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ن یآنال ینارهایسم ره ها  دو  

بزنس ازاد  ی برا  لومات ابتدایی عم   

 

در مجموعه سمینار پنج بخشی "دانش اساسی برای خود اشتغالی" شما اطالعات اولیه ای در مورد  

امکان کسب درآمد داوطلبانه یا تنظیم مشاغل آزاد خواهید داشت. این احتماالت باید با توجه به اجازه  

 اقامت ، مدارا و اجازه اقامت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 

ک ای با   ال انهالت سن اکز با حمایت مالی ( ) روژه همکاری بین پروژه مجموعه سمینارها یک پ 

  تجربه  برای افرادی است که  برنامه    این ای ام ای.  پروژه سن انهالت اکز همکاری شرکت بین المللی 

. مهاجرت دارند   

 

. ما توصیه می کنیم  کنید به عنوان سمینارهای انفرادی نیز شرکت  نید  را می توا 3 الی   1سمینارهای 

کنید.  تعقیب  مسلسل  ( را 1/2)برنامه کسب و کار قسمت  5و  4سمینارهای   

 

این سمینارها به زبان های عربی ، فارسی و آلمانی برگزار می شود. اگر به زبان های دیگری نیاز  

زبان های دیگر را  که آیا می توانیم  نترل می کنیم  کدارید ، لطفاً به موقع با ما تماس بگیرید و ما 

 سازماندهی کنیم. 

. دشو  یبرگزار م گانیراو بصورت    نیبصورت آنال نارهای سم نیا  

: دی ن ک  مان   تب ث  تیاس همان رب   نی ا رد  زا لبق زو ر  هس رث کادح  افطل  
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»Basiswissen für die Selbstständigkeit« Online-Seminarreihe (office.com) 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ut6upru5MkqaBG2Cjh_199z3ejVDZmVOrsk8wtaq-GxUQkdOU1ZYOVpXNEFMRFRZOVJXT0pJUEhaMS4u
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ناریسم خ یموضوعات و تار  

 قسمت اول 

وممه زبرنابعد از ظهر /  00: 6-00: 4/  24.03.2021چهارشنبه   

بدانم؟  دیبا یزیچه چ  - یلاغتشا دوخ ایآزاد   

 

 قسمت  دوم 

زوم برنامه     12.05.2021 / 16:00-18:00 Uhr /  چهارشنبه 

اتیصورتحساب و مال -! دی، کمک کن  یبوروکراس  

 

   قسمت سوم 

زومبرنامه        18.08.2021 / 16:00-18:00 Uhr / چهارشنبه    

   باز یفضا کی - یکار آزاد من ، اشتغال شخص

 

 قسمت چهارم

چهارشنبه    20.10.2021 / 16:00-18:00 Uhr / چهارشنبه   

)قسمت اول ( یبرنامه تجار - دیکاغذ بگذار یمن را رو دهیا  

 قسمت پنجم

زومبرنامه    16.11.2021 / 16:00-18:00 Uhr /  سه شنبه 

   (ومد)قسمت ی طرح تجار -داده شده است!  حیو اکنون به اعداد ، محاسبه توض
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 موضوعات سینمار ها  

اول  مت قس  

بدانم؟  دیبا یزیچه چ  - یخود اشتغال ایزاد ا  

 

،  یاساس ناریسم ن یدر ا ست؟یچ یتجار  بزنس شخصی وتفاوت در   د؟یداوطلب هست ایآ

کرد  یم بدست آورد ، به طور خالصه بحث خواه یاضاف زیکه بخواهد با تعهد خود چ یهر کس

  یارتباط آن با حق اقامت اعمال م یو چگونگ ه یو ثانو یکه کدام مقررات مربوط به شغل اصل

 یابیسود توسط آژانس کار افتیدرآمد در در ی ها نهیدر مورد کمک هز  نیشود. به طور خاص ، ا

ت.اس اتیالزم ثبت نام در اداره تجارت و مال فاتیتشر نیو مرکز کار و همچن  

وم  قسمت د  

اتیصورتحساب و مال -! دی، کمک کن  یبوروکراس  

 چهارشنبه / Uhr 18:00-16:00 / 12.05.2021زوم 

گرفته شده است ، اما من نمي دانم چه انتظاري داشته باشم   ل مستقآزاد يا  کار تصمیم به 

ارائه دهم ، اما   دیبا یدارم و چه مدرک ی، خصوصاً در مورد اداره مالیات و مالیات. چه تعهدات

؟یپرداخت کنم و چه زمان دیبا را ییزهایمهمتر از همه چه چ  

ارائه   یو حسابدار یدرباره دفتردار یو نکات اتیدر مورد اصول قانون مال یا  زهیانگ برنامه  نیا

مختصر در مورد   یمعرف  کیوجود ندارد ، فقط  یخاص یو حقوق یاتیمال ه یتوص چیدهد. ه یم

.سواالت متداول در مورد موضوعات ذکر شده است  

   قسمت سوم
   باز یفضا کی - یکار آزاد من ، اشتغال شخص

زومبرنامه        18.08.2021 / 16:00-18:00 Uhr / چهارشنبه    

کار  لنسریفر کی به عنوان  ایتوانم کار خودم را شروع کنم  یدر ذهن دارم که م فکر  کیمن 

آن را دنبال  دیبا ایآ  نکهیکنم و ا یابیخود را ارز دهیدانم چگونه ا یکنم. متأسفانه ، من هنوز نم

 کنم

. 

را بحث کنم   خود دهیمشاور تازه کار ا کیفرصت را دارم که به طور محرمانه با  نیباز ا یدر فضا 

کنم  افتیرا در هیو بازخورد اول . 

 

گروه کوچک با    ک یافراد عالقه مند به شروع کار در   ر یبا سا  نظر تبادل  ی برا  یفرصت  ن یهمچن 

از   یار یجالب است: بس به خصوص  .وجود دارد   یمن در مورد خود اشتغال  ی ها  دهیتوجه به ا 

. روبرو هستند  ی با مشکالت مشابه ا یپرسند   یرا م یشابه از خود سواالت م ندهی آ انگذاران یبن   

 



 
 
 
    

5 
 

 قسمت چهارم

چهارشنبه    20.10.2021 / 16:00-18:00 Uhr / چهارشنبه   

( )قسمت اولیبرنامه تجار - دیکاغذ بگذار یمن را رو دهیا   

 

کار  لنسریفر کی به عنوان  ایتوانم کار خودم را شروع کنم  یدر ذهن دارم که م فکر  کیمن 

آن را دنبال  دیبا ایآ  نکهیکنم و ا یابیخود را ارز دهیدانم چگونه ا یکنم. متأسفانه ، من هنوز نم

 کنم

خود را بحث کنم   دهیمشاور تازه کار ا کیفرصت را دارم که به طور محرمانه با  نیباز ا یدر فضا

افراد عالقه   ریو شبکه با سا دهیتبادل ا یبرا یفرصت نیکنم. همچن  افتیرا در هیو بازخورد اول

وجود  یمن در مورد اشتغال شخص یها دهی گروه کوچک با توجه به ا کیمند به شروع کار در 

اردد . 

  یرا از خود م واالتس ن یهم ندهیآ انگذارانیاز بن یاری جالب است: بسرد ًمو این  در آنچه

   دروبرو هستن یبا مشکالت مشابه ایپرسند 

  

 قسمت پنجم 

   (ومد)قسمت ی طرح تجار -داده شده است!  حیو اکنون به اعداد ، محاسبه توض

زومبرنامه   16.11.2021 / 16:00-18:00 Uhr /  سه شنبه 

،   گریاست. به عبارت د یمن چقدر اقتصاد دهیخواهم بدانم ا یمفهوم تجارت در کار است و م

با آن سود کسب کنم؟ ایتوانم درآمد کسب کنم  یم ایآ  

به   ای ینگیو نقد  ی، سودآور ازیمورد ن هی، سود ، سرما  نهیمانند درآمد ، هز یطیهم شرا یا 

ماه چه مقدار در   انیشروع کار چقدر پول الزم دارم و در پا ی: برامی کن یطور خالصه را باز م

کنم و   یم یابیخود را ارز  دهیا یداده شود که چگونه سودآور حیتوض دیحساب خود دارم؟ با

رمیدر نظر بگ دیبا راآنچه  . 

  ی، سود احتمال  ات یمال ن یو همچن نهیبه عنوان مثال ، ما با احتساب درآمد و هز 
جبران سود نسبت به    ای  تی واقع ی روز ، بررس ان یکرد. در پا میرا محاسبه خواه

.رهیلباس و غ نهیشما وجود دارد: اجاره ، برق ، هز  یشخص   یزندگ  ی ها نه یهز . 


