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ٚ سزٔبیٝ ٌذاری ٔبِی، وبرآفزیٙی   ثب ٚجٛد داضتٗ تجزثٝ درخػٛظ تأسیس استبرتبح ٞبی حمٛلی، فؼبِیت ٞبی

سؤاالت ثسیبری پیزأٖٛ ضزٚع وست ٚوبرٞب را اس وبرآفزیٙبٖ ٔختّف پزسیذٜ اْ. ٌبٞی پبسخ دادٖ ثٝ ایٗ 

 «.ٕٞٝ چیش ثٝ ضزایظ ثستٍی دارد»سؤاالت چٙذاٖ آسبٖ ٘یست. 

حٛسٜ پیص ٔی آیٙذ، جٛاة ٞبیی را ٌزدآٚری ٕ٘ٛدٜ اْ وٝ در أب ٔٗ در پبسخ ثٝ سؤاالت ٔتذاِٚی وٝ در ایٗ 

 درغذ ٔٛالغ درست ٞستٙذ.59

 

. ًَع شزکتی کِ قصذ تأسیس آى را دارم ثِ چِ شکلی ثبیذ ثبشذ؟ شزکت تضبهٌی؟ سْبهی؟ ٍ یب 1

 ؟cیب  sهسئَلیت هحذٍد؟ شزکت ّبی 

یشی خبغی ثزای حضٛر در ثبسار ثٛرس ٚ اٚراق آغبس وٙیذ، ٍٔز ایٙىٝ ثز٘بٔٝ ر sوبر خٛد را ثٝ ػٙٛاٖ یه ضزوت 

آغبس وٙیذ. ٌفتٙی است وٝ ضزوت ٞبی  cثٟبدار داضتٝ ثبضیذ. در ایٗ حبِت ثبیذ وبر خٛد را ثٝ ػٙٛاٖ یه ضزوت 

s  ثٝ سبدٌی لبثّیت تجذیُ ثٝ ضزوت ٞبیc  را دار٘ذ. ضزوت ٞبیLLC  ٔحجٛة ٞستٙذ أب ٔی تٛا٘ٙذ ثسیبر

 ثٝ وست ٚوبر ضزوت ٞبی سٟبٔی ٚ ٔبِىیت خػٛغی اجتٙبة ٕ٘ٛد چزا وٝ آیٙذٜ یپیچیذٜ ثبضٙذ. ثبیذ اس 

 .است ٚاثستٝ آٖ ٔبِىبٖ پذیزی ٔسئِٛیت ٔیشاٖ

 . کجب ثبیذ شزکت خَد را ثجت کٌن؟2

ثسیبر ٔتزلی ٞستٙذ. ٞزچٙذ وٝ جٛاة پبسخ استب٘ذارد ایٗ سؤاَ ضٟز دِِِٛر است، چزا وٝ لٛا٘یٗ ضزوتی آ٘جب 

درست تز ثٝ ایٗ سؤاَ ایٗ است وٝ در ضٟزی وٝ وست ٚوبرتبٖ را ضزٚع ٔی وٙیذ ثبیذ ضزوت تبٖ را ثجت 



وٙیذ. چزا وٝ ایٗ وبر ضٕب را اس غزف ٞشیٙٝ ٞبی اضبفی ٚ دردسزٞبی دیٍز ٔی رٞب٘ذ. ثؼذاً ٞزٌبٜ وٝ ثخٛاٞیذ 

 ت وٙیذ.ٔی تٛا٘یذ ضزوت تبٖ را در دِٛر ثج

 . در اثتذا ثبیذ ثب چِ حجن سزهبیِ ای کبر خَد را آغبس کٌن؟3

ٞزلذر وٝ ثٝ ٘ظزتبٖ ٔٙغمی ثبضذ، أب ایٗ ٔجّغ حذالُ ثبیذ تب ضص تب ٘ٝ ٔبٜ ضٕب را سبپٛرت وٙذ، تب در غٛرت 

ػذْ درآٔذسایی ثب ٔطىّی ٔٛاجٝ ٘طٛیذ. چیشی وٝ ٔتٛجٟص خٛاٞیذ ضذ ایٗ است وٝ رسیذٖ ثٝ ٘مغٝ 

 آٚری لذری عَٛ ٔی وطذ ٚ ثیص اس چیشی وٝ فىز ٔی وٙیذ ٔتحُٕ ٞشیٙٝ خٛاٞیذ ضذ.سٛد

 . آیب ثبیذ ثِ فکز تأهیي هبلی ثِ شکل تسْیالت ٍ اػتجبرات ثبشن؟4

ٔسّٕب ٘ٝ. ٔحػِٛی را آٔبدٜ وٙیذ، اٚضبع ثبسار را ثزرسی وٙیذ، تیٓ ٔذیزیتی خٛثی جٕغ وٙیذ ٚ ثؼذ ثٝ فىز 

ت ثبضیذ. ضبیذ ثٟتز ثبضذ وٝ ثزای اثتذای وبر، ٔمذار سزٔبیٝ ٔٛرد ٘یبس خٛد را اس خب٘ٛادٜ تأٔیٗ اػتجبرات ٚ تسٟیال

 یب دٚستبٖ خٛد لزؼ ثٍیزیذ.

 

( اهضب کٌٌذ تب NDA. آیب ثبیذ اس سزهبیِ گذاراًی کِ ثب هي ّوکبری دارًذ ثخَاّن قزارداد ػذم افشب )5

 احتوبل دسدیذُ شذى ایذُ ام اس ثیي ثزٍد؟

را تّف ٘ىٙیذ. ایٗ وبر پزدردسز است ٚ ٚلت ٚ سزٔبیٝ سیبدی را ٞذر ٔی دٞذ. ٚ ثسیبری اس سزٔبیٝ  ٘ٝ ٚلت خٛد

ٌذاراٖ ٞٓ اس أضبی چٙیٗ لزاردادی اجتٙبة ٔی وٙٙذ، چزا وٝ ثیص اس ٞزچیشی ٘طبٍ٘ز ػذْ اػتٕبد ضٕب ثٝ آ٘بٖ 

. ثبیذ تٛجٝ داضتٝ ثبضیذ وٝ خٛد است. ایٗ ػذْ اػتٕبد اس سٛی ضٕب، ٔٛجت سست ضذٖ اػتٕبد آٟ٘ب ثٝ ٔی ضٛد

 ایذٜ ٟٔٓ ٘یست، پیبدٜ سبسی ٚ وبرآفزیٙب٘ی وٝ پطت آٖ ٞستٙذ، إٞیت دار٘ذ.

 ضزٚع ثزای ثذا٘یذ ثبیذ أب دٞیذ ا٘جبْ تٛا٘یذ ٔی وٝ است وبری تزیٗ سخت جذیذ وست ٚوبر  ٞز چٙذ ضزٚع

 در آٟ٘ب اس تب 8 وبر ٚ وست 01 ٞز اس وّی عٛر ثٝ. داریذ خٛد رٞجزی ٞبی ٟٔبرت افشایص ثٝ ٘یبس وبرتبٖ ٚ وست

٘طبٖ دٞٙذٜ دٚ چیش است؛ ٘خست ایٙىٝ راٜ ا٘ذاسی ضزوت در  آٔبر ایٗ ٚ ضٛ٘ذ ٔی رٚ رٚثٝ ضىست ثب اَٚ سبَ

حمیمت دضٛار است ٚ ٔٛرد دْٚ ایٗ وٝ وبرآفزیٙی ثزای ٞز وسی سبختٝ ٘طذٜ است. ثٙبثزایٗ لجُ اس ضیزجٝ 

 سدٖ در د٘یبی وست ٚوبر اس خٛدتبٖ سٛاَ ٞبی سیز را حتٕب ثپزسیذ.



 

 ب حقَق ثسیبر کن ّستیذ؟آیب هبیل ثِ اداهِ کبرتبى ثذٍى دریبفت حقَق ی -1

یىی اس تػٛرات غّظ در ٔٛرد وبرآفزیٙی ایٗ است؛ اغّت ٔزدْ فىز ٔی وٙٙذ وٝ ایٗ وبر سزٔبیٝ سیبدی را ثٝ 

ارٔغبٖ خٛاٞذ آٚرد. ٞز چٙذ ایٗ ٔسئّٝ رٚسی ثٝ حمیمت ثذَ ٔی ضٛد وٝ آٖ رٚس دٚر ٘خٛاٞذ ثٛد. أب ضزٚری 

ست سٛدی ٘ذاضتٝ ثبضذ ٚ اٌز در ضزٚع وست ٚ وبر تٟٙب ٞستیذ ٚ است ثذا٘یذ در اثتذا، وست ٚوبرتبٖ ٕٔىٗ ا

خٛدتبٖ تٕبْ سزٔبیٝ ضزوت را ٔبٞب٘ٝ دریبفت ٔی وٙیذ ضٕب وبر خٛثی را ثزای خٛدتبٖ راٜ ا٘ذاسی وزدٜ ایذ ٚ 

 ثبیذ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ٚالف ثبضیذ وٝ وبرآفزیٗ ثٛدٖ ثٝ ٔؼٙی رضذ وزدٖ ٚ تٛسؼٝ دادٖ است.

 گذاری پَل خَد ثزای شزٍع کست ٍ کبر هشکلی ًذاریذ؟ آیب شوب ثب سزهبیِ -2

 فضبی اداری, وبروٙبٖ, ٔیشثب٘ی اس وبروٙبٖ ٚ... ثب ٞشیٙٝ ٞبیی ٕٞزاٜ است

لجُ اس ضزٚع ٞز چیشی, ٔغٕئٗ ضٛیذ وٝ ٔبیُ ثٝ پزداخت ثزخی اس ایٗ ٞشیٙٝ ٞب در وست ٚ وبرتبٖ ٞستیذ.  

ثبیذ ثذا٘یذ ثسیبری اس سزٔبیٝ ٌذاراٖ تٕبیُ دار٘ذ اس ٔیشاٖ سزٔبیٝ اٌز ضٕب راٜ سزٔبیٝ ٌذاری را در پیص داریذ 

ای وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٘طب٘ٝ تؼٟذ ٚلف ضزوت ٔی وٙیذ آٌبٞی داضتٝ ثبضٙذ ٚ اٌز ٔبیُ ثٝ سزٔبیٝ ٌذاری در ضزوت 

 ( را ا٘تخبة وزدٜ ایذ؟VC)   ٘یستیذ پس چزا سزٔبیٝ ٌذاری خغز آفزیٗ

ر، ٍکیل، رئیس هٌبثغ اًسبًی، هسئَل خذهبت ثِ هشتزیبى ٍ. . . آیب آهبدگی داریذ کِ یک حسبثذا -3

 ثبشیذ؟

 ضٛر ٚ اضتیبق ٔسئّٝ ای است وٝ ثبػث ٔی ضٛد ضٕب وست ٚوبر جذیذی ضزٚع وٙیذ.



تٛا٘بیی ضٕب ثزای ا٘غجبق ثب ٘مص ٞبی جذیذ ٔٛضٛػی است وٝ وست ٚ وبرتبٖ را س٘ذٜ ٍ٘ٝ ٔی دارد. ضزٚع  

س ٚٔحػٛالت ثٝ ٔطتزیبٖ است وٝ ایٗ ٔسئّٝ چیشی است وٝ وبرآفزیٙبٖ در وست ٚوبر ثٝ ٔؼٙی ارائٝ سزٚی

ٔٛرد آٖ ضٛر ٚ اضتیبق دار٘ذ ٚ ٔی خٛاٞٙذ در ایٗ ٔٛرد ثٟتزیٗ ثبضٙذ ٚ ایٗ وبر ٔب٘ٙذ ایٗ است وٝ در حبَ 

ٌذاضتٗ چٙذیٗ والٜ ثز سزتبٖ ثبضیذ ٚ ٔتٛجٝ ٔی ضٛیذ ثزخی اس آٟ٘ب ٔٙبست ٘یست ٚ احسبس راحتی ثب آٖ 

٘ذاریذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ضٕب ٕٔىٗ است یه حسبثذار, ٚویُ, رئیس ٔٙبثغ ا٘سب٘ی, ٔسئَٛ خذٔبت ثٝ ٔطتزیبٖ در 

 وٙبر ارائٝ ٔحػَٛ خذٔبت خٛد ثٝ ٔطتزیبٖ ثبضیذ.

 آیب هی تَاًیذ افزاد را اس کبر اخزاج کٌیذ؟ -4

 ثبیذ  ٘ذ ٕٞیٗ ٔٛضٛع است.ثخطی اس ادارٜ یه وست ٚ وبر ٚ ٔٛا٘ؼی وٝ ثٝ رضذ وست ٚ وبرتبٖ ضزر ٔی رسب

 آٟ٘ب استؼفبی تمبضبی ٔسئّٝ ثب ٟ٘بیت در ٚ سٟبْ غبحجبٖ حمٛق حمٛق، پزداخت ٔٛرد در خٛد وبروٙبٖ ثب ثتٛا٘یذ

 .ثپزداسیذ سخٗ ثٝ جذی عٛر ثٝ

 ّستیذ؟ صجَر شوب آیب  -5

ضٛد. ثزای خٛد ٔٗ,  رضذ یه ضزوت ثٝ سٔبٖ عٛال٘ی ٘یبس دارد وٝ غجز ٚ ضىیجبیی تبٖ در ایٗ ٔذت آسٔٛدٜ ٔی

ٔبٜ عَٛ وطیذ تب تٛا٘ستٓ یه چه اس آصا٘س تجّیغبتی اْ ثٝ دست آٚرْ. پس ثٝ ایٗ ٘تیجٝ ٔی رسیٓ ٞیچ  08

ثز٘بٔٝ ای دروبرآفزیٙی ثزای ثزٚتٕٙذ ضذٖ یه ضجٝ ٚجٛد ٘ذارد ثّىٝ وبرآفزیٙی ٔٛفك ثٝ اػتمبد جذی ٚ تؼٟذ ثٝ 

تٍی دارد. ثیش استٖٛ, ٟٔٙذس ٘زْ افشار ٚ اس ثٙیبٍ٘ذاراٖ ٚة یه ثز٘بٔٝ عٛال٘ی ٔذت وست ٚوبر در س٘ذٌی ثس

 سبیت تٛییتز در ایٗ ٔٛرد ٔی ٌٛیذ:

 ضجٝ یه ٔٛفمیت یه ٔب٘ٙذ ٔٛفمیت ثزای تالش سبَ 01 ثٝ ٚ داریذ ٘یبس پطتىبر ٚ سٔب٘جٙذی ثٝ ٔٛفمیت در » 

 «.وٙیذ ٍ٘بٜ

 آیب شوب ثب اًگیشُ ّستیذ؟ -6

بر ٘مغٝ ػغفی است وٝ ضٕب را ثزای ضزٚع وبرتبٖ در غجح سٚد ٚ تب دیز ٚلت، ٔسئَٛ ثٛدٖ ٘سجت ثٝ افزاد در و

ثٝ وبر پزداختٗ ٚ ٟ٘بیت تالش خٛد را درجٟت ٔٛفمیت، ٞذایت ٔی وٙذ. ٕٞچٙیٗ در وست ٚ وبر ثبیذ ثٝ 

خٛدتبٖ پبسخٍٛ ثبضیذ ٚ اٌز اٍ٘یشٜ ٘ذاضتٝ ثبضیذ پس لغؼب وست ٚوبرتبٖ ػٕز وٛتبٞی خٛاٞذ داضت. ضٕب ثٝ 

ػٙٛاٖ سٛخت در وست ٚوبر ٞستیذ وٝ ثبیذ وبرتبٖ را ثب اٍ٘یشٜ اس غجح سٚد آغبس وٙیذ ٚ تب دیز ٚلت ثٝ آٖ 

 ٔطغَٛ ثبضیذ.



 آیب تحول ٍارد شذى ضزثِ ثِ سًذگی اجتوبػی خَد را داریذ؟ -7

رآفزیٙی اٌز ضٕب سبػبت تفزیح ٚ تٕبضبی فیّٓ در ضت را دٚست داریذ ٚ ایٗ وبر ٞب را ا٘جبْ ٔی دٞیذ پس وب

ثزای ضٕب ٔٙبست ٘یست. یىی اس حمبیك در ٔٛرد راٜ ا٘ذاسی وست ٚوبر، ٚلت ٌیز ثٛدٖ آٖ است. سیزا ضٕب رٚسا٘ٝ 

ثب تػٕیٕبتی رٚ ثٝ رٚ ٔی ضٛیذ ٚٔججٛریذ ثٝ ٔسبئّی فىز وٙیذ، ٔسبئّی ٔب٘ٙذ ایٙىٝ آیب ٔی تٛا٘ٓ ثٝ ٔاللبت 

یٗ وبر دارْ؟ دٚستبٖ تبٖ ٕٔىٗ است ضٕب را درن ٘ىٙٙذ ٚ دٚستبٖ خٛد در وبفٝ ثزْٚ؟ یب در آیٙذٜ ٚلتی ثزای ا

 ثٝ ضٕب فطبر ٚارد وٙٙذ.

ثبیذ در چٙیٗ ٔٛالؼی ٘ٝ ٌفتٗ را ثیبٔٛسیذ ٚ وبرٞبی تبٖ را ا٘جبْ دٞیذ. اٌز ثب ٕٞٝ ایٗ ٔسبئُ ثزای وبرآفزیٙی 

است ٚ در ٔزحّٝ ثؼذ ٔطىُ ٘ذاریذ پس دا٘ستٗ ایٙىٝ ضٕب در حبَ ثجت ٘بْ در یه ٔؼبّٔٝ سٛدآٚر ٞستیذ ٟٔٓ 

 ثبیذ ٌفت تٕبٔی ایٗ سختی ٞب ثٝ ٔٛفك ثٛدٖ در وبرآفزیٙی ٔی ارسد.

 

 ذار کٌن؟. چِ هقذار اس سْن هبلکیت کست ٍ کبرم را ثبیذ ثِ سزهبیِ گذاراى ٍاگ6

ٞزلذر وٝ سزٔبیٝ السْ را ثزای تبٖ تأٔیٗ وٙذ. تٕزوش سیبدی ثز ٔبِىیت ٘ذاضتٝ ثبضیذ. پَٛ را دریبفت وزدٜ، وبر 

 را ٚسؼت دٞیذ ٚ سزٔبیٝ ٌذاراٖ را ٞٓ خٛضحبَ وٙیذ.

 

 . چِ هقذار اس سْبم شزکت را ثبیذ ثزای کبرکٌبى در ًظز داشت؟7

سبِٝ است. وٝ ضبُٔ یه سبَ تٙفس است. ایٗ تٙفس در ایٙجب  4ی  درغذ. ثٟتزیٗ فزٔت ٞٓ ٌشیٙٝ 01تب  09

ثذاٖ ٔؼٙبست وٝ وبروٙبٖ ثزای ثزخٛرداری اس أىب٘بت ٔبِىیت سٟبْ، ثبیذ حذالُ در ضزوت یىسبَ سبثمٝ وبر 

 داضتٝ ثبضیذ.

 . چطَر هی تَاًن تَجِ سزهبیِ گذاراى را ثِ خَد جلت کٌن؟8

 اس عزیك یىی اس راٜ ٞبی سیز:

 ثبسار ٔزثٛعٝ تٛجٟبت را ثٝ سٛی خٛد جّت وٙیذ.در  -

 ٔیشاٖ سٛدآٚری رٚ ثٝ رضذ داضتٝ ثبضیذ. -



 تیٓ ٔذیزیتی ثب ویفیت جٟب٘ی داضتٝ ثبضیذ. -

 فٙبٚری ٞبی ٘ٛآٚرا٘ٝ در اختیبر ٌزفتٝ تب فزغت ٞبی ثشرٌی را در ثبسار ثٝ دست آٚریذ. -

 ن اًتخبة کٌن؟. چگًَِ هی تَاًن ًبم ػبلی ٍ تأثیزگذاری ثزای شزکت9

وبر سختی است. در اثتذا چٙذیٗ ٘بْ را در ٘ظز ثٍیزیذ. سپس در ٌٌُٛ جست ٚجٛ وزدٜ تب ثجیٙیذ وذاْ ٞبی ٘بْ 

درغذ اس ٌشیٙٝ ٞب را حذف خٛاٞذ وزد. اسٓ ا٘تخبة وٙیذ وٝ راحت  59ٞب ٔٛرد استفبدٜ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ. ایٗ وبر 

ی رثظ خٛدداری وٙیذ. در ٔٛرد تزیذ ٔبرن ٔزثٛط ثٝ ٘بْ ٔٙتخت تّفظ ضٛد ٚ جبِت ثبضذ. اس ا٘تخبة اسٓ ٞبی ث

 تبٖ جست ٚجٛ وزدٜ ٚ ٘بْ دأٙٝ ٔزثٛط را اس آٖ خٛد وٙیذ.

 

 . ثشرگتزیي چبلش ّبی شزٍع کست ٍکبر کذاهٌذ؟11

 وٕجٛد سزٔبیٝ ٚ ٞذررفت ٔبِی -

 داضتٗ عزح وست ٚوبر خٛة -

 داضتٗ وبالی خٛة یب خذٔبت ارس٘ذٜ -

 ٔب٘ذٌبریاثمب ٚ  -

 وبروزدٖ ثیص اس حذ ا٘تظبر -

 رد ضذٖ دائٓ اس سٛی ٔطتزیبٖ -

 استخذاْ ٘یزٚٞبی خٛة ٚ وبرآٔذ -

 دا٘ستٗ سٔبٖ اخزاج ٘یزٚٞبی ضؼیف -

 چبِص ٞبی اداری ٚ سبسٔب٘ی -

 ٔذیزیت سٔبٖ -

 ایجبد تٛاسٖ ٔیبٖ وبر ٚ س٘ذٌی ضخػی -



 . چِ ًَع کست ٍکبر را ثبیذ شزٍع کٌن؟11

 وٝ:وست ٚ وبری 

 ثزای آٖ اضتیبق داضتٝ ثبضیذ. -

 ثٝ وٛٞی اس سزٔبیٝ ٘یبس ٘ذاضتٝ ثبضذ. -

 در ٔذت سٔب٘ی ٔؼمَٛ، لبثّیت رضذ ٚ ٔجذَ ضذٖ ثٝ وست ٚ وبری ثشري را داضتٝ ثبضذ. -

 در آٖ تجزثٝ وبفی داضتٝ ثبضیذ. -

 اس ا٘جبْ آٖ ِذت ٔی ثزیذ. -

 ضٛد. وبری وٝ ثبػث ارتمبی س٘ذٌی ٔطتزیبٖ یب وبرثزا٘ص -

 . ثشرگتزیي اشتجبّبت کبرآفزیٌبى تبسُ کبر چیست؟12

 ػذْ داضتٗ سزٔبیٝ وبفی -

 أیذ ثٝ ٔٛفمیت سٚدرس -

 ثٛدجٝ ثٙذی سُٟ اٍ٘برا٘ٝ -

 ػذْ تٛجٝ ٚ تٕزوش ثز ویفیت وبال ٚ خذٔبت -

 ثبساریبثی دست وٓ ٌزفتٗ إٞیت فزٚش ٚ -

 ػذْ ٚفك یبفتٗ ثب ضزایظ ٚ ثبسار -

 ػذْ درن غحیح اس فضبی رلبثتی -

 ٘بدیذٜ ٌزفتٗ ٔسبئُ حمٛلی ٚ أٛر ٔزثٛط ثٝ ارتجبط ثب ٔطتزیبٖ -

 استخذاْ ٘یزٚٞبی ضؼیف )یب غّظ( -

 ػذْ لیٕت ٌذاری غحیح ثزرٚی وبال ٚ خذٔبت -



 یذُ ثشرگن هحبفظت کٌن؟. چگًَِ هی تَاًن اس ا13

 ایذٜ ٞب ثٝ خٛدی خٛد ارسش چٙذا٘ی ٘ذار٘ذ. پیبدٜ سبسی ػّٕی ایذٜ است وٝ إٞیت دارد. 

 NDAٔی تٛا٘یذ در ایٗ خػٛظ ثب استفبدٜ اس حمٛق ثجتی اػٓ اس وپی رایت، ثز٘بٔٝ ٞبی اسزار تجبری، ٚ یب 

 خذٔبتی ٘ٝ چٙذاٖ سیبدی ثٝ دست آٚریذ.

 کست ٍکبر ثِ ٍکیل ًیبس دارم؟. آیب ثزای شزٍع یک 14

در ٘ظز داریذ، ٘ٝ، ٘یبسی ثٝ داضتٗ ٚویُ ٘یست. ٞزچٙذ وٝ  سزٔبیٝ ٌذاری اٌز وست ٚوبر وٛچىی ثب یه ٘فز

ضیذ وٝ داضتٗ ٚویّی خٛة وٝ در سٔیٙٝ ی وست ٚوبر ٟٔبرت داضتٝ ثبضذ، ثسیبر خٛة است. أب تٛجٝ داضتٝ ثب

 تجزثٝ ثسیبر ٟٔٓ است، ٚویُ ضغّی استخذاْ وٙیذ، ٚوالی تبسٜ وبر ٚ خب٘ٛادٜ ثزای تبٖ ٔٙبست ٘یستٙذ.

 

 . چگًَِ هی تَاًن ًبم داهٌِ ی درخَاستی ام را ثِ دست آٍرم؟15

را تٛغیٝ ٔی  comختٓ ٔی ضٛ٘ذ، ٌزفتٝ ضذٜ ا٘ذ. ٚ ٔٗ ٞٓ ٔؼٕٛالً فمظ دأٙٝ.  comتٕبٔی اسبٔی وٝ ثٝ. 

 فمظ ثبیذ ٔجّغ ٘بْ را ثپزداسیذ. -% ٘بْ دأٙٝ ٞب لبثُ خزیذاری ٞستٙذ 55ٓ. ثالخزٜ وٙ

ٞٓ ثذن ٘یست چٖٛ ایزاٖ یه ٔٛلغ سزٚر خبرجی را ثجٙٙذ ٕ٘ی تٛا٘یذ فؼبِیت وٙیذ دات آی آر ٞشیٙٝ  irاِجتٝ 

 وٕتزی ثز دات وبْ ٞٓ ٚ سبیز ٞٓ دارد 

 

جست ٚجٛ وزدٜ تب اعالػبت تٕبس غبحت دأٙٝ ای وٝ  www. networksoloutions. comدر سبیت  

ذٜ دالری وسی را ٚسٛسٝ ٕ٘ی وٙذ ٚ ٔسّٕب ٘بدی 911ٔٛرد پسٙذتبٖ است را پیذا وٙیذ. سبدٜ ٘جبضیذ، پیطٟٙبد 

 ٌزفتٝ خٛاٞیذ ضذ. ثبیذ ثزای یه ٘بْ خٛة، پَٛ خٛثی پزداخت وٙیذ.

 . چگًَِ هی تَاًن تزافیک سبیت کست ٍ کبرم را ثبال ثجزم؟16

 وتبة ٞبی ثسیبری در ایٗ سٔیٙٝ ٘ٛضتٝ ضذٜ است. ٘ىتٝ ٞبی وّیذی ػجبرتٙذ اس:

 ثزایتبٖ تزافیه ثفزستٙذ.ثب ٌٌُٛ، ثیًٙ، یبٞٛ یب دیٍز ٔٛتٛرٞبی جست ٚجٛ لزارداد ٘ٛضتٝ تب  -



 سبیتی ثسبسیذ وٝ ّٕٔٛ اس ٔحتٛای خٛة ٚ ثبویفیت ثبضذ ٚ ثزای ٔٛتٛرٞبی جست ٚجٛ ثٟیٙٝ سبسی ضذٜ ثبضذ. -

عزح ضجىٝ اجتٕبػی ٞٛضٕٙذا٘ٝ ای داضتٝ ثبضیذ تب ثٝ ٚاسغٝ آٖ ثتٛا٘یذ ثب وٕه فیس ثٛن، تٛییتز، ِیٙىذیٗ،  -

 بٖ، تزافیه سبیت خٛد را ثبال ثجزیذ.تبٔجّز ٚ دیٍز ضجىٝ ٞبی اجتٕبػی رایٍ

 

 . هي ایذُ ای ثزای اثذاع دارم. اس کجب ثفْون کِ کس دیگزی قجل اس هي آى را اختزاع ًکزدُ است؟17

 ٌبْ ٞبی وّیذی ػجبرتٙذ اس:

 در ٌٌُٛ، وّٕبت وّیذی ٔزثٛط ثٝ اختزاع ٔذ٘ظزتبٖ را جست ٚجٛ وٙیذ -

 جست ٚجٛ وٙیذ. www. uspto. gov در دفتز تزیذٔبرن ایبالت ٔتحذٜ ثٝ آدرس -

 اٌز ایٗ حزوت سٛدٔٙذ ثٛد، حك ا٘حػبری ایذٜ را اس آٖ خٛد وٙیذ، ٚ ثٟتز است ثزای ایٗ وبر ٚویُ ثٍیزیذ. -

 

 . آیب ثِ طزح کست ٍکبر ًیبس دارم؟18

داضتٗ عزح وست ٚوبر ثزای اعالع ٚ احبعٝ وبفی پیزأٖٛ وبری وٝ ٔی خٛاٞیذ ا٘جبْ دٞیذ ٚ رٚش ٞبی ارتمبی 

 ویفی ٔحػَٛ ٚ خذٔبتتبٖ ثسیبر خٛة است. 

غفحٝ  91ذ ثب ٔطبٚراٖ ٔبِی ٔٛرد اػتٕبد، ٔطٛرت وٙیذ. أب سیبدٜ رٚی ٘ىٙیذ، عزح وست ٚوبر سپس ٔی تٛا٘ی

ٞب ثبیستی اس ٔسیز اغّی وٝ ثزای خٛد استبرتبح  ای ثزای ضزٚع وست ٚوبر ٔٙبست ٘یست. در ٚالغ ثسیبری اس

 زدٜ ا٘ذ، ٔٙحزف ضٛ٘ذ.تؼزیف و

 

 . اس کجب هی تَاًن پَل هَرد ًیبس ثزای شزٍع کبرم را تأهیي کٌن؟19

در ٔٛرد ایٗ ٔٛضٛع ٞٓ وتبة ٞب ٚ ٔمبالت ثسیبری ٔٙتطز ضذٜ است. در ایٙجب خالغٝ ای اس ثٟتزیٗ ٔٙبثغ ٔبِی 

 ارائٝ ضذٜ است:

 سزٔبیٝ ضخػی -



 وبرت ٞبی اػتجبری -

 خب٘ٛادٜ ٚ دٚستبٖ -

 بیٝ ٌذاراٖ ٔطبروتیسزٔ -

 Indiegogo. com  ٚKickstarter. comسبیت ٞبی تأٔیٗ ا٘جٜٛ ٕٞچٖٛ  -

 (SBAدریبفت ٚاْ ثب٘ىی )اس ٘ٛع  -

 سزٔبیٝ ٌذاراٖ خػٛغی -

 دریبفت تسٟیالت اس ٔٛسسبت ٔبِی اػتجبری -

 . ثزای شزٍع کست ٍ کبرم ثِ چِ هذارک ٍ هجَسّبیی ًیبس دارم؟21

تبٖ، ثٝ ٔجٛسٞب ٚ ٔذارن ٔتفبٚتی ٘یبس خٛاٞیذ داضت، ثب ایٗ حبَ ٌزٚٞی اس ایٗ ٔذارن ثستٝ ثٝ ٘ٛع وست ٚ وبر

 ػجبرتٙذ اس:

 جٛاس وست ثزای وست ٚ وبرٞبی وٙتزَ ضذٜ )ٞٛاثزد، وطبٚرسی ٚ. .( -

 جٛاس ٔبِیبت فزٚش )اظٟبر٘بٔٝ ٔبِیبتی( -

 جٛاس السْ ثزای وست ٚ وبرٞبی خبٍ٘ی -

 ٔجٛسٞبی ضٟزداری -

 ٔٙغمٝ ایٔجٛسٞبی  -

 ٔجٛس فزٚش -

 ٔجٛسٞبی ادارٜ ثٟذاضت -

 ٔطخػبت وبروٙبٖ/ادارٜ ٔبِیبت -

 . ثِ ٌّگبم استخذام ًیزٍّب ثبیذ ًگزاى چِ هسبئلی ثبشن؟21

 آیب ارجبػبت را ثزرسی ٕ٘ٛدٜ ایذ؟ -



 آیب فزد ٔٛرد ٘ظز، تجزثٝ وبری ٔزتجظ ثب حٛسٜ وست ٚوبر ضٕب دارد؟ -

 سبسٔب٘ی تبٖ ٕٞبًٞٙ است؟آیب ایٗ فزد ثب فزًٞٙ  -

 آیب ثزای استخذاْ ٘یزٚٞبی جذیذ، فزْ استخذاْ خٛة ٚ وبرآٔذی عزاحی وزدٜ ایذ؟ -

 

 . چِ ًَع کتبة ّب ٍ گشارشبتی ثزای حفظ کست ٍ کبرم، هَرد ًیبس است؟22

 اػالٔیٝ ٞبی ٔبِی -

 ٌشارضبت ٔزثٛط ثٝ وبروٙبٖ -

 غٛرت جّسٝ ثزد ٔذیزیتی ٚ سٟبْ داراٖ -

 ٔبِی ٚ ثجت ٌشارضبت ثبسار ٚ ثٛرسدفتز  -

 ٌشارضبت ٚ پزٚ٘ذٜ ٞبی ٔبِیبتی -

 پزٚ٘ذٜ ٞب ٚ ٌشارش ٞبی ایبِتی -

 ایٙٛیس ٞب ٚ لزاردادٞب -

 حسبة ٞبی ثب٘ىی -

 ٌشارضبت غبحجبٖ اػتجبر ٚ تسٟیالت -

 . کست ٍکبر هي ثِ اشکبلی اس ثیوِ ًیبس دارد؟23

 داضتٝ ثبضیذ: ثزحست ٘ٛع وست ٚوبرتبٖ، ٔٛارد سیز را ٔذ ٘ظز

 ثیٕٝ ٔسئِٛیت ػٕٛٔی -

 ثیٕٝ ٔسئِٛیت وبال -

 ثیٕٝ ٔسئِٛیت اضخبظ -



 ثیٕٝ أٛاَ -

 ثیٕٝ خسبرت وبروٙبٖ -

 ثیٕٝ ٔذیزاٖ ٚ دفتزداراٖ -

 ثیٕٝ سالٔت ثزای وبروٙبٖ -

 ثیٕٝ ٚلفٝ وست ٚ وبر -

 ثیٕٝ خٛیص فزٔبی تجبری -

 ثیٕٝ أٙیت سبیجزی -

 ثیٕٝ ػٕز -

 . ًحَُ تقسین حقَق ثیي ّیأت هَسسیي یک استبرت آح ثِ چِ گًَِ است؟24

در اثتذای وبر در ٔٛرد ایٗ ٔٛضٛع غحجت ٚ ٔذاوزٜ وزدٜ ٚ  ثزای ایٗ سؤاَ پبسخ ٚاحذی ٚجٛد ٘ذارد. أب ثبیذ

تىّیف را ٔطخع وٙیذ تب در ادأٝ وبر سٛتفبٕٞی پیص ٘یبیذ. اٌز ضٕب ٔٛسس اغّی ٚ غبحت ایذٜ ٞستیذ، ٔی 

% اس ضزوت را داضتٝ ثبضیذ. ثٝ ٍٞٙبْ تمسیٓ ثٟتز است ٔٛارد سیز را در ٘ظز داضتٝ  91تٛا٘یذ ادػبی ٔبِىیت 

 ثبضیذ:

 ارسش ٘سجی ٔطبروتِ ٔٛسسیٗ -

 لَٛ ٔطبروت ثّٙذٔذت در وست ٚ وبر -

 ٔیشاٖ سٔبٖ تؼٟذ ثٝ وبر -

 ٔیشاٖ ججزاٖ ٔبِی وٝ در جبیٍبٜ وبرٔٙذ دریبفت ٔی ضٛد. -

 آیب ٔٛسسیٗ در سزٔبیٝ ٌذاری ٔبِی سٟیٓ ٔی ضٛ٘ذ؟ -

 آیب یه ٘فز ٔسئِٛیت تػٕیٓ ٌیزی وّی را ثز ػٟذٜ ٔی ٌیزد؟ -

 آًالیي دیگزی ثزای داًستي اصَل شزٍع کست ٍکبر کبرآهذ ّستٌذ؟ . چِ هٌبثؼی25
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