دوره ها سمینارهای آنالین

معلومات ابتدایی برای بزنس ازاد
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.
مجموعه سمینارها یک پروژه همکاری بین پروژه () با حمایت مالی زاکسن انهالت ال ک ای با
همکاری شرکت بین المللی زاکسن انهالت پروژه ای ام ای .این برنامه برای افرادی است که تجربه
مهاجرت دارند.

سمینارهای  1الی  3را می توانید به عنوان سمینارهای انفرادی نیز شرکت کنید  .ما توصیه می کنیم
سمینارهای  4و ( 5برنامه کسب و کار قسمت  )2/1را مسلسل تعقیب کنید.

این سمینارها به زبان های عربی  ،فارسی و آلمانی برگزار می شود .اگر به زبان های دیگری نیاز
دارید  ،لطفا ً به موقع با ما تماس بگیرید و ما کنترل می کنیم که آیا می توانیم زبان های دیگر را
سازماندهی کنیم.

این سمینارها بصورت آنالین و بصورت رایگان برگزار می شود
لطفا حداکثر سه روز قبل از در این برنامه سایت ثبت نام کنید:
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.

»Basiswissen für die Selbstständigkeit« Online-Seminarreihe (office.com)
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موضوعات و تاریخ سمینار
قسمت اول
چهارشنبه  00 :6-00 :4 / 24.03.2021بعد از ظهر  /برنامه زوم
آزاد یا خود اشتغالی  -چه چیزی باید بدانم؟

قسمت دوم
چهارشنبه  12.05.2021 / 16:00-18:00 Uhr /برنامه زوم
بوروکراسی  ،کمک کنید!  -صورتحساب و مالیات

قسمت سوم
چهارشنبه18.08.2021 / 16:00-18:00 Uhr /

برنامه زوم

کار آزاد من  ،اشتغال شخصی  -یک فضای باز

قسمت چهارم
چهارشنبه 20.10.2021 / 16:00-18:00 Uhr /چهارشنبه
ایده من را روی کاغذ بگذارید  -برنامه تجاری(قسمت اول )
قسمت پنجم
سه شنبه  16.11.2021 / 16:00-18:00 Uhr /برنامه زوم
و اکنون به اعداد  ،محاسبه توضیح داده شده است!  -طرح تجاری(قسمت دوم)
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موضوعات سینمار ها
قسمت اول
ازاد یا خود اشتغالی  -چه چیزی باید بدانم؟

آیا داوطلب هستید؟ تفاوت در بزنس شخصی و تجاری چیست؟ در این سمینار اساسی ،
هر کسی که بخواهد با تعهد خود چیز اضافی بدست آورد  ،به طور خالصه بحث خواهیم کرد
که کدام مقررات مربوط به شغل اصلی و ثانویه و چگونگی ارتباط آن با حق اقامت اعمال می
شود .به طور خاص  ،این در مورد کمک هزینه های درآمد در دریافت سود توسط آژانس کاریابی
و مرکز کار و همچنین تشریفات الزم ثبت نام در اداره تجارت و مالیات است.

قسمت دوم
بوروکراسی  ،کمک کنید!  -صورتحساب و مالیات
چهارشنبه 12.05.2021 / 16:00-18:00 Uhr /زوم
تصمیم به کار آزاد يا مستقل گرفته شده است  ،اما من نمي دانم چه انتظاري داشته باشم
 ،خصوصاً در مورد اداره مالیات و مالیات .چه تعهداتی دارم و چه مدرکی باید ارائه دهم  ،اما
مهمتر از همه چه چیزهایی را باید پرداخت کنم و چه زمانی؟
این برنامه انگیزه ای در مورد اصول قانون مالیات و نکاتی درباره دفترداری و حسابداری ارائه
می دهد .هیچ توصیه مالیاتی و حقوقی خاصی وجود ندارد  ،فقط یک معرفی مختصر در مورد
سواالت متداول در مورد موضوعات ذکر شده است.

قسمت سوم
کار آزاد من  ،اشتغال شخصی  -یک فضای باز
چهارشنبه18.08.2021 / 16:00-18:00 Uhr /

برنامه زوم

من یک فکر در ذهن دارم که می توانم کار خودم را شروع کنم یا به عنوان یک فریلنسر کار
کنم .متأسفانه  ،من هنوز نمی دانم چگونه ایده خود را ارزیابی کنم و اینکه آیا باید آن را دنبال
کنم
.
در فضای باز این فرصت را دارم که به طور محرمانه با یک مشاور تازه کار ایده خود را بحث کنم
.و بازخورد اولیه را دریافت کنم

همچنین فرصتی برای تبادل نظر با سایر افراد عالقه مند به شروع کار در یک گروه کوچک با
توجه به ایده های من در مورد خود اشتغالی وجود دارد.به خصوص جالب است :بسیاری از
بنیانگذاران آینده از خود سواالت مشابهی را می پرسند یا با مشکالت مشابهی روبرو هستند.
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قسمت چهارم
چهارشنبه 20.10.2021 / 16:00-18:00 Uhr /چهارشنبه
ایده من را روی کاغذ بگذارید  -برنامه تجاری(قسمت اول )

من یک فکر در ذهن دارم که می توانم کار خودم را شروع کنم یا به عنوان یک فریلنسر کار
کنم .متأسفانه  ،من هنوز نمی دانم چگونه ایده خود را ارزیابی کنم و اینکه آیا باید آن را دنبال
کنم
در فضای باز این فرصت را دارم که به طور محرمانه با یک مشاور تازه کار ایده خود را بحث کنم
و بازخورد اولیه را دریافت کنم .همچنین فرصتی برای تبادل ایده و شبکه با سایر افراد عالقه
مند به شروع کار در یک گروه کوچک با توجه به ایده های من در مورد اشتغال شخصی وجود
.دارد
آنچه در این مورد ً جالب است :بسیاری از بنیانگذاران آینده همین سواالت را از خود می
پرسند یا با مشکالت مشابهی روبرو هستند

قسمت پنجم
و اکنون به اعداد  ،محاسبه توضیح داده شده است!  -طرح تجاری(قسمت دوم)
سه شنبه  16.11.2021 / 16:00-18:00 Uhr /برنامه زوم
مفهوم تجارت در کار است و می خواهم بدانم ایده من چقدر اقتصادی است .به عبارت دیگر ،
آیا می توانم درآمد کسب کنم یا با آن سود کسب کنم؟
یا هم شرایطی مانند درآمد  ،هزینه  ،سود  ،سرمایه مورد نیاز  ،سودآوری و نقدینگی یا به
طور خالصه را باز می کنیم :برای شروع کار چقدر پول الزم دارم و در پایان ماه چه مقدار در
حساب خود دارم؟ باید توضیح داده شود که چگونه سودآوری ایده خود را ارزیابی می کنم و
.آنچه را باید در نظر بگیرم

به عنوان مثال  ،ما با احتساب درآمد و هزینه و همچنین مالیات  ،سود احتمالی
را محاسبه خواهیم کرد .در پایان روز  ،بررسی واقعیت یا جبران سود نسبت به
.هزینه های زندگی شخصی شما وجود دارد :اجاره  ،برق  ،هزینه لباس و غیره.
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