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اهداف دوره

 شما در اين دوره

oمفهوم مدل كسب و كار و اجزاي آن را مي آموزيد  .

oبا سرفصل هاي يك طرح كسب و كار آشنا مي شويد .

oبا تعدادي چهارچوب تحليلي مفيد آشنا مي شويد .

oبرخي از قسمت هاي طرح كسب و كار را مي نويسيد  .

o با يك نرم افزار تهيهBusiness Planآشنا مي شويد .

oبا هم كار كردن را تمرين خواهيد كرد.
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انتظارات

در بحث ها مشاركت فعال داشته باشيد  .

تمرين هاي داده شده را سرسري نگيريد  .

نقاط ضعف كار خود را شناسايي و اصالح كنيد  .

مالكيت معنوي ايده هاي ديگران را محترم بشماريد  .

يك ايده ي خوب براي تمرين آموخته هايتان داشته باشيد.

انتظارات شما؟
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(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني

Model of the Entrepreneurship Process

Opportunity

Team

Resources

Communication

Creativity Leadership

Business Plan
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شناسايي و ارزيابي

فرصت

كسبتدوين طرح 

وكار

تأمين منابع 

مورد نياز 

اداره بنگاه 

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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خودارزيابي و کسب آمادگي

شناسايي و ارزيابي فرصت

نوآوري و ايده يابي

تدوين طرح كسب وكار

تامين منابع مورد نياز

تاسيس و راه اندازي کسب و کار

اداره بنگاه و تثبيت آن

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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خودارزيابي و کسب آمادگي

oعشروازقبلفرد،هايتواناييوشخصيتيهايويژگيارزيابي

طريقازکارآفرين.گيردميصورتخودش،توسطکاروکسب

هايتواناييومهارتهاارزيابيبهنسبتمختلفهايپرسشنامه

راخودآموزشينيازهايونسبيمهارتهايونمودهاقدامخود

نمايدميمشخص

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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شناسايي و ارزيابي فرصت

oايجاد و افزايش فرصت

oارزش حقيقي و مفهومي فرصت

oخطر احتمالي فرصت

oبازده احتمالي فرصت

oتناسب خطر و بازده فرصت

oتناسب فرصت با مهارتها و اهداف کارآفرين

oموقعيت رقابتي

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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شناسايي و ارزيابي فرصت

oبراي ارزيابي فرصت ابتدا به سواالت زير پاسخ دهيد:

 تامين کننده چه نيازي در بازار است؟( ايده)اين فرصت

مشاهدات شخصي شما درباره اين نياز در بازار چه چيزهايي بوده است؟

شرايط اجتماعي حاکم بر اين نياز کدام است؟

؟چه نوع اطالعات و داده هاي تحقيقاتي توجيه کننده اين نياز بازار است

چه حق ثبت هايي ممکن است براي تحقق اين نياز الزم باشد؟

چه رقابتي در اين بازار وجود دارد؟

بازار و رقابت بين المللي چه وضعيتي دارد؟

هزينه اين فعاليتها از کجا تامين مي شوند؟

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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نوآوري و ايده يابي

oخراج کارآفرين مي بايست پس از کشف فرصت، ايده مناسب را است

.نمايد

oايده انتخابي را به ظهور برساند و به آن نمود عيني بدهد.

oايده را دقيقاً به متن نوشته تبديل نمايد.

oدر صورت امکان ماکتي از ايده را به ساده ترين روش تهيه نمايد.

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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تدوين طرح كسب وكار

o طرح كسب وكار در حقيقت برنامه کاري شما براي راه اندازي يک

.کسب و کار است 

oب يک کسب و کار موفق نياز به يک طرح کسب وکار دقيق و مناس

.دارد

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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تامين منابع مورد نياز

oمنابع مورد نياز براي ايجاد فرصت را مشخص نماييد.

oميزان منابع در دسترس خودتان را مشخص کنيد.

oمنابع حياتي  و حساس را متمايز نماييد.

oيدريسک متقابل هر نوع منبع را تعيين و در مقابل آن بنويس.

oدترتيب دسترسي به هرنوع منبع را با شرايط آن بنويسي.

o از آسان به سخت شروع به تدوين برنامه استفاده ازمنابع
.نمائيد

o هميشه درصدي را براي احتماالت پيش بيني نشده در نظر
.بگيريد

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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تاسيس و راه اندازي کسب و کار

o مرحله به مرحله و براساس طرح کسب و کار به تاسيس و راه

.اندازي مي پردازيد

oه در مرحله تاسيس متوجه مي شويد که برخي از قسمتها نياز ب

.تغيير يا اصالح دارند، اين يک امر عادي است

oهر نوع تغيير و اصالح را در طرح در تناسب با کليه قسمتها

ه انجام دهيد، چه قسمتهايي که انجام شده اند و چه قسمتهايي ک

.هنوز به انجام نرسيده اند

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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اداره بنگاه و تثبيت آن

oشيوه مديريت

oمتغيرهاي کليدي براي موفقيت

oشناسايي مشکالت موجود و مشکالت بالقوه

oاعمال سيستم هاي کنترل براي نظارت

(صولاز ايده تا مح)آشنايي با فرآيند كارآفريني
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مقدمه اي بر طرح كسب و كار

طرح كسب و كار چيست؟

چرا يك طرح كسب و كار تهيه مي شود؟

چه كسي يك طرح كسب و كار را مطالعه مي كند؟

فوايد يك طرح كسب و كار چيست؟



http://www.Beiki.info 17

مقدمه اي بر طرح كسب و كار
طرح كسب و كار چيست؟

o و عناصر داخلي و خارجي مرتبطكه تمامي مكتوبسندي
ا مي باشند ركسب و كار جديد مهميك شروعكه براي استراتژيهايي

توصيف مي نمايد

o ر در حال حاض.مانند اينها پاسخ مي دهدي يكه به پرسشهابرنامهيك
مي شود؟عايدمانمي رويم و چه چيزي كدامين سوه هستيم؟ بكجا

oطرح سرمايه گذاران بالقوه، تامين كنندگان، و حتي مشتريان ممكن است
.كسب و كار شما را بخواهند

o موفق استكسب و كاربه يك ايدهتبديل يك راهكاردرواقع.

o طرح كسب و كار گرچه وضعيت گذشته و حال يك كسب و كار را
ن اي. مؤسسه مي باشدترسيم آيندهتوضيح ميدهد اما هدف اصلي آن 

ا سه تو يك دوره زماني بروز شدهساالنهطرح بطورمتعارف بصورت 
آينده را ، متناسب با نوع كسب وكار و نوع مؤسسه و پنج ساله
قرار ميدهد مورد توجهسازمان 
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مقدمه اي بر طرح كسب و كار

چرا يك طرح كسب و كار تهيه مي شود؟

o براي خود شما از هر كس ديگري سودمندتر مي باشدكسب و كارطرح.

oبه شما اجازه مي دهد كه افكارتان را سازماندهي نماييد.

oنقاط اشتباه شما را تشخيص و يادآوري مي نمايد.

oدبه ديگران نشان مي دهد كه شما صاحب فرآيندي سازماندهي شده مي باشي.

oدر آينده سندي خواهد شد كه افكار گذشته شما را يادآوري مي سازد.

oسندي براي افزايش درآمد شماست.

oابزاري براي استخدام مي باشد.

oشما را صادق نگه مي دارد.

oما باشدمي تواند نقطه شروع مناسبي براي برنامه هاي عملياتي و تاكتيكي ش.
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مقدمه اي بر طرح كسب و كار

چه كسي يك طرح كسب و كار را مطالعه مي كند؟

o ممكن است توسط افراد زير خوانده شودطرح كسب و كار:

 سرمايه گذاران

كارمندان

بانكداران

 پذيرسرمايه گذاران مخاطره

تامين كنندگان

مشتريان

مشاوران

كارفرمايان

كارآفرينان ديگر
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مقدمه اي بر طرح كسب و كار

فوايد يك طرح كسب و كار چيست؟

oبراي كارآفرينان
 كسب و كارهدفمند فهم

موشكافي مفروضات و اهداف

آزمايش استراتژيهاي عملياتي

پيش بيني مقايسه اي با استفاده از نتايج واقعي

ابزار ارتباطي با منابع مالي بيروني

oبراي تامين كنندگان منابع مالي
بيان توانايي كسب و كار جهت پرداخت بدهي يا وام

 شناخت ريسكهاي بحراني و حوادث غيرمترقبه

يك سند مكتوب صريح و خالصه با اطالعات الزم جهت ارزيابي مالي

ارزيابي توانايي كارآفرين در برنامه ريزي و مديريت
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

كاربردهاي طرح كسب و كار يك صفحه اي

چرا يك طرح كسب و كار يك صفحه اي كاراست؟

قواعد اصلي طرح كسب و كار يك صفحه اي

چشم انداز

ماموريت

اهداف

استراتژي ها

برنامه ها

اصالحيه

باورها غلط درباره طرحهاي كسب و كار
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

The POWER and MAGIC of

WRITING
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

كاربردهاي طرح كسب و كار يك صفحه اي

oارائه به ديگران

oالهام گرفتن و انگيزه يافتن

oتحقيق و توسعه

oراهنماي فرآيندهاي داخلي
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

كاربردهاي طرح كسب و كار يك صفحه اي

oارائه به ديگران

 ، اين نوع طرح كسب و كار براي شركت هاي كوچك و متوسط

.  كامل است 

 ، وسيله اي است براي آزمايش ايده ها در جمع مديران ، شركا

.  و كارمندان داربانك

 براي ارائه به سازمان صنايع كوچك و سرمايه گذارهاي

.خصوصي پيش نويس طرح كسب و كار محسوب مي شود 

 طرح را خالصه مي كند  .
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

كاربردهاي طرح كسب و كار يك صفحه اي

oالهام گرفتن و انگيزه يافتن

ره در اگر نمي توانيد چشم اندازتان را ببينيد ، به كمك طرح دوبا

.  مسير درست قرار مي گيريد

 برنامه ريزي وضعيت شغلي
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

كاربردهاي طرح كسب و كار يك صفحه اي

oتحقيق و توسعه

وشته در اين طرح خالصه ايده هاي تاسيس شعبه يا فعاليت جديد ن

.  مي شود 

، يك تصوير مناسب و ساده از كاال يا خدمات در ذهن به سرعت

.  ايجاد مي كند 

 فرآيندي براي برنامه ريزي پروژه هاي اصلي است  .
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

كاربردهاي طرح كسب و كار يك صفحه اي

oراهنماي فرآيندهاي داخلي
 اين طرح كسب و كار براي شركت هاي كوچك و متوسط ، كامل

.  است

 يك طرح كامل سطح شعب و يا شركت هاي وابسته اين طرح در
.  محسوب مي شود 

 فروش) ابزاري است براي برنامه ريزي عملياتي يا سازماني
... (  بازاريابي ، جذب سرمايه ،

ژيك در تشكيالت بزرگ تر ، نقطه ي شروع برنامه ريزي استرات
.  توسط مدير عامل ، همين طرح است 

هنگامي كه وسط سال مي خواهيم تغييرات جدي اعمال كنيم ، اين
.  طرح براي ما روش تغيير را تعيين مي كند 

 طرح كسب و كار اصلي را خالصه مي كند  .
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

چرا يك طرح كسب و كار يك صفحه اي كاراست؟

oساده سازي يك موضوع پيچيده

oتمركز بر مسائل مهم

oبه آساني قابل فهم

oبا ثبات

oانعطاف پذير



http://www.Beiki.info 29

طرح كسب و كار يك صفحه اي

 نوع تمرين آشنا خواهيد شد5در اين بخش با:
تمرين ذهن انگيزي. اي در مواجهه با سئواالت اين بخش ايده ه)1

(جديدي به ذهن شما مي رسد
تمرين تحقيق. (جمع اوري اطالعات مورد نياز از منابع خارجي)2
تمرين تمرکز. هنتان با اين تمرين اولويت ايده ها و مفاهيم در ذ)3

(مشخص مي شود
تمرين خالصه سازي. ت بهتر است داده هاتان را خالصه ، اولوي)4

(بندي و ويراستاري کنيد
تمرين بازخورد. (در انتها نظر سايرين را جويا ميشويم)5
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

قواعد اصلي طرح كسب و كار يك صفحه اي

ي  
دار  ک راه ان  رهر کسب  و کار ، ي  اسب  سف 

ه راهطرح کسب  و کار س  ق  ماسب  ن 
ش 
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

محتويات يك طرح كسب و كار يك صفحه اي✣

از كارتان در آيندهتصوير ذهنييك : چشم انداز✣

چه كاره ايد ؟شما چيست ؟ و فلسفه وجودي (:رسالت)ماموريت✣

ن و قابل اندازه گيري كه به دنبال رسيدن به آمقاصد ويژه: اهداف✣
.ها هستيد

مي شود و راه اندازي و ادارهچگونه اين كسب وكار :استراتژي ها✣
.خواهد كردرشد

ود كه بايد انجام پذيرند تا به اهداف خكارهاي مشخصي: برنامه ها✣
.برسيد
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

چشم انداز

oشما شركت خود را در آينده چگونه تصور مي كنيد؟

oار شرح چشم انداز بايد به گونه اي باشد که شور و هيجان ک

.را بيان کند
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

استاد

مدير

قاضي

؟چه بوده استچشم انداز شما 
…...
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

چشم انداز

oيک چشم انداز خوب

ولين شرکت تاسيس شرکت کنترل الکترونيکي فينيکس به عنوان ا

کنترل فرآيندهاي صنعتي در جنوب غرب

مهندسي گسترش حيطه کاري از فعاليتهاي توليدي به خدمات معتبر

20وارائه ي خدمات تکميلي مهندسي براي رسيدن به سقف درآمد

ميليون دالر در پنج سال 
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

مثال هايي از چشم انداز

:چشم انداز يك پژوهشكده ايراني 
مهمترين و باالترين مرجع تمامي جنبه هاي علوم ،.....  

....دريا در كشور و خاور ميانه-فنون و پژوهش هاي هوا 
: چشم انداز يك شركت صنايع تبديلي كشاورزي 

تبديل شدن به بزرگترين صادر كننده مواد غذايي ..... 
كنسروي جنوب كشور كه كيفيت محصوالت آن زبان زد  

........باشد 
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

 Missionماموريت

است كه آنفردي اساسي و منحصر بهيك مؤسسه ، منظور ماموريت
مؤسسه را از مؤسسات مشابه متمايز مي سازد و دامنه عمليات آن را

.منطقه تعيين مي كند-كاال بر حسب 

چشم آن را در آينده براي تحقق  جهت گيريسازمان ماموريت
شده مشخص مي كندتعريفانداز

دستور العملي كلي براي اينكه در بيانيه ماموريت سازمان ها  
ا گنجانده شود ، يا اينكه مختصر باشد يموضوع هاييچه 

.نداردمشروح ، وجود

گون ادر عمل سازمان ها بيانيه ماموريت خود را با شكل و محتواي گون
:ولي  دست كم شامل دو جزء مهم است،كنند تهيه مي
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

بيانگر ديدگاه و باور هاي اساسي ، ارزشها ، آرزوها و :فلسفه سازماني 
.اولويت هاي مديران استراتژيك سازمان است

است كه سازمان انجام نوع فعاليت هاييشامل :مقصود سازماني 
تمايل به انجام آن ها دارد و نوع سازماني يامي دهد 

.باشدكه هست يا تصميم دارد كه

( Mission Statement)بيانيه ماموريت 

سندي است رسمي شامل گزاره هايي روشن درباره باور هاي اساسي ، ارزش ها ، اولويت
سازمان كه براي تحقق آيندهوجاري هاي هدف گذاري و جهت گيري فعاليت هاي 

  .مندان به آن تنظيم مي شودعالقهوسازمانيافتن چشم انداز مورد نظر
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

ماموريت

oيک نمونه خوب براي مأموريت

هايي چيز. شرکت دامرت ميخواهد وسايل شگفت انگيز توليد کند

پر از جادوي خالقيت و جرقه ي نوآوري ؛ پر از اسرار آينده

شرکت دامرت ، يک شرکت بين المللي توليد کادو و اسباب)

(بازي
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

ماموريت
oچند شرح ماموريت خوب:

oنده تهيه کن:آشپزي آسان )ماآمده ايم تا شمارا از شر پخت وپزهاي وقت گير خالص کنيم

صريح,بامزه,کوتاه(آشپزي نيم ساعتهبرنامه هاي

o برنامه شرکتي که در توليد:هنرهاي ويدئويي)هدف ما به تصوير کشيدن ايده هاي شماست

جمله اي مختصر و مفيد که انگيزه اي کار اين(ويدئويي جايزه اي گرفته استهاي

شرکت را ميگويد

oشرکت يک: کارجو)انتخاب کنيماگربه دنبال موفقيت هستيد بگذاريد کارمندهاتان راما

.منظورش را واضح مي گويد(کاريابي

oاين شرکت با حفاظت در.تستامين امنيت مالي مردم اال.يو.ايهدف شرکت بيمه اي

يا تامين مالي در ,بيماري و از کارافتادگي,اثر مرگ زودرسايجادشده برمشكالت برابر 

(ال. يو.ايشرکت بيمه اي. )کندآرامش خاطر مشتريان را فراهم مي,زمان بازنشستگي

.اين شرکت به فکر مردم است وشرح ماموريت آنها نوع کمکشان را نشان مي دهد
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

ماموريت
oچند شرح ماموريت به دردنخور:

o از رانندگي باشان لذت ببرندو ,توليد سواري و کاميونت هايي که مردم آنها را بخرند

ارش ساده و رک است اما مي توانست دقيق تر ک(شرکت کيسلر)بمانندهمچنان مشتري ما

.را توضيح دهد

oه ي مواد شرکت توليد کنند)ما در کارمان يکي از شرکت هاي پيش تاز و برتر خواهيم بود

,اي از يک شرح ماموريت به سبک قديم نمونه( اوليه صنايع هوائي و خودرو سازي
بدون انگيزه مشخص 

oل که هم برآوردن توقعات مشتري ها با ارائه ي خدمات برتر و بهبود مستمر کيفيت محصو

ببردگذاري سرمايه دارهايمان را باال مشتريانمان را راضي کند و هم ارزش سرمايه

ي هم به هرشرکت ديگر. اصال چيز خاص و به ياد ماندني نيست(خدمات توتال سيستم)

.توانست مربوط باشدمي
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

کارگ روهي  اول
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اهداف

oد تا طي يكسال سازمان بايد به چه چيزهايي دست ياب

موفق جلوه نمايد؟
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

اهداف

o ني است كه هر سازما( مقاصد )اهداف سازماني آندسته از پايانه ها :تعريف

 .خود مي خواهد به آن ها دست يابد“فعاليت هاي”و “بودن”با

Objectives , Goals ,در زبان انگليسي واژگاني نظير , 

Ends, Target ,  Aims , Purposes وجود دارد كه البته در مفهوم و در
 .عمل با هم تفاوت دارند

در . گفته مي شود”مقاصد “ و گاهي هم ” اهداف “ در زبان فارسي اغلب 
و غايي و نهايي و اساسي و اجرايي:گفتمان فارسي از ديگر واژگان مانند 

براي رساندن بهتر منظور كمك گرفته مي شود”اهداف “همراه با واژه …
اهداف نهايي ، اهداف اجرايي: مثال 
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

:اهدافديگربنديتقسيمچند

كوتاه مدتميان مدت، بلند مدت، 

تاكتيكي،استراتژيك،
اهداف داخلياهداف خارجي،اجرايي

اهداف مشخصاهداف كلي،
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

اهداف

oچند نمونه از اهداف
 1/9/97ساخت فيلم آموزشي براي کارکنان تا تاريخ.

 محصول در فصل سوم 6محصول جديد در فصل دوم و 4معرفي
.هزار دالر500افزايش فروش . 1997سال 

 ماه 31هزار دالر تا 120افزايش فروش فصلي هر کارمند تا
.مي

انتخاب ويرايش جديد کتاب راهنماي استخدام.

 روز کاري5توليد و افزايش سفارش هاي ويژه ظرف مدت.

 1997ميليون واحد در 3/1توليد.

 هفته3افزايش تعطيالت به.

برگزاري ميهماني نهار آخر سال با شرکاي تجاري

ورزش حداقل دوبار در هفته.
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چند هدف به درد بخور

o 1997سپورتز اپرل در سال ااهداف شرکت

 ميليون دالر 7، 1997ميليون دالر تا سال 5/5افزايش فروش به

1999ميليون دالر تا 9و 1998تا 

 و 1998هزار دالر سود قبل از کسر ماليات در سال 480کسب

1999فروش تا % 10افزايش آن به 

 و رسيدن به سقف 1997محصول جديد در سال 15معرفي حدود

دالر 750فروش 

 گرفتن مجوزهاي توليدNBA وNFL 30/6/97تا تاريخ

 ماهه چهارم و راه 3عرضه صندوق بيمه جدد کارمندان در

1/1/97اندازي آن تا 
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اهداف

oچند هدف خوب

 ميليون دالر در سال 4تا % 25افزايش ميزان فروش به اندازه

ميليون دالر در 3/6و 1998ميليون دالر در سال 5، 1997

(يک هدف مشخص و قابل سنجش)1999سال 

 401، عرضه مدل % 3کاهش اضافه کار به حداکثرK 30تا

اين )سپتامبر30ژوئن ، اجراي برنامه قدرداني از کارمندان تا 

هدف ميگويد که چه موقع و چگونه قرار است به تقويت روحيه

(افراد پرداخته شود



http://www.Beiki.info 48

طرح كسب و كار يك صفحه اي

اهداف

oچند هدف به درد نخور

کن نتيجه مطلوبش را مشخص نميکند و مم)کم کردن اضافه کار

.(است مشکل ايجاد کند

شود بايد ب)افزايش سوددهي و جريان نقدينگي براي رشد تجارت

(آنرا اندازه گرفت

هيچ راهي براي اندازه گيري آن وجود )تقويت روحيه کارکنان

(هم براي رسيدن به آن ذکر نشده استچيزي ندارد و هيچ 
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استراتژي ها

oدر اين مدت چگونه كسب و كار شما ساخته شده و مديريت

مي گردد؟

oد يك برنامه فراگير سازماني است شامل اقداماتي كه باي

تا سازمان به اهداف كوتاه مدت خود دست صورت پذيرد

دت يافته و مطمئن شود كه نهايتا به اهداف اساسي و بلند م

.خود نايل مي شود 

 (       راهبردي)برنامه ريزي استراتژيك

oن يك به فرايندي از تفكر و عمل گفته مي شود كه به تدوي

استراتژي موثر مي انجامد 
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استراتژي ها

o نمونه هاي خوب

 به روش استراتژيك محصول بدهد ، عالئم 2001شركت در سال

به كمك . مشخص شوند تجاري ، هويت تيم مديريت و در آمدها

.  د يك تصوير بزرگ و استراتژي خروج ، جهت را تعيين مي كن

 فظ رين ها ، دسترسي به آنها موقع نياز حتاستخدام به: كارمندان

مي گويد. در سهام آنها به وسيله ي رضايت شغلي  و مشاركت

براي نيروي انساني . كه هميشه به افراد مناسب نياز دارد 

.  استراتژي دارد 
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استراتژي ها

oنمونه هاي به در نخور

 پول در آوردن ، محدودكردن سرمايه گذاري روي كار و نيروي

راتژي ، با اين استانساني ، بازنشستگي در شصت و پنج سالگي

.همه چيز غلط از آب در مي آيد 

 نمي .مشتري ايده آل كسي است كه كاال يا خدمات ما را بخرد

.  شود همه را راضي نگه داشت 
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برنامه ها

oچه پروژه ها و برنامه هايي در طول يكسال بايد انجام دهيد

تا به اهداف دست يابيد؟

oايي تنها حرف زدن كفايت نمي كند شما بايد چگونگي و چر

.كار را توضيح دهيد
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برنامه ها
o است كه بايد انجام شود كارهاييالزمه اجراي هر استراتژي مجموعه  .

. نياز دارد زمانو پولانجام اين كارها به مقداري 
o يرد بدرستي و در راستاي اهداف صورت پذوقت و هزينهبراي اينكه صرف

هاي زمان برنامهو طرح ها، الزم است مجموعه كارهاي ضروري به شكل 
.  شوند مدونبندي شده  

oار در تدوين هر طرح و برنامه بايد جمله پر سئوال زير را همواره مد نظر قر
:  داد 

؟فرديا واحدتوسط كدام -2؟كاريچه -1
؟منابعيبا استفاده از چه -4؟روشيبا چه -3
؟نتيجه ايبراي چه -6؟مدتيدر چه -5

.بايد انجام پذيرد 
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برنامه ها

o نمونه هاي خوب
ر شركت در نمايشگاه تجاري نيويورك در ژوئن ، لوس آنجلس د

ين كارهاي خاصي را در زمان تعي)شيكاگو در اكتبر سپتامبر و
. (شده انجام ميدهد 

 در سه ماهه ي دوم ، دفتر چه هاي بازاريابي سمينار ماليات
(ي قابل حساب رس).ز رهبر تيم باشد نباب جودوباره تهيه شود ،

o نمونه هاي به درد نخور
 جاري مبهم است و در صد .)افزايش همه ي قيمت ها در سال

. (افزايش مشخص نيست 

معلوم نيست چه كسي ).ايجاد نهادهايي براي جمع آوري اعانه
. (مسوول است 
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کارگ روهي  دوم
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اصالحيه
o بررسي كلي

 واژه ها و عبارت هاي كوتاه ، ضرورت اجراي طرحتان را مي رسانند كليد آيا
؟ 

 آيا چشم اندازتان مفصل ، با اهميت و جالب است ؟

 آيا ماموريت ها محكم و تاثير گذارند ؟

 هدف ها ، مشخص و قابل اندازه گيري هستند ؟

 اين كه چه طور مي خواهيد اين كار را شروع كنيد و در طوالني آن را اداره
كنيد ، در استراتژي ها آمده يا نه ؟

 آيا برنامه ها كاربردي هستند ؟ آيا شما را به اهداف امسالتان مي رسانند ؟

o استراتژي ها ، اهداف و برنامه ها را در ) كوتاه و مرتب كردن متن
.(  خطهاي جدا جدا بنويسيد 

 همه ي كلمه ها و عبارات غير ضروري را حذف كنيد  .

 در صورت لزوم مخفف كلمه ها را بنويسيد .

 اهداف ، استراتژي ها و برنامه ها را به ترتيب اهميت قراردهيد
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اصالحيه

oمخصوصا براي طرح كلي چشم انداز و ماموريت ) ات سازنده ظمالح
)

 هر جمله را به چند جمله ي كوتاه تبديل كنيد  .

 متن را وسط صفحه بنويسيد .

 كنار نكات مهم عالمت بگذاريد تا جلب توجه كنند .

 براي تاكيد از دو فاصله استفاده كنيد  .

 عبارات مهم را ايتاليك بنويسيد .

oتمرين هاي تقويتي
وشته آن قدر چشم انداز ماموريت و استراتژي را بنويسيد و دست كاري كنيد تا از آنها ن

ير قرار و كارمندان مهم را تحت تاثهاي باثباتي در بيايد كه خودتان ، شركا ، تيم مديريت
. دهد 

يت اهداف و برنامه ها را طوري اصالح كنيد كه دقيق و قابل اندازه گيري شوند و مسؤول
.  ها را مشخص كنند 

 قسمت هاي كم اهميت را حذف كنيد هر چه كمتر ، بهتر نظر ديگران را هم بپرسيد .
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طرح كسب و كار يك صفحه اي
(شرکت نرم افزاري)طرح کسب و کار يک صفحه اي 

:چشم انداز

ميليارد دالري كه براي گردش كار هزار شركت برتر اياالت متحده 2گسترش زدتك به يك شركت جهاني 
.انديشي كند شهرهاي بزرگ و نمايندگي هاي دولتي چاره،

داالس و لندن خواهد اداره ي مركزي زدتك در سن فرانسيسكو خواهد بود و مراكزي هم در نيويوزك ،
.داشت 

:مأموريت

. كه هزينه ي كارگرها ، مواد اوليه و نگهداري را كم كند وريراه هاي افزايش بهرهنيافت

:اهداف

سوددهي تا قبل از بهره و ماليات 2002ميليون دالر در سال مالي 900به % 30افزايش در آمد تلفيقي از 
%  55به %5/46ميليون دالر افزايش سود ناخالص از 90

. 31/12/2002سيستم جديد تا تاريخ 600راه اندازي حداقل 

.  2002مشتري فعلي به سمت محصول اينترنتي زدتك تا آخر سه ماهه ي دوم 400سوق دادن حداقل 
ميليون دالر 50ميليون دالر در سه ماهه ي دوم ،25فروش مارس ؛31معرفي محصول جديد اينترنتي تا 

.ميليون دالر در سه ماهه چهارم85در سه ماهه ي سوم و 

كاهش مهلت پرداخت بدهي از . هزار دالر 300هزار دالر به 250افزايش فروش به ازاي هر كارمند از 
.  31/12/2002هزار تا تاريخ 36رسيدن به تعداد . 30/6/2002روز تا 45روز به 60
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(شرکت نرم افزاري)طرح كسب و كار يک صفحه اي 

:استراتژيها

.  نعت در بازاريابي و يافتن راه حل صهم راهي و شراكت با پيش تازان : شركا 

اي بر برنامه هاتقدم ساخت يافتگي بر سفارشي بودن ، قواعد تجاري در بر: روي كرد محصول 
مرسوم

. تعهد تشكيل يك تيم مسوول و م، در دسترس بودن نيروي انساني و سيستم ها : منابع گسترش 

. اجراي برنامه هاي تشويق كارمندان براي جبران خدمات آن ها 

:برنامه ها

.  15/1ايجاد برنامه جامع استخدام و ابقاي كارمندان تا تاريخ 

15/4اتمام آزمايش بتا براي طرح اجراي جريان فرآيند تا 

. 31/7طرح و نقد جهاني مشتريان براي به اشتراك گذاشتن عمل كردهها و نتايج تا تاريخي راه انداز

. در لندن 31/10در داالس و 31/8اتمام بهسازي امكانات تا 

/ 31/10اجراي سيستم گزارش مالي در سطح طرح به ازاي بدهي تا 

/ 30/11اجراي برنامه ي تقويت توانايي هاي حرفه اي 

. 2002اجراي آن تا سه ماهه ي چهارم 30/6برنامه ريزي براي اتوماسيون اجباري فروش تا 
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طرح كسب و كار يك صفحه اي
(المپ رنگ تاب)طرح كسب و كار يک صفحه اي 

:چشم انداز 
.دنيايي رنگارنگ براي همه مي سازيم ، كافي است رنگ دلخواهتان را انتخاب كنيد 

:ماموريت 
.ما المپهايي با رنگ هاي رنگين كمان توليد مي كنيم ؛ المپ هايي كه مي توانند به هر رنگي در آيند 

:اهداف 

هزار المپ در سال اول 100توليد 

درصدي توليد در سه ساله اول 10افزايش 

سهم بازار المپ در سه سال % 50گرفتن 

توليد حداقل سه محصول جديد در هر سال 

:ها ي استراتژ
كارمندان به صورت قرار% 80استخدام ، تبليغ در تلويزيون و روزنامه ، (مانند چراغ خواب )توليد المپ كم مصرف

گسترش توزيع از تهران به ديگر شهرها ، دادي 

:برنامه ها 

سه ماه كار تحقيقاتي آزمايشگاهي براي رسيدن به بهترين روش توليد انبوه 
المپ مصرف عمومي و المپ قوي و پروژكتور المپ اتاق كودك ،توليد به ترتيب المپ چراغ خواب ،

توليد در كارگاه در سال اول و بعد گسترش كارگاه به كارخانه 
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طرح كسب و كار يك صفحه اي

باورها غلط درباره طرحهاي كسب و كار
o نباشندمکتوب مي توانند طرحهاي تجاري.

oبراي اينکه خوب باشند بايد طوالني باشند.

oلي از نوشتن آنها جذب سرمايه استصهدف ا.

oديگران راحت تر مي توانند طرح كسب و كار بنويسند.

oيسيدشما ميتوانيد و بايد طرح كسب و كارتان را خودتان تنهائي بنو.

oنوشتن اين برنامه شش ماه طول ميکشد و کلي از وقت صاحبکار
.کارکنان اصلي و مشاوران شرکت را ميگيرد

oاگر هم تمام بشود در کتابخانه خاک ميخورد.

oطرح كسب و كار مال فعاليت هاي بزرگ.کار من خيلي کوچک است
.است

oطرح كسب و كار الزم ندارم. من ميدانم دارم چيکار ميکنم.

o من پولش را دارم که يک مشاور بگيرم و او اين برنامه را برايم
همين کافيست. بنويسد 


