


کارآفرینی و پروژه

دکتر زینب بارانی: مدرس



اصول کارآفرینی



مقدمه

ونامحدودمنبعیکعنوانبهانسانینیرویامروزه
میانایندر.استمطرحتوسعههرنوعمحور

درموثرترنقشدارایخاصطوربهکارآفرینان
بیندادهنشانتحقیقات.دارنداقتصادیتوسعهفرآیند
کشوردریککارآفرینانتعدادواقتصادیرشد

ایدارکهکشوریزیرا.داردوجودمثبتهمبستگی
وتجاریهایمحرکازباشدکارآفرینزیادیتعداد

.استبرخوردارتریقویاقتصادی
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در ادبیات نوین ریشه کلمه 

کارآفرینی

از اصطالح فرانسوی

Entreprendre

به معنای تعهد است



کارآفرینی

باانبتودرآنکهفرآیندیراکارآفرینی(2000)تامپسونجان
دجدیارزشباهمراهراجدیدیعنصرخالقیت،ازاستفاده

عوامل،ردیگکارگیریبهوریسکمنابع،زمان،ازاستفادهبا
فردیفقطکارآفرینی.استکردهتعریفآوردبوجود
.باشدتواندمیهمسازمانینیست،

هدفمندفعالیتازعبارتستکارآفرینیآرتورکل،عقیدهبه
فرادااگروهییافردمنسجمتصمیماتسرییکشاملکه

.استاقتصادیواحدحفظیاتوسعهایجادبرای
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Entrepreneur :تعریف کارآفرین 

:ژوزف شومپیتر 

عهتوسدراصلیمحرکهنیرویآفرینکار
ازعبارتوینقشواستاقتصادی
موادازتازههایترکیبایجادیانوآوری

است
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Entrepreneur

Entrepreneur

:واژه نامه دانشگاهی وبستر 

کارآفرین کسی است که متعهد می شود

مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را

.سازماندهی ، اداره و تقبل می کند
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Entrepreneur

Peter Druker :

دیاقتصافعالیتکهاستکسیآفرینکار
میشروعخودسرمایهباراجدیدیوکوچک

.نماید



تعریف کارآفرین از نظر اسالم
هکاستگریتالشفردیکارآفریناسالمنظراز

یهاتواناییحداکثرازخداوندبهاتکابابتواند
منافعکسببرایخودتخصصیومادیجسمی،

.دکناستفادهکند،میزندگیکهایجامعهدرحالل
بتکار،اخالقیت،قدرت،باتاکوشدمیکارآفرینیک

باط،انضوکاریبروجدانتکیهجا،بهگیریتصمیم
محیطودادهتوسعههموارهراخودشغلیاطالعات

وشادابپویا،کاریمحیطیکبهراخودکاری
.کندتبدیلخداپسندانه
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انواع کارآفرینی

(مستقل)کارآفرین فردی -1
کارآفرین درون سازمانی2
کارآفرین سازمانی-3
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کارآفرینی مستقل
____________________________

مستقل–کارآفرینان شخصی 

Individual/Independent
Entrepreneurship
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کارآفرین مستقل کیست ؟

.فردی که مسؤلیت اولیه او جمع آوری منابع الزم برای شروع کسب و کار است
و یا کسی که منابع الزم برای شروع ویا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و

.تمرکز او بر نوآوری وتوسعه فرایند، محصول و یا خدمت جدید می باشد

کسی که فرصت ها را کشف می کند و تقاضا را پیش بینی می کند و خطر ناشی
در فرایند تولید عامل سازماندهی و مسؤل . از آن را به عهده می گیرد

تصمیماتی از قبیل چه تولید شود ؟چقدر تولید شود ؟با چه روشی تولید شود؟ 
.می باشد
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فرایندی است که کارآفرین طی می کند تا فعالیت کارآفرینانه ای
.را در سازمانی که معموال سنتی و بوروکراتیک است به ثمر رساند

کارآفرینی درون سازمانی چیست ؟

Intrapreneurship

[D.S15]
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فرایندی است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین
انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر
سریع و راحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خود مختار به ثمر برسد

کارآفرینی سازمانی چیست ؟

[D.S15]
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مقایسه کارآفرینان و مدیران

مدیرانکارآفرینان

در آینده زندگی می کنند

اشتیاق به کنترل دارند

عالقه به تغییر دارند

در هر مسئله به دنبال فرصت مناسب می گردند

یک خانه می سازند و بالفاصله برای خانه
بعدی و جدید برنامه ریزی می کنند

نداشیاء را خلق می کن

بدون کارآفرین همه چیز سر جای
خودش است و به هم نمی خورد

در گذشته زندگی می کنند

اشتیاق به دستور دادن دارند

عالقه به ثبات دارند

یک خانه می سازند و می خواهند
همیشه در آن زندگی کنند

تهدید گرا هستند

بعد از کارآفرین مشغول نظم بخشیدن 
به کارهای او می شوند
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ها و اعتبارات گروه را به حساب خودشموفقیت•
. گذاردمی•

خواهد و نه شخص خودشتشویق را برای تیمش می•

گذراند وقت زیادی را با مدیران ارشد می• گذراندوقت بسیار کمی را با مدیران ارشد می•

بت گردد تا اشتباهات را به او نسدنبال قربانی می•
دهد 

مچنین  اشتباهات برای او موقعیت یادگیری هستند و ه•
روه را به حساب یادگیری  گاشتباهات افراد 

گذاردمی•

داند گروه و کارش را در ارتباط با خودش می• داند گروه و اهداف و کارش را خیلی خوب می•

مسائل ساده را برای مهم جلوه دادن در لفافه•
گویدمی•

کند  مسائل پیچیده را بصورت ساده و روشن بیان می•

اتاق کارش پر از وسایل است• اتاق کارش ساده و بدور از تجمل است  •

اما سروقت آن را ترک , دیر به محل کار میآید•
ستانصافیش مشهود اکند و خیلی از مواقع بیمی•

را  آید و دیرتر از بقیه محل کارزود به محل کار می•
ستها منصف اگیریکند و در تمام تصمیمترک می

غ میمعموالً ناپیداست و دستوراتش را با واسطه ابال•
کند

در اتاقش همیشه باز و آماده ارائه راهنمایی به •
همکاران است

غیر کارافرینویژگیهای رهبر • کارافرینویژگیهای رهبر •
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Social and Economical

Effects of Entrepreneurship

تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی
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Entrepreneurship

جامعه کار آفرین

جامعه ای توسعه یافته است
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Entrepreneurship

ده
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انسانهای کار آفرین و موفق

/ مسؤلیت پذیر / انسانهای  متعهد 
پر تالش/ دقیق / نکته سنج 

انسانها خالق ، نو آور، توسعه گرا

جامعه توسعه یافته
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انسانهای کارآفرین

و سازمانهای موفقشرکتها

اقتصاد موفق

کشور توسعه یافته

Entrepreneurship

Entrepreneurship
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کارآفرینی موجب انتقال تکنولوژی می شود

موجب اشتغــــال می شود

کارآفرینی
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عامل نوآوری و روان کننده تغییر است

باعث ترغیب و تشویق سرمایه گذاری می شود

کارآفرینی
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موجب توزیع عادالنه درآمدها می شود

کارآفرینی

موجب  گسترش بازارهای جدید می شود
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کارآفرینی

موجب بهره برداری بهینه از منابع می شود

کیفیت زندگی را بهبود می بخشد
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عامل کاهش بوروکراسی اداری می شود

کارآفرینی

عامل ترغیب حس رقابت می شود
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Entrepreneurship

(ویژگی های شخصیتی) رویکرد ویژگیها  
Trait approach

(ویژگی های جمعیت شناختی) رویکرد رفتاری 
Behavior approach

انواع رویکرد ها به کارآفرینی
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(ویژگی های شخصیتی) رویکرد ویژگیها  
Trait approach

(ویژگی های جمعیت شناختی) رویکرد رفتاری 

Behavior approach
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اریویژگیهای جمعیت شناختی با رویكرد رفت

شرایط کودکی و خانواده  
تحصیالت

سن

ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه

الگوی نقش
تجربه کاری و نارضایتی از شغل قبلی

ویژگیهای تجربی
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____________________________
ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه فرد

سن ،شرایط کودکی ، سال ازدواج ، تعدادمشاغل قبلی
عضویت در سازمانهای حرفه ای و تجاری 

آموزشهای تخصصی،در حاشیه قرار گرفتن از جامعه
آموزشهای مدیریتی



31

____________________________

اکثر کارآفرینان کار رادر جایی آغاز می کنند که خوددارای تجربه قبلی هستند

درصد شرکتهای جدید موسسشان قبال در همان کسب و کاربوده است97

درصد شرکتهای جدید کاالها وخدمات اولیه ای بوده اند که از تجربه قبلی 85
.موسسین استفاده می کرده اند

:ویژگیهای تجربی

تجربه کاری
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لیدر مورد کارآفرین ، نارضایتی از شغل قب
نه تنها اورا وادار می کند که کار خودرا  
ترک کند بلکه این عقیده را در او ایجاد  

می کند که کار کردن در هیچ جای دیگری  
.ارضاکننده نخواهد بود

:نارضایتی از شغل قبلی
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خانواده ودوستان،موفقیت اشخاص دیگر

الگوهای محیط کاری

:الگوی نقش
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ن ویژگی های شخصیتی کارآفرینا
با رویكرد ویژگی ها



پاسخ مثبت به چالشها 13 طلبیتوفیق 1

پاسخگويی به پيشنهادها و انتقادات 14 اعتماد به نفس 2

گيری سريعتوانايی تصميم 15 عزم و اراده 3

پذيریمسؤوليت 16 انرژی و پشتکار 4

دورانديشی 17 استعداد و هوش 5

جويیکمال 18 پویایی 6

همکاری 19 نگرش مثبت 7

توکل 20 تغییرپذیری و انعطاف 8

توانايي يادگيری از اشتباهات 21 توانایی نفوذ در دیگران 9

طلبیقدرت 22 ابتکار و نوآوری 10

غرور 23 توانایی سازگاری با دیگران 11

قدرت تخيل 24 هدفگرايی 12
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خودجوشي 37 بينش و بصيرت 25

شناسايي الگو 38 تهاجمي بودن 26

پذيريمخاطره 39 اصرار و پافشاري 27

خالقيت 40 کارآمد بودن 28

تحمل ابهام 41 تعهد کاري 29

گرايياستقالل 42 حساسيت داشتن به ديگران 30

مرکز کنترلي دروني 43 صداقت و درستي 31

نوع دوستي 44 تعادل رفتاري 32

مهارت طلبي 45 حالتهاي ذهني مثبت 33

عزت نفس 46 فرصت جويي 34

روحيه شکست ناپذيري 47 ثروتگرايي 35

آرزومندي 48 رشدگرايي 36
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The Chain of Entrepreneurship

37

فرایند کارآفرینی
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عناصر کسب و کارهای کارآفرینانه



39

فرصت  

Opportunitiy 

كارآفرين

Entrepreur

ساختار

Structure

استراتژي 

Strategy

منابع

Resources
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فعالیت ها عناصر

اهداف كلي، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي تفصيلي كسب و 

.كارتعيين مي شوند
استراتژي 

يك فرد تصميم آگاهانه اي مي گيرد

تا كسب و كار كارآفرينانه اي را به انجام رساند
كارآفرين

فرصت بازار شناسايي شده و مورد تجزيه و تحليل 

قرار مي گيرد
فرصت

كارآفرين براي شروع كسب و كار بصورت مالكيت فردي ياشراكت 

با فرد ديگر و يا بصورت شركت تصميم مي گيرد منابع

.منابع مالي و انساني مورد شناسايي قرارمي گيرد

.از تعهد سرمايه گذاران خاطر جمع مي شوند

ساختار



خالقیت و نوآوری



نوآوریتعریف 

ه طي نوآوري را مي توان فرايندي تعريف كرد ك
صدددي  توليدات جديدد هده سيمداق ا ا   آن فنون و

موفد  ممددني ردورت   معرفي مي شوند  نوآوري 
ام ايد   شمي گيرد كه  دهليت انجدم كدري كه پدي 
صدددي و  نمي توانمت رورت هگيرد يد حددا   ا ا 

نبوده مهيد شود مندسب



خالقیتتعریف 

كه اي  خال يت همدند توانديي خل  فكرهدي جديد است•
يد   ممك  است هه محصوالت يد خددمدت جديدد ن  فكرهد
.شوندمنجر 

دايره المعددر  للدوم اجامددلي ام خال يدت  ندي      در•
مداي  هرخدي آن را تواندديي ه  : شده است تعدريفي ذكر

لده اي هخشيدن هه پديده اي جديد تعريف نموده اند و
ان فرايندد  توانديي هلكده هده لندو   ديگر آن را نه هه لنوان

صدوالت  طريد  آنهدمح روانشندخاي يد فرايندهديي كده ام 
جديد و ارمشمند خل  مي شوند



:مرحله است8فرآیند حل خالقانه مسأله شامل 
تجزیه و تحلیل محیطی-1
(بااستفاده از تفکر شهودی)تشخیص مشکل -2
(بااستفاده از تفکر منطقی)شناسایی مشکل-3
فرضیه سازی-4
ایجاد راه حل های مختلف-5
ارزیابی و انتخاب-6
اجرا-7
کنترل-8



تکنیک های خالقیت
طوفان فکری•

تکنیک درهم شکستن مفروضات•

فن گروه اسمی•
تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک•

تکنیک دلفی•

تکنیک یورش فکری معکوس•
تکنیک یورش فکری کتبی•

تکنیک تجزیه و تحلیل ماتریسی•

تکنیک جدا•

TRIZتکنیک •



آلکس ازبرن  ( Brain Storming)طوفان فکری 

.رح شوندتاکید بر این است که اندیشه ها به صورت کنترل نشده و سازمان نیافته و به صورت تخیلی مط

.هیچ فکری مورد انتقاد قرار نمی گیرد

.هرچه فکرها بکرتر و بدیع تر باشد بهتر است

.هر چه تعداد ایده ها بیشتر باشد بهتر است

.افراد برای بهبود و توسعه ابعاد فکرهایی که ارائه میدهند تشویق میشوند

. همه ایده ها یادداشت می شوند

.هیچ ایده ای رد نمی شود بلکه تکوین می یابد

1

2

3

4

5

6

ی
ن فكر

قواعد حاکم بر طوفا



تکنیک درهم شکستن مفروضات
ازهاجناخودآگاهکهاستقبلیمفروضاتخالقیت،مهمموانعازیکی
بلیقمفروضاتازبسیاری.درآیدحرکتبهجهاتهمهدرفکردهدنمی

غلطاند،شدهایجادمادرذهنکهزمانیهماناصلدراستممکن
تصادفخوابکهکسیذهندردوچرخهبودنخطرناکمثلباشند،
رااناعتبارشزمانمروربههاآنازبسیاری.استدیدهدوچرخهباشدید

عتبارابی،شرایطتغییردلیلبههاآنازبسیارییاانددادهدستاز
نیستاتاشتباهوتغییراتاینمتوجهفردکهاینستمسألهاما.اندشده

.کندمینگاهمسألهبهقبلیمفروضاتباهنوزو

ذهنیمفرضواتشکستندهموشناساییبرایایوسیلهتکنیکاین
.گذاردمیاثرناخودآگاهمشکایاموضوعدرکهاشتباهی



فن گروه اسمی

یبترکمحدودهایبحثبارابحثبدوندادنرایهایجنبهاسمیگروهفن
.برسیدگروهیتصمیمیکبهبتوانیدشماوآیددستبهتوافقکهکندمی

اسمیگروهفنازاستفادهموارد
جستهبربسیاریامخالفوموافقدارایحساس،برانگیز،بحثموضوعیبا

ویجزئدلیلهادهونقیضوضدهایعقیدهکنیدمیتصوروهستیدمواجه
نخستیندر،اسمیگروهفنازاستفادهبا.کندفلجرابحثاستممکنتفصیلی

همهکهزمانیتابحثبنابراینشود،میپدیدارساکتطوربهافرادنظردور،
.شودنمیآغازاستنشدهارائهنظریات

گروهنفازاستفادهبا).کنیدتضمینرااعضاهمهمساویمشارکتخواهیدمی
تفرصشخصیت،ومقاموارشدیتمراتبسلسلهازفارغعضو،هراسمی

(.داشتخواهدهمکاریوکمکبرایرادیگرانبامساوی
وداماقنحوهشناختولیشناخته،رامسالهیکایریشهواساسیعلتتیم

.استمشکلبسیار،هایگزینهمیانازگزینهیکانتخاب



هفت گام فن گروه اسمی

عریف  مساله ای که باید حل شود یا تصمیمی را که باید گرفته شود ت: 1گام 
.کنید

.به آرامی ایده ها و نظریات را پدید آورید: 2گام 

.نظرها را بیان کنید و یادداشت نمایید: 3گام 

.هر یک از اقالم فهرست را روشن سازید: 4گام 

.هیه کنیدموارد را در سکوت رتبه بندی کنید و از رتبه بندی فهرستی ت: 5گام 

.رتبه بندی ها را با هم مقایسه و نهایی کنید: 6گام 

.جلسه گروه اسمی را جمع بندی کنید: 7گام 



تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

فیزیکصمتخصزویسکیفریتزتوسطعمومی،مورفولوژیکتحلیلوتجزیه
الیفرنیاکتکنولوژیانستیتودرکهسوئیسیشناسفضادانشمندونجومی

برایروشیعنوانبهامروزیدانشدرمی کرد،پیگیریراخودتحقیقات
طروابیکدیگرباکهبعدیچندعواملازمجموعه ایبررسیوساختاردهی

.شدشناساندهکمیغیروپیچیدهموضوعاتودارندمتقابل

بریقتحقوشناساییبرایروشیکمورفولوژیکتحلیلوتجزیهاصل،در
پیچیدهمسئلهیکبرایممکنهایترکیبیاروابطازایمجموعهروی

.می باشد

ئلهمسهایدادهترکیبوآنالیزتکراریفرآیندسرییکانجامطریقازو
.می دهدانجامرامسئلهحلفرآیند



تکنیک دلفی
ن روش برای ای. تکنیک دلفی یک فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباط گروهی است•

این . برای موسسه راند ارائه شد1۹50اولین بار توسط دالکلی و هلمرده در سال 
یی روش در مواردی که دانشی ناکامل و نامطمئن در دسترس باشد و یا محدودیت ها
رار از لحاظ کاربرد قوانین، فرمولها و مدل های ریاضی مشاهده شود، مورد استفاده ق

ی بدین منظور نظرها و قضاوتهای افراد در یک حیطه معین جمع آوری م. می گیرد
.به عبارت دیگر قضاوت به متخصصان آن امر سپرده می شود. شوند

ه این روش دلفی راهکاری برای ایجاد یک فرآیند ارتباط گروهی است، به طوری ک•
ل فرآیند به گروهی که شامل اجزای جداگانه و مستقل است، اجازه میدهد که در ح

ر انجام در روش دلفی پرسشگری در دو دور یا بیشت. مسائل پیچیده شرکت کنند
.  ودمیشود و در هر دور از نتایج به دست آمده از دور یا دورهای قبل استفاده میش

د هم ترازان بنابراین، از دور دوم، متخصصان و کارشناسان تحت تأثیر نظریات و عقای
.خود و نتایج به دست آمده از دور قبل به سواالت پاسخ میدهند



موانع خالقیت

موانع محیطی•
فرهنگیموانع •
موانع سازمانی•
موانع فردی•



محیطی خالقیتموانع 
تأثیرات عوامل اقتصادی محیط
تأثیرات عوامل بازار و عرضه کنندگان
ویژگی و مشخصات صنعت مربوطه
سیاست های دولت
عوامل فرهنگی
قوانین و مقررات
نظام آموزش و پرورش سنتی
وضعیت نظام وظیفه



موانع سازمانی خالقیت
عدم دسترسی به اطالعات•

فقدان ارتباطات افقی و عمودی مناسب•

اندازه سازمان•

ساختار نامناسب سازمانی•

انزوا و گوشه گیری مدیریت ارشد•

افق زمانی کوتاه مدت مدیران برای سودآوری•

فقدان سیستم پیشنهادات موثر و سریع•

فقدان لوازم و افزار الزم•

فقدان سیستم تشویق و پاداش•

ناسازگاری، استرس و نارضایتی کارکنان•

فشار برای اخذ نتیجه سریع•



فرهنگی خالقیتموانع 

مذهب•
خیال پردازی به معنای وقت تلف کردن•
ترجیح دادن سنت ها به تغییرو تحوالت•
منطق، عقل، عمل گرایی، عدد ورقم و محاسبه خوب است؛  •

عی  اما احساس، هیجان، بصیرت، کشف و شهود عادی و طبی
نیسن



موانع فردی خالقیت

هیجانی خالقیت-موانع احساسی
ترس از شکست یا ریسک پذیری•

عدم تحمل مسائل مبهم•

تمایل به قضاوت درمقابل ایده ها•

نداشتن هیجان، شور و رقابت پذیری•

موانع ادراکی خالقیت
دیدن چیزی که انتظار آن را داریم•

سختی مجزا کردن مسأله از سایر امور•

ندیدن مشکل از زوایای مختلف•

استفاده نکردن از همه حواس پنج گانه•



LOGO



کسب و کار
یمگفتهتجارتوفروشوخریدمعنیبهکاروکسب
بکسباشد،درآوردنپولباتوامکاریوکسبهر.شود

استیتجارتکاروکسبدیگرعبارتبه.گویندمیکارو
.شودمیحاصلپولآنازکه
:هانتوارویکدیدگاهطبقبر

ماتخددرآنکهکاسبینوعهرازاستعبارتکارکسبو
بهلمایودارندنیازآنبهجامعهافراددیگرکهکارهایییا

د،تولیدارند،راآنبهایپرداختتوانوهستندآنخرید
.شودمیعرضهوتوزیع



کسب و کار کوچک
را  یک بنگاه کوچک مستقل است که سهم نسبتا کوچکی از بازار

.در اختیار دارد
ودمی شگفتهخصوصیآزادمشاغلوبازرگانی ها،شرکت هابه
ایزسشرکت هایبهنسبتکم تریدرآمدوکارمنداندارایکه

،صادیاقتنظامبهبستهکشورهاازبسیاریدر.هستندمتوسط
نمونه های.می باشندرایجمختلفیکوچککارهایوکسب
ردفتآرایشگاه،،نانوایی،خواربارفروشی:ازعبارتندنوعی

وعکاسیآتلیه،راهسرا،غذاخوری،حسابداریدفتر،وکالت
.مستقلآنالینکاروکسب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7_%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7


ویژگی های کسب و کار

فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش-1
معامله ی کاالها و خدمات-2
تکرار معامالت-3
انگیزه سود-4
فعالیت توام با ریسک-5



ویژگی های کسب و کارهای کوچک

اشتغال زایی-1
انعطاف پذیری-2
ظرفیت نوآوری-3
سودآوری-4
بهره وری و ایجاد ارزش برتر-5



اهداف کسب و کار
:اهداف اجتماعی-1
تولید کاالها و خدمات با کیفیت
برخورد عادالنه و منصفانه با کارگران
رعایت عدالت در برخورد با سرمایه گذاران
برخورد منصفانه با عرضه کنندگان
اهداف اقتصادی-2
سود رضایت بخش
ایجاد و حفظ مشتریان
ایجاد نوآوری ها



انواع کسب و کار

کسب و کار صنعتی-1
یاینهایمصرفبرایکاالهاتولیدواستخراجفرآیندهایبهصنعت
.داردتوجهتولیدبرایدیگرصنایعاستفاده

ژنتیک،،استخراجیصنایعبهتوانمیراآنهاصنایع،ماهیتبهتوجهبا
.کردتقسیمایسازهوتولیدی



انواع کسب و کار

کسب و کار خدماتی-2
مکانازخدماتوکاالهاآوردنبرایکهاستهاییفعالیتشامل
وکاالهافروشوخریدبنابراین،.هستندضروریمصرف،محلبهتولید

.کنندمیتسهیلرامعاملهانجامکهراهاییفعالیتتماموخدمات
هبوشودمیشاملنیزراتجاریکاروکسبخدماتی،کاروکسب
.کندمیکمکآنانجام
ی،مکانفردی،موانعبرداشتنخدماتی،کاروکسباساسیوظیفه
ازخدماتوکاالهاآزادجریانواست؛...ومبادالتی،دانشیزمانی،
.سازدمیفراهمراکنندهمصرفبهکنندهتولید



انواع کسب و کار

کسب و کار تجاری-3
به تعبیری، وضعیت  . تجارت شاخه ای از کسب و کار خدماتی است

.  نهایی فعالیت کسب و کار شامل خرید و فروش کاالها و خدمات است
کسب و کارهای تجاری را براساس معیارهای اندازه و میزان پوشش به  

:شکل زیر تقسیم بندی می کنند
:براساس معیار اندازه و ظرفیت•

تجارت عمده فروشی، تجارت خرده فروشی
:براساس معیار میزان پوشش بازار•

تجارت منطقه ای یا محلی، تجارت ملی، تجارت بین المللی



روش های تبدیل مشاغل کوچک به بزرگ

سرمایه گذاری های مشترک-1
امتیازها و موقعیت های بین المللی-2
تعامل با واسطه های تجاری-3
مجوزهای خارجی-4
تجارت متقابل-5
صادرات-6





















سبک های رهبری و مدیریت
میدهنامیرهبریسبککند،میاستفادهاهدافکسببرایخودنفوذازرهبرکهروشی

درتقمقام،وپستقدرتازاعماست؛قدرتداشتنکارکنانبهنفوذاعمالطریقوشود
.مرجعیتقدرتوتخصصقدرتتنبیه،وتشویق

ترینعمدهکهنمودندارائهرارهبریسبکنوع81مدیریت،شبکهارائهباموتونوبلیک
:ازعبارتندهاسبکاین

ازمانسدرعضویتضامنکهحدیتاکارانجامبرایتالشحداقل:تفاوتیبیسبک
.است

کارانجامنحوهدرانساندخالتحداقل:استبدادیسبک

کارانجاموکارکنانروحیهبینتوازنایجاد:میانیسبک

هاآنبادوستانهرابطهایجادوکارکناننیازبهباتوجه:باشگاهیسبک

کارکنانویرمدبینهمبستگیواعتمادبرمبتنیروابطکار،انجامبهتعهد:تیمیسبک



انمفهوم سازمان، ساختار سازمانی، طراحی سازمان و تئوری سازم

حدوددارایوشدههماهنگآگاهانهطوربهکهآیدمیشماربهاستاجتماعیپدیدهسازمان
میفعالیتدائمیمبانیسلسلهیکبراساساهدافی،یاهدفتحققبرایوبودهمشخصینسبتا
.کند

چه،(کارتقسیم)شونددادهتخصیصچگونهوظایفکهکندمیتصریحسازمانیساختار
تعاملیالگوهایچنینهمورسمیهماهنگیسازوکارهایودهدگزارشکسیچهبهشخصی
.کندرعایتبایدکهراسازمان

.دکنمیاشارهسازمانیاهدافتحققبرایساختارتغییروساختنحوهبهسازمانطراحی
یشنهاداتیپچنینهموشودمیساختارمندچگونهواقعاسازمانکهکندمیتشریحسازمانتئوری
تئوری.دیابافزایشآنهااثربخشیکهکردبناطوریراسازمانتوانمیچگونهکهاینبهراجع

.گیردمیقرارمطالعهموردراسازمانطراحیوساختارسازمان،



انواع شرکت ها
،سهامانصاحبمسئولیتوشدهتقسیمسهامبهآنیسرمایهکهاستشرکتیسهامی،شرکت:سهامیشرکت
امورنآعملیاتموضوعکهاینولوشودمیمحسوببازرگانیشرکت،ابن.هااستآنسهاماسمیمبلغبهمحدود

میتقسیمنوع2بهخودسهامیشرکت.باشدکمترنفرسهازنبایدشرکاتعدادسهامیشرکتدر.نباشدبازرگانی
:شود

کنندمینتامیمردمبهسهامفروشطریقازراشرکتیسرمایهازقسمتیآنهاموسسینکههاییشرکت:اولنوع
کهستاشرکتیعامسهامیشرکتدیگر،عبارتیبه.شوندمینامیدهعامسهامیشرکت،هاشرکتگونهاین.

تشرکتنهاعام،سهامیهایشرکت.باشدشدهواگذارمردمعمومبهبورسطریقازآنانسهامدرصد51حداقل
یس،تاسموقعدرهاآنیسرمایهتمامکههاییشرکت:دومنوع.شوندمیپذیرفتهبورسدرکههستندهایی

.شوندمینامیدهخاصسهامیشرکتها،شرکتگونهاین.استگردیدهتامینموسسینتوسطمنحصراً

تجارتیاموربراینفرچندیادوبینکهاستشرکتیمحدودمسئولیتباشرکت:محدودمسئولیتباشرکت
میزانتافقطباشد،شدهتقسیمسهامقطعاتیاسهامبهسرمایهکهاینبدون،شرکاازیکوهرشدهتشکیل
یتمسئولبا)عبارتبایدشرکتاسمدر.استشرکتتعهداتوقروضمسئولشرکت،درخودیسرمایه
مقرراتعتابومحسوبتضامنیشرکتثالثاشخاصمقابلدرشرکتآنصورت،اینغیردر.شودقید(محدود

قیدتشرکاسمدراواسمکهشریکیواالباشد،شرکاازیکهیچاسممتضمننبایدشرکتاسم.بودخواهدآن
محدودتمسئولیباشرکت.داشتخواهدراتضامنیشرکتدرضامنشریکحکم،ثالثاشخاصمقابلدرشده
در.باشدشدهیمتسلوتقویمنیزنقدیغیریالشرکهسهموتادیهنقدییسرمایهتمامکهشودمیتشکیلوقتی

.استهشدتقویممیزانچهبهکدامهرنقدیغیرهایالشرکهسهمکهباشدشدهقیدصراحتابایدنامهشرکت



انواع شرکت ها
بانفرچندایدوبینتجارتیاموربرایمخصوصاسمتحتدرکهاستشرکتیتضامنیشرکت:تضامنیشرکت
مسئولرکاشازیکهر،نباشدکافیقروضتمامیتادیهبرایشرکتداراییاگر.شودمیتشکیلتضامنیمسئولیت
کانخاصاشمقابلدر،باشدشدهدادهترتیباینخالفبرشرکابینکهقراردادیهر.استشرکتقروضتمامپرداخت

در.ودشذکرشرکاازنفریکاسمالاقلو(تضامنیشرکت)عبارتبایدتضامنی،شرکتاسمدر.بودخواهدیکنلم
ازعبارتیاستدهشذکرکهشرکایییاشریکاسمازبعدبایدنباشدشرکاتماماسامیبر،مشتملشرکتاسمکهصورتی

.شودقیدبرادرانو»یاو«شرکاو»قبیل

یکدیگرابضمانتیهایشرکتباایسرمایههایشرکتکهشودمیدیدهعملدرگاهی:سهامیغیرمختلطشرکت
کهکشریچندیایکوضامنشریکچندیایککهطریقاینبه.شودمیپیداشرکتازدیگرینوعوشدهمخلوط

پولهباحتیاجتاجریکهمواردیدربیشتر.شوندمیسهمدارایواحدیشرکتدردوهر،استمحدودهاآنمسئولیت
میمحدودسرمایهمیزانبهراهاآنمسئولیتوکندمیواردخودشرکتدرشریکچندکندقرضخواهدنمیودارد

باقیقروضازچیزیهمبازسرمایهاستهالکازپساگربنابراین.نمایدمیضمانتراشرکتتعهداتنامخودسازدو
سرمایهمیزانهبمحدودیمسئولیتکهشرکائیبهوهستندپرداختمسئولمتضامناضامنشرکاییا،شریکباشدمانده
مخصوصیماستحتدرتجارتیاموربرایکهاست،شرکتیسهامیغیرمختلطشرکتلذا.کندنمیپیداارتباطدارند

شریک.شودمیتشکیلسهامانتشاربدونمحدودمسئولیتباشریکنفرچندیایکوضامنشریکنفرچندیایکبین
کسیحدودممسئولیتباشریک.شودپیداشرکتداراییبرعالوهاستممکنکهاستقروضییکلیهمسئول،ضامن
عبارتبایدشرکتاسمدر.بگذاردبایستییاوگذاردهشرکتدرکهاستایسرمایهمیزانتافقطاومسئولیتکهاست

شودقیدضامنشرکایازیکیاسمالاقلو(مختلطشرکت)



انواع شرکت ها
ماستحتدرکهاستشرکتیسهامیمختلطشرکت:سهامیمختلطشرکت

میکیلتشضامنشریکنفرچندیایکوسهامیشرکایعدهیکبینمخصوصی
عاتقطیاسهامصورتبههاآنیسرمایهکههستندکسانیسهامیشرکای.شود
درهکاستایسرمایههمانمیزانتاهاآنمسئولیتودرآمدهالقیمهمتساویسهام

وامدهدرنیسهامصورتبهاویسرمایهکهاستکسیضامنشریک.دارندشرکت
در.ودشپیداشرکتداراییبرعالوهاستممکنکهاستقروضییکلیهمسئول

بااهآنروابطوطلبکارانمقابلدرهاآنمسئولیت،ضامنشریکتعددصورت
شرکت)رتعبابایدشرکتاسمدر.بودخواهدتضامنیشرکتمقرراتتابعیکدیگر
سهامیمختلطشرکتمدیریت.شودقیدضامنشرکایازیکیاسمالاقلو(مختلط

.استضامنشرکاییاشریکبهمخصوص
اسمتتحدرتجارتیاموربرایکهاستشرکتینسبیشرکت:نسبیشرکت

ایسرمایهتنسببهشرکاازیکهرمسئولیتوتشکیلنفرچندیادوبینمخصوص
اسمالاقلو(نسبیشرکت)عبارتنسبیشرکتاسمدر.گذاشتهشرکتدرکهاست
.ذکرشودبایدشرکاازنفریک

اربابازیاعدهبینکهاستشرکتیتولیدتعاونیشرکت:مصرفوتولیدتعاونیشرکت
برندیمکاربهاجناسیااشیافروشوتولیدبرایراخودمشاغلشرکایوشودمیتشکیلحرف



بازاریابی  
ادالتمبازطریقآنهاهاورفعخواستهونیازهاوبازارنظامشناختشاملبازاریابی•

.استمطلوب
کردننباراونقلوکاال،حملفروشوخریدمثلفعالیتهاییانجامیعنیبازاریابی•

آن
یاالهاکاجریانکهشودمیاطالقبازرگانیفعالیتهایازایمجموعهبهبازاریابی

.کندیمهدایتآننهاییکنندهاستفادهیاکنندهمصرفتاتولیدکنندهازراخدمات
ودتولیطریقازگروهها،وافرادآنطیکهفرایندیازاستعبارتبازاریابی•

.کنندمیتامینراخودنیازهایوهاخواستهدیگران،بافایدهوکاالمبادله
حقیقاتی،تفعالیتهایازوسیعیطیفمعنیبهپیشرفتهبازرگانیدربازاریابی•

مصرف،برایسازیآمادهانبارداری،کیفیت،کنترلبیمه،تولید،تدارکات،طراحی،
خدماتوشفروبندی،بستهمشتری،شناساییفروش،عواملتعیینقیمت،تعیین
وردوکنندگانمصرفبهکاالوانتقالتوزیعکهطوریبهاستفروشازپس

.نمایدتسهیلرانزدیک



بازارسازي 
ايجاد و افزايش سهم بازار، 

ساختن تصوير مناسب،

يافتن جاي دلخواه در بازار

بازارداري 
افزايش يا حفظ مشتريان

( خالقيت و نوآوري)
بازاريابي

شناسايي ، شناساندن

«رضايت» 

بازارسنجي
مقايسه و ارزيابي گذشته 

و حال خود و ديگران

براي ترسيم آينده
بازار گردي 

حضور در صحنه
مبادالت و بازارها،

اطالعات و ارتباطات 

بازار

بازارگرمي
آمادگي براي رقابت

انجام تبليغات 

بازاريابي

یافتن بازارهدف و

بخش بندي بازارها

بازار گرداني 
اداره كردن بازار از طريق 

محصول،قيمت، ) مديريت  
( توزيع و ترفيع 

(مديريت بازار) 

بازار گرائي
توجه ، تمايل وگرايش 

به مشتري و بازار 

بازارشناس ي 
تحقيقات بازاريابي 

و بررسيهاي بازار

اجزاء تشكيل دهنده بازاريابي 



انواع بازاریابی

:  بازاریابی شخصی
یر طرز فکر، بازاریابی شخصی یعنی تمام فعالیت هایی که برای ایجاد، حفظ یا تغی

اگرچه در این نوع بازاریابی. برداشت رقبا و دیگران نسبت به فرد انجام می گیرد
ابی  بازاری. مورد شخصیت های سیاسی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی مطرح است

.باعث افزایش اعتماد به نفس افراد می شود
:بازاریابی سازمان

ر طرز تفکر بازاریابى سازمان، شامل فعالیت هایى است که براى ایجاد، حفظ یا تغیی
ان، هم به بازاریابى سازم. یا رفتار مخاطبین، نسبت به یک سازمان انجام مى گیرد

.ى گیردوسیله مؤسسات انتفاعى و هم مؤسسات غیرانتفاعی، مورد استفاده قرار م
:بازاریابی خدماتی

ه در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اند اما سازمان های خدماتی ک
عنصر آمیخته 4اصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود بر پایه 

.بازاریابی بنا کرده کرده اند، به نتایج مثبتی رسیده اند



انواع بازاریابی
:ایدهبازاریابی

وارائهییعنایدهبازاریابی.استگوناگونینیازمندانونیازهاگویپاسخکهاستمحصولیایده
.تاسهاسازمانومردمباورهایورفتارهاتغییرتفاهیمایجادبرایایدهیانظراندیشه،عرضه

:مکانبازاریابی
میرودونیزگردشگرییحوزهدرحتیوشودمیبسیاریمواردشاملاستممکنمکانبازاریابی

ملی،یعتوزشبکهیکفروشی،خردهمغازهیکاستممکنمکان,هاشهربرایبازاریابیمانندکند
درمحصول،عرضه.باشدمستقیمپستطریقازارسالیکاتالوگیکیااینترنتی،سایتوبیک

یازیعتو.استبازاریابیهایجنبهترینحساسازیکیخواهد،میراآنمشتریکهزمانیومکان
مکانایتوزیع.شودمیاطالقخدمتومحصولتوزیعوفروشمحلبهبازاریابیآمیختهدرمکان

یکتاسممکنمکان.شودمیاطالقخدمتومحصولتوزیعوفروشمحلبهبازاریابیآمیختهدر
طریقازالیارسکاتالوگیکیااینترنتی،سایتوبیکملی،توزیعشبکهیکفروشی،خردهمغازه
ساسحازیکیخواهد،میراآنمشتریکهزمانیومکاندرمحصول،عرضه.باشدمستقیمپست
.استبازاریابیبرنامههایجنبهترین



مدیریت بازاریابی

ارگیری، عبارت است از تجزیه و تحلیل فرصتها، برنامه ریزی، به ک

ت اجرا و کنترل برنامه ها با هدف ایجاد و حفظ  مبظاد ت مولیبیظ   

.بازارهای هدف به منظیر نیل به اهداف سازمانی



عوامل موثر بر بازاریابی

مذهب،دین،زبان،جمعیت،مانندعواملی:فرهنگیواجتماعیعوامل-1
جامعهمردانوزنانونقشرسوموآداب

اموررددولتتصمیماتوهاسیاست:اقتصادیوقانونیسیاسی،عوامل-2
.داردبازارهردرایکنندهتعییننقشمالی،واقتصادیسیاسی،

هاازمانسافراد،همهزندگیدرتکنولوژیکپیشرفت:تکنولوژیکعوامل-3
بیشتریبازارسهمبازاریابانبعضیبرایتکنولوژی.گذاردمیاثرجوامعو

.استتهدیدومانعیکحکمدردیگرگروهیبرایودارد

کاتحرورقباهمیشهکهاستکسیایحرفهبازاریاب:رقابتیعوامل-4
میانجامجانبههمهمطالعهوبررسیهاآنمورددروداردنظرزیرراهاآن

.دهد



طراحی استراتژی بازاریابی

رابازارمختلفهایبخشوشناساییرابازارهایفرصتموقعیت،تحلیلوتجزیه
املشکهکندمیمشخصراسازمانضعفوقوتنقاطوارزیابیرارقابتتعریف،

:
یارادافشناساییباعثگیریهدف:بازاردریابیجایگاهوگیریهدفاستراتژی

هانآدنبالبهخود،رییبرنامهباداردتصمیممدیریت،کهشودمیهاییسازمان
.باشد
.دهدجایخریدارچشموذهندرراکاالتااستآنیابیجایگاههدف

.استریانمشتازباالییسطحرضایتمندیافزایشهدف:بازاریابیروابطاستراتژی

گزیجایبایدجدیدکاالهایسود،وفروشکاهشدلیلبه:جدیدکاالیاستراتژی
.شوندقدیمکاالهای



تبلیغات

:اهداف تبلیغات
توافقباومناسبمکانیدرمناسبقیمتبامناسبکاالیفروشتبلیغاتاصلیهدف

.باشدمیسودسربرمشتری
مصرفتکرارومصرفمدتخرید،مقدارمصرف،نوعازدیاد
جدیدنسلجذب
جانشینکاالهایومختلفعقایدبامبارزه



انواع تبلیغات برحسب هدف

کاربرد در مراحل اولیه ورود به بازار: تبلیغات اطالعی-1
کاربرد در مرحله رقابت: تبلیغات ترغیب کننده-2
کاربرد در مرحله بلوغ کاال: تبلیغات یادآوری کننده-3



هدف تبلیغات در فرآیند تجاری



مدیریت تبلیغات
:تبلیغاتاهدافتعیین-1



مدیریت تبلیغات
:تبلیغاتریزیبودجه-2

تعیینند،هستمواجهآنباهاشرکتکهبازاریابیتصمیماتدشوارترینازیکی
چهارکاراینبرای.شوددادهاختصاصتبلیغاتبهبایدکهاستایبودجه
:داردوجودروش
مییینتعایاندازهبهراتبلیغاتبودجههاشرکتاین:تحملقابلروش-الف
.داردراآنتحملاستطاعتمالیلحاظازشرکتکهکنند

پیشوجاریفروشازمشخصیدرصدبودجه:فروشازدرصدیروش-ب
.شوندمیتعیینکاالفروشقیمتازدرصدیصورتبهوشدهبینی

هاییهزینهبابرابرراخودتبلیغبودجههاشرکتاین:رقبابابرابریروش-ج
.دهندمیاختصاصامراینبهرقباکهدهندمیقرار

کارانجاموهدفروش-د



مدیریت تبلیغات
:تبلیغاتیپیامتهیه-3



فرهنگ کسب و کار



فرهنگ و ویژگی های آن
کوششهمهدرکهداندمیکردنعملواندیشیدنالگوییکرافرهنگدیگران،وروث
.کندمیمجزامردماندیگرازراآنانوشودمیدیدهمردمیهرهای

فرهنگهایویژگی



فرهنگ سازمانی



ویژگی های فرهنگ سازمانی



سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین



تاثیر و نقش فرهنگ سازمانی



تفاوت جو سازمانی و فرهنگ سازمانی



انواع فرهنگ های سازمانی





طرح تجاری



تعریف طرح تجاری



چه کسی باید طرح تجاری را تهیه کند؟



:گیردقرارتوجهموردبایدطرحسازیآمادهزماندرکهکلیجنبهسه



کسب و کار: بخش اول طرح تجاری

.شودمیمربوطکاروکسببهمربوطجزئیاتبهشماطرحاولواصلیبخش
کاملیحتوضی.شودمیتشریحمفصلطوربهکاروکسبطرح،ازبخشایندر
موادخامیچهاز.کنیدارائهنهاییاقالمتاموادخاممراحلهازمحصوالتاز

آننید،کمعرفیراخودهایکنندهعرضهاست،چقدرآنقیمتکنید،میاستفاده
.ایدکردهانتخابراهاآنچراوهستندکجادرها

.کنیدیدتأکآنبربازاریابیبخشدربایداستمهمشماتجاریطرحدرمحلاگر
باظرنموردمحلکنید،میافتتاحرافروشیخردهفروشگاهاگرمثالعنوانبه

.شودمیتعییننظرموردبازار
.هستندکسانیچهکاروکسبگردانندگانکهدهدمیتوضیحمدیریتبخشدر
آندهد؟چرامیانجامراکارکسیچهکهاینمورددرشرحیپرسنل،بخشدر

شوند؟میاستخدامچگونههاآناند؟شدهانتخاب
یمهبپرسنل،تعهدبهخدماتیکارهای.استوکارکسبهردرمهمیموردبیمه

.دارندتوجهشرکتدرنگهدارییانقلوحملزماندرمصرفیکاالهایکردن



بازاریابی: بخش دوم طرح تجاری

برنامه.ودشمیبازاریابیبرنامهجزئیاتبهمربوطتجاری،طرحاصلیبخشدومین
.استضروریشماکاروکسبوموفقیتتوسعهدرخوببازاریابی

زاراهاآندارندکهمشترکیخصوصیاتکهاستمشتریانازگروهیهدفبازار
کهرامشترکخصوصیاتمجموعهایناستالزم.کندمیتفکیکمشتریاندیگر
راخودازاربتحقیقبگوئیدوکنیدتشریحباشند،شمامشتریهاآنشودمیباعث

.ایددادهانجامچگونه
یکدررامشابهخدماتیامحصوالتکهاستهاییشرکتمیانمستقیمرقابت
دارایکهاستهاییشرکتمیانمستقیمغیررقابت.کنندمیعرضهبازار

رهکهاستالزم.هستندمختلفهدفبازارهایدرامامشابهخدماتومحصوالت
.کنیدراتعیینآنهاینگرشوکنیدارزیابیرارقیبنوعدو

بهخدماتهعرضیامشتریانبهمحصوالتفیزیکیانتقالنحوهازعبارتستتوزیع
خریدبخش،الگوهایایندر.داردنظرموردبازاربانزدیکیرابطهتوزیع.استآنان

.کنیدمشخصرا
.کنیدتهیهنظرموردبازاربهتوجهباراخودتبلیغات



ابواستمهمکارتانوکسبموفقیتدرشماگذاریقیمتساختار
نماییدخصمشبایدشما.شودمیتعیینمالیمسائلآنالیزوبازارتحقیق

کنیدیمارائهکهخدماتییامحصولکیفیت.استچقدررقابتهزینهکه
ید؟کنمیبینیپیشراایآیندهچهوچیستتقاضاماهیتچیست،

مییبازمهمینقششماکارموفقیتدرمحصولطراحیوبندیبسته
طراحیومحصولنهاییطرحدرراخودنظرموردبازارخواسته.کند
.بگیریدنظردربندیبسته
ریزیمهبرناوتحقیقبهواستمهمبسیاربازاربهشماورودبندیزمان
.داردنیازدقیق

أثیرتشماموفقیتبردرستمکانوزماندرخدماتومحصوالتعرضه
.دارد
طرحازبخشدراینراآندارد،ارتباطهدفبازاربهمحلانتخاباگر

.کنیدواردتجاری،
بهرادیدیجمحصوالتجدیدتکنولوژی.کنیدتوجهصنعتیتغییراتبه

.کردخواهندخلقراجدیدیخدماتکهکندمیعرضهبازار



اسناد مالی: بخش سوم طرح تجاری

حال،گذشتهمالیوضعیتوهاگزارشدادننشانبرایمالیسوابق
نیمکمیذکررااصلیاسنادبخشایندر.روندمیکاربهآیندهو

.کنیدواردخودتجاریطرحدربایدکه
:شوندمیانجامذیلترتیببهکارهااین
مالینیازهایازایخالصه•
استقراضیوجوهکاربرد•
نقدینگیجریانگزارش•
سالهسهبینیپیش•
سربهسرآنالیز•
وزیانوسودصورتها،ترازنامه:واقعیعملکردهایگزارش•

مالیسابقه/وامکاربرد



اسناد پشتیبانی: بخش تکمیلی طرح تجاری

یمجزائبخشبهکردیدتهیهراتجاریطرحاصلیچهارچوباینکهازبعد
.داریدنیازشوندگنجانیدهتجاریطرحدربایدکهدیگرسوابقبرای
دردهشاتخاذهایتصمیموهاصورتکههستندسوابقیکنندهحمایتاسناد

استربهتاولبخشسهتکمیلبا.کنندمیحمایتراطرحاصلیبخشسه
.کنیدتهیهمربوطهاسنادازفهرستی
:کنیداضافهخودلیستبهبایدکهاسنادی

شخصیحالشرح
شخصیمالیصورت
اعتباراتگزارش

نامهاجارههاینسخه
نامهمعرفی

قراردادها
قانونیاسناد
متفرقهاسناد


