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چگونه ایده خود را تجاري کنیم؟
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نکته سرا
طرح کسب و کار

هر روز هزاران سیب در اطراف ما از درختان فرو  می 
.ریزد ، اما آنچه وجود ندارد دیدگان نیوتنی است

******
مطالعه و داشتن اطالعات بروز، فاکتور بسیار   :و یک نکته مهم 

.کار در بازار امروز می باشدمهم در موفقیت کسب و



ایده کسب وکار
هاي کسب وکار هاي شناسایی فرصت راه•
منابع ایده هاي کسب وکار•

تجربه کسب و کار•
دانش کسب وکار•
عالقه کسب و کار•
کسب و کار خانوادگی•
یک ایده جذاب و مناسب•

 )علمی و اقتصادي(تحقیق اولیه در مورد ایده کسب وکار •



مفهوم کسب و کار

ایده کسب وکار شما چه تفاوتی با نمونه هاي موجود دارد؟•
اصطالحا مزیت رقابتی شما چیست؟•
کار که مشابه ایده شما هستند  آیا نمونه هاي موجود کسب و•

را تحلیل کرده اید؟
علت موفقیت و یا شکست آنها چیست؟•
نوآوري هاي کسب وکارهاي مشابه ایده شما چیست؟•

)منحصر بفرد باشید(



مراحل گام به گام براي موفقیت در شروع کسب و کار
فرصت کسب و کارشناسایی 

ایده کسب وکارخلق 

مفهوم کسب وکارایجاد 

مدل کسب وکارطراحی 

برنامه کسب و کارتدوین 

مالیمدیریت  ......وحقوقیمسائل منابع انسانی بازاریابی



یک برنامه کسب و کارخوب باید 
داراي پیوستگی و هماهنگی در  

.طول کل سند باشد

بخش مالی باید منعکس کننده  
تصمیمات موجود در بخش 

.بازاریابی و سازماندهی باشد

تعادل بین اطالعات کیفی و کمی

یک برنامه کسب و کارقابل دفاعویژگی هاي 



طرح کسب و کار
:فلسفه پیدایی طرح کسب و کار       

انسان هاي بیشماري داراي افکار و تصورات ذهنـی خالقانـه و          
خاصی می باشند که براي عملیاتی کردن آن نیاز به مطرح ساختن آن به 
غیر دارند،اما به دلیل عدم توانایی در تصویرسازي هیچگاه موفق به پیاده 

باید باور داشت اگر این افـراد توانـایی پیـاده    .سازي افکار نمی گردند
سازي تصورات ذهنی خود را می داشتند امروز شاید در زمره مـوفقترین  

در مقابل انسان هایی نیز بودند که می توانسـتند ایـن   . انسانها بوده اند
تصورات را به واقعیت تبدیل نمایند اما به دلیل سرعت تغییرات در عصـر  

تبدیل کردن ایده هـا بـه   ... کنونی ، پیچیده تر شدن تجارت و بازارها و 
واقعیت و به محصوالت و خدمات به تنهایی امکان پذیر نمی باشد و نیاز به 
شریک و یا سرمایه گذاري در اینگونه طرح ها بـه یـک نیـاز راهبـردي     

. وگسترده در عصر حاضر مبدل گشته است



طرح کسب و کار
اینگونه طرح ها و نحوه  مستندسازي اطالعاتاز این رو ، جهت      

بررسی دقیق تر به نقاط ضعف و قوت آنها ، تالش براي دستیابی  
.به یک برنامه عملیاتی ایجاب مینماید

این برنامه عملیاتی باعث میگردد تا جهت پیاده سازي تصورات      
ذهنی و ایده ها و جهت ایجاد یک روال همسان، فرمتی بوجود 
آید تا هم شرکا و سرمایه گذاران و هم صاحب ایده بتواند مسیر 
و روشهاي حرکت خود تا هدف مطلوب را به صورت سیستماتیک 

طرح کسب میالدي و با نام  1970نمایان سازد ، این مهم از سال 
رواج یافت و باعث تحول در ساختار اقتصادي و کار 

.کسب و کارها،مخصوصا کسب و کارهاي کوچک گردید
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طرح کسب و کار
    Business Plan:       تعریف طرح کسب و کار•

برنامه اي عملیاتی است که در آن نقشه و مسیر 
حرکت را بسوي غایت نهایی طرح به جهت کسب 

موفقیت نشان داده و به صاحبان ایده امکان 
ساختار نقشه و مسیر را  ) مجدد(مهندسی نمودن

جهت بهبود مکرر حتی در میانه راه را نیز فراهم  
.می نماید
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طرح کسب و کار
 کار و کسب طرح چرا-
:براي تعریف دقیق و مشخص یک جمله•

من در چه کسب و کاري هستم؟                      
ایجاد یک نقشه راه براي اقدام به ریسک موفقیت آمیز•
براي چک کردن بسیاري از ایده ها و نظر ها در شرایط واقعی•
امکان سنجی ایده کسب و کار•
براي تصمیم گیري بهتر•
داشتن ابزاري براي  راهنمایی و اندازه گیري میزان موفقیت و پیشرفت•
ایجاد اعتماد در شرکاء و یا سرمایه گذاران و دریافت کمکهاي مالی•
نقد واقعی ایده و کسب و کار پیش از اینکه دیگران مطلع گردند•
.
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طرح کسب و کار
می توان چرایی طرح کسب و کار را از دو منظر دیگر نیز مورد واکاوي  

:قرار داد
یک ابزار مناسب و کلیدي براي : کسب و کار درونیچرایی از منظر : الف

وسعت بخشیدن به دامنه دید مدیران طرح ها ایجاد می نماید تا نسبت  
این طرح یک برنامه استراتژیک  . به ارتقاء سطح کسب وکار بیاندیشند

است و نسبت به همسو کردن دیدگاه هاي مجریان کسب و کار جهت  
.دست یابی به یک هدف مشترك گام بر می دارد

جهت جلب حمایت هاي خارجی و  : کسب و کار برونیچرایی از منظر : ب
جذب سرمایه گذاران بوده و می تواند جلب سرمایه گذاري ، اخذ امور  

.مالی بانک ها ، بهبود روابط مشتري و توزیع، را به همراه داشته باشد
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طرح کسب و کار

برنامه کسب و کار خصوصیات یک•
می کند   پیرويخالقانه ولی از اصول  -1
به لحاظ مالی مطمئن ولی انعطاف پذیر -2
براي امروز نوشته می شود ولی سه تا پنج سال آینده را نیز در برداشته باشد -3
یک برنامه رسمی ولی به سادگی قابل خواندن   -4
چشم انداز ولی منطقیداراي  -5
و متمایز ودنمنحصر بفرد ب - 6
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  اتاق فکر
  طرح کسب و کار

:سئوال•

در چه هنگام برنامه کسب و کار در طرح ریزي  •
دچار مشکل می شود ؟
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طرح کسب و کار
 :جواب  
نبود اهداف واقع بینانه - 
عدم پیش بینی موانع - 
عدم تعهد - 
)تجاري یا تکنیکی( کمبود تجربه - 
نبود بازار مناسب - 
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طرح کسب و کار

: جدید کار و کسب یک براي مهم عامل چهار
  ... و تبلیغات و حسابرسی حقوقی، چون نیازي مورد خدمات :سپاري برون -1

.شوند اخذ بیرون از است بهتر
فایده را در هر شرایطی در نظر  –حتماً عاقالنه هزینه : فرصت از دست رفته -2

.بگیریم و در محاسبات هزینه فرصتهاي از دست رفته را وارد کنیم
  قوانین مثل، نیستند ما اختیار در که دارند وجود عواملی :بیرونی عوامل -3

  هرنوع با همواره شده مواجهه براي باید که ...و تورم، نرخ بهره، نرخ محیطی،
.داشت برنامه آنها در تغییر

  و باشیم داشته احتمالی مانع و خطر نوع هر براي آمادگی یک :مانع و خطر -4
.باشیم داشته پذیر انعطاف هاي برنامه
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طرح کسب و کار
:انواع طرح کسب و کار

طرح کسب و کار خالصه -الف
طرح کسب و کار کامل -ب
طرح کسب و کار عملیاتی -ج
طرح کسب و کار وام و تسهیالت -د
طرح کسب و کار توصیفی -ه
طرح کسب و کار مالی -و

طرح کسب و کار فروش -ي



How Effective Is the Business Plan?
یک طرح کسب و کار چگونه اثربخش می شود؟

اثربخشی یک طرح کسب و کار به چگونگی پاسخگویی به  •
:سئواالت زیر وابسته است

ما کی هستیم؟  –
چه کار می خواهیم بکنیم؟  –
چه چیزي براي ارائه داریم؟  –
چرا عده اي حاضرند براي محصول یا خدمت ما پول بپردازند؟  –
چه منابعی داریم؟  –
قصد داریم به کجا برسیم؟  –
ما نیاز به چه چیزهایی داریم؟  –
چرا می خواهیم موفق باشیم؟  –
چرا باید بعضی از اشخاص سرمایه گذاري کنند یا مشارکت داشته باشند؟  –
چگونه می خواهیم عملکرد را اندازه گیري نماییم؟  –



The Story a Business Plan Tells…

طرح کسب و کار باید در خور ذینفعان باشد•
از اولویت هاي بالقوه ذینفعان آگاه باشد•
از همه اولویت هایی که طی یک روش متوازن در طرح کسب و کار  •

تهیه می شوند مطمئن شوید
اگر ویرایش هاي مختلفی از طرح کسب و کار تهیه شده لست •

مطمئن شوید که همه آنها داستان مشترکی را با تاکیدات متفاوت 
بیان می کنند



Who is the “Target” of a Business Plan?
اهداف تهیه طرح کسب و کار

Stakeholder Issues to Emphasize Issues to 
Deemphasize

Banker Cash-Flow, Assets, 
Solid Growth

Fast Growth, Hot 
Market

Investor Fast Growth Potential Assets, Large Market, 
Management Team

Strategic 
Partner Synergy, Proprietary Sales Force, Assets, 

Products
Large 

Customers Stability, Service Fast Growth, Hot 
Market

Key 
Employees Security, Opportunity Technology

Merger & 
Acquisition 
Specialist

Past Accomplishments Future Outlook



Feasibility Study vs. Business Plan
مطالعات امکان سنجی در مقابل طرح کسب و کار

مطالعات امکان سنجی بدنبال پاسخگویی به سئوال اصلی کسب و کار می  •
آیا این سرمایه گذاري پول ایجاد می کند؟- باشد

مطالعه امکان سنجی یک طرح کلی بوده و ارائه کننده چندین گزینه یا  •
روش براي موفقیت در کسب و کار می باشد

مطالعه امکان سنجی قبل از طرح کسب و کار انجام می شود•
طرح کسب و کار زمانی تهیه می شود که سرمایه گذار مطمئن شد که کار  •

شدنی است
طرح کسب و کار فقط با گزینه ها یا سناریوهایی سرو کار دارد که مطمئن  •

شدیم بعنوان بهتري سناریو یا گزینه انتخاب شده اند
اهداف و مقاصد  -طرح کسب و کار جهت مدیریتی را در نظر می گیرد•

برنامه ریزي شده سرمایه گذاري کسب و کار
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نکته سرا
طرح کسب و کار

  توجه ویژه
 تنظیم و مطالعه بدون که افرادي میدهد نشان مطالعات    

 مقابل در کنند، می کار به اقدام (BP)کار و کسب طرح
 کمتري توان بازار و اقتصادي هاي نشیب و فراز و مشکالت

  زیاد شان موفقیت عدم و ورشکستگی احتمال لذا .دارند
.شود می
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طرح کسب و کار
گام هاي بنیادین در تهیه طرح کسب و کار•

جمع آوري داده هاي صحیح -الف
تشریح دقیق و جز به جز طرح -ب
تعیین نوع طرح و مدل کسب و کار -ج
تخصیص دادن مسئولیت ها و برنامه ریزي منابع -د
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طرح کسب و کار
:یک طرح کسب و کار داراي مراحل زیر است •

خالصه مدیریتی١.

توصیف کسب و کار و استراتژي٢.

تیم مدیریت و سازماندهی٣.

تحلیل بازار و رقبا۴.

محصول یا خدمات۵.

بازاریابی و فروش۶.

اطالعات مالی ٧.

ضمائم و پیوست ها٨.
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طرح کسب و کار
:خالصه مدیریتی  -1       
این بخش با توجه به اینکه در بردارنده چکیده اي از مطالب و اطالعـات        

کل طرح کسب و کار می باشد معموال در آخرین مرحلـه تـدوین طـرح    
کسب و کار تهیه می گردد اما به دلیل اهمیت موضوعی و ایجـاد نمـودن   

طرح در اول طرح کسب و کـار  ... دید کلی به سرمایه گذاران ، شرکا و 
 .ارائه می گردد

در واقع خالصه مدیریتی یک دید گذرا اما بسیار عمیق فنی به مخاطـب        
خود ارائه می نماید مخصوصا به مخاطبی که حوصله خواندن کل طرح را 
نداشته و با خواندن این بخش می تواند نسبت به طرح شما ارائه نظر دهد 

و تصمیم گیري کند با شما مشارکت نماید یا خیر



طرح کسب و کار
   فایده خالصه مدیریتی : وقتی خواننده خالصه مدیریتان را مطالعه  

کار کنیدشما قرار است چه  دیگر بگویدهر فرد کرد می تواند به 
 :در یک کالم خالصه مدیریتی باید

کوتاه•
آخرین بخشی که نوشته می شود•
اصل موضوع سر•
خالصه فعالیت ها•
اندازه•

ه حداکثر پنج صفحهفحدو ص ترجیحاً–
:باید یخالصه مدیریت•

منطقی–
روشن –
هیجان انگیز–

.شبیه یک رزومه است یخالصه مدیریت•
.اگر بتواند توجه خواننده را جلب نماید بقیه گزارش نیز خوانده خواهد شد–
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طرح کسب و کار

توصیف کسب و کار و استراتژي - 2
مشخصات شرکت: الف

نام شرکت•
....)با مسئولیت محدود، سهامی خاص، تعاونی و (نوع شرکت •
تاریخ تاسیس شرکت•
اطالعات مهم در مورد منابع مالی شرکت•
محل شرکت•
آدرس و شماره هاي تماس شرکت•
آدرس وب سایت شرکت•



طرح کسب و کار
:ماموریت کسب و کار -ب

(Vision)تعریف چشم انداز•
ر ذهنی از اینکه سازمان به چه شکلی در آینده توسط عالقه مندانییک تصو

.ن دیده خواهد شد و با آنان چگونه رفتار خواهد کردآ
باشد ؟چه می تواند: مربوط می شود به اینکه 

باشد ؟چه چیزيبهتر است 
 .را در محیط آینده آن تعریف می کندشرکت موقعیت و  وضعیتچشم انداز 
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طرح کسب و کار
 (Mission)تعریف ماموریت•

مؤسسه را از  است که آن فردي منحصر به اصولیک مؤسسه ، منظور  ماموریت         
منطقه   - کاال بر حسب مؤسسات مشابه متمایز می سازد و دامنه عملیات آن را

.تعیین می کند
تعریف چشم اندازبراي تحقق   ، آن را در آینده جهت گیريسازمان  ماموریت           

.شده مشخص می کند
موضوع هاییسازمان ها  چه ماموریتدستور العملی کلی براي اینکه در بیانیه       

.نداردگنجانده شود ، یا اینکه مختصر باشد یا مشروح ، وجود
تهیه میگون اخود را با شکل و محتواي گون ماموریتدر عمل سازمان ها بیانیه       

فلسفه سازمانی و مقصود سازمانی :ولی  دست کم شامل دو جزء مهم است ،کنند 



طرح کسب و کار

بیانگر دیدگاه و باور هاي اساسی ، ارزشها ، آرزوها و   :فلسفه سازمانی •
.اولویت هاي مدیران استراتژیک سازمان است 

شامل نوع فعالیت هایی است که سازمان انجام می دهد یا   :مقصود سازمانی •
.که هست یا تصمیم دارد که باشد  تمایل به انجام آن ها دارد و نوع سازمانی

 ( Mission Statement)ماموریتبیانیه •
سندي است رسمی شامل گزاره هایی روشن درباره باور هاي اساسی ، ارزش  

ها ، اولویت هاي هدف گذاري و جهت گیري فعالیت هـاي جـاري و آینـده    
 عالقه  مندان بـه    و سازمان که براي تحقق یافتن چشم انداز مورد نظر سازمان

.  آن تنظیم می شود 
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طرح کسب و کار

گذشته ، حال ، آینده: شرکت  -ج
...)شکست ها و -مسیرهاي ترقی -تاریخ تاسیس: مانند(تاریخچه شرکت •
وضعیت صنعت   -تعداد کارکنان -تولیدات فعلی: مانند(وضعیت فعلی شرکت •

...)و بازار و
آینده شرکت•
معرفی تیم مدیریت و اطالعات تماس•
سمت سهام داران   - میزان سهام آنان - تعداد سهام داران: مانند(سهامداران•

...)و
رابطه با تامین کنندگان•
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طرح کسب و کار

و سازماندهی یتمدیر تیم -3
لیست تفکیکی کلیه پرسنل مورد نیاز بر اساس دسته  (نیروي انسانی مورد نیاز •

).بندي هاي تولیدي، تحصیلی، مهارتی و رده هاي سازمانی
-نحوه اعطاي حقوق: مانند(چگونگی استخدام و نگهداري نیروي انسانی•

...)پاداش و نحوه جبران خسارت و
نمودار سازمانی•
مدیران اجرایی و مشاوران با ذکر سوابق و علت انتخاب و توانایی آنها•
اعضاي هیات مدیره، مدیر عامل و سهامدارن بهمراه درصد سهام هر کدام•
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طرح کسب و کار

تحلیل بازار و رقبا  -4
:شناسایی بازار مناسب-الف

:روندهاي بازاریابی -1
اندازه  بازار•
رشد بازارروند•
سهم بازار•
رقابت•
)… انحصارات، قیمت گذاري و (قوانین و مقررات موثر در بازار  •



33

طرح کسب و کار
فهمیدن بازار -2
فرایند خرید•
:مانند : بخش بندي بازار•

)…بازنشسته ها، زنان و کودکان، جوانان، (جمعیت شناختی  
)…طبقه متوسط، ثروت مندان،کارمندان و (اقتصادي  اجتماعی–عوامل فرهنگی  

نوشـابه بـدون   : مالحظات ویژه در هنگام خرید (حساسیت هاي خرید  جغرافیایی
)... یا و  قند
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طرح کسب و کار
:موقعیت یابی در بازار -ب
بازارسازي۱.
رهبري در فناوري۲.
)رشد آهسته و با دقت در بازار: مانند(روش مدیریتی ۳.
)ارائه خدمات در سطح بی رقیب: مانند(فلسفه خدمات ۴.
)تولید محصول با کیفیت عالی و قیمت رقابتی: مانند(کیفیت محصول ۵.
عامل ارتباط دهنده بین مصرف کنندگان و مشتریان و  (تحقیقات بازار۶.

)جامعه از طریق اطالعات به بازار
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نکته سرا
طرح کسب و کار

  توجه ویژه
 ي ایده یک موفق کارهاي و کسب همه آغازین نقطه

 هاي ایده همه پایانی نقطه اما ، است خالقانه و خوب
.نیست موفق کار و کسب یک لزوما خوب

*******
 من کار و کسب مدل اینکه با فروشم می چیزي چه من

.پیوستارند یک سر دو در و متفاوت پارادایم دو چیست



٣٦

Business Model

• Explain how you make money
– Who pays you?
– How do you collect?
– What are your channels of distribution?
– How do you integrate suppliers?

• Use examples if necessary
• Be complete



مدل کسب وکار

کسب و کار من

صنعت

مشتریان و بازار

رقبا

تامین کنندگان

محصوالت و خدمات

توزیع و عرضه کاال
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طرح کسب و کار
محصول یا خدمت -5

:تولید و فرایندها  -الف
ارسال محموله•
انبار کردن•
پشتیبانی لجستیکی•
نحوه بسته بندي و حمل و نقل•
هزینه هاي تولید و نحوه پوشش دادن آنها•

:کنترل کیفیت و پیشرفت مداوم  - ب
پیشگیري از تولید محصوالت بی کیفیت•
خدمات پس از فروش •
برنامه ریزي براي مقابله با محصوالت خراب•
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طرح کسب و کار
:ریسک و مسائل قانونی - ج

بررسی سیاست ها و قوانین کشوري
بررسی نحوه اخذ مجوزهاي الزم

:شناسایی هزینه ها -د
:مانند

هزینه هاي آزمایشگاهی -1
ساختمان اداري -2
هزینه هاي راه اندازي شرکت -3
هزینه هاي دریافت وام -4
سایر هزینه هاي قبل از بهره برداري -5
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طرح کسب و کار
دانش فنی و مهندسی - 6
هزینه هاي بسته بندي -7
هزینه هاي حقوق و دستمزد کارکنان -8
هزینه هاي فروش -9

هزینه هاي مدیریت -10
ملزومات اداري -11
کامپیوتر -12
هزینه هاي دحمل و نقل - 13
مالیات - 14
استهالك -15
...هزینه هاي صادرات و  -16
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طرح کسب و کار

بازاریابی و فروش - 6
):4p( آمیخته بازاریابی  -الف

...)خدمات پس از فروش و -کیفیت-نام تجاري کاال: مانند(محصول •
...)شرایط پرداخت و -تخفیف ها-لیست قیمت: مانند(قیمت •
...)انبار و -جابجایی-واسطه ها- کانال هاي مختلف توزیع: مانند(توزیع •
:ترویج •

شفاف سازي و اجتماعی سازي کسب وکار از طریق رسانه هاي : مانند(روابط عمومی -       
....)اسپانسرشیپ ها و –عمومی و تخصصی 
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طرح کسب و کار
رادیو، تلویزیون، مجالت تخصصی،  : مانند(برنامه هاي تبلیغات  -

بروشور،تبلیغات اینترنتی و روش هاي نوین تبلیغات و بازاریابی
ارائه راه حل در فروش، نیروهاي فروش  :مانند(فروش شخصی  -

آموزش دیده، فروش مشاوره اي، سازماندهی نیروهاي فروش و 
) B-to-Bبسیار مهم خصوصا در ..... 

:فرایند فروش- ب
در این بخش بررسی دقیق هزینه هاي فروش  : روشهاي فروش•

بسیار مهم است
توجه به مشوق ها براي افراد فعال در بخش  : پشتیبانی فروشندگان•

فروش
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طرح کسب و کار
اطالعات مالی   -7

:  پیش بینی صورت جریان نقدي -الف
منابع جریان نقدي•

درآمد هاي ناشی از فروش
وام  هاي بانکی 
آورده سهام داران 

مصارف جریان نقدي•
هزینه هاي راه اندازي

هزینه هاي جاري  
سایر دارایی ها
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طرح کسب و کار
پیش بینی ترازنامه - ب
:سمت راست•

بدهی هاي جاري–
بدهی هاي بلند مدت–
حقوق صاحبان سهام–

:سمت چپ•
دارایی هاي جاري–
دارایی هاي ثابت–
سایر دارایی ها–
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طرح کسب و کار
:پیش بینی صورت حساب سود و زیان - ج
درآمد ناشی از فروش•
هزینه هاي فروش: کم می شود•
درآمد ناویژه•
هزینه هاي کاالي فروش رفته: کم می شود•
سود عملیاتی•
)سرمایه گذاري ها(سود ناشی از سایر فعالیت ها •
زیانیا سود •
مالیات: کم می شود•
هزینه بهره: کم می شود•
پس از مالیات و نرخ بهرهیا زیان سود •
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طرح کسب و کار
منابع و محل هزینه منابع مالی -د
آورده موسسین•
سرمایه گذاري سرمایه گذاران•
وام هاي بانکی•
پیش فروش•
فروش سهام و اوراق بهادار •
)رپرداخت با تاخی(خرید قسطی •
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طرح کسب و کار
:)نسبت سود آوري خصوصاً(تحلیل نسبت هاي مالی  -ه
نسبت پوشش بدهی ها•
حاشیه سود•
گردش دارایی ها•
 (ROI)نرخ بازگشت سرمایه•
(ROE) نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام•
نسبت هاي نقدینگی•
نسبت هاي فعالیت•
نسبت هاي سودآوري•
نسبت هاي ارزش بازار•
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نکته سرا
طرح کسب و کار

:توجه ویژه•

هر تصمیمی در کسب و کار به 
یک عدد منتهی می شود

بخش مالی برنامه کسب و کار شما را ، که بر روي هم 
می سازد



49

طرح کسب و کار
ضمائم - 8
رزومه پرسنل•
گزارش اعتبارات دریافت شده•
نامه هاي مرجع•
اسناد حقوقی•
مطالعات کارشناسی•
فرضیات•
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طرح کسب و کار
:نکات کلیدي و قابل توجه در تدوین طرح کسب و کار•
.خالصه و مفید بنویسید- 1
.از اطالعات واقعی و بروز استفاده کنید -2
.روي اطالعات و محاسبات مالی تاکید کنید - 3
.سر خودتان را کاله نگذارید-طرح را بزور توجیه پذیر نکنید - 4
براي شروع و نگهداري هر کسب و کاري سه توجه وجود دارد ، آنها را در  -5

:تدوین طرح کسب و کارتان جدي بگیرید
.توجه به نیروهاي کارآمد و همسان کار -الف  
).تعهد به اخالقیات( توجه به مشتریان و جنبه هاي انسانی کسب و کار - ب   

توجه به اصول بنیادینی که براي کسب و کارتان طرح ریزي کرده اید و   -ج     
.مهمتر ؛ تعهد به آن اصول
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طرح کسب و کار
طوري طرح را بنویسید که شریک و سرمایه گذار راهی براي عدم   - 6

اهداف طرح باید طوري باشد که  همکاري با شما نداشته باشند یعنی 
.دو طرف را القا بخشد يت برد برایموقع

باشد و خواننده حس کند که   ییطوري طرح را بنویسید که کامال اجرا -7
.یالیو خ ياست نه نظر ییبحث اجرا

ق خود از صورت مسئله و  یدق یطوري طرح را بنویسید که در آن آگاه -8
.ه گذار در متن منعکس گرددیدن کامل مشکالت سرمایفهم



قدرت ارائه باالیی دارند افراد موفق معموالً•
دقیق و سر اصل مطلب•
مذاکرهگی براي آماد•
:پرهیز کنید از از نمودار و جدول به اندازه کافی استفاده کنید•

ارائه مطلب بدون آمادگی قبلی -       
و غیر قابل دفاع اعداد خیلی عجیب -       
استفاده بیش از حد از فنّاوري -       

برنامه کسب و کارمهم ممیزي  نکاتی



جزییات داراي و مستقیم خالصه،  •
برود موضوع اصل سر سریعاً•
نماید اشاره نتیجه به سریعاً•
بود خواهد چه شده ارائه کار و کسب که نماید بیان فوراً•
شود می درآمدزایی کاري و کسب مدل چه از نمایدکه بیان فوراً•
شود متمرکز مشتریان روي بر•
نماید بیان را تشرک ممتاز ویژگی•
نماید بیان روشنی به را الزامات•

در ممیزي طرح تجارينکته   40



باشد انهواقع بین   •
  شرکتبر روي آینده  که با این برنامه کسب و کارشودفراموش ن•

سال بیان  5تا  3مدت را براي  اهداف بلندشود سرمایه گذاري می 
نماید

سه تا چهار راهبرد اصلی را بیان نماید•
باشدبر روي مدل فروش و کانال هاي توزیع متمرکز   •
تا حد امکان راهبرد کسب و کار الکترونیکی را بیان نماید•
شودبرنامه واقع بینانه ولی هیجان انگیز و آینده نگر تهیه •

در ممیزي طرح تجارينکته   40



شود پشتیبانی عملی تاکتیک هاي با راهبرد ها•
شود ملموس بازار واقعی داده هاي با ها برنامه•
شود بحث عینی صورت به کار خطرپذیري هاي روي بر•
 داده پاسخ بخرد شما از را کاال باید چرا مشتري که سوال این به•

شود
شود شناسایی را دیگران براي ورود موانع•
شود قانع طرح موفقیت به نسبت برنامه خواننده•

در ممیزي طرح تجارينکته   40



شود بیان درستی به مالی منابع به نیاز میزان   •
شود بیان خوبی به پروژه در مالی منابع مصرف روش•
شود بیان شرکت خروج راهبرد روشنی به•
شود رعایت شده پذیرفته و کاراستاندارد و کسب برنامه رمت هايف•
نشود خواننده انحراف در سعی  •

در ممیزي طرح تجارينکته   40



شود متمرکزنیز بر روي آینده  شته نشود بلکهدر مورد گذشته نوفقط •
فقط  بر روي خودتان و فنّاوري خودتان متمرکز نشوید•
از اصطالحات خیلی فنی استفاده ننماید•
تحقیق عینی در مورد مشتریان را فراموش ننماید•
درآمد هایی که می دانید محقق نخواهد شد در برنامه نیاورید•
ادعاهاي غیر قابل باور در برنامه نیاورید•

در ممیزي طرح تجارينکته   40



:را متمایز می کند ارائه شدهفراموش نکنید که آن چیزي که  برنامه •
مدیریت با تجربه  –
بازارهاي بزرگ و رو به رشد–
مدل هاي تجاري و کانال هاي توزیع مطمئن–
تاکتیک هاي رشد فروش تجربه شده–
فنّاوري نوآورانه–

در ممیزي طرح تجارينکته   40



همه چیز را فرض نگیرید•
می خواهدرا فراموش نکنید که خواننده شما چه چیزي •
سعی نکنید برنامه کسب و کاررا به تنهایی تهیه کنید•
فرآیند تهیه برنامه را بیش از دو ماه طول ندهید•
ارزش گذاري ننمایید در برنامه کسب و کار•
کپی کامل اسناد فنی را در برنامه کسب و کارقرار ندهید  •

در ممیزي طرح تجارينکته   40



می تواند شفاهی هم باشدطرح هاي تجاري •
براي این که خوب باشند باید طوالنی باشند•
ییتنهابه شما می توانید و باید برنامه کسب و کارتان را خودتان •

بنویسید

باورهاي غلط درباره ي برنامه کسب و کار



زماننوشتــن این برنامه شـــش ماه طول می کشد و کلــی از •
صاحب کار، کارکنان اصلی و مشاوران شرکت را می گیرد 

اگر هم تمام بشود، در کتابخانه خاك می خورد•
فعالیت هاي براي کار من خیلی کوچک است؛ برنامه کسب و کار•

بزرگ است                

باورهاي غلط درباره ي برنامه کسب و کار



برنامه کسب و کارالزم ندارم. من می دانم چه کار می کنم•
من پولش را دارم که یک مشاور بگیرم و او این برنامه را  •

برایم بنویسد،  همین کافی است

باورهاي غلط درباره ي برنامه کسب و کار



هیچ فرمول استانداردي براي تهیه یک برنامه کسب و کاروجود ندارد•
وجود  هیچ میزان استانداردي براي حجم برنامه یا میزان جزییات •

ندارد
وجود ندارد هیچ فهرست مطالب استانداردي •
کردن محتواي برنامه کسب و  حتی هیچ روش ایده آلی براي مرتب•

کاروجود ندارد
با این وجود هر فرد با تجربه اي با شناختی که از مخاطبان خود دارد  •

.می تواند یک برنامه موثر تدوین نماید

فراموش نکنید که



www.sba.gov/starting/wideindexbusplan.html
www.bplans.com
www.businessplans.org/MootCorp.html
www.state.nj.us/njbiz/s_step1_sample.shtml
www.sb.gov.bc.ca/smallbus/workshop/download/sa
mplebp.html
153.91.1.141/sbdc/centsbdc/BUSPLAN.HT

آدرس نمونه هاي برنامه کسب و کار




