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 کسب و کار  یطرح تجار 

 

وع  نیاز مهم تر  یکیکسب و کار   یطرح تجار  کت  کیعوامل شر کسب و کار از   ا یشر

وع   ی  صفر است و از آنجا از مردمان  یار یبس یایرو  ن،یکسب و کار نو   کیکه شر

 .باشد جهان یم

تواند داشته  مناسب یم یطرح تجار  کیکه   آموز شما را با مسائیلمقاله از ره نیا در 

 .میکن  باشد آشنا یم

 

 :مقاله دهیچک

شده که به جز  ن  یب شیقابل پ ی  و غ دهیچیکسب و کارها آنقدر پ  یواقع فضا در 

 .تمام و کمال وجود ندارد ن  یب شیموارد کوچک و معدود امکان پ

ها مطمئنا  کت ها تیموفق یآنقدر خیر  دهیمختلف به گوش شما رس یو شکست شر

وع هر کار  د یکه با  د یموضوع را درک کرده ا نیاست که ا فراوان  قیبا تحق یقبل از شر

 .دیو احتمال شکست را کمیر کن د یده شیخود را افزا نسیی   ب تیاحتمال موفق
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را از بابت  گذارانهیکامل باشد تا شما  ستیباهمانقدر که طرح کسب و کار یم پس

از حد بر  شیو تمرکز ب ندهیآ قیدق ی  غ ن  یشبیاز پ د یطرح شما مطمئ   سازد، با

ه اتیجزئ  .دی   بیر

 

 ست؟یکسب و کار چ  یتجار  طرح

کت و پ فیتعر  یتجار  طرح آن است و به سواالت مهم  ی ندهیآ ن  یب شیشما از شر

 :دهد که پاسخ یم ر یز 

کت جد  موضوع  ست؟یچ د یکار شر

 رو دارد؟ شیدر پ یا ندهیآ چه

کت چ یراه انداز  یشما برا یها و روش ها دهیا  ست؟یشر

 

 :کسب و کار  یپنج گانه طرح تجار  اصول

 انداز چشم

 تیمامور 

 اهداف

اتژ   ها یاسیر

 ها برنامه

 

 :انداز چشم

کت خود دار  ندهیاز آ یر یتصو   شما چه عن  ی  د؟یشر

 د؟یرا دار  ی  ها یانجام چه کار  یایرو 
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 :تیمامور 

کت شما دق نکهیا عن  ی  خواهد انجام دهد؟ را یم یچه کار  قا یشر

کت را راه یم نیا چرا  و اساسا چرا  د یپاسخ ده یاز یبه چه ن د یخواه و یم د یانداز  شر

کت شما وجود داشته باشد؟ د یبا  شر

 

 :اهداف

 .است یی  کامال معلوم و قابل اندازه گ  جهینت کی هدف

 .دیدنبال چه هست قا یشود که شما دق نوشئر  اهداف معلوم یم با 

کت  کیاهداف  نیمهم در تدو  یند)فروش( دو دسته ب ایر یبازار  ا ی مایل اهداف شر

 .است

 

اتژ   :ها یاستر

اتژ   د؟یبه اهداف خود برس د یخواه چگونه یم عن  یها  یاسیر

بلکه به  د یکن  انیب لیتان را به تفص یکه کارها و روش ها  ستین نیمنظور ا البته

 شود؟ شما یم تیباعث موفق ی  های   که چه چ  د ییصورت کالن بگو 

فتیبر پ عوامیل چه کت من تاث شر  مثبت دارند؟ ی  شر

 

 :ها برنامه

 د؟یانجام ده د یبا ی  چه کارها قا یبه اهداف دق دنیرس یبرا

 .نهفته است تانیشما در برنامه ها جواب
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 .وجود داشته باشد ی   ن یو زمان بند نهیجداول هز  شهیهم یز ی: در برنامه ر نکته

کت  ینوشئر  برنامه ها یبرا را نوشته و  و اول اهداف کیل د یجدول بکش کیشر

مقابل هر هدف  یدر ستون ها تا یو نها یبند میسپس آ را به اهداف کوچکیر تقس

 .دیآن را مشخص کن یی  گیالزم و مسئول پ نهیزمان و هز 

 

 :بخش نیا یبند جمع

کت  خواهد انجام دهد؟ یم یچه کار  قا یما دق شر

کت چ ندهیز آما ا ر یتصو   ست؟یشر

 م؟یدار  ی  هدف ها چه

 (ی  اجرا ستمیو س نهیهز  ی)با چه زمانبند م؟یبه آنها برس میخواه یم چگونه

 شود؟ ما یم تیعدم موفق ا ی تیباعث موفق عوامیل چه

 

 :کسب و کار  یطرح تجار  یاجزا

 :شده است لیقسمت تشک 10معموال از  یطرح تجار  کی

 

 طرح خالصه .1

کت فیتوص .2  شر

 ایر یبازار  .3

کت محل .4  شر

 تیر یمد .5

 مایل .6

 خطرات نیتر  مهم .7
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اتژ  .8  توسعه یها یاسیر

  اهداف یزمانبند .9

 و فهرست مراجع وستیپ .10

 

 .پاسخ داده شود د ی: موارد فوق حتما بانکته

 

 :طرح خالصه

 .صفحه باشد 3از  شیب د ینبا

 .نسبت به آنچه در کل طرح آمده به خواننده بدهد خویر  د ید

 

کت فیتوص  :شر

کت، زم نام در حال  یپروژه ها نده،یآ یی  و جهت گ کنوی    تیوضع ت،یفعال نهیشر

شما  یشما نسبت به رقبا و اشار تجار  رقابنر  یایو منافع آنها، مزا آیر  ا یاجرا و 

 .خواهد آمد

 

 :اب  یبازار 

 .کارهاست  نیاز مهم تر  یکیبخش  نیا هیته

 ا یحصوالت و م یبرا که بازار خویر   د یخواننده را متقاعد کن د یبتوان د یبا شما 

 .خدماتتان وجود دارد

 .میاست که انجام داده ا ایر یبازار  قاتیبر تحق فروش مبتن   ن  یب شیپ

 بازار محصول شما فیتعر 

 بالقوه و بالفعل شما انیمشیر 
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 حداقل سه سال آیر  یفروش برا ن  یب شیپ

 گذار در بازار شما  ی  تاث عوامل

 از روند تحوالت گذشته بازار یا خالصه

 

 :مکان

ها محل کت را معموال براساس پارامیر  :کنند  مشخص یم ر یز  یشر

س بودن ن در   کار  یو ی  دسیر

 دستمزد نسبت

 یبه منابع و مشیر  یکینزد

 اجتمایع یها تیحما

 ایر یمال یازهایامت

 یمنطقه ا یازهاین

 بانیک یها تیحما

 به آنها یکیکنندگان و نزد  ئ   تام

 حمل و نقل یها نهیهز 

 

 :تیر یمد

 ستهیکار شا  نیا یشما برا انتخایر  یافراد د یتا نشان ده د یکن  هیته یبخش را طور  نیا

کت را تضم یتوانند سودآور  اند و یم  .کنند  ئ   شر

 شود( یم شنهاد یپ یدارن هارد یثروت ساز آقا وانگانیکتاب د  نهیزم نی: )در انکته



 

7 
 

 سازمای   ساختار 

 و کارکنان مهم تیر یمد میتصم

 از کارکنان کیر ه فن   تیو قابل تجارب

 و پرداخت ها تیمالک ساختار 

 و مشاوران مجرب انتخاب شود( د یمواظب باش نهیزم نی)البته در ا مشاوران

 

 :مایل

کت را نشان دهد اتیح یامکان ادامه  د یبا یطرح تجار  مایل بخش  .شر

 .است بخش شامل سه عنرص اصیل نیا

 

 : بودجه

 حساب درآمد صورت

 یصورت حساب نقد ا ی النیب
 

 نیک

 :( بودجهالف

کت است ی هیسه سال اول یبرا معموال   .شر

 

 :( صورت حساب درآمدب

 .دهد شده را نشان یم ن  یب شیپ انیسود و ز  ی   حساب درآمد ن صورت

 د یتول کار، مخارج کیل  یو ی  ن ه،یشامل مواد اول د یتول یها نهیفروش هز  ن  یب شیپ

 (ی  )ثابت و متغ



 

8 
 

 یو انباردار  ینگهدار  یها نهیهز 

 عی    توز 

 غاتیتبل

 فاتیتخف

 دستمزدها

 اتیمال

 اجاره

 ... و آب و گاز و تلفن و برق

 

 یصورت حساب نقد ا ی النی( بپ
 

 :نگ

 .کند  را مشخص یم و خروجر  یورود یبخش مقدار و زمان پول ها نیا

کت است یبرا اعتبار اضاف   ئ   تام ینحوه  ،مایل یبخش ها نیاز مهم تر  یکی  .شر

 .دخل و خرج است سهیجدول مقا سند بخش مایل نیآخر 

 .دیی  کمک بگ  است از مشاوران مایل بخش تخصیص نیا : نکته

 

 :خطرات نیتر  مهم

 .بود میشود در مقابله با آنها موفق تر خواه خطرات باعث یم نیا ن  یب شیپ

 ناخواسته در صنعت اتیی  تغ

 دیو تول طراج یها نهیرفئر  هز  فراتر 

 دیجد یرقبا یدور 
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 دیخر  مشکالت

 توسط رقبا متیشدن ق شکسته

 بازار یها ن  یب شیدرآمدن پ اشتباه

 به اهداف فروش دنینرس

 تیر یشدن گروه مد متالشر 

 

تواند  قسمت یم نیچون ا د،یدر ذهن داشته باش ی  موارد فوق راه حل ها یبرا حتما 

 .شما را در مواجهه با مشکالت نشان دهد نر یر یتوان مد

 

اتژ   :توسعه یها یاستر

 .داشته باشد ندهیبه آ ینگاه جد د یبا یطرح تجار  هر 

اتژ  مکتوب یم یبرنامه  کی انهیآل گرا دهیبه اهداف ا دنیرس  یخواهد که اسیر

 .شود یم دهینام

 

 :اهداف یزمانبند

 و فریع به هر کدام از اهداف اصیل ایر یدست یشده برا ن  یب شیبخش زمان پ نیا در 

 .رسد گذاران یم  هیبه اطالع شما یجدول زمانبند کیبا کمک 

آن ها جدول زمان  یبه عنوان اهداف پروژه برا ستیبا ها که یم تیاز فعال برج  

 :عبارتند از د یکن  هیته یبند
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 محصول طراج

 تیر یمد میت لیتشک

 فروش ن  یب شیپ

 دیتول یز یر  برنامه

 هیاول یطرح ها لیتکم

 فروش ندگانینما استخدام

 کنندگان  ئ   و تام ندگانیقرارداد با نما یامضا

 سفارش ئ   اول افتیدر 

 ها لیتحو  ئ   فروش و اول ئ   اول

 

 :و فهرست مراجع وستیپ

طرح مناسب نبوده  ارائه در مئر  اصیل یرا که برا یاسناد د یتوان بخش یم نیا در 

سوابق )رزومه( افراد و هرگونه اصالحات  ،نمودارها، اطالعات مایل د،یارائه کن

 .دیاور یبخش ب نیدر ا د یتوان را یم گر ید یلیتکم

 

 : کسب و کار  یغلط طرح تجار  یباورها

 :دیز یدرنگ دور بر  به شاغتان آمد، آنها را یر  ر یاز تفکرات اشتباه ز  کیهر  اگر 

 

 .باشد طوالی   د یخوب حتما با یطرح تجار  کی

 .میی  مشورت بگ گرانیاز د میتوان نوشئر  طرح نیم یبرا

 .ندارم از ین گرانیاطالعات و نظرات د به
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وع کنم ا یبرد بهیر است دل به در  یم یادیطرح دقت و وقت ز  نوشئر    .بزنم و کار را شر

وع کنم کوچک است و ن که یم  یکار  مال  یبه طرح ندارد، طرح تجار  یاز یخواهم شر

کت ها  .بزرگ است یشر

 .به نوشئر  طرح ندارم یاز یخواهم انجام دهم پس ن را یم یدانم چه کار  که یم  من

و خودم  سد یمن بنو  یبرنامه را برا نیتا ا می  مشاور بگ کیآنقدر پول دارم که  من

 .بروم گر ید یدنبال کارها

 :جیرا یاز دام ها ی   پره

 :ندیک  ی   از آنها پره د یکه به شدت با  د یپنج دام بر ش راه خود دار  معموال 

 

 نانهیواقع ب ی  غ اهداف .1

 نکردن موانع ن  یب شیپ .2

 تعهد عدم .3

 کم    .4
 

 تجربیک

  کم
 

شود، با مشاور گرفئر  از افراد  باعث تفکرات بلند پروازانه یم تجربیک

 .دیها را از خود دور کن شهیآن گونه اند د یکن  مجرب سیع

 بازار مناسب نبود  .5

 

 .دیکن  تیرا حتما رعا ر یموارد ز  یخوانده شدن طرح تجار  یبرا

 :تیجذاب

 .کند تا طرح شما را بخوانند  یم بیترغ

 :ظاهر

 صفحه( 40مطالب )حداکیر  حجم
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 (خی    تلفن و تار  ،)نام و نشای   جلد 

 :فهرست

که ظاهر جذاب، حجم مناسب مطالب، خالصه، فهرست،   د یبدان د یبا تینها در 

خوب  یو جلد مناسب در کنار محتوا حیصح ن  یحروف چ ،یقواعد دستور  تیرعا

 یتواند و  یم
 

 .باشد یحرفه ا یطرح تجار  کی ژگ

 

 :یبند جمع

 :دیتوجه کن ر یو به نکات ز  د ینداز یب بار به طرح تان نگایه نیآخر  یبرا

ورت و سودآور  د یکه استفاده کرده ا  واژه ها و عبارایر  ا یآ  رسانند؟ طرح را یم یض 

اتژ   د ینوشته ا ا یآ وع کن  د یخواه یم ی  ها یکه چطور و با چه اسیر  د؟یکار را شر

ور ی  غ یواژه ها ا یآ هستند که بشود آنها را حذف   و جمالیر  د یرا حذف کرده ا یض 

 کرد؟

 .دیکن  پیمهم را درشت تا عبارات

 .دیی  از نوشئر  نظرات دوستان و همکاران و مشاوران را بگ بعد 

به دست رقبا  د یخواه نیم را یز  د،یبده طرح را به صورت مکتوب به هر کیس د ینبا

 .دیبساز  بیخود رق یبرا ا ی فتد یب

گذار در مورد محفوظ نگه   هیو با شما د یکن  پیهر برگ کلمه محرمانه را تا یرو 

 .دیداشئر  آن صحبت کن

 .دییابتدا آن را ثبت نما یشما قابل ثبت است قبل از هر کار  ی دهیا اگر 

کت ها یدر همه  شهیکسب و کار هم  یتجار  طرح  .موفق وجود داشته است یشر

وع هر ب یکسب و کار الفبا  یتجار  طرح کوچک و بزرگ است، از آن غافل   نسیی   شر

 .دینشو 
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 .بخشد ی  تواند شما را از مرداب شکست رها کسب و کار یم  یتجار  طرح

آن  نهیقلم و کاغذ هز  کیچون  د یکسب و کار مانور ده  یطرح تجار  یرو  د یتوانیم تا 

 .است

 

 :دیبدان را  نیدر آخر ا و 

 .دینوشئر  غافل نشو  یاز معجزه  چگاهیه

 . د ی)ع(: علم را، با نوشئر  در بند کش امام عیل یگفته   به
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