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سازمان تولید

.د، جایگاه و نقش هر یک از عوامل تولید را تعیین می کن«سازمان تولید»•

نندده و بحث اصلی سازمان تولید در واقع پاسخ به این سوال است که تولیدد ک•

صاحب اصلی محصول تولیدی چه کسی است؟



ر ا ک و  ب  س ک ع  ا و ن ا

ر شخصی. 1 کا و  کسب 

شراکت. 2

شرکت. 3

عاونی. 4 ت

ه. 5 ری خی و  فاعی  ت ن ا ر  غی موسسات 
ویژگی های هر کدام چیست؟

مزایا و معایب هر کدام را می دانید؟



زی چگونه یک کسب و کار شررککی  رک  کنردک
کنیم؟

کسب وکارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه اندازی می شوند؛•

... . ها و مجوزها واخذ پروانه گام های اولیه راه اندازی آنها کامالً مشابه کسب وکار شخصی است، از جمله ثبت اسم، •

.گامی اضافی دارد و آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد استالبته •

سدود یدا زیدان، حدل نحوۀ تقسدیم در قراردادهای شراکت بین افراد، مواردی از جمله محدودۀ اختیارات و وظایف افراد، •

.مطرح می شود... اختالفات بین آنها، تصمیم گیری در مورد انحالل و

آن شرکا، به داشدتنو تکالیف ؛ ولی از جهت روشن شدن حقوق الزامی قانونی وجود ندارداگرچه برای وجود این قرارداد، •

.محتوای آن الزام قانونی پیدا می کندعمل به توصیه می شود؛ ضمن اینکه در صورت ثبت رسمی قرارداد، 



أمَررررررروکلکم  یَرررررررنک م  ال ا  رررررررلِالترررررررا ک  وک 
29نساء، آیه سورۀ 

.وریدنخیکدیگر را در میان خود به باطل ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال •



مزایا و معایب کسب و کار شراکتی

معایب

رارداد هزینه کرد برای تنظیم ق)افزایش برخی هزینه ها •

(و مشاوره حقوقی با وکیل

مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی•

عمل به دلیل لزوم توافق با شرکا در هر زمینه ای آزادی•

برای افراد محدودتر و تصمیم گیری سخت تر شده

ن از دست رفتن برخی فرصت ها به دلیل زمان بر بدود•

رسیدن به توافق جمعی

اختالف نظر شرکا در محیط کسب و کار•

ا ی ا ز م

راه اندازی نسبتا آسان•

ردسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ ت•

تقسیم بار مسئولیت و افزایش توانایی ها•

استفاده از ظرفیت ذهنی دیگران•

رکااستفاده از روابط اجتماعی و نفوذ و موقعیت ش•





ساخیار و شیو  تصمیم گیری در 
شرکت های سهام 

مجمدع عمدومی توسدطشدرکت به طور معمول تصدمیمات کدالن مانندد تصدویب اساسدنامه •

.انجام می شودسهامداران

هیات مدیره اوال تصمیمات کوچک تر را اتخاذ می کند و ثانیدا ایدن تصدمیمات را در چدارچو •

.اساسنامه مصو  مجمع و شرایطی که مجمع معین نموده، پی گیری میکند

و دریافدت هیات مدیره نیز تصمیمات میانی شرکت مانند تعیین مدیرعامل، شدرکت در مناقصدات•

ر آن را بده پروژه ها، تعیین صاحبان امضای مجاز، افتتاح حسا  بانکی، اخذ وام و تسهیالت و نظای

.عهده خواهد داشت

https://sabtyar.com/mag/185/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


، تصمیمات جزیی و روزمره مانند موافقت با درخواسدت مرخصدی: مدیرعامل•

اجرای قراردادهای منعقده، هماهنگی بین اعضاء و کارگران شرکت اخدذ مدی 

دنده به عبارت دیگر مدیر عامل حلقه واسطه ای است بین رای شدرکت و ب. شود

و کدارگران شرکت، یا به عبارت دیگر نقطه اتصالی است بین هیات مدیره شرکت

.شرکت و اشخاص ثالث 



21فعالیت صفحه 

شخصی: 1ایده کسب و کار شماره •

شراکتی:2ایده کسب وکار شماره •

شرکت: 3ایده کسب و کار شماره •

غیر انتفاعی: 4ایده کسب و کار شماره •



 رکی تفکر و تمرین
شخصدی، شدراکتی، شدرکتی،(هر کدام از موارد زیر چه نوع کسب و کاری برای -1

غیرانتفاعی و
را پیشنهاد می دهید؟ مزایا یا معایب آن چیست؟) تعاونی•
شخصیشخصی حفاظت از دارایی های •
شخصی ها دریافت پاداش مستقیم تالش •
شرکت بیشتر الزامات گزارش دهی •
شخصی دیگری عدم تقسیم سود با •
شراکتجدید  رفع مشکل تأمین سرمایة الزم برای شروع کسب و کار •
شخصیزیاد راه اندازی آسان و آزادی عمل •



را توصیه می کنید؟( سازمان تولید)هریک از موارد زیر چه نوع کسب و کار برای -2•

. نددکشرکتی جدید می خواهد مجموعه فروشگاه زنجیره ای از مواد غذایی سالم راه اندازی •

شرکت

صیشخ. یکی از دانش آموختگان آشپزی می خواهد رستوران های زنجیره ای افتتاح کند•

شخصی. بنویسدنویسنده ای تصمیم می گیرد ادامة آخرین کتا  پرفروش خود را •

والنی طدگروهی از دوستان تصیم می گیرند کسب و کاری بدون عبور از فرایندهای قدانونی •

شراکت. کنندآغاز 

ه گروهی از کشاورزان می خواهند برای خرید کود، دانه و سایر مواد مرتبط به صدورت عمدد•

تعاونی.و هزینه را در بین اعضا تقسیم کنندهزینه کنند 

شرکت. نندگروهی از مهندسان جوان تصمیم گرفته اند لوازم خانگی با کیفیت باال تولید ک•





7فعالیت صفحه 
ن و سدالم در شبکه های مجازی تبلیغ می کنم که بیمارستان ما محیطی کامالً ام•

کرونایی در آن وجود ندارد و هر کسی که نیازمندد خددماتهیچ بیمار دارد و 

متناسب سپس. به بیمارستان مراجعه کندخیال راحت درمانی است، می تواند با 

مانی خدود مبلغ ویزیت های دردیگر، به با مبلغ کمک ماهیانه به بیمارستان های 

تیز بین.  اضافه می کنم



یس می کدنم بالفاصله یک بیمارستان صحرایی را در انتهای حیاط بیمارستان تأس•

. اشته باشدداشته باشد و هیچ ارتباطی با محیط بیمارستان ندورودی جداگانه که 

نوآور بودن. کمک می کنمنیز درخواست برای این کار از ارتش 



ردازم با مصاحبه در یکی از بخش های خبری به شرح اتفاقات هیئت مدیره می پ•

ه ام تدا حکم انسان دوستی و عالقه به هم میهندانم تصدمیم گرفتدگویم به و می 

و در آخر هم از مردم درخواست دعدای خیدر پذیرش کنم بیماران کرونایی را 

ریسک پذیری. دارم



سب کرده می دانم که با پذیرش کرونایی ها خیلی از موفقیت هایی که تاکنون ک•

رود، اما امید دارم که بعد از گذشت از بحران اوضاع بهتدر مدیبین می ام، از 

خوش بینی . شود؛ این یک ندای قلبی است

کنم تدا روی با وام گرفتنا ز بانک، بخش تحقیق و توسعة بیمارستان را تقویت می•

نند و البته کنند و به یک راه حل برای شکست آن دست پیدا کبیماری تحقیق این 

. کنمارائه دهم به بیمارستان های دیگر کمک مالیترجیح می تا رسیدن به نتیجه 

پر انگیزه بودن



یدت هدا و ز کسب تجربه های بیمارستان های دیگر سعی می کنم با توجه به ظرفپس ا •

ی و از نظر زمانهم )و همکارانم و نیروهایم، به صورت کامالً محدود های خودم توانایی 

ا بتدوانم کرونایی را پذیرش کنم تا شرایط بعد از پذیرش ربیماران ( مکانیهم از نظر 

یادگیرنده بودن. بهتر ارزیابی کنم

تدا نم موفقیت من در گروِ رضایت همة همکاران و نیروهای من است؛ پس تالشم را می ک•

طر که ممکن است به سرمایه گذاران و پرستاران و هیئت مددیره اطمیندان خداجایی 

سازمان دهنده. اثبات کنم که برایم مهم هستندبه آنها ببخشم و 



لیدل مشخص کنید از موارد زیر، کدام مورد کارآفرینی است؟ برای پاسخ خود د•

.دفاع کنیدآن ازبیاورید و 

کار در مغازه ساندویچ فروشی شخصی•

تدریس در مدرسة دولتی•

عضو نیروی فعال در ارتش شدن•

راه اندازی خدمات باغبانی در منزل•



کسب درآمد حالل






