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 مبانی طراحی کسب و کار

 آن نوشتن چرایی و کار و کسب طرح

. باشدمی همراه مخاطراتی با اغلب جدید کار و کسب نوع هر ایجاد و کارآفرینی
 ررسیب و مطالعات انجام برای مناسب الگوی و نقشه یک از استفاده اهمیت موضوع این

 آشکار را هاآسیب و مخاطرات این رسانیدن حداقل به و فعالیت شروع از قبل جامع
 .سازدمی

 کارهای و بکس بهتر مدیریت و بینیپیش برای ابزاری عنوانبه کار و کسب برنامه
 یشرفتپ ارزیابی و نظارت ها،اولویت به توجه طریق از کار این. باشدمی جدید یا و موجود

 طرحی، چنیناین. گیردمی صورت شده تعیین پیش از اهداف دستیابی به کمک و کار
 برای را الزم هایآمادگی کار و کسب مختلف مراحل در تا سازدمی قادر را کارآفرینان

 .آورند دست به هابرنامه پیشبرد

 برای زمال سرمایه و کنید ترسیم را خود کار و کسب مالی اندازچشم توانیدمی شما
 ارک و کسب اندازیراه برای الزم سرمایه اگر همچنین. کنید محاسبه را آن اندازیراه

 البق در را آن و نوشته کاغذ روی بر را  خود هایایده توانیدمی باشید، نداشته را جدید
 ذهنی هایایده هم تا دهید ارائه گذارانسرمایه به منسجم کار و کسب برنامه یک

 ذارگسرمایه به را کار این واقعی هایخطرپذیری و منافع هم و دهید انتقال را خودتان
 . دکنی متمایل تانایده زمینه در گذاریسرمایه به را هاآن و داده نشان خود مخاطبان و

 (BP) 1کار و کسب طرح تعریف

 جموعهم یک کار و کسب مورد در جامع و توصیفی اینوشته کار و کسب طرح یک
 تولید، هایروش خدمات، یا تولیدات درخصوص دقیق گزارشی حاوی طرح این. است

                                                      

1  Business plan (BP) 
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 تأمین و هاتزیرساخ به نیاز تشکیالت، انسانی، منابع بازاریابی، راهبرد مشتریان، و بازار
 .باشدمی هاآن از استفاده نحوه و مالی تأمین منابع مالی، نیازهای

 کار و کسب طرح نوشتن فواید

 و ریپذیامکان بررسی کار، و کسب طرح نوشتن دلیل ترینمهم شاید و اولین
 فرینکارآ خود این دیگری کس هر از پیش. است کار و کسب یک انجام پذیریتوجیه
. مایدن حاصل اطمینان رو پیش تجاری فرصت بودن سودآور به نسبت باید که است
 به و ارندد فرصت یک بودن خوب به نسبت کلی و مبهم تصوری کارآفرینان بیشتر

 برخی از است ممکن دارد، وجود کار و کسب فضای در که متغیرهایی تعدد یواسطه
 اهمیت مک باعث هاجنبه بعضی بر اندازه از بیش توجه کهآن یا نمایند، غفلت پارامترها

 از چهارچوب یک در کار و کسب اطالعات کردن مکتوب. شود هاقسمت سایر دیدن
 .آوردمی پدید کارآفرین برای را ترجامع تحلیل امکان شدهتعیینپیش

 در ،کندمی کمک شرایط تحلیل به کهاین بر عالوه کار و کسب طرح نوشتن
 کهاین هب توجه با. باشد مؤثر بسیار تواندمی نیز اجرا ینحوه خصوص در گیریتصمیم

 و بکس مختلف زوایای یدرباره نوشتن است، اجرایی یبرنامه یک کار و کسب طرح
 هابخش مابین موجود هایناسازگاری و اجرا یبالقوه مشکالت که شودمی باعث کار

 .شود اندیشیده هاآن برای الزم راهکارهای و شده شناسایی

 به آن یارائه امکان که معنا این به است رسمی سند یک کار و کسب طرح
 امکان شکل این به ایده کردن مکتوب. دارد وجود سازمانیبرون و درون نفعانذی

 سبک مناسب بازدهی یا ضرورت به نسبت هاآن کردن متقاعد و دیگران به آن انتقال
 اشد،ب نشده مستند مناسبی شکل به ایده یک که هنگامی تا. آوردمی فراهم را کار و

 .ندارد وجود آن رد یا پذیرش نهایت در و نقد تحلیل، بررسی، امکان
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 نویسند؟ می را کار و کسب طرح موقع چه

 ادیاقتص و فنی نظر از طرح خود که است نیاز کار، و کسب طرح نوشتن از قبل
 2نجیسامکان مطالعه  همان یا توجیهی طرح تهیه توسط کار دو این. شود سنجیامکان

(FS )شودمی انجام. 

 ناوریف و بود خواهد سودده طرح که معنا این به بود پذیرتوجیه طرح کهصورتی در
 طرح تهیه سراغ گاهآن بود، خواهد دسترس در طرح اجرای برای الزم فنی تجهیزات و

 . رویم می کار و کسب

  

                                                      

2  Feasibility Study (FS) 

مطالعه امکانسنجی
(FS)

طرح کسب و کار  
(BP)
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 منابع مورد رجوع

 نندک کمک کار و کسب برنامه تنظیموتهیه در شما به توانندمی که منابعی

o سازمان کوچک، صنایع سازمان) وابسته هایسازمان و صنایع وزارت 

 (صنعتی هایشهرک صنایع، نوسازی و گسترش

o هابانک 

o آموزشی موسسات و هادانشگاه 

o همیاری سازمان دانشگاهی، جهاد) مستقل هایسازمان و نهادها 

 (اشتغال

o کل ادارات بازرگانی، هایاتاق) وابسته هایسازمان و بازرگانی وزارت 

 ... (و هااستان بازرگانی

o اجتماعی رفاه و کارتعاون ، وزارت 

o کشاورزی وزارت 

o استانی و شهری دولتی مراکز 

o تخصصی هاینشریه و هاکتابخانه  

o اینترنت 
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 کار و کسب طرح انواع

o خالصه طرح 

 متقاعد برای کافی اطالعات حاوی صفحه 15 تا 11 بین 

 گذار سرمایه کردن

 اندهنداشت قبلی فعالیت که ستاسی تازه هایشرکت برای 

 طرح ارائه تمایل صورت در و گذارانسرمایه نظر جلب جهت 

 کامل

 معرفی به نیاز و استشده شناخته شرکت که درصورتی 

 ندارد

o کامل طرح 

 مالی تامین منظور به بیشتر و صفحه 41 تا 21 بین 

 داریم نیاز کارمان و کسب برای باالیی مبالغ به وقتی 

 انجام آن در سال 5 تا هادرآمد و هاهزینه بینی پیش 

 گیردمی

 شودمی آورده توسعه و تحقیق مراحل جزئیات 

 شودمی ذکر پیوست در کامل بطور مالی اطالعات 

o عملیاتی طرح 

 باشد صفحه 111 تا تواندمی حتی و صفحه 41 معموال 

 تاس فعالیت درحال و شده تاسیس قبال که کاری و کسب 

 و مشی خط راهنمایی، دریافت برای مهمی بسیار منبع 

 باالست رده مدیران برای کمک

 است شرکت های فعالیت حرکت مسیر نقشه یک 

 شودمی ذکر آن در جزئیات 
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o وام طرح 

 یلذ عناوین شامل معموال و شودمی تاکید طرح مالی جوانب بر بیشتر

 :است

 مدیریتی خالصه 

 شرکت مالکیت 

 مالی برنامه 

 شده بینی پیش زیان و سود 

 شده بینی پیش نقدی جریان 

 شده بینی پیش ترازنامه 

 ضمائم 

o جدید خدمت یا محصول توصیفی طرح 

 ندارد اشاره مالی مسائل به چندان 

 خود خدمات و محصوالت پشت در شرکت  که هایی ایده 

 شود می ذکر دارد

 میزان و الزم سرمایه دانیمنمی هنوز که شروع برای 

 .است مناسب است، چقدر سودمان

 :شامل

 خدمات یا محصوالت توصیف و هاویژگی 

 مشابه خدمات یا و محصوالت با رقابتی مقایسه 

 خدمات یا محصوالت از مشتری رضایت نحوه 

 استفاده مورد هایفناوری 

 فروش از پس خدمات 

o مالی طرح 



 

7 

 و محصوالت و هااستراتژی شرکت، به ایاشاره هیچ 

 شودمی ذکر ارقام و اعداد فقط و شودنمی خدمات

 رد و شودمی گرفته نظر در طرح سنجیامکان بررسی برای 

 .شودمی نگارش کامل طرح آن ادامه

o بازاریابی و فروش طرح 

 بازاریابی هایهجمه و فروش هایبرنامه ریزیبرنامه برای 

 .شودمی تهیه خدمات یا محصوالت
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  کار و کسب طرح هایبخش

 ات گیردمی قرار بررسی و بحث مورد متعددی هایسرفصل کار، و کسب طرح در
 دموار و سودآوری میزان و تولید نحوه ،(خدمت یا) محصول بازار کارآفرین، توانمندی

 وجود کارو کسب طرح برای مشخصی و ثابت فرمت و الگو اما نماید؛ بررسی را مشابه
 .اردد بستگی آن تهیه اهداف و مخاطبان نوع به کارو کسب طرح یک محتویات. ندارد

جموع ، که از ماندگرفته نظر در منظور این برای را متفاوتی هایسرفصل مختلف، مراجع
 شود. های زیر به عنوان الگوی پیشنهادی معرفی میبخش هاآن

 هاییبخش چه شامل کار و کسب طرح یک که گفت تواننمی مشخص بطور
 ،طرح ارائه مخاطب و طرح تهیه هدف کار، و کسب نوع به توجه با چون است

 و کسب هایطرح در عموما که اصلی بخش 9 ادامه در. کندمی تغییر آن هایقسمت
 : دهیممی شرح را شودمی پرداخته آن به کار

 مدیریتی یخالصه -1

 شرکت معرفی -2

 (سازماندهی) سازمانی برنامه -3

 خدمات یا محصول مشخصات -4

 اجرا و تولید عملیات، برنامه -5

  بازاریابی برنامه -6

 مالی برنامه -7

 ریسک مدیریت و ارزیابی -8

 هاپیوست -9
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 مدیریتی یخالصهگام اول : 

 این. باشدمی طرح برجسته اطالعات از صفحه دو تا یک حدود شامل خالصه
 آن بجذ باید و خوانده را آن ابتدا در بالقوه گذارانسرمایه زیرا است مهم بسیار خالصه

 خشب همین از شما وکار کسب طرح نهایی تاثیر. بخوانند نیز را طرح ادامه تا شوند
 طرح گویای کامال باید و است پراهمیت بسیار بخش این. گیردمی سرچشمه کوچک

 .باشد شما کلی

 نویسیدب هابخش سایر تکمیل از پس و آخر در را بخش این کنید سعی :توصیه

 نوشتن خالل در را کلیدی اطالعات تمام هم و دارید اشراف هاجنبه تمام به هم که چرا
 ایدیافته هابخش دیگر

 :شودمی بیان ذیل موارد مدیریتی خالصه در معمول بطور

 (هااستراتژی و اهداف ماموریت،) کار و کسب طرح از مختصری 

 شرکت یا و مجریان تخصص از مختصری 

 خدمات و محصوالت از مختصری 

 بازار وضعیت و هدف بازار بر مروری 

 وکار کسب ایده پذیربودن امکان تبیین 

 تهداش کارمان و کسب از کلی دید یک کندمی کمک ما به مدیریتی ی خالصه
 .شودمی آن دهیجهت و طرح شدن پارچه یک باعث و باشیم

 :مدیریتی خالصه کاربردهای

o فرستیممی را طرح که جایی کنیممی احساس اگر: طرح از محافظت 

 یافتدب کسانی اختیار در است ممکن یا و نکند قبول را طرح است ممکن

 ودنم ارسال را مدیرتی خالصه تنها ابتدا توانمی خواهید،نمی شما که
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o بصورت  مدیریتی خالصه که درصورتی: طرح خواننده توجه جلب

 باال طرح پذیرش احتمال شود، نوشته انگیز هیجان و مفید خالصه،

 .رودمی

 شرکت معرفیگام دوم : 

 چگونگی و تاریخچه و نمایید معرفی را خود موجود مجموعه باید بخش این در
 را اهدافتان پیشبرد در هاآن نقش و کلیدی افراد همچنین. نمایید بیان را حضورش
 اصلی نگذاراسرمایه و سازمانی ساختار و شده ثبت شرکت نوع همچنین. کنید مشخص

 ایدننموده دایجا را شرکتی هنوز و هستید راه ابتدای در اگر البته. شوندمی معرفی شرکت
 ولی دهش محسوب ثبتی شرکتِ از مستقل که دهید ارائه را اطالعاتی باید بخش این در
 ثبت ار هستید مایل که شرکتی نوع و هوشمند هایسرمایه مانند هستند آن ملزومات از

 .آن با رابطه در اطالعات و... (  و عام سهامی خاص، سهامی محدود، مسئولیت) نمایید

 و دخو از کامل ایپیشینه ارائه با تا است خوبی فرصت بخش این :توصیه

 بحث البته. دبگذاری طرح بالقوه گذارانسرمایه فکری فضای بر مثبتی تأثیر تان،مجموعه
 .نکنید فراموش را صداقت

  3(سازماندهی) سازمانی برنامهگام سوم : 

 کار و سبک مالکیت شکل که است کار و کسب برنامه از قسمتی سازمانی ساختار
 تفعالی اگر. دهدمی شرح را است سهامی یا و مشارکتی شخصی، مالکیت که نوپا

 مهم ت،اس سهامی اگر یا کنید معین را آن مدت باید است مشارکتی شما کارآفرینانه
  مدیران سوابق چکیده و هانشانی و هانام سهام، انواع موجود، سهام میزان که است

 را خود ارک و کسب سازمانی ساختار همچنین شود، عنوان تفصیل به شرکت وکارکنان
 .ماییدن قید را تشکیالت اعضای هایمسئولیت و اختیارات حدود آن در و کنید معین

                                                      

3  Organizationan Plan 
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 دبای شما معرفی. کنید معرفی کامل را خود گروه کلیدی و مهم افراد همچنین
 هدافا کردن محقق برای الزم تجربه و مهارت استعداد، از فوق افراد که باشد آن بیانگر
 ستنده مندعالقه ویژهبه شما طرح کنندگانمطالعه. هستند برخوردار شده بینیپیش
 یابیبازار مدیریت مالی، مدیریت ،(ارشد اجرایی) مدیرعامل قبیل از مهم وظایف بدانند

 ارهاش حتما نیز موضوع این به دارند، عهده به کسانی چه را تولید مدیریت فروش، و
 .کنید

 رزومه و شودمی ذکر پاراگراف یک حد در را شخص هر سوابق خالصه :نکته

  .شودمی آورده پیوست در هاآن کامل

 اص،خ هایتخصص با صنعتی مشاورین مثل بیرونی پشتیبانی خدمات از اگر
 برای یا و کنیدمی استفاده بازاریابی یا عمومی روابط هایآژانس حسابداران، حقوقدانان،

 وعن چه دهید توضیح و کنید ذکر را هاآن هستید ریزیبرنامه حال در آنان از استفاده
 گرفت؟ خواهید هاآن از را خدماتی

 و نیاز مورد افراد تعداد کار، نیروی مورد در جزئیاتی بخش این در همچنین
 ار،ک نیروی جذب هایهزینه نیرو، این به دسترسی چگونگی کدام، هر هایتخصص

 هک آموزشی هایدوره اید،گرفته نظر در افراد این برای که تشویقی هایطرح مزایا،
 .کنید ذکر را مطالبی... و کرد خواهید طراحی هاآن علمی سطح افزایش برای

 خدمت یا محصول مشخصاتگام چهارم : 

 دهید، ارائه خواهیدمی که را خدمتی یا محصول که رسیده فرا آن زمان حال
 و ودهب فرد به منحصر شما محصول که دهید نشان باید که اینجاست. دهید توضیح

 .برسد موفقیت به مشتری جذب در تواندمی

o محصول، دهید، ارائه خواهیدمی چیزی چه که نمایید مشخص ابتدا 

 فرآیند یا خدمت

o ،کنید معرفی را آن دوم. 
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o ،انبی را آن از استفاده مزیت و بودن فرد به منحصر اهمیت، دالیل سوم 

 .کنید

o ذکر را محصول توسعه های طرح و گرفته صورت تحقیق پایان در و 

 .کنیدمی

 وی به خطاب را کار و کسب طرح که سازمانی یا فرد به توجه با بخش این در
 بحث مه که صورتی به شوید( ساخت فناوری) فنی جزئیات وارد توانیدمی نگارید،می

 . نشود خارج خواننده یحوصله از هم و شود گرفته نظر در امنیت

 ه،نشد تولید هنوز که درصورتی و دهید قرار پیوست در محصول از هاییعکس
 .کنید ترسیم آن از مفهومی مدل یک

 سازمان ای فرد برای کار و کسب طرح بودن اختصاصی رعایت به توجه با :توصیه

 هانآ توانمی باشد،می تریییجز فنی اطالعات به نیاز که موارد بعضی در نظر، مورد
 .نمود اضافه طرح به پیوست صورت به را

    4اجرا و تولید ،عملیات برنامهگام پنجم : 

 د،کنمی مطالعه را طرح که مخاطبی و کار و کسب نوع  به باتوجه بخش این در
 نیاز، مورد تجهیزات استقرا، محل و موقعیت عملیات، چرخه نظیر مواردی ذکر به

 یفیت،ک کنترل نحوه ، تولید ظرفیت سازی،پیاده هایگام تولید، هایبرنامه و هاراهبرد
 .گرددمی اشاره... و

 اولیه مواد سازیآماده مرحله از محصول تولید مختلف مراحل :عملیات چرخه

 ولیدت ظرفیت و محصوالت ونقلحمل و بندیبسته نحوه همچنین نهایی، محصول تا

                                                      

4 Operational Plan - Implementation Plan 
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 خود کار و کسب استقرار محل انتخاب معیارهای: 5استقرار محل و موقعیت

 سرعت ن،کنندگاتوزیع کنندگان،تامین خریداران، به دسترسی. کنید بیان دقت به را
 هجمل از( خرید یا و اجاره رهن،) مکان تهیه به مربوط هزینه بازار، به کاال نقل و حمل

 . گیرد قرار اشاره مورد اندتومی که است مواردی

 هزینه با همراه را خود نیاز مورد تجهیزات از لیستی : 6نیاز مورد تجهیزات

 ستفادها( کامپیوتر مانند) تخصصی تجهیزات از که صورتی در.  آورید فراهم هاآن تهیه
 جهت ازنی مورد بودجه همچنین و جزییات کلیه با هاآن دقیق مشخصات باید کنیدمی

 . نمایید ذکر جداگانه جدولی در نیز را هاآن تهیه

 از طرح وضعیت کهآن از پس: سازیپیاده هایگام و بندیزمان برنامه

 امهبرن یک به نیاز شد، مشخص مالی تأمین منابع و هاهزینه تولید، امکانات نظر
 مربوطه هایهزینه انجام و مالی منابع تخصیص آن مطابق تا باشدمی بندیزمان

 تدوین کار و کسب طرح اجرای مختلف های گام براساس برنامه این. شود مشخص
 .گرددمی

 کار و کسب بر نوعی به است ممکن که هرقانونی:  مقررات و قانونی مسائل

 مورد در تزیس محیط قوانین مثال عنوان به. دهیدمی توضیح را باشد داشته تاثیر شما
 زمجو کسب به نیاز اگر همچنین. کار نیروی ایمنی موارد یا و شده ایجاد هایزباله

 نوعی هب که مواردی تمام درمورد باید کارآفرین. دهیدمی توضیح باشید داشته خاصی
 همچنین. دهد انجام را الزم هایشود،بررسیمی مربوط دولتی هایسازمان از یکی به

 ذارد،بگ تاثیر تحت را کارش و کسب که شود وضع قانونی آینده در است ممکن اگر
 .باشد داشته را الزم آمادگی باید

                                                      

5  Location 

6  Equipment 
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  7بازاریابی برنامهگام ششم : 

 کلی شبخ دو شامل و است ضروری بسیار کار و کسب توسعه در بازاریابی برنامه
 .باشدمی بازاریابی راهبرد و بازار تحلیل و تحقیق

  تحقیق و تحلیل بازار

 مشتریان 

 آن روندهای و بازار اندازه 

 فروش و بازار سهم تخمین 

 بازار آینده ارزیابی 

 ،خطرها و هاحساسیت رقابت 

 بازاریابی راهبرد 

 گذاریقیمت 

 تبلیغات 

 فروش شیوه 

 توزیع 

 توسعه و طرح هایبرنامه 

 امانج بالقوه، مشتریان نوع و تعداد نظر از اقتصادی هایتحلیل بخش، این در
 تفعالی بازار تحقیقات زمینه در که هاییشرکت از توانمی بخش این در. گیردمی
 انجام را ارک این توانیدمی نیز شما خود طرح، نوع به بسته البته. جست یاری کنند،می

 ی،و جانب از محصول خرید برای و بشناسید را خود مشتری باید شما ابتدا در. دهید
 سپس. کنید شناسایی را خود هدف بازار ادامه، در. نمایید ارایه را موجهی دالیل

                                                      

7  Marketing Plan 
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 ختلفم هایگروه و نمایید بررسی شده ریز و ترجزئی صورت به را هدف بازار هایتحلیل
 و یدکن مشخص را گروه هر خرید بین تمایزات و شناسایی( هدف بازار در) را مشتریان

: ثالم .است بیشتر اهمیت دارای چیزی چه شما مشتریان از گروه هر برای که دریابید
 .اضافه امکانات یا کیفیت خدمات، قیمت،

 .آورید بدست دهید پوشش خواهیدمی که را بازاری سهم باید نهایت در

 ار محصول چگونه که پردازیممی موضوع این بررسی به بخش این در همچنین
 به ،آوردید دست به قبل بخش در که را هاییقابلیت تمام چگونه و نمایید بازار وارد

. نمایید هارائ بازار به ورود برای دقیق یبرنامه یک باید شما. دهیم نمایش بازار و مشتری
 یازن هزینه و انسانی نیروی زمان، میزان چه به که شود مشخص باید برنامه این در

 .باشدمی

 ینا در بازاریابی و فروش راهبردهای و هاسیاست باید بازار در بقا برای همچنین
 بازار بخش هر روی بر راهبردها و هاسیاست این عمل ینحوه و شوند مشخص بخش
 و هاانیپشتیب و بازار بخش هر برای بازاریابی تیم نوع همچنین. گردد بررسی و بحث

 و فروش میزان ادامه، در. گردد لحاظ باید شود داده هاآن به باید که هاییآموزش
 .شود گنجانده باید کار، ادامه در و آغازین مراحل در اولیه هایتخمین

 رقابت تحلیل

 در. دباش رقبا یصادقانه ارزیابی کار، و کسب طرح یک بخش ترینسخت شاید
 نوانع به توانندمی هاآن چرا که بگویید و کرده معرفی را خود رقبای باید بخش این

 فایق هایراه و هاآن قوت و ضعف نقاط همچنین. شوند محسوب شما برای تهدیدی
 دبای نیز( خاص هایزمینه در) هاآن با رقابت ناتوانی دالیل احیاناً یا و هاآن بر آمدن
 .شوند ارایه

 ونهگهمان شوید، پیروز رقبا یهمه بر بتوانید که رودمی انتظار شما از جااین در
 .دارد ودوج رقبا تهدید همواره و پردازندمی فعالیت به هم کنار در رقبا نیز واقعیت در که
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 محصول طراحی در تواندمی آن نتایج زیرا نیاندازید آخر به را رقبا تحلیل :توصیه

 و هاآن ایهسایتوب از استفاده با کنید سعی. باشد مؤثر شما بازار هایبخش تعیین و
 اشیدب داشته نظر در. کنید آوریجمع امکان حد تا را محصوالتشان مشخصات، فهرست

 برای وارههم باید شما و کنندمی پیشرفت نیز شما رقبای شما، سازمان رشد با همراه که
 گاههیچ ماش که باشید داشته یاد به البته. باشید داشته راهبرد و برنامه هاآن با مقابله
 .بدانید رقبایتان به راجع را چیز همه توانیدنمی

 8مالی برنامهگام هفتم : 

 موجود هایترازنامه و زیان و سود هایصورت 

 زیان و سود هایصورت بینیپیش  

 هاترازنامه بینیپیش 

 نقدی جریان بینیپیش 

 سرسربه ینقطه محاسبات و نمودار 

 هزینه کنترل 

 طرح مالی هایبررسی

 مهه و شودمی انجام هابررسی اعظم قسمت بخش، این در که گفت بتوان شاید
 این در اگر لذا. گرددمی ارائه آن در زیان و سود و مخارج درآمد، به مربوط محاسبات

 .گیریدب کمک خبره افراد از حتما هستید، آشنا کمتر مالی و حسابداری مسائل با بخش

 معموالً بخش این در اما است مطرح کار و کسب مالی هایبخش در زیادی موارد
 و دشگر در یسرمایه تحلیل فروش، بینیپیش زیان، و سود هایصورت به بیشتر

                                                      

8  Financial Plan 
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 صورت به اول سال سه در که است بهتر آلایده حالت در. شودمی پرداخته هاترازنامه
 .گیرند قرار تحلیل مورد فصل هر در اول، سال 5 در و شده رسانیروزبه ماهیانه

 .است گردش در یسرمایه تحلیل و زیان و سود صورت فوق، موارد ترینمهم از
 را شرکت بودن سودآور و داده نشان را شما درآمدهای و هاهزینه زیان، و سود صورت
 یک در که است ایسرمایه میزان نمایانگر نیز گردش در یسرمایه. دهدمی نمایش

 .دارد جریان سازمان در تولید، امر برای مشخص زمانی یدوره

 از است، ممکن که جایی تا خواننده، بهتر درک برای بخش این در :توصیه

 .نمایید استفاده مختلف هایگراف و نمودارها

 سرمایه جذب

 بخشی بخش، این باشد،می خارجی هایسرمایه جذب دنبال به شما شرکت اگر
 ماستش نیاز مورد سرمایه میزان چه بدانند که مشتاقند گذارانسرمایه. است مهم بسیار

 .یابدمی بازگشت هاآن سود و سرمایه چگونه و شودمی هزینه مواردی چه در مبلغ این و

 را هاآن ساله، 5 تا 3 یدوره در. کنید ریز را مصرف موارد توانیدمی که جایی تا
. انیدبگنج شده ریز یبرنامه این در نیز را سرمایه بازگشت یطریقه و نموده مشخص

 در که کنیدمی بینیپیش اگر. است سودمند بسیار طرح این در منطقی هایبرهه تعریف
 طرح در را آن یبرهه و مقدار کنید، پیدا نیاز بیشتری یسرمایه به است ممکن آینده

 .نمایید منعکس

 کنید مشخص گذارانتانسرمایه برای را سرمایه بازگشت میزان باید شما نهایت در
 یکی. داردن بستگی( تجاری چه و خانوادگی گذارسرمایه چه) گذارسرمایه نوع به البته که
 باید ماش و باشدمی پرداختی سود میزان همین گذاران،سرمایه یکنندهترغیب نکات از
 مشابه هایطرح با مقایسه در طرح این در حاصله سود درصد که دهید نشان هاآن به
 .باشدمی باالتر ها،بانک مثال عنوان به یا و
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 ریسک مدیریت و ارزیابیگام هشتم : 

 از نظر صرف. شودمی تهیه مفروضات تعدادی اساس بر کارشما و کسب برنامه
 دقیقاً یزچ همه کهاین احتمال اید،گرفته نظر در دقت با را فرضیات این چقدر شما اینکه

 .است کم بسیار برود، پیش شما طرح مطابق

 آن یاجرا آماده باشید، داشته احتمالی پیشامدهای برای طرحی شما اگر نتیجه در
 و نندهشک را شما کار و کسب که هاییزمینه تا است مهم بسیار موضوع این. هستید
 .بدانید کنند،می پذیرآسیب

 د؟نماین پرهیز باید هاییزمینه چه در ورود از کنید، مشخص خود طرح در 

 ماش کار و کسب به است ممکن صدماتی چه مباحث این به شدن وارد

 کند؟ وارد

 رخن تورم، نرخ اقتصادی، رکود ارز، نرخ نوسانات بهره، نرخ در تغییرات 

 د؟بگذار شما آینده کار و کسب بر است ممکن تاثیری چه اولیه مواد

 گونهاین با مقابله برای راهکارهایی چه کنید تعیین و کنید مشخص

 اید؟کرده بینیپیش احتمالی خطرات

 مقررات ها،مالیات اقتصادی، هایسیاست و مقررات و قوانین مورد در 

 گذارند،ب تاثیر کارتان و کسب بر است ممکن که احتمالی اثرات و جدید

 .کنید ذکر مطالبی نیز

 و مد و سلیقه در تغییرات مثل عمومی افکار و عقاید تغییرات کنید مشخص
 به .کنید بیان داشت، خواهد شما کار و کسب بر سویی اثرات چه اخالقی موضوعات

 فرصت وانعن به کدام چیست؟ شما کار و کسب ایده با مرتبط سیاسی مسائل شما نظر
 شوند؟می محسوب تهدید عنوان به کدام و
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 ار مشتریان هایپرداخت کارگران، و کارکنان حقوقی دعاوی اوری،فن تغییرات
 هر در تاس ممکن که مشکالتی با مقابله در هاییحلراه چه کنید، ذکر و کنید بررسی

 اید؟اندیشیده افتد، اتفاق فوق هایزمینه از یک

 نیدک تعیین مثالً کنید مشخص را دارد وجود کارکنان مورد در که هاییخطرپذیری
 گیرند،ب شرکت ترک به تصمیم تانکلیدی مدیران از تعدادی یا یک که صورتی در

 وندر و عملیات روی بر اثری چه گرفت؟ خواهد قرار تاثیر تحت چقدر کارتان و کسب
 رایب توانمندتری و ترمناسب مدیران بتوانید اگر گذاشت؟ خواهد شرکت امور جاری
 اینکه رخط بود؟ خواهد چه کارتان و کسب بر آن اثر کنید پیدا کارتان و کسب توسعه

 بترقا شما با کارگران جذب در و کرده کار به شروع شما منطقه در جدید مؤسسه یک
 به را ایدکرده بینیپیش آنچه به نسبت کارگران حقوق افزایش مانند اثراتی و کرده

 کنید یداپ منطقه در ماهر کارگران نتوانید دلیل هر به اگر یا چیست؟ باشد، داشته همراه
 است؟ چگونه کارتان و کسب روی بر آن اثر

 متوقف ار تولید که احتمالی خسارات و کیفیت و تولید به مربوط مسائل همچنین
 بیان را محصول توسعه و طراحی زمان شدن طوالنی از ناشی هایزمان و سازدمی

 ها،فعالیت ادامه برای شود، نوسان دچار یا شود قطع گذارانسرمایه حمایت اگر. کنید
 کنید؟می پیشنهاد را ایبرنامه چه

 و است پیمانکاران عهده به که قطعات زمینه در نیازها از بخشی تأمین مورد در
 .بدهید توضیحاتی دارد، وجود زمینه این در که مخاطراتی

 دیدترش رقابت فروش، نوسانات مثل آید، وجود به است ممکن بازار در که تأثیراتی
 دارد جودو احتمالی هایخطرپذیری چه زمینه این در کنید تعیین و کنید بررسی را... و
 .کنیدمی پیشنهاد آن برای راهکارهایی چه شما و

 ظرن در را بازار تغییرات مورد در احتمالی هایالعملعکس قبل از شما اگر: نکته

 توانیدمی د،اینکرده فکر موضوع این مورد در حتی که حالتی با مقایسه در باشید، گرفته
 از بدتر یا ربهت کارها کهاین از نظرصرف بنابراین. نمایید عمل و گیریتصمیم ترسریع
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 بررسی را حاصله اثرات و احتمالی علل قبال شما بروند، پیش شده بینیپیش وضعیت
 .ایدکرده بینیپیش را مناسب اقدامات و کرده

 هاپیوستگام نهم : 

 مطالبی نیز و دارد توجهی قابل فنی یجنبه که مواردی توانیدمی شما هاپیوست در
 :مثال برای .نمایید ذکر را کند،می کمک خواننده به کار و کسب طرح فهم در که

 مدیران کامل سوابق شرح 

 تثب به مربوط اسناد و هانامهموافقت ها،نامهتوصیه تخصصی، منابع 

 ... و برداریبهره و شرکت

 التمج در شما طرح نظیر هایطرح بالقوه موفقیت بیان در که مقاالتی 

 .اندگشته ثبت معتبر هایکنفرانس یا

 استاندارد جداول و نمودارها 

 .است مهم بسیار شما کار و کسب طرح جانمایی و تدوین: نهایی توصیه

 وجیهت غیرقابل نامرتب و زشت نمودارهای و نامفهوم و ناقص هاینقشه. باشید ایحرفه
 جهت ردیف به را آن حتما و باشید نداشته نگارشی و امالیی هایغلط کنید سعی. است

 .وندشمی شما کار ارزش کاهش باعث دستوری و امالیی هایغلط. دهید ارایه بازبینی

 کاربردیچک لیست 

است که به صورت عمومی در یک طرح کسب و کار در انتها مواردی آورده شده
 بایستی به آن ها پاسخ داده شود.

 مدیریتی خالصه .1

o کار و کسب نوع و ایده تشریح 

o استراتژی و فرصت 
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o هابینیپیش و هدف بازار 

o رقابتی هایمزیت 

o هاپتانسیل و سودآوری بودن، اقتصادی بررسی 

o معرفی گروه مدیریتی 

o گذارسرمایه به پیشنهاد 

 شرکت معرفی .2

o (و گروه ، سازمان ویا) شرکت نام.. 

o ها فعالیت پیشینه و تاسیس تاریخ 

o (و محدود بامسئولیت تعاونی، خاص، سهامی) شرکت قانونی نوع.. 

o (و سایت وب فکس، تماس،) آن با ارتباط نحوه و شرکت مکان.. 

o و مشاورین سهامداران، مدیرعامل، مدیره، هیئت مشخصات و نام.. 

o شرکت مالی منابع 

o شرکت نیاز مورد خدمات و اولیه مواد کنندگان تامین با رابطه 

 (سازماندهی) سازمانی برنامه .3

o (سهامی یا و مشارکتی شخصی،)کار و کسب مالکیت 

o اعضا مسئولیتهای و اختیارات حدود ، سازمانی  ساختار 

o کلیدی مدیران 

o مدیره هیات اعضای 

o تشکیالت از خارج مرتبط افراد و مشاوران 

o در کامل رزومه ذکر و( پاراگراف یک حد در) فوق افراد سوابق خالصه 

 پیوست

o کدام هر تخصص و نیاز مورد افراد کار،تعداد نیروی 
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o در آموزشی هایدوره و تشویقی هایطرح مزایا، کار، نیروی جذب نحوه 

 شده گرفته نظر

o خدمات جبران نحوه و حقوق 

 خدمات یا محصول مشخصات .4

o نظر مورد فرآیند یا محصول،خدمت معرفی 

o نظر مورد خدمت یا محصول از مفهومی مدل یک یا و عکس 

o خدمت یا محصول رقابتی مزایای و اهمیت دالیل 

o با درگیر یا شده استفاده تجاری عالئم و امتیازها حق اختراعات، حق 

 محصول

o شده اخذ استانداردهای یا قانونی های تاییدیه 

o پیوست در مخاطب نوع به بسته  فنی جزئیات ذکر 

o محصول توسعه و تحقیق های طرح 

 اجرا و عملیات ، تولید برنامه .5

o رسیدن تا اولیه مواد تهیه از عملیات مختلف مراحل) عملیات یچرخه 

 (خدمت یا محصول به

o (کار و کسب محل انتخاب معیارهای) یابیمکان 

o نیاز مورد تسهیالت و امکانات 

o طرح سازی پیاده های گام و بندیزمان برنامه 

o خدمات یا و تولید ظرفیت 

o کیفیت کنترل 

o نیروی ایمنی زیست، محیط چون قوانینی) مقررات و قانونی مسائل 

 (نیاز مورد مجوزهای و..  کارو



 

23 

 بازاریابی برنامه .6

o مشتریان 

 هستند؟ هایی گروه/کسانی چه شما مشتریان  

 آورند؟می دست به مزایایی چه شما محصول خرید با مشتریان 

 شما خدمات/ محصوالت به مشتریان مندیعالقه میزان 

 محصوالت به شاندسترسی نحوه و مشتریان درآمد سطح /

 خدمات

o آن روند و بازار 

 ماش کار و کسب عملیات تا باشد باید حد چه تا شما بازار حیطه 

 .باشد پایدارتر

 اقتصادی روندهای جدید، هایفنّاوری تاثیر صنعت، روند 

 رب  تاثیری چه.. و جمعیتی تغییرات دولت، هایسیاست اجتماعی،

 گذارد می بازار

 دارد؟ نیاز شما خدمت/ محصول به بازار این چرا 

o فروش و بازار سهم 

 دارد؟ وجود تقاضا بازار در شما محصول برای چقدر 

  اید؟کرده استفاده بازار برآورد هایروش از کدامیک از  

 بفروشید خواهیدمی شما که محصولی احتمالی ارزش و حجم 

 است؟ چقدر

 آورد؟ خواهید دست به را بازار از سهمی چه آینده در 

o ،خطرها و هاحساسیت رقابت 

 و قبار تعداد هستند؟ کسانی چه شما کار و کسب و بنگاه رقبای 

 هاآن نسبی قدرت
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 چیست؟ هاآن خاص هایبرنامه 

  چیست؟ رقبا قوت و ضعف نقاط  

 و تولیدات تنوع و هاقیمت مورد در بازار آینده هایسیاست ...

  چیست؟

 شدن انحصاری و قدرت  ، تعداد نظر از آینده در رقابت وضعیت 

  چیست؟ شدن انحصاری غیر و

 آینده سال در شما رقبای توسط شما خدمت/ محصول از چقدر 

  شد؟ خواهد تولید

 کرد؟ خواهید غلبه رقبا بر چگونه 

o بازار در فروش و توزیع نحوه 

 ری،مشت به مستقیم ارائه تلفنی،) فروش هایروش از کدامیک از 

 رد شرکت پستی، سفارش آگهی، فروشگاه، پستی، مکاتبه

 کنید؟می استفاده( غیره و نمایشگاه

 فروشی،خرده هایفروشگاه) کدامند؟ شما توزیع های کانال 

 به درب فروش پست، کمک به سفارش دریافت فروشی،عمده

 ..(و الکترونیک تجارت درب،

 توزیعی و حمل هایکانال برای شما محصوالت بندیبسته  روش 

 چیست؟ مدنظر،

 دهی؟سفارش فرآیند 

 است؟ چگونه مشتریان پرداخت های روش 

 چیست؟ فروش از پس خدمات برای شما های سیاست 

o دارید؟ نظر در را قیمتی چه خود خدمات و محصوالت برای 

o کنید؟ می تبلیغ را خود خدمات/محصوالت چگونه 
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o محصوالت صادرات امکان بررسی 

 مالی برنامه .7

o زیان و سود حساب صورت 

o ترازنامه حساب صورت 

o نقدینگی گردش حساب صورت 

o سر به سر نقطه تحلیل و تجزیه 

o مالی نسبتهای تحلیل و تجزیه 

o سرمایه تامین راهبردهای 

 ریسک مدیریت و ارزیابی .8

o کار و کسب ضعف نقاط 

o و انمشتری رفتار در تغییر و بازار پذیرش با ارتباط در ریسک ارزیابی 

 گذارانسرمایه

o اقتصادی جمعیتی، سیاسی، اجتماعی، تغییرات از ناشی هایریسک، 

 قانونی و محیطی

o هاضعف کردن برطرف و هاریسک با مقابله هایراه 

 هاپیوست .9

o مدیران کامل سوابق شرح 

o تثب به مربوط اسناد و هانامهموافقت ها،نامهتوصیه تخصصی، منابع 

 ... و برداریبهره و شرکت

o مرتبط مقاالت 

o استاندار جداول و نمودارها




