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 يفرمت تهيه طرح تجار

  

كميته نظارت و كمك به استقرار شركتهاي دانش بنيان دانشگاه آزاد طرح تجاري مورد تأييد 

 يو در هر بند به پرسشها بند به شرح ذيل باشد 18بايستي  شامل  اسالمي واحد بجنورد 

  .مربوطه پاسخ گفته شود

سه صفحه از عصاره كل طرح خالصه اجرايي طرح تجاري مشتمل بر يك تا  :خالصه اجرايي ��
بازاريابي و  ،محصوالت, همه عناصر طرح از جمله شركت يدر اين خالصه بايست .باشدمي

كامالً مستقل از  يستين خالصه بايا شوددر آن پوشش داده ... و مالي و  خروج, توسعه, فروش

  .ستني مجازمختلف طرح،  يهاارجاع به قسمتباشد و  يطرح تجار

 )يك يا دو صفحه( :ددهي يمپاسخ سواالت زير  بهاين قسمت شما  در :تصوير شركت � �

  نام شركت شما چيست؟ •

  يا شركت در حال حاضر وجود دارد يا در آينده تشكيل خواهد شد؟آ •

  محل آن در كجاست؟ •

 هستند؟ شركت چگونه ثبت شده و سهامداران اصلي آن چه كساني •

در اين زيربخش بايستي تاريخچه و : بيان تاريخچه و فعاليتهاي جاري شركت 1- 2
, اگر شركت شما هنوز تشكيل نشده است .فعاليتهاي جاري شركت به تصوير كشيده شود

  .نيازي به نوشتن اين قسمت نداريد

چشم  .شدتان را طوري بيان كند كه داراي شور و هيجان باچشم انداز بايد ايده :اندازچشم � �
بايد ذهن را تحريك كند و در عين حال از كار شما تصوير  .محتوا و آرماني باشد انداز بايد پر

تان را منعكس كنيد، ديگران به راحتي اگر نتوانيد در چشم انداز عمق عالقه .واضحي بدهد
انداز را در قالب يك جمله بصورت زير بيان بهتر است چشم .مجذوب طرحتان نخواهند شد

 :ردك
اي ، ملي، بين محلي، منطقه(موفق ) نوع يا تعريف تجارت(به يك ) نام شركت(رشد يا تبديل 

را ارائه ) توصيف كاال و خدمات(، )تعريف مشتريان(كه به ) زمان مورد نظر(در مدت ) المللي
  .كند

ال چرا كنيم يا اصكند كه چرا اين كاال يا خدمات را توليد ميشرح مأموريت بيان مي :مأموريت � �
 :انداز را در قالب يك جمله بصورت زير بيان كردبهتر است چشم .اينكار را شروع كرده ايم

توصيف (اين . براي مشتريان است) توصيف كاال وخدمات(فراهم كردن ) نام شركت(مأموريت 
  ).امتياز كاال و خدمات براي مشتري تشريح شود(ميتواند ) كاال و خدمات
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اين اهداف  .نويسيممي يو دستياب گيريل مقاصد ويژه و قابل اندازهاهداف را به شك :اهداف � �
 :اين اهداف بصورت زير است يبنددسته. شوديبيان م يبصورت مورد

 اهداف فروش و بازاريابي •

 اهداف مالي •

 اهداف پرسنلي •

 اهداف توليد •

 اهداف تحقيق و توسعه •

  .شود يسنجش آن هدف نيز بيان و بررس يهادر هر دسته، بايد شاخص

هاي هر ريزي، جدول زماني و هزينهدر برنامه. توان به اهداف رسيدبوسيله برنامه مي :ها برنامه ��
  .پروژه بايستي مشخص شود

محصوالت و خدمات بايستي بدون در نظر گرفتن اين كه  :محصوالت و خدماتمعرفي  �	
 :است اين قسمت پاسخ به اين سواالت. مشتري با آن آشنا هست يا نه، توصيف شود

 محصوالت و خدمات دقيقاً چه هستند و چه نيستند؟ •

  خرد و چرا؟چه كسي آنرا مي •

  ها چيست؟ويژگي منحصر به فرد آن •

 ها چيست؟مزاياي حاصل از خريد آن •

 چه كاربردهايي دارد؟ •

 محصول در كدام مرحله از عمر خود قرار دارد؟ •

ا بصورت يك برنامه زماني نشان تمامي مراحل توليد از ابتداي تحقيقات تا توليد انبوه ر •
 .دهيد


نماييد كه محصوالت جايگزين محصول در اين زير بخش مشخص مي :محصوالت جايگزين �
ها چيست و محصول شما نسبت به آن ...)قيمت، كيفيت، ( شما چه هستند و مزاياي رقابتي

  عكسالب

ايي و آن را در اين قسمت بايستي صنعت مادر محصول خود را شناس :تحليل صنعت مادر � �
  .تواند توليد مواد غذايي باشدبه عنوان مثال صنعت مادر توليد بيسكويت مي. تحليل كنيد

   شود؟چگونه تعريف مي, كنيمصنعتي كه ما در آن كار مي •
  شود؟شود و چگونه هر بخش تعريف ميچگونه اين صنعت تقسيم بندي مي •
 روندهاي جاري و توسعه مهم آن چيست؟ •

 ترين بازيگردانان آن چه كساني هستند؟بزرگترين و مهم •

 كند؟چه مسائلي را تجربه مي •
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 دهند؟هاي ملي و بين المللي آن را تحت تاثير قرار ميچه پديده •

  پيش بيني رشد آن چقدر است؟ •
نده صنعت يتوان آيل آن ميرمجموعه صنعت مادر است، با تحلياز آنجا كه صنعت مورد نظر شما ز

  .شدرا متصور  شمامورد نظر 

� يستيد، بايگاه صنعت مادر مشخص گردين قسمت پس از آنكه جايدر ا :تحليل صنعت خود � 
 .ديم نمائينده صنعت خود را ترسيگاه صنعت خود را در صنعت مادر مشخص كرده و آيجا

قرار  يمورد بررس يخچه تكنولوژي، محصول خود را از نظر تاربايستين قسمت ين در ايهمچن
آن را  يشده، اكنون چه تكنولوژيد ميتول يا قبالً با چه تكنولوژِنكه محصول شميد و ايده
نده يمورد استفاده شما در آ يا تكنولوژيد خواهد شد و آينده چگونه توليكند و در آيد ميتول
   .ا احتمال منسوخ شدن آن وجود دارديز استفاده خواهد شد و ين

  :دهيدبه سواالت زير پاسخ  صفحه دو يا چنددر  :بازارتحليل  ���

 تعريف بازار •

 اندازه بازار و ميزان رشد •

  باشد؟اين شركت پاسخگوي چه نيازهايي از بازار مي •

 بندي بازارنحوه تقيسم •

  مشتريان هدف ما چه كساني هستند؟ •
د و آمار مربوط به هر طبقه را گزارش يكن يان را طبقه بنديد مشتريتوانين قسمت ميدر ا(
پوشش  خواهيد يم د كهيار بخش از بازار را در نظر گرفتهاز ه ينكه شما چه سهميو ا ديده
  )ديده
 روندهاي مهم در بازار •

سبد فروش شما شامل چه  كند؟شركت ما چه محصوالت و خدماتي را عرضه مي •
شركت از  ينان از گردش پوليك بافر جهت اطمياست كه به عنوان  يگريمحصوالت د

 .ديكنيآن ها استفاده م
  محصوالت فعلي شركت چه هستند؟ ميزان فروش جاري و •

 مرزهاي فعلي كسب و كار ما چيست؟ •

د كه يا هرآنچه مشخص نمايش قرارداد يا تفاهمنامه، پيست؟ آين فروش شما چيتضم •
 د؟يار داريد در اختيمحصول شما به فروش خواهد رس

ست؟ به عنوان يشما چ ي و تبليغاتگذارمتيق ،، فروشيابيبازار، يمعرف يهااستراتژِ •
يد؟ بازاريابي از طريق دهيرا مدنظر قرار م ييهايچه استراتژِ يابيبازار يمثال برا

  ....مصاحبه حضوري؟ روابط قوي در بازار مربوطه؟ 
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 .دشوموقعيت محصول يا خدمت در بازار تشريح  بايستي, صفحهدر يك يا دو  :تحليل رقبا � ��
چرا و  ها چيست؟حصوالت آنشركت چه كساني هستند؟ و م )بالفعل( رقباي اصليكه  اين

 يبالقوه شما چه كسان يرقبا شود؟از رقبا متمايز مي هاشركت آنچگونه محصوالت و خدمات 
 .بالقوه به بازار شما وجود دارد يجهت ورود رقبا ييزاننده هايگنها و اهستند؟ چه چالش

ل شامل ين تحليا .ديم كنياز شركت خود و رقبا ترس SWOTل يك تحلي يستين قسمت بايدر ا 
 يكيبه عنوان مثال ( .تان استيز رقبايشما و ن يش رويپ يدهايها و تهدنقاط ضعف، قوت، فرصت

د و نقطه ضعف يد آن را داريكه شما قصد تول باشد ييم واردات كااليتحرتواند يمشما  يهااز فرصت
ل را ين تحليا )است... باال و  يبا توان علم يداشتن پرسنل شما، اد، نقطه قوتيشما نداشتن پول ز

ه نقاط ضعف و قوت و يسبا مقا. ها وجود داشته باشدل آنيتا امكان تحل ديه كنيتهبصورت جدول 
از  يريجلوگ يمختلف برا يهانهيشركت خود را در زم يد خود و رقبا، استراتژِهايفرصت و تهد

  .ديخود استخراج كن يرقابت يايز حفظ مزايشتر و نيب يورود رقبا

ها جواب اين سؤال هستند كه چه عواملي در طول زمان استراتژي :هااستراتژيتدوين  � ��
ها براي اين منظور، ابتدا بايد نقاط قوت و ضعف، فرصت .سبب موفقيت اين فعاليت خواهند شد
هاي خود را در مورد سپس به كمك آن، استراتژي كنيدو تهديدهاي خود و رقبا را تعيين 

 :ائيدمسائل ذيل تهيه نم
 گذاريقيمت •

 مشتريان •

 رقبا •

 بازاريابي •

 بازار هدف •

 توزيع •

 تكنولوژي •

 تبليغات •

 ماليات •

 قوانين محلي و دولتي •

  شرايط اقتصادي •

در مورد محصوالت و خدمات خود از چه حقوق مالكيتي  :حقوق اختصاصي مالك � ��
 ...)توافق و , كپي رايت( ؟يدبرخوردار

ت خود يا در ادامه فعاليد كه آيكنيدر اين قسمت مشخص م :مراحل توسعه محصوالت � ��
ز يرا ن يگريمحصول د آياشود يم يها شامل چه مواردن توسعهيا. ديرا در برنامه دار يتوسعه ا
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نحوه توسعه و گسترش  ؟نمائيده ضرا عر يگريا خدمات ديو د يد كنينده توليد در آيخواه يم
 .ديبلند مدت نشان ده يبرنامه زمان تخود را بصور يآت

كنيد كه چنانچه در هر مرحله از در اين قسمت مشخص مي ):گريز( خروجاتژي استر � ��
هاي شما رخ ندهد چه واكنش بينيتحقيق، توليد يا فروش اتفاقات و رخدادها مطابق پيش

هايي را انجام خواهيد داد و چنانچه نتوانيد به سود انتظاري خود از طرح برسيد چگونه از آن 
به فعاليت واداشتن و رشد كردن؟ استراتژي  دن؟ فروش يكجا؟همگاني كر شويد؟خارج مي

خروج ما چه خواهد بود اگر تجارت ما آنگونه كه انتظار داشتيم توسعه نيافت؟ چگونه بايد كنار 
  بكشيم؟

اگر طرح تجاري شما را به يك كيك تشبيه كنيم قسمت اطالعات مالي آن  :يتحليل مال ���
  !!!بايستي همانند خامة روي آن باشد

ايد، اثبات كرديد كه يك نياز واقعي در بازار وجود دارد، ريزي كردهشما يك ايده تجاري خوب را طرح
ها را كنيد، بيان كرديد كه تيم شما آماده است كه ريسكها را اجرا مينشان داديد كه چگونه ايده

  . پول توليد كندمديريت كند و اكنون شما نشان خواهيد داد كه هر كدامتان قرار است چه مقدار 
توجه داشته باشيد، چنانچه ايده شما چندان غني نباشد، يا يك بازار خوب براي ايده شما وجود ندارد، يا 
از نظر اجرائي ضعيف هستيد، يا تيم مديريتي شما با كفايت نيست، طرح مالي شما محكوم به شكست 

ده باشيد مطمئناً با اطالعات مالي كه در اگر شما تا اينجاي كار خواننده طرح را متقاعد نكر. خواهد شد
  .ادامه خواهيد آورد نيز متقاعد نخواهد شد

اگر شما نتوانيد نشان . با اين وجود، بسيار مهم است كه اطالعات مالي شما قوي و خوش ساختار باشد
خواهد  نصيبتان كند، خواننده بالفاصله عالقة خود را از دست) زيادي(تواند پولدهيد كه ايده شما مي

كنم كه با استفاده از برنامه توسعه و فعاليت به منظور تدوين قسمت مالي طرح خود، قوياً توصيه مي. داد
  .هاي آتي خود ترسيم كنيدها و توسعهخود، يك جدول زماني از فعاليت

 هايو صورت) Cash Flow( توانيد نمودار جريان نقديهاي آتي، شما مياز روي جدول زماني فعاليت
تدوين ) سال5و گاهي تا (سال آتي  3را حداقل براي  )نظير صورت حساب سود و زيان و ترازنامه(مالي 
  .كنيد

اي از آينده ادامه داشته باشد كه در آن با يك حساب سرانگشتي، حسابهاي مالي شما بايستي تا نقطه
هاي در سال اول، صورت.نقطه، تجارت شما به يك تعادل نسبي در انجام امور خود دست يافته باشد

هاي نقدي در گام هاي اولية آمدها بايستي ماه به ماه باشد، چرا كه جريانها و درها، هزينهمالي فعاليت
هاي دوم و سوم صورتهاي مالي بايستي به چهار قسمت در در سال. هر شروعي بحراني و حياتي است

  .يانه بيان شودسال تقسيم شود، و در سال هاي چهارم و پنجم بصورت سال
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و  "ترين حالتخوش بينانه"، "محتمل ترين حالت"حالت،  3صورتهاي مالي خود را در 

باال و  دهد تا حدچرا كه اين امكان را به شما و خواننده مي .تنظيم نمائيد "ترين حالتبدبينانه"
ويد كه مطمئن ش. پائين ريسك طرح خود و نيز ريسك پذيري و ريسك گريزي شما را كشف نمايد

. هاي طرح تجاريتان همخواني و تناسب داشته باشدها و درآمدهاي قسمت مالي با ساير قسمتهزينه
هاي مالي نشان كنيد ولي صورتشعبه در سال دوم راه اندازي مي 3ايد كه براي مثال اگر شما گفته

  .هد بردتان را زير سوال خواشعبه، خواننده به سرعت تجانس و تطابق طرح 5دهد كه مي
تان باشد، صورت هاي مالي اصلي را خالصه مالي طرح شما بايستي شرح و توضيحي بر صورتهاي مالي

  .كنيددر ادامه ضميمه 
سپس نشان دهيد كه اين يك . زمان و حجم سرمايه گذاري الزم جهت اجراي طرحتان را شرح دهيد

ها، نرخ بازگشت سرمايه، ها، دارائيفعتسرمايه گذاري خوب است و اين كار را با اثبات مطلوب بودن من
  .، انجام دهيد... 

مثال چه مقدار از آن را خود  يبرا. ن خواهيد كرديمأه الزم را چگونه تيد كه سرمايدر ادامه مشخص نمائ
ا مركز رشد يالت از بانك يق گرفتن تسهيآن را از طر تان پرداخت خواهند كرد و چه مقدار ازيو شركا

  .نمودد يهاخو نيتام
اگر بخواهيد قسمت تحليل مالي طرح تجاري خود را با جزئيات بيشتري تشريح كنيد در واقع خروجي 

  .آن يك طرح توجيهي خواهد بود

�
هايي كه در طرح شما به عنوان ريسك در اين قسمت بايستي شاخص :تحليل ريسك �
 .ديت كنيز حساسيآنال را در طرح خودمطرح مي شوند ليست كرده و ميزان اثر گذاري هر يك 

  

  :يهيطرح توج

  . در طرح توجيهي بايستي دانش فني بصورت مبسوط و با جزئيات كامل تدوين شود
هاي مربوطه به تفكيك يندهاي توليدي و حجم توليد مورد انتظار هزينهآدر مرحله بعد با توجه به فر

  :شودمي برآورد 
  :ها شاملاين هزينه

  هاي قبل از بهره برداريهزينه
  هاي سرمايه گذارينههزي

  بهره برداريدوران هاي هزينه
، تهيه نمونه آزمايشي، هزينه شاتيقات، آزمايتحقي نظير يهابرداري شامل هزينههاي قبل از بهرههزينه

  .است ...هاي پيش بيني نشده و
  .است هزينه هاي سرمايه گذاري شامل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت و درگردش
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خريد  ،يمحوطه ساز زمين، احداث سوله، يا رهن ديخرهاي مربوط به هزينه بت شاملسرمايه گذاري ثا
 ، يط نقليه، ادوات اداري، وسايشگاهيابزارآالت و لوازم آزما تجهيزات و ماشين آالت، تأسيسات مورد نياز،

  .است... نشده و  ينيش بيپهزينه هاي 
 ،هيمواد اول ،تلفن ،گاز ،برق ،نه آبير هزينظد يچند ماهه اول تول ينه هايه در گردش شامل هزيسرما

  .است...  هزينه هاي پيش بيني نشده و و يانسان يروين يايحقوق و مزا
در اين قسمت، . بايستي تحليل مالي انجام پذيرد. بعد از آنكه ميزان سرمايه گذاري الزم مشخص گرديد

سر، نسبت هاي مالي نظير دوره محاسبه قيمت تمام شده، محاسبه قيمت فروش، تحليل نقطه سر به 
با ذكر همه .... صورت حساب هاي سود و زيان و ترازنامه و  نرخ بازگشت سرمايه و نيز بازگشت سرمايه،

  .رديگيجزئيات مربوطه انجام م
  

از به مشاوره ين يهيا طرح توجي ين طرح تجاريد كه در مراحل تدويكنيچنانچه احساس م

  .دخواهيب يارين امر يدر ا طرح و برنامه و بودجه واحد  نكارشناساد از يتوانيد ميدار

  
  

 


