
کاراصول تهیه یک طرح کسب و 
Elements of a Business Plan

سهراب دل انگیزان

عضو هیات علمی دانشگاه رازی



.علت های تهیه یک طرح کسب و کار را بگیرد•

.تعریف طرح کسب و کار را بیاموزد•

.چار چوب یک طرح کسب و کار را یاد بگیرد•

.نتایج ابزاری یک طرح کسب و کار را بیاموزد•

متوجه شود که چه افراد و در چه زمانهایی باید طرح کسب و •

.کار تهیه کنند

.گیرندگان و مطالعه کنندگان طرح کسب و کار را بشناسد•

.چهار عامل مهم برای یک کسب و کار جدید را یادبگیرد•

اهداف یادگیری
:در این قسمت فراگیر باید 



:با خودمان رو راست باشیم 

ما واقعاً می توانیم این مفهوم فرصتی را به پول 

تبدیل کنیم؟

آیا انجام این طرح واقعاً اثر خوبی روی من و 

سرمایه گذاران خواهد داشت؟

آیا اجرای این طرح واقعاً بر ارزش سهام 

سهامداران خواهد افزود؟



:طرح کسب و کار ما را هدایت می کند تا 

.نگرش روشنی نسبت به هدفمان پیدا کنیم1.

درک صحیحی از فرصت  کسب و کار از طریق تامین2.
ت نیازهای واقعی مشتری و حفظ مشتریان واقعی  بدس

.آوریم

فاوت بین منابع متفاوت و رقیب تامین رضایت مشتری ت3.
.قائل گردیم

امکان تمرکز روی منابع، سازماندهی، همکاری و 4.
برای تامین  نیازهای واقعی بین منابع همگرایی را 

.بوجود می آورد



:نکته 

یمتنظومطالعهبدونکهافرادیمیدهدنشانمطالعات

درکنند،میکاربهاقدام(BP)کاروکسبطرح

ربازاواقتصادیخیزهایوافتومشکالتمقابل

وورشکستگیاحتماللذا.دارندکمتریتوانکار

.شودمیزیادشانموفقیتعدم



:تعریف طرح کسب و کار

ردمودرجامعوتوصیفیاینوشتهکاروکسبطرحیک

گزارشیحاویطرحاین.استموسسهیککاروکسب

هایروششرکت،خدماتیاتولیداتخصوصدردقیق

منابعبازاریابی،استراتژیمشتریان،وبازارتولید،

هاینیازتامینوساختهازیربهنیازتشکیالت،انسانی،

.باشدمیآنهاازاستفادهنحوهومالیتامینمنابعمالی،

فرصتیککردناجراییومدیریتطرحخالصهبیانبه

.گویندکاروکسبطرحرااقتصادیجدید



یک طرح کسب و کار چیست؟

مجوز فعالیت

قانونی

فرایندی  طراحی شده است که

.افزایش احتمال موفقیت نتیجه آن است

برنامه

عملیاتی

شواهد فعالیت دالیل فعالیت

واضح قانع کننده

برنامه کار
مطالعه 

امکان سنجی



و چرا به نوشتن یک طرح کسب

کار نیاز داریم ؟

راارزیابیخودامکانطرحاینچون

طرحاینازوکندمیفراهممابرای

:کنیممیاستفادهزیرموارددر



رداینکهدرکودقیقتعریفی

هبراهستیمکاریوکسبچه

.دهدمیما

:درک صحیح 



:درواقعیوارسییکبرای

قبلیفرضایپیشبازبینی•

قوتوضعفنقاطبررسی•

سوالهابهمناسبپاسخ•

یگرانداینکهازقبلروپیشکاروکسبوایدهواقعینقد

گردندمطلعآناز



:یک تست امکان پذیری را فراهم می کند 

آیا ایده ما عملی است؟•

آیا این ایده می تواند جریان نقدی پایدار فراهم کند؟•

آیا به سمت سود دهی می رود؟•

به چه نوعی از کمکهای مالی نیاز دارید؟•

آیا می توانید بدهی های خود را بازپرداخت کنید؟•

موانع موفقیت شما در این راه چیست؟•



:برای گرفتن تصمیمات بهتر 

جمع آوری اطالعات قبل از اینکه به انها نیاز مند •

.شویم باعث اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر می شود

ا برنامه کاری، دیدگاهی سازمان یافته در مواجهه ب•

.مسائل فراهم می کند



:به عنوان راهنما و ابزار اندازه گیری 

طولدرراهنماییعنوانبهکاروکسبطرح

ردراپیشرفتمانتادهدمیامکانمابهمسیر

هاندازشدهریزیبرنامهانتظاراتبامقایسه

.بگیریم



:به عنوان ابزار تامین مالی 

هایدنهایتا  کهاستمدرکیکاروکسبطرح

عنوانبهراشماآمیزمخاطرهکاروکسب

واشرکبهبالقوهگذاریسرمایهفرصتیک

.فروشدمیشماکنندگانتامین



:به عنوان یک وسیله ارتباطی 

رقابت،اهداف،تعریفزمینهدرطرحاین

ینااز.کندمیکمکشمابهپرسنلومدیریت

نوعیتواندمیشغلیطرحتهیهفرایندرو

بهارکوکسبازارزشمندبینانهواقعبررسی

.آیدحساب



یک طرح کسب و کار چه ابزارهایی در 

اختیار ما قرار می دهد؟

ابزار ارتباطی

ابزار

عملیاتی
ابزار 

تحلیلی



یک طرح کسب و کار چه موقع و برای 

چه کسانی الزم است؟

یک کار آفرین 

یک شرکت در جوینده شریک

شرف تغییر
یک شرکت در 

شرایط مشکل و 

دردسر

یک فرد دارای 

ایده

یک کسب و کار 

جوینده سرمایه



د؟چه کسی طرح کسب و کار را مطالعه میکن

موسسان
بانکها

افراد 

سرمایه 

گذار

بنگاههای 
با تولید 

نسبی

بنگاههای
سرمایه مخاطره

پذیر

کارکنان



چهار عامل مهم برای یک کسب و کار 

:جدید
وحسابرسیحقوقی،چوننیازیموردخدمات

.دشوناخذبیرونازاستبهتر...وتبلیغات

ریمبگینظردرشرایطیهردررافایده–هزینهعقلحتماً 

.یمکنواردرارفتهدستازفرصتهایهزینهمحاسباتدرو

قوانینمثل،مانیستنداختیاردرکهدارندوجودعواملی

مواجههبرایبایدکه...وتورم،نرخبهره،نرخمحیطی،

.داشتبرنامهآنهادرتغییرهرنوعباهموارهشده

داشتهاحتمالیمانعوخطرنوعهربرایآمادگییک

.باشیمداشتهپذیرانعطافهایبرنامهوباشیم

برون 

سپاری

فرصت

ازدست رفته

عوامل 

بیرونی

خطر

و مانع



.علت های تهیه یک طرح کسب و کار را یادگرفته باشیم•

.تعریف طرح کسب و کار را یاد گرفته باشیم•

.چار چوب یک طرح کسب و کار را یاد گرفته باشیم•

.یمنتایج ابزاری تهیه یک طرح کسب و کار را یاد گرفته باش•

و فهمیده باشیم که چه افراد و در چه زمانهایی باید طرح کسب•

.کار تهیه کنند

.اشیمگیرندگان و مطالعه کنندگان طرح کسب و کار را شناخته ب•

.چهار عامل مهم برای یک کسب و کار جدید را شناخته باشیم•

:تا اینجا باید 



اصول تهیه یک طرح کسب و 

(2)کار 
Elements of a Business Plan

سهراب دل انگیزان

عضو هیات علمی دانشگاه رازی



:اهداف یادگیری
:پس از پایان این بخش از فراگیر انتظار می رود 

.بخش های اصلی یک طرح کسب و کار را بشناسد•

ب مطالب مختلفی را که باید در هر یک از بخشهای اصلی طرح کس•

یح را بنویسند و توض..( شامل معرفی، خالصه مدیریتی و ) و کار 

.  دهند

مک مسائلی را که می تواند در بهتر شدن طرح کسب و کار به او ک•

.کند، رعایت کند

، آشنا با منابعی که می تواند در نوشتن طرح کسب و کار کمک کند•

.شود



:سرخط های مهم یک طرح کسب و کار 

معرفی طرح: 1بخش 

خالصه مدیریت: 2بخش 

نوع صنعت، سازمان و محصوالت و خدمات: 3بخش 

برنامه بازار یابی: 4بخش 

برنامه عملیات و تولید: 5بخش 

ساختار سازمانی: 6بخش 

برنامه زمان بندی: 7بخش 

موانع و ریسکها: 8بخش 

برنامه مالی : 9بخش 

نتیجه گیری: 10بخش 



(خالصه روکش ) معرفی طرح : 1بخش 

اشاره به موضوع محرمانه بودن گزارش با ذکر ماخذ حمایت 1.

کننده قانونی

نام و نشانی شرکت 2.

نام و نشانی مالکین3.

نام و نشانی افراد کلیدی مرتبط با طرح و ذکر نوع ارتباط4.

دو ظرفیت تولی( کاال یا خدمات) عنوان محصول یا محصوالت 5.

ذکر میزان کل سرمایه گذاری به تفکیک ثابت و متفیر 6.

ذکر میزان اشتغال طرح 7.



(خالصه اجرایی ) خالصه مدیریت : 2بخش 

توصیف زمینه کسب و کار و اصل موضوع1.

فرصت و استراتژی2.

پروژه ها و بازار هدف3.

مزیت های رقابتی4.

سود دهی و پتانسیل جمع آوری آن5.

(افراد کلیدی)تیم کاری 6.

پیشنهادها7.



نوع صنعت، سازمان و محصوالت و : 3بخش 

خدمات

چشم انداز صنعت1.

شرکت و زمینه کسب و کار2.

محصوالت یا خدمات3.

استراتژی ورود و رشد4.



:این قسمت مهمترین بخش طرح کسب و کار بوده و شامل دو بخش کلی است

تحقیق و تحلیل بازار•
مشتریان-

اندازه بازار و روندهای آن-

تخمین سهم بازار و فروش-

ارزیابی اینده بازار-

رقابت، حساسیت ها و خطرها-

استراتژی بازار یابی•
قیمت گذاری-

تبلیغات-

شیوه فروش-

توزیع-

سیاستهای خدمات پس از فروش و گارانتی-

برنامه بازار یابی: 4بخش 



برنامه عملیات و تولید: 5بخش 

چرخه عملیات•

پالن چیدمان ماشین آالت، مکان)محل جغرافیایی •

(دقیق اجرای طرح

عوامل، موانع، برنامه )تسهیالت و بهسازی •

(کیفیت

استراتژی ها و برنامه های تولید•

وضعیت های قانونی و اداری•



ساختار سازمانی: 6بخش 

ارها به چارت سازمانی فعالیت که در آن تقسیم فعالیتها و ک•

.وضوح مشخص شده باشد 

سته بندی لیست تفکیکی کلیه پرسنل مورد نیاز بر اساس د•

های تولیدی، تحصیلی، مهارتی، جنسی و رده های 

.سازمانی

وابق و لیست دقیق افراد کلیدی و مدیران اجرایی با ذکر س•

علت انتخاب و توانایی آنها



برنامه زمان بندی: 7بخش 

عملیات ساختمانی و محوطه سازی•

انعقاد قرار داد انتقال تکنولوژی•

اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی•

خرید دستگاههای تاسیساتی•

خرید ماشین آالت و تجهیزات تولیدی ساخت خارج•

...خرید ماشین آالت و تجهیزات تولیدی ساخت داخل و •

تهیه مواد اولیه•

راه اندازی و تولید آزمایشی•

راه اندازی تجاری•



موانع و ریسکها: 8بخش 

موانع احتمالی مکانی•

موانع احتمالی بازاری•

موانع احتمالی قانونی•

موانع احتمالی تکنولوژیکی•

موانع احتمالی سیاسی•

موانع احتمالی فرهنگی•

موانع احتمالی مالی و بانکی•

موانع احتمالی پرسنلی•



برنامه مالی : 9بخش 

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح•

منابع مالی الزم برای فعالیت تولید و ادامه•

میزان سودآوری قابل انتظار و ریسکهای مالی احتمالی•

صورتهای مالی اساسی•

جریان وجوه نقد وبودجه بندی عملیاتی•

ره در طول دو( پیش بینی)نسبتها و اهرمهای مهم فعالیت •

اجرای طرح

مقایسه عملکرد مالی طرح ما با موارد مشابه•

بررسی عملکرد طرح برای یک دوره مالی مشخص•



نتیجه گیری: 10بخش 

جمع بندی مراحل متفاوت طرح•

تدوین جداول توافقی مورد نیاز استنتاج های نهایی•

محاسبه نرخ های سودآوری، بازدهی داخلی و سایر •

اهرمهای مهم مالی

مقایسه طرح با سایر طرحهای مشابه از نظر هزینه و •

سودآوری و نرخ بازده داخلی

اعالم نظر در خصوص مهمترین مزایای اجرای طرح•



بروشورها، کاتالوگ ها و مدارک مربوط به تولید•

ارزیابی دارائیها•

سوابق و گزارش عملکرد مالی و گزارش بازرسان•

مدارک قانونی•

سوابق شغلی مدیران•

نتایج تحقیقات بازار•

.سایر اطالعات مهم و مرتبط•

:ضمائم 



:تا اینجا از فراگیران انتظار می رود تا

.بخش های اصلی یک طرح کسب و کار را شناخته باشند1.

مطالب مختلفی را که باید در هر یک از بخشهای اصلی طرح 2.
ند و را بنویس..( شامل معرفی، خالصه مدیریتی و ) کسب و کار 
.  توضیح دهند

مسائلی که می تواند در بهتر شدن طرح کسب و کار به آنها3.
. کمک کنند شناسایی نموده باشند

ند، با منابعی که می تواند در نوشتن طرح کسب و کار کمک ک4.
.آشنا شده باشند



:تکلیف 

یت بر اساس آنچه در این قسمت یادگرفته اید برای فعال•

مورد انتخاب خود یک طرح کسب و کار تهیه نموده و 

.ارائه نمائید



ه و پایان قسمت معرفی نحوه تهی

تدوین یک طرح کسب و کار


