت
 . شته باشندها دابه سایر انواع شرکت

ست که هر  ا  ثبت کنیم؟ پاسخ اینرا  چه نوع شرکتی  حال سوال این است که  
به   منظوری  نوع شرکتی برای تاکید شد که  ابتدا  مناسب است. به همین دلیل در 

 ها بپردازید.قانون تجارت و نمونه اساسنامه انواع شرکت مطالعه

های نوپا قبال توضیح  وکار کسبهای سهامی عام برای  درباره مناسب نبودن شرکت
محدود  مسئولیت  درباره تعاونی و باتکمیلی داده شد. اکنون به توضیح برخی نکات 

نگارنده  .پردازیممی نظر  و محدودیت   از  نوع  اگر مسائل  بهترین  نباشد  دیگری  های 
 . استهای استارتاپی و نوپا شرکت سهامی خاص وکار کسبشرکت برای  

های نوپا مناسب نیست؟ ممکن است وکار کسبچرا حق رای برابر در تعاونی برای  
با جمعی از دوستان همراه، مشکلی با حق رای و حتی سهم   ،در بدو تاسیس شرکت

ها در مراحل مختلف نسبت به جذب سرمایه برابر نداشته باشید، اما معموال استارتاپ
مستقل از تعداد سهام   ،کنند. پذیرش حق رای برابرای اقدام میگذاران حرفه سرمایهاز  

شما مجبور به اصالح ساختار شرکت  رسد. آنگاه  ان بعید به نظر میگذار سرمایهاز سوی  
اصالح ساختار گاهی زمانبر خواهد بود و   یا انصراف از جذب سرمایه خواهید بود.

 ممکن است منجر به شکست شود.در زمان مناسب عدم جذب سرمایه 

نسبت به انواع دیگر    راتری  بیش تعاونی الزم است تشریفات اداری    های در شرکت
و برخی   قع الزم است با اداره تعاون هم در ارتباط باشیدانجام دهید. در واها شرکت

های وزارت تعاون البته از حمایت  موارد به تصویب و تایید این اداره نیازمند است.
 شد. هم برخوردار خواهید
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های  شرکتنسبت به    هانتر آ تعاونی نرخ مالیاتی پایینهای  شرکتیکی از مزایای  
در ادامه این فصل، فرض شده است که    .استسهامی خاص و مسئولیت محدود  

 کنید. شرکت سهامی خاص ثبت مییک  شما برای ادامه فعالیت خود 

 نام شرکت 

الزم است در بدو تاسیس یک نام برای شرکت خود انتخاب کنید. این نام نباید  
 قبال توسط شرکت دیگری ثبت شده باشد.

ست ا  ثبت شده   که به نام شرکت شما   تجاری  های نامبین نام شرکت و نام یا  
. نام شرکت ندیکسان نیست  )برند(  تجاریو لزوما نام شرکت و نام    تفاوت وجود دارد

بیشتر جهت تبلیغات و اثر    تجاریبیشتر یک موضوع ثبتی و حقوقی است. اما از نام  
  تجاریالبته نام  شود.استفاده می و معرفی محصولعام مخاطب ذهن روی ماندگار  

تاکید بیشتر بر روی تفاوت این دو است که با    در اینجا.  استقانونی  قابل ثبت    هم
  نام تجاری این    و  است  تجاری یک نام    « کاالدیجی»هم اشتباه گرفته نشود. برای مثال  

به شرکت   از    .است  «ه آواز   نوآوران فن»متعلق  نباشد که بیش  نیازی  بنابراین شاید 
 اندازه روی نام شرکت وسواس داشته باشید.

به طور کلی هرچه  . شود در نام شرکت به محصول خاصی اشاره نکنیدمی توصیه
تر باشد بهتر است. چون احتمال دارد محصوالت دیگری تولید کنید نام شرکت عام

 شود.بالاستفاده   شود آن نام عثکه با   در محصول فعلی داشته باشید ییا چرخش

می تصمیمپیشنهاد  از  پیش  شرکت  گیریشود  نام  بودن    از   ،درباره  نه دامآزاد 
از آنجا که معموال نام ثبتی    ید.شو  مطمئن  آنرنتی  ت مناسب برای وبسایت این  اینترنتی

تر یا  توانید از یک یا دو کلمه مهم شرکت حداقل از سه کلمه تشکیل شده است می
کار شما،  و ممکن است برای کسب  استفاده نمایید.  دامنهبرای    اختصاریحروف  از  

 های اجتماعی نیز مهم باشد.مناسب در شبکه های، آزاد بودن شناسهدامنهعالوه بر 
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توانید ، میحیاتی است  فعالیت شرکت  حضور موثر در فضای مجازی، برای  چنانچه
از روش معکوس برای انتخاب نام شرکت استفاده کنید. یعنی ابتدا ببینید چه دامین 

نام شرکت   .ای آزاد است، سپس نام شرکت را متناسب با آن انتخاب نماییدو شناسه 
 طی تشریفات قانونی قابل تغییر است. 

 فعالیت شرکت موضوع 

د و موسسین باید  شو یکی از موارد مهمی که در صفحه اول اساسنامه درج می
  آیا شما یک شرکت عمرانی هستید  .آن را تصویب کنند موضوع فعالیت شرکت است

نید اتومی  در چند خط  موضوع فعالیت شرکت را  ؟فناوری اطالعاتیک شرکت    یا
 توضیح دهید.

بسیار  را  موضوعات  مایلند  خیلی    برخی  و  با    کلیمتنوع  شرکت  تا  بنویسند 
شاید در نگاه اول  این امر    ای مواجه نشود. محدودیتی جهت فعالیت در هیچ زمینه

 اما چند نکته را در نظر داشته باشید:  ،خوب باشد

ممکن است به کارفرما یا هر کسی که اساسنامه را بخواند این پیام منفی منتقل شود  •

 کند. خصوصی را دنبال نمیهتمرکز خاصی ندارد و هدف بکه شرکت شما هیچ 

احتمال برخورد با مانع قانونی پیش از ثبت: هر موضوعی قابل ثبت نیست. برخی   •
موضوعات قبل از ثبت نیازمند اخذ مجوز از نهاد مربوطه است. لیست موضوعات و 

 ها موجود است.نهادهای مربوطه در سایت اداره ثبت شرکت

شما در زمینه    : مثال فرض کنید شرکتپس از ثبتد با موانع قانونی  احتمال برخور  •
اطالعات   افناوری  مدیریفعال  سازمان  از  دارید  قصد  و  برنامهست  و  رتبه  ت  ریزی 

مناقصات در  بتوانید  تا  دریافت کنید  ضوابط   انفورماتیک  در  شرکت کنید.  دولتی 
صرفا مرتبط با فناوری اطالعات بندی آمده است که موضوع فعالیت شرکت باید  رتبه 

 باشد.
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 آدرس قانونی 

  که  شوددر اساسنامه ثبت میتصویب و  توسط موسسین  آدرس قانونی شرکت  
تشریفات قانونی مربوطه قابل تغییر است.    طیو    توسط هیات مدیرهالبته در آینده  

آدرس قانونی موضوع چندان مهمی نبود،    ، های نوپادر گذشته خصوصا برای شرکت
ی بسیاری از موسسین از آدرس منزل خود به عنوان آدرس قانونی شرکت استفاده  حت
اما درحال حاضر موضوع کمی    کردند.کردند و به مشکل خاصی هم برخورد نمیمی

البته است.  از آدرس منزل مشکلی    کماکان  تغییر کرده  استفاده  ثبت شرکت  برای 
تامین   ،تشکیل پرونده مالیاتی که قصدشرکت، زمانی  کند اما پس از ثبت ایجاد نمی
تالش    . لذادارید با مشکالتی مواجه خواهید شدرا    مسایلی از این دستاجتماعی و  

از آدرسی استفاده کنید که واقعا قصد دارید فعالیت شرکت را در  تا حد امکان  کنید  
  آن آغاز نمایید.

از شرایط  شود آدرس قانونی شما یکی  می  جهت پرهیز از مشکالت بعدی توصیه
 زیر را داشته باشد: 

 نامه رسمی به نام شرکت دریافت کنید. بتوانید بالفاصله پس از ثبت، اجاره  •

 سند ملک به نام یکی از سهامداران باشد. •

به    قرارداد استقرار اگر  در یکی از مراکز رشد پذیرش بگیرید و مستقر شوید.   •

باشد شرکت  اجاره   ،نام  برای  قبولی  قابل  ر جایگزین  است.نامه  دقت   سمی 
  ها یا فضاهای کار اشتراکی دهنده داشته باشید ممکن است بسیاری از شتاب

لذا پیش از    دهند.نبه شما ارائه  را  های مربوطه  دقرارداد استقرار مورد قبول نها
 موضوع اطمینان حاصل کنید. این از  شرکتثبت 

در  نکته:   اطالعات  ورود  زمان  از  در  جمله    هاسامانهبسیاری   ثبتسامانه  از 
  دشو شود و فقط کدپستی دریافت میی، به شما اجازه تایپ آدرس داده نمهاشرکت
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صحت کد پستی و انطباق است  لذا الزم    نماید.و آدرس را خود سامانه استخراج می
 آن با آدرس را بررسی نمایید.

 سرمایه ثبتی 

برای شرکت ثبتی  مسئولیت  حداقل سرمایه  و  یک های سهامی خاص  محدود 
های  در سال  مبالغشرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است. این    میلیون ریال و برای 

ها مانعی جهت ثبت شرکت به حساب  اند و امروزه تامین آنبسیار دور تعیین شده 
 توسط قانون تعیین نشده است. ثبتی سرمایه حداکثر  آید.نمی

با    بعید امروزه  میلیوناست که  راه   بشودریال    یک  را  شرکت  اندازی کرد.  یک 
 بنابراین دو راه در پیش دارید:

 یک میلیون ریال اندکی مثال همان  شرکت را با مبلغ سرمایه  بسیاری از مردم   •
از حساب شخصی خود )و سایر شرکاء( به شرکت   در ادامهکنند.  ثبت می 

شرکت از محل درآمدهای خود قرضش را پس   در آینده   دهند.پول قرض می 
 دهد.یم

را  از موسسین هزینهبرخی   • ابتدا   کنندمی  بینیپیشها  از  را  و سرمایه الزم 
 . نمایندآوری و ثبت میجمع 

 د. نخود را دار  مزایا و معایبو البته  هستندهر دوروش قانونی و عملی 

کند. اما معموال برای  سرمایه ثبتی باال حس اعتبار باالتری به مخاطب منتقل می
 موضوع چندان مهمی نیست.های نوپا و شرکتها استارتاپ

 ارکان شرکت 

 بازرسان ،هیات مدیره  ،عمومی مجمع
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زیرا    ؛استسهامداران شرکت  جلسه  یا    عمومیشرکت مجمع  هر  رکن    ترینمهم 
اختیارات باالترین  و  می  دارای  اخذ تواند  میباشد  شرکت  درباره  مهمی  تصمیمات 

 شود.گیری و به نسبت سهام انجام میتصمیمات مجمع با رای نماید.

انتخاب اعضاء هیات مدیره    ترینمهم    توسط بازرسان نیز    است.وظیفه مجمع 
 .شوندمی انتخابمجمع 

. برخی معتقدند هیات  شودمیتعداد اعضاء هیات مدیره در اساسنامه تعیین  
با مسئولیت محدود با دو شریک قابل   هایتواند دو نفر باشد زیرا شرکتمی  مدیره 

مدیره    ندستهتاسیس   و  های  شرکتو در هیات  رئیس  نفر  نیز یک  سهامی خاص 
 عقیده دارند برخی    دیگر   از سوی.  وجود نداردمشکلی    پس شود  دیگری نائب رئیس می

درصورتی که دو    ؛شود تصمیمات در هیات مدیره با اکثریت آراء گرفته می  جا کهاز آن
باشند   نظری مخالف هم داشته  رای  نفر در موضوعی  امکان تشخیص  پذیر اکثریت 

 حداقل سه نفر باشد.ی هیات مدیره باید عددی فرد و تعداد اعضا لذا، نخواهد بود

گیری یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر از بین خود و با رایاعضاء هیات مدیره  
انتخاب می نایب رئیس هیات مدیره  به عنوان  از   کنند.را  باید  اعضاء هیات مدیره 

 هر عضو هیات مدیره یک رای دارد. شرکت باشند.سهامداران 

مدیرعامل    نماید.خاب میتهیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل شرکت ان
می  یکیتواند  می مدیرعامل  باشد.  مدیره  هیات  اعضاء  سهامداران   یکیتواند  از  از 

اگر مدیرعامل عضو    زمان در دو شرکت مدیرعامل باشد.تواند هم یک فرد نمی  باشد.
گیری  اما در رای  کردتوان وی را به جلسه هیات مدیره دعوت  هیات مدیره نباشد می

 کند. شرکت نمی

های  ها و تخصص شود ترکیب متوازنی از افراد با ویژگیبه سهامداران پیشنهاد می
مورد نیاز برای موفقیت شرکت را به عنوان اعضای هیات مدیره برگزینند. تیمی دارای 

 تبلیغات، بازاریابی و فروش،   وکار،کسب و رشد  توسعه    تخصص و تجربه در زمینه
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یک ترکیب ایده آل را خواهند ،  ی و حقوقیامور اداری، مال،  و محصول  توسعه فنی
 ساخت.

تر  انواع مجامع مختلف قابل برگزاری است که جهت آشنایی دقیق  ،بسته به شرایط
تفاوت انواع   توانید به نمونه اساسنامه نوع شرکت مورد نظر مراجعه کنید.ها میبا آن

اب تصمیم اب رسمیت، نصصنحوه دعوت، ندعوت کننده و  مانند    یمجامع در موارد
همچنین اختیارات هیات مدیره، مدیرعامل   باشد.و دستورکار یا موضوع جلسه می

 و بازرسان در اساسنامه ذکر شده است. 

 شرکت  ثبت

. پس از  ها مراجعه نماییدشرکت الزم است به سامانه ثبت شرکت یک  برای ثبت  
دریافت  ، اجازه  تایید نهایی نام شرکت و طی کردن مراحل مختلف  ،اطالعات الزم  رودو

د. شخواهد    داده به شما    تکمیل مراحل بعدیمدارک مورد نیاز جهت    نسخه چاپی
اساسنامه، صورتجلسه هیات موسس و هیات مدیره و بسته به این مدارک شامل  

یا شرکتنامه  ،نوع شرکت بایداست    اظهارنامه  امضاء    که  و    مدیران  ،سهامدارانبه 
 برسانید.  بازرسان

تایید نام شرکت  اطالع از  های سهامی خاص پس از  دقت داشته باشید در شرکت
مراجعه و نسبت به    های معتبر کشور بانکیکی از شعب  ، الزم است به  توسط سامانه

از سرمایه ثبتی و    %35افتتاح حساب برای شرکت در شرف تاسیس و واریز حداقل  
این مبلغ تا زمان تکمیل تشریفات ثبت شرکت   اقدام نمایید.  واریز وجهاخذ گواهی  

شود چنانچه شرکت را با سرمایه توصیه می  مسدود و غیرقابل برداشت خواهد بود.
ریال میلیون  یک  مثال  تاسیس می  ثبت  کم  بدو  در  را  سرمایه  صد  در  صد  کنید، 

زیرا پیش از افزایش سرمایه احتمالی در آینده الزم است تشریفات   پرداخت نمایید.
انجام دهید. اما اگر قصد دارید سرمایه ثبتی قابل توجهی  قانونی تکمیل سرمایه را  

 نید.اکتفا ک %35توانید به همان را در بدو تاسیس در نظر بگیرید می
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در آخرین  و  توسط سامانه    ،هاشرکت مدارک الزم جهت ارسال به اداره ثبت  لیست  
پستی   از شعب  یکی  به  مراجعه  با  است  الزم  رسید.  اطالع شما خواهد  به  مرحله 

ها ارسال نمایید و شناسه مرسوله پستی کلیه مدارک را به اداره ثبت شرکت   ،منتخب
ای جهت در شعب منتخب پستی باجه ویژه  .ها وارد نماییدرا در سامانه ثبت شرکت

تاسیس ها وجود دارد. دقت کنید پاکت و پوشه ثبت  ثبت تاسیس و تغییرات شرکت
است.  تغییراتثبت  و   یکدیگر متفاوت  از طریق    با  یا  از طرق دیگر  ارسال مدارک 

 شعب پستی غیر منتخب موجب رد درخواست خواهد شد.

با مراجعه    . سپسمانیدبچند روزی را منتظر بررسی مدارک توسط کارشناس ثبت  
پیگیری کنید. چنانچه کوچک   ،به سامانه را  بعدی  اقدامات  و  نقصی در نتیجه  ترین 

های  یا عدم انطباق مدارک و داده و  تنظیم متن صورتجلسات  اشتباهی در    ،مدارک 
شما جهت اصالح برگشت داده    درخواست  ،وجود داشته باشدوارد شده در سامانه  

لذا توصیه    ؛به تاخیر بیفتد  شرکتشود فرآیند ثبت  میشود. این موضوع باعث  می
ه  نهایت دقت را ب  و تهیه مدارک  ها به سامانه و تنظیم متونشود در ورود داده می

 عمل آورید. 

که همه مراحل به درستی پیش رفته باشد مدارک شما مورد تایید قرار  در صورتی
شود. در  سامانه به شما نمایش داده می  از طریقنویس آگهی ثبتی  گیرد و پیشیم

اید )معموال مدیرعامل( این وضعیت الزم است فردی که قبال در سامانه تعیین کرده 
شرکت ثبت  اداره  به  حضوری  مراجعه  شرکتبا  )برای  خ   واقعهای  ها  تهران،  در 

نویس آگهی تاسیس اقدام نسبت به امضاء پیش  میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس(
و دارای شماره ثبت و شناسه ملی   در این حالت شرکت شما ثبت شده است نماید.

تشر   باشد.می است  الزم  نمایید.اما  اجرا  را  بعدی  قانونی  سا  یفات  به  ادامه    یر در 
 . یمپرداز یثبت م فرآیند یلتکم یبرا یضرور  یقانون یفاتتشر 
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 روزنامه رسمی 

با مراجعه به سامانه روزنامه رسمی یک حساب کاربری ایجاد نمایید. با ورود به 
آگهی   مکانیزه  با درج شماره  و  قانون  ، تاسیسحساب کاربری خود  آگهی  را  متن  ی 

معموال پس از چند روز  اقدام نمایید.  آن  مشاهده و نسبت به پرداخت هزینه چاپ  
د و چند روز پس از آن  شوآگهی روزنامه رسمی به ایمیل شما ارسال می  pdfفایل  
نسخه از    هر دو  نسخه کاغذی روزنامه رسمی به آدرس شما پست خواهد شد.  ،نیز

 ها را بایگانی کنید.و الزم است آن استفاده هستندنظر قانونی مورد تایید و قابل 

رسمی،   روزنامه  از چاپ  است پس  نامهآن  از    رونوشتیالزم  با  در  را همراه  ای 
به صورت رسمی ارسال نمایید  خصوصا افراد ذیل  دیگران    سربرگ شرکت جهت اطالع

 ی کنید. ر و شماره و تاریخ دبیرخانه مقصد را نگهدا

ا قرارداد فعال )خاتمه نیافته( دارید. معموال در قراردادها  کارفرمایانی که با آنه •
 .مدیران شرکت  یا تغییر   به این تکلیف اشاره شده است. خصوصا تغییر آدرس

 کارگاه دارید  شعبه تامین اجتماعی که کد •

 ایدسازمان امور مالیاتی که تشکیل پرونده داده  •

 معاونت مالیات بر ارزش افزوده  •

 کت در آن حساب دارد هایی که شر شعب بانک  •

 دایها و اصنافی که از آنها مجوز فعالیت گرفتهسازمان •

خصوصا افرادی که عضو هیات مدیره نیستند و ممکن است در    سهامداران، •
 قرار نداشته باشند ات شرکتجریان مصوبه و تغییر 

 بازرسان شرکت  •

شما دریافت  بانک تا زمانی که روزنامه رسمی ثبت تاسیس یا افزایش سرمایه را از  
ه را در حساب بانکی شرکت مسدود نگ  سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه  غنکند مبل

 دارد.می
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 روزنامه کثیراالنتشار 

با مراجعه به سامانه چاپ آگهی در روزنامه کثیر االنتشار که لینک آن در سامانه  
  ها موجود است نسبت به پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه اقدامثبت شرکت

 د.شونمایید. نسخه کاغذی روزنامه از طریق پست به آدرس شما ارسال می

را می و کثیراالنتشار  روزنامه رسمی  انجام دهید. توانید همسفارش چاپ  زمان 
یعنی الزم نیست ابتدا روزنامه رسمی چاپ و منتشر شود بعد اقدام به چاپ آگهی در  

 روزنامه کثیراالنتشار کنید.

نسبت به درج آگهی در روزنامه رسمی  یا انجام تغییرات  ت  اگر پس از ثبت شرک
 افتد؟ می و کثیراالنتشار اقدام نکنیم چه اتفاقی

نکرده  • چاپ  را  آگهی  آخرین  که  زمانی  دیگری تا  صورتجلسه  هیچ  اید 
 تغییرات( از شرکت شما برای ثبت پذیرفته نخواهد شد. صورتجلسه )

قابل قبولی جهت قانونی و سند  ،ایدنکرده از آنجا که تشریفات ثبت را کامل  •
 ارائه و اثبات موضوع ثبت شده ندارید. 

افراد  در گذشته نیاز بود گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل مدارک هویتی  
ثبت   اداره  و  نیست  نیازی  حاضر  حال  در  اما  شود.  ارسال  مدارک  همراه  و  تهیه 

 کند. می استعالم ت مورد نیاز را های مربوط اطالعاها از طریق سامانهشرکت

شرکت  کامال مشابه ثبت تاسیس    یمراحل  ،تغییرات شرکتصورتجلسات  ثبت  
 شود.تری در سامانه طی می. اما معموال مراحل کمتر و ساده دارد

 دفاتر قانونی

  ند پیش از شروع سال مالی جدید درخواست پلمپ دفاتر قانونی ها موظفشرکت
فروردین آغاز و   اول را ثبت نمایند. معموال سال مالی از    (ه و دفتر کلام)دفتر روزن
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ماه جهت    در اسفندحداکثر  هر سال    پذیرد. بنابراین شما بایددر آخر اسفند پایان می
ست به سامانه  ا برای این کار کافی پلمپ دفاتر قانونی سال آینده شرکت اقدام کنید.

ها مراجعه و اظهارنامه پلمپ را تکمیل نمایید و چند روزی جهت  اداره ثبت شرکت
الزم    اقدام نمایید.دفاتر  تایید اظهارنامه صبر کنید. سپس نسبت به پرداخت هزینه  

مراجعه جهت ارسال مدارک الزم  است همانند ثبت و تغییرات به باجه منتخب پستی  
 پست به آدرس شما ارسال خواهد شد. دفاتر از طریق  نمایید.

خواهد  برای شرکت  مالیاتی سختی  تبعات  قانونی  موعد  در  دفاتر  پلمپ  عدم 
 داشت. 

 کشور   یاشخاص حقوق  یشناسه مل

از نام کامل و صحیح، شماره ثبت، شناسه ملی، آخرین آدرس و   جهت اطالع 
ثبت شده   اشخاص حتوانید در سامانه  مییک شرکت،  کدپستی  قوق  شناسه ملی 

می  جستجو کنید.  کشور  ترتیب  این  هرچند به  اطالعاتی  شرکت  یک  درباره  توان 
 دست آورد. ه مختصر ب

توانید با کمک آن از ثبت نشدن  یک کاربرد غیر رسمی این سامانه این است که می
 خود اطمینان حاصل نمایید.   برای شرکتنام مورد نظر 

 شرکت  تغییرات

شرکت نیازمند طی تشریفات قانونی  تصمیم گیری و انجام برخی از تغییرات در  
 است.  یخصوصبه

با   تیرماه  حداکثر تا پایانو بار در سال  معموال یکمجمع عمومی عادی سالیانه 
 : شودمیدستور جلسه زیر تشکیل 
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 )هر سال(  البدلانتخاب بازرس اصلی و علی •

 )هر سال( های مالی تصویب صورت  •

 انتخاب هیات مدیره )هر دو سال( •

 )در صورت نیاز(  انتخاب یا تغییر روزنامه کثیراالنتشار  •

 از جمله برای:  د.شوضرورت تشکیل می   بنا به العاده مجمع عمومی فوق

 تغییر در مواد اساسنامه  •

 تغییر در سرمایه   •

 انحالل شرکت •

 ادغام و ترکیب •

 : هیات مدیره 

به ثبت برسد و ها در اداره ثبت شرکتبرخی از مصوبات هیات مدیره الزم است 
 مانند: منتشر شود. و کثیراالنتشار  در روزنامه رسمی

 هیات مدیره  تعیین رئیس و نائب رئیس •

 تعیین مدیرعامل •

 تعهدآور تعیین صاحبان امضا مجاز و نحوه امضا اسناد عادی و  •

 تغییر آدرس  •

 

 





 ( مالیات 3فصل 

 ی مالیاتن ینواق

امور  های مالیاتی  امهنو بخش  هانامهآئین  ،متن کامل قوانین در سایت سازمان 
های مستقیم  قانون مالیاتشود حداقل یک بار  توصیه می  .است  دسترسمالیاتی در  

 و قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه نمایید. 

 تشکیل پرونده مالیاتی 

از  دریافت  شرکت  ثبت    پس  است    ، روزنامه رسمی و  پرونده الزم  جهت تشکیل 
 دو ماه برای این کار    به اداره امور مالیاتی مراجعه نمائید.   اقتصادی و اخذ کد   مالیاتی 

 تا زمانی که کد اقتصادی نداشته باشید   د. گز این کار را به تاخیر نیندازی مهلت دارید اما هر 
 منعقد و اجرا کنید. بدرستی  توانید صورتحساب رسمی صادر کنید یا قراردادی را نمی 

روال جدید،  این پس شماره   طبق  نمی از  داده  اقتصادی  عنوان کد  به  و ای  شود 
شود( به جای خودکار تخصیص داده می شناسه ملی شرکت )که پس از ثبت به صورت  
اما این موضوع به معنی عدم اقدام   ، کد اقتصادی قابل استفاده است. بسیار خوب 

جهت تشکیل پرونده مالیاتی نیست. شاید در آینده تشکیل پرونده هم حذف شود و 
 به صورت خودکار انجام شود ولی در حال حاضر این موضوع عملیاتی نشده است. 

توانید تکالیف قانونی  ست که میاهای متعددی  مالیاتی دارای سامانه  سازمان امور 
  .ها و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهیدمالیاتی خود را از طریق این سامانه
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  ها پس از تشکیل پرونده در اختیار شما قرار کلمه عبور جهت دسترسی به این سامانه
 گیرد.  می

الزم است به میزان نیم در هزار سرمایه های مستقیم  طبق قانون مالیاتمچنین  ه
برای انجام این تکلیف قانونی حداکثر دو ماه فرصت   مالیات بپردازید.  ،شرکتثبتی  

 شود.دارید وگرنه شرکت مشمول جریمه می

 تشکیل پرونده ارزش افزوده 

یا خدمات  و    ت پس از تکمیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، چنانچه محصوال
با مراجعه به   بایداشد  بمشمول مالیات بر ارزش افزوده    ،مطابق قانون  ،شرکت شما

و اخذ گواهینامه ثبت نام  معاونت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تشکیل پرونده 
این گواهینامه معموال با اعتبار شش    اقدام کنید.در نظام مالیات بر ارزش افزوده  

به تازگی البته  قضاء الزم است جهت تمدید آن اقدام نمایید.  ماهه صادر و پس از ان
شود و اعتبار گواهینامه  صادر نمیکاغذی  گواهینامه  از این پس  اعالم شده است که  

 قابل احراز است.ارزش افزوده ها از طریق سامانه شرکت

 صورتحساب رسمی 

فاکتور رسمی   یا  دارد. هنگام صدور صورتحساب صورتحساب    قالب مشخصی 
برای مشتریان و کارفرمایان خود به دقت این قالب را رعایت کنید تا به مشکلی برخورد  

کنید بررسی همچنین هنگامی که از دیگران صورتحساب رسمی دریافت می  د.نکنی
کنید که شرایط الزم را دارا باشد وگرنه ممکن است هزینه مذکور مورد پذیرش اداره 

نگیرد.  قرار  تاریخ،  در صورتحساب رسمی    مالیات  و مشخصات  شماره سریال،  نام 
های معینی در بخش مشخصات کاال  د و ستونشومی کامل خریدار و فروشنده درج 

یا خدمات وجود دارد.   امضاء خریدار و فروشنده در و  همچنین الزم است مهر و 
 فاکتور باشد. انتهای
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 های تکلیفیمالیات

شود که پرداخت آن برعهده شرکت نیست  ق میمالیات تکلیفی به مالیاتی اطال
به اداره و  کسر  از طرف مقابل  اما شرکت از طرف اداره مالیات تکلیف دارد که آن را  

بپردازد. می  مالیات  تکالیف موجب  این  به  نکردن  اصل عمل  دارائی  اداره  شود که 
در کند.    مالیات متعلقه و جرائم و دیرکردهای مربوطه را محاسبه و از شرکت دریافت

 شود. می های تکلیفی توضیح داده مالیات ترینمهمادامه دو مورد از 

 لیست حقوق ماهانه 

آنان را حداکثر تا    پرداختی بهشرکت موظف است لیست کارکنان و حقوق ماهانه  
پایان ماه بعد از طریق سامانه مربوطه به اداره دارایی اعالم و در صورت تعلق مالیات،  

  معین شدهمالیات را از حقوق کارمند کسر و به حساب    ،مطابق ضرایب اعالم شده 
نسبت به    ،به حقوق کارکنان  عدم تعلق مالیاتدر صورت  حتی  است    الزم  واریز نماید.

 د. یاقدام نمای ارسال لیست

از   مالیاتی که  به  معموال کارمند  قرارداد  تمدید  یا  استخدام  بدو  مذاکرات  در 
کند. در نظر می  شود توجه ندارد و حقوق خالص دریافتی را بیانمی  حقوقش کسر 

 داشته باشید که این سوء تفاهم مشکل ایجاد نکند. 

 مالیات بر درآمد اجاره 

پرداخت اجاره در  اید.  اداری اجاره نموده یک واحد  خود  فرض کنید برای شرکت  
شود  می  ایجاد  )موجر(  شود. اما درآمدی برای مالک واحدهای شرکت ثبت میهزینه 

قانونی شرکت تکلیف  است.  اجاره  درآمد  بر  مالیات  قانون  عنوان  ب)  که مشمول  ه 
ضرا  مستاجر( مطابق  ماهانه  یاست که  اجاره  مبلغ  از  را  متعلقه  مالیات  قانونی  ب 

 داختی به مالک کسر و در مهلت مقرر به اداره دارائی بپردازد.پر 
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 صورت معامالت فصلی 

های معامالتی خود  شرکت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش همه فعالیت
مالیاتی اعالم    ها را از طریق سامانه مربوطه به سازمان امور خصوصا خرید و فروش 

روز پس از پایان هر فصل مهلت دارید که این گزارش را   45در حال حاضر    نماید.
 ارسال کنید. 

 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

  ی هر فصل خودهاکلیه خرید و فروش   به صورت منظمموظف است  یشرکتهر 
را از طریق سامانه به معاونت مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گزارش 

روز پس از پایان  15در حال حاضر  نماید. اقدامخود  بدهیبت به پرداخت نسو کند 
 هر فصل مهلت دارید که این گزارش را ارسال و مالیات مربوطه را پرداخت نمایید.

 اظهارنامه مالیاتی عملکرد )ساالنه(

تا  شرکت را    31ها  خود  سال گذشته  عملکرد  اظهارنامه  تا  دارند  مهلت  تیرماه 
نالین و از طریق سامانه مربوطه قابل  آصورت  این تکلیف نیز بهکنند.    تکمیل و ارسال

 انجام است. 

 
. استمدیرعامل(    و  انجام تکالیف قانونی برعهده مدیران شرکت )هیات مدیره 

در اجرای این وظایف بسته به موضوع از کمک حسابدار،   توانندمی  مدیران شرکت
 . کنندمالی و مشاور مالیاتی شرکت استفاده   مدیر 

 

 



 کار و تامین اجتماعی(  4فصل 

 شود قانون کار و قانون تامین اجتماعی را مطالعه فرمایید. توصیه می

 تامین اجتماعی  تشکیل پرونده

و  لزوم تشکیل پرونده  اجتماعی  به طور خالصه به شرح  کارگاه    کد  اخذ   تامین 
 :استذیل 

  کارگران   یامندان  کارگاه نداشته باشید امکان بیمه کردن کار   در صورتی که کد •
را   از  خود  یکی  موضوع  این  داشت.  است که   ترینمهمنخواهید  وظایفی 
برعهده شماست و عمل نکردن به    ،اجتماعیقوانین کار و تامین  با  مطابق  

 خواهد داشت. در بر  آن جرایم سنگینی 

کارفرما   ( و خدماتی  )خصوصا قراردادهای پیمانکاری  در بسیاری از قراردادها •
گیرد که کارکنان خود را بیمه کنید و پیش از تسویه مالی، می  از شما تعهد

و درخواست ی معرفی  شرکت را به همراه قرارداد به سازمان تامین اجتماع 
 نماید.صدور مفاصا حساب می

  کارگاه برای دفتر شرکت  پس از تاسیس شرکت، جهت تشکیل پرونده و اخذ کد
تامین اجتماعی منطقه خود اداره  توانید با به همراه داشتن مدارک الزم به شعبه  می

 مراجعه نمایید.

اجعه خواهد کرد پس از تشکیل پرونده، بازرس تامین اجتماعی به دفتر شما مر 
دفترتانو گز  در  از کارکنان حاضر  مراجعه    تهیه خواهد کرد.  ارشی  زمان  در  چنانچه 
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بازرس هیچ یک از کارکنان شما در محل کار حاضر نباشند الزم است مجددا به شعبه  
 مراجعه و درخواست تکرار بازرسی بدهید.

دایر بودن دفتر کار و حضور  در نهایت پس از ارائه گزارش بازرس به شعبه مبنی بر  
نفر کارمند    . شودمی  دادهیک کد کارگاه تخصیص    شرکت دفتر کار    به  ،حداقل یک 

سامانه   طریق  از  ماهانه کارکنان  لیست  غیرحضوری  ارسال  لیستجهت  و   ارسال 
  دسترسی الزم راالزم است که از شعبه  تامین اجتماعی  پرداخت اینترنتی حق بیمه  

 دریافت کنید. 

 کارکنان   یسینو نام

قبل از این که بتوانید نام کارمندی را در لیست بیمه قرار دهید الزم است وی را 
از طریق مراجعه حضوری به کارگزاری تامین   این کار نویسی کنید. ذیل کارگاه خود نام

انجام ارائه مدارک هویتی کارمند  اگر    .شودمی  اجتماعی و با تکمیل فرم مربوطه و 
  نداشته باشد به وی یک کد بیمه اختصاص داده   و بیمه  سابقه کار   کارمند در گذشته

 نویسی از طریق سامانه نیز فراهم شده است.  به تازگی امکان نام . شودمی

نویسی کافی است و نیازی  برای افزودن نام کارمندان جدید به لیست بیمه، نام
 نیست که بازرس حضور فرد را تایید کرده باشد.

 تامین اجتماعی بازرسی بیمه

بازرس بیمه هرچند وقت یکبار بدون اعالم قبلی به کارگاه )دفتر کار( مراجعه و 
به شعبه گزارش را  شاغالن  سامانه    نماید.می  لیست  به  مراجعه  توانید  می  بیمه با 

 گزارش بازرس را مشاهده و در صورت نیاز به آن اعتراض کنید. 

ان ماه بعد از طریق سامانه ارسال و شرکت وظیفه دارد لیست کارکنان را تا پای
به پرداخت مبلغ حق بیمه   اجتماعینسبت  این  ؛اقدام نماید  تامین  صورت در غیر 
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شود تنظیم، ارسال و پرداخت لیست  می   اکیدا توصیه  مشمول جریمه خواهد شد.
ممکن است اشکالی در لیست    بیمه را به روز آخر یا ساعات پایانی موکول نکنید.

ه مانع از پذیرش آن در سامانه شود و شما فرصت کافی برای رفع آن بیمه باشد ک
نداشته باشید. ممکن است به دلیل ترافیک اینترنت یا کاهش سرعت امکان ارسال  

 لیست یا پرداخت به موقع آن را از دست بدهید.

 با تامین اجتماعی قرارداد هیات مدیره

کارکنان بیمه اجباری  شمول  شوند و ماعضای هیات مدیره کارفرما محسوب می
سایر  مانند  اما  شرکت  نیستند.  بازنشستگی،    ،کارکنان  درمانی،  بیمه  خدمات  به 

نام ایشان شود که  بنابراین توصیه می  ند.نیازمند  سایر خدمات قانونیازکارافتادگی و  
جهت قراردادن نام اعضای هیات مدیره    قرار گیرد.تامین اجتماعی  در لیست بیمه  نیز  

بایست خود فرد شخصا به  می  ت بیمه مقداری تشریفات اضافی الزم است.در لیس
شعبه مراجعه و ضمن معرفی خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت درخواست  
عقد قرارداد با شعبه نماید. هر چند فرآیند عقد این نوع قرارداد گاهی طوالنی است  

امکان درج نام فرد در لیست  صرفا از روز عقد قرارداد    اما الزم است که انجام شود.
 بیمه وجود دارد.

بند از  های مندرج در فیش  اعضای هیات مدیره مشمول بیمه بیکاری و برخی 
لذا محاسبه حقوق و حق حقوق کارمندان مانند بن کاال و حق مسکن نمی باشند. 

. البته الزم است تشریفات گفته شده  بیمه آنها با کارکنان عادی قدری متفاوت است 
 اره آنها اجرا شود.درب

 تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه

بیمه   و محاسبه حق  لیست  توسطتنظیم  مسئول  حسابدار شرکت    معموال  یا 
مسئولیت بررسی و    ،. اما شما به عنوان یک مدیرشودحقوق و دستمزد انجام می
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باشید. تایید آن را برعهده دارید. بنابراین بهتر است تا حدودی با محاسبات آن آشنا  
 حقوق پرداختی به کارمند  %30به طور معمول نرخ حق بیمه تامین اجتماعی معادل 

 3+  20+  7:  باشد که شامل سه بخش استمی

 حقوق کارمند را کسر   درصد7ارمند است. یعنی شرکت به میزان  سهم ک  درصد،7 
 .بپردازد به سازمان تامین اجتماعیدر موعد مقرر تا   دارد می و نزد خود نگاه کندمی

. یعنی کارفرما از حساب و به هزینه خود به میزان  است   سهم کارفرما  درصد20
 از حقوق کارمند را باید به بیمه بپردازد. درصد20

و وظیفه کارفرما است که آن را به  عنوان حق بیمه بیکاری معین شده درصد به 3
 هزینه خود به بیمه بپردازد. 

شوند،  مشمول دریافت حقوق در ایام بیکاری نمیاز آنجا که اعضای هیات مدیره  
پرداخت   از  لیست، شرکت  تنظیم  اعضای هیات    درصد3هنگام  برای  بیکاری  بیمه 
 هستند معاف است. تامین اجتماعی مدیره که دارای قرارداد مربوطه با شعبه 

 تامین اجتماعی تنظیم و ارسال لیست بیمه 

تنظیم لیست  افزار  بیمه  برای  از سایت سازمان  ، نرم  مخصوصی وجود دارد که 
است. دریافت  قابل  اجتماعی  صحت    تامین  از  اطمینان  و  لیست  تنظیم  از  پس 

.  کنید  بارگذاریسامانه    در توانید  می  شود کهمحاسبات، دو فایل خروجی تولید می
آپلود شده را دوباره در  های  داده   بالفاصله پس از آپلود و قبل از تایید نهایی حتما

منتظر بررسی چند دقیقه صورت صحت تایید نمایید.  سامانه بررسی کنید و در  خود
سامانه اشکاالت آن را به    ،بمانید. در صورت عدم تایید لیست توسط سامانهو تایید  

خروجی  های  لیست را اصالح و فایل  ،افزار توانید از طریق نرممی  کند ومی  شما اعالم
. پس از تایید لیست توسط سامانه، امکان پرداخت  کنید  بارگذاریرا مجددا در سامانه  

 شود.می اینترنتی مبلغ حق بیمه در سامانه فعال
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از صحت محاسبات و مشخصات  آپلود لیست  از  دقت داشته باشید که پیش 
  افراد اطمینان حاصل نمایید زیرا سامانه لزوما همه اشکاالت احتمالی را تشخیص 

 شماست.  دهد. و در هر صورت مسئولیت بانمی

 تامین اجتماعی  حسابرسی

بیمه  تالش کنید   می  هاییدستمزدحتما  پرداخت  را  که  اسناد   و  بپردازیدکنید 
چون ممکن است  ای هماهنگی داشته باشد.  حسابداری و مالیاتی شما با اسناد بیمه

یا تعهداتی که دارید مجبور شوید به سازمان تامین  در آینده بنابر ضوابط و مقررات  
در این حالت چنانچه    اجتماعی اجازه دهید از دفاتر قانونی شما حسابرسی انجام دهد.

شرکت دستمزدی پرداخت کرده باشد و بیمه آن را مطابق قانون محاسبه و پرداخت 
حدود سی درصد جمع مبلغ دستمزدها    د.شوگین مواجه میند، با جرائم سنکرده باش

 شود.می هم به آن افزوده باشد و تاخیر و جریمه اصل حق بیمه می

 قرارداد کار 

با قانون کار الزم است شرکت در هنگام استخدام    یا کارگری کارمند  هر  مطابق 
به قرارداد مکتوب با وی منعقد نماید. در صورت عدم انعقاد قرارداد و شکایت کارگر 

احتمال زیاد کارفرما محکوم خواهد شد. الزم است نسبت به تسویه حساب قانونی  
 کارمندان در پایان ماه و پایان قرارداد توجه الزم را داشته باشید.   با

که بابت    درصد7در مذاکرات بدو استخدام یا تمدید قرارداد معموال کارمند به  
کند. در میشود توجه ندارد و حقوق خالص دریافتی را بیان  می  بیمه از حقوقش کسر 

 نکند. نظر داشته باشید که این سوء تفاهم مشکل ایجاد 

 





 اقدامات تکمیلی( 5فصل 

شود که اجرای آنها لزوما جنبه تکلیف در این فصل عمدتا به اقداماتی اشاره می
 . اندالزمقانونی ندارد اما برای اداره شرکت  

 مهر شرکت 

 مالی و حقوقیمهر شرکت در پای تمام اسناد    ،عالوه بر امضای مدیر یا مدیران
و نوع شرکت  . نام کامل  شودثبت می  غیرهاز جمله قراردادها، چک، صورتحساب و  

شود. سعی کنید ابعاد مهر کوچک باشد. مهر کوچک ت روی مهر درج میبو شماره ث
 مزایای زیر را به دنبال دارد: 

کند. خصوصا روی چک جای کمی برای  نمی  روی اسناد اشغال  جای زیادی را  •
 مهر و امضاء وجود دارد. 

 تر است.همراه داشتن آن در مراجعات مختلف به ادارات ساده  •

 کارت ویزیت  و سربرگ

از ثبت اقدام به تهیه  معموال شرکت  . نمایندمیسربرگ و کارت ویزیت  ها پس 
ها  در استارتاپدرج نام و نوع شرکت و شماره ثبت را بر روی سربرگ فراموش نکنید.  

 های نوپا تغییرات عالوه بر ایده و محصول به آدرس و تلفن هم سرایت و شرکت
ا  حداقل تعداد ممکن ر با استفاده از چاپ دیجیتال،    ،شودپیشنهاد میلذا    کندمی

ای طراحی کنید که بتوان آدرس و تلفن را گونهرا به  توانید سربرگمی   سفارش دهید.
 رد.نامه روی سربرگ چاپ ک متن  مراه با ه
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 مجوز 

در فصل ثبت توضیح داده شد که برخی از موضوعات فعالیت نیازمند اخذ مجوز 
از  اطالعات   پیش  فناوری  جمله  از  موارد  از  بسیاری  در  اما  هستند،  شرکت  ثبت 

توانید پس از ثبت اقدام به اخذ مجوز نمایید. ممکن است در برخی موارد اخذ  می
مجوز اجباری نباشد یا برای موضوعات مشابه مجوزات متعددی وجود داشته باشد. 

باره تحقیق کنید. داشتن م این  اگر تکلیف قانونی  بنابراین الزم است در  جوز حتی 
ممکن است شرط الزم برای دریافت    یا  کندمی  نباشد، به افزایش اعتبار شرکت کمک

های ریالی و زمانی اخذ مجوز را در نظر داشته  البته هزینه   .های دولتی باشدحمایت
 باشید.

 اتحادیه  و عضویت در صنف

ر الزام  ت. حتی اگدر برخی موارد عضویت در صنف معادل اخذ مجوز فعالیت اس
باشد نداشته  از فعاالن کسبعضویت در گروه  ،قانونی وجود  به    هایوکار ی  مشابه 

از اطالعات و اخبار مرتبط مطلع باشید و در صورت ضرورت    شما کمک خواهد کرد
 ها استفاده کنید.از حمایت آن

 ، شرکت خالق بنیانشرکت دانش

می وب پیشنهاد  به  مراجعه  با  ریاست شود  فناوری  و  علمی  معاونت  سایت 
 شدن شرکت   خالق  یابنیان  دانش  شرایط الزم برایجمهوری اطالعات خود را درباره  

بسیار  های مالی و غیر مالی  و در صورت امکان اقدام کنید. حمایت   افزایش دهید
شرکت نوع  این  از  میموثری  انجام  میها  آنشود که  از  بهتر  توانید  رشد  برای  ها 

 خود بهره ببرید.  وکار کسب
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 سامانه تدارکات دولت الکترونیک

ت و  محصول یا خدمتی دارد که قابل ارائه به نهادهای دولتی اسشرکت شما اگر 
ثبت این سامانه    در شود حتما  پیشنهاد می   ،مایل هستید در مناقصات شرکت کنید

 کسب کنید. از آن  اطالعات الزم را نام و 

 سامانه ساجات 

با هدف   بودجه کشور  و  برنامه  رتبه یص صالحیتشخسازمان  و  عوامل    یبندت 
نام و تکمیل پرونده  اندازی کرده است. با ثبتسامانه ساجات را راه ،  ییاجرا  ی نظام فن

سامانه  این  در  می  در  شرکت  برای  نمایید.  دریافت  صالحیت  گواهینامه  توانید 
 مناقصات به این گواهینامه نیاز خواهید داشت. 

 حسن انجام کار 

دهد مشتریان قبلی و فعلی شما از خدمات یا  می  گواهی حسن انجام کار نشان
دارند  شرکتمحصوالت   و راحت ند مشتریان جدید  کبنابراین کمک می  ؛ رضایت  تر 

شود خصوصا از مشتریان و کارفرمایان مهم  می  توصیه  .تر به شما اعتماد کنند سریع 
ای توانید در صفحه . میکنیدو بایگانی  ای با عنوان گواهی حسن انجام کار دریافت  نامه

در رزومه شرکت قرار    و یاها را به نمایش بگذارید  سایت شرکت این گواهی از وب 
هید. در برخی از مناقصات داشتن گواهی رسمی حسن انجام کار از مشتریان قبلی د

 امتیاز آور یا ضروری است.

 





 قوانین ( 1 پیوست

 قانون تجارت 

 های مستقیم قانون مالیات 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

 قانون کار 

 قانون تامین اجتماعی 

 قانون تجارت الکترونیکی 

 برگزاری مناقصات  قانون

 

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97731?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97731?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97731?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134203?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97316?keyword=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93997
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99652
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 rc.majlis.ir/fa/law های مجلسسامانه قوانین مرکز پژوهش

 irsherkat.ssaa.ir ها سامانه ثبت شرکت

 rrk.ir سامانه روزنامه رسمی

 intamedia.ir سازمان امور مالیاتی 

 tax.gov.ir سامانه عملیات الکترونیک مالیاتی

 vat.ir سایت اطالع رسانی معاونت مالیات بر ارزش افزوده 

 evat.ir افزوده سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش 

 mcls.gov.ir وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 tamin.ir میز خدمت غیرحضوری؛ سازمان تامین اجتماعی

 isti.ir جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاست  

 mporg.ir سازمان برنامه و بودجه کشور

 setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 sajat.mporg.ir سامانه ساجات 

https://rc.majlis.ir/fa/law
https://irsherkat.ssaa.ir/
http://www.rrk.ir/
http://intamedia.ir/
https://tax.gov.ir/
http://vat.ir/
http://evat.ir/
https://www.mcls.gov.ir/
https://tamin.ir/
http://isti.ir/
https://mporg.ir/home
https://setadiran.ir/
https://sajat.mporg.ir/
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 ایده پردازی، خالقیت و نوآوری:

 صفر به یک 

 ها. چگونه آینده را بسازیم نکاتی در مورد استارتاپ

 ی پیتر تیل نوشته 

 یوسفزاده ی واسع علوی، راحله ترجمه 

 ( اطالعات بیشتر)
 

 

 :تقسیم سهام و جذب سرمایه 

 راهنمای تقسیم سهام داینامیک

 هااستارتاپدر  بهترین شیوه تقسیم سهام

 مایک مویر ی نوشته 

 زاده ی کیارش عباس ترجمه 

 ( اطالعات بیشتر)

 گذاری خطرپذیرسرمایه

 رازهای جاده سندهیل

 اسکات کوپر ی نوشته 

 ی وحید فخرترجمه 

 ( اطالعات بیشتر)
 

https://nashrenovin.ir/product/%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9%d8%9b-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be%e2%80%8c%d9%87%d8%a7/
https://nashrenovin.ir/product/the-slicing-pie-handbook-mike-moyer/
https://nashrenovin.ir/product/secrets-sand-hill-road-venture/
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 :طراحی محصول

 راهنمای تولید ناب

 و بازخورد سریع مشتری نوآوری کنیم  MVPچگونه با  

 دن السون ی نوشته 

 ی وحید فخرترجمه 

 )اطالعات بیشتر( 
 

 

 : بازاریابی و جذب مشتری

 جذب

 کانال برای جذب مشتری و رشد سریع استارتاپ  19

 گابریل وینبرگ، جاستین مارس ی  نوشته 

 ی سجاد خداییترجمه 

 ( اطالعات بیشتر)

 ایصفحهبرنامه بازاریابی یک  

 های کوچکها و شرکت ساده و کاربردی برای استارتاپ 

 آلن ی نوشته 

 محمد یوسفی یترجمه 

 ( شتراطالعات بی)
 

 

https://nashrenovin.ir/product/%da%a9%d8%b4%d8%b4%d8%9b%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://nashrenovin.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88/
https://nashrenovin.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88/
https://nashrenovin.ir/product/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88/


 های نوپا تاسیس و اداره شرکت||    56

 : مدیریت مالی استارتاپ

 اول سود 

 سازوکار پول تبدیل استارتاپ به یک کسب 

 مایک میخالوویچ ی نوشته 

 ی هادی بهمنیترجمه 

 ( اطالعات بیشتر)
 

 

 : بر شانه بزرگان 

 فروشگاه همه چیز

 جف بیزوس و عصر آمازون 

 برد استونی نوشته 

 ی امیر بیرانوند ترجمه 

 ( اطالعات بیشتر)

 باز( فروش پیر )کفش کفش 

 خاطرات بنیانگذار نایکی 

 فیل نایت ی نوشته 

 ی حامد رحمانیان ترجمه 

 (نلود رایگاناطالعات بیشتر و دا)
 

 

https://nashrenovin.ir/product/profit-first-book-mike-michalowicz/
https://nashrenovin.ir/product/everything-store-jeff-bezos-amazon-book/
https://nashrenovin.ir/product/%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%9b-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9%db%8c/
https://nashrenovin.ir/product/%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%9b-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9%db%8c/
https://nashrenovin.ir/product/%da%a9%d9%81%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%9b-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%db%8c%da%a9%db%8c/

