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 برای مشاهده آموزش به صورت کامل باید فایل را از سایت مدیریت اسالمی خریداری کنید
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سب و ها، تحقیقات آمار و ارقام ارائه شده در این دوره آموزش نگارش طرح کتمامی مثال

های متعدد ایرانی است. به همین دلیل آپکار، حاصل تجربیات تیم نویسنده در استارت

ست. البته باید تاکید کرد، افراتر از تصور ارزشمند و کاربردی  ها به نحویتمامی مثال

ها اند که اطالعات خصوصی شرکتتمامی اسامی، اعداد و اطالعات به نحوی بازسازی شده

 به هیچ عنوان فاش نگردد.
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 همقدم -1

ایرانی را بیاموزیم. به های آپدر این دوره آموزشی، قصد داریم به صورت تخصصی نگارش طرح کسب و کار برای استارت

های متنوع و واقعی از های نگارش طرح کسب و کار، با ارائه مثالاین منظور در این دوره در کنار آموزش مفاهیم و تکنیک

دهیم.وکارها، یک تجربه ارزشمند و واقعی را در اختیار خوانندگان قرار میکسب  
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 کلیات
-ورت دارد. این طرحطرح کلیدی  و در عین حال مرتبط به هم ضر 4طراحی و اجرای  ی شروع هر کسب و کاریدر ابتدا

 های چهارگانه عبارت است از:

 کطرح استراتژی (Business Strategy) 

 وکار مدل کسب(Business Model ) 

 وطرح کسب(  کارBusiness plan) 

 ( طرح بازاریابیMarketing plan) 

 

 

از نظر تقدم و تأخر در  های چهارگانه فوق نیازمند است.ها و مدلوکار تولید به طرحجامع کسبباید توجه داشت که تحلیل 

با توجه براساس تجارب ما، اختالف وجود دارد اما های فوق، میان متخصصان دو حوزه کسب و کار ها و برنامهاجرای مدل

سپس به فرایند برنامه شود و وکار طراحی مدل کسب ابهتر است ابتد، در هلدینگ های ایرانیمعمول شرایط کسب و کار به

باید پس  نیز آپهر استارتشود.  بعالوه، باید توجه داشت که طرح بازاریابی و برنامه استراتژیک اشاره می وکاربرنامه کسب

ها را آن های جداگانه سایت مدیریت اسالمی چگونگی نگارشتوانید در آموزشاز طرح کسب و کار طراحی شود که می

 را مشاهده کنید:  مناسب است آپ ایرانییک استارتوکار که برای طراحی مدل کسب توانید چارچوبدر ذیل می بیاموزید.

Business 
strategy

استراتژی کسب و کار •

تعیین راهبرد کلی جهت گیری و پیشرفت شرکت•

business 
Model

مدل کسب و کار•

نگرش کلی به اهداف، درآمدها و هزینه ها•

طراحی تابلوی کسب و کار شرکت•

business 
Plan

طرح کسب و کار•
نقشه راه کسب و کار شرکت•

روشن شدن اهداف و فعالیتهای الزم برای رسیدن به اهداف•

Markeitng 
Plan

طرح بازاریابی•

آمیخته بازاریابی•
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ب و کار
ل کس

ی مد
ب طراح

چارچو

متدولژی

چارچوب خام

فرایند تکمیل هر یک از بخش های
تابلو
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 فلسفه وجودی:  -2
اپ به دست آوردن تصویری از فلسفه تر در آغاز یک استارتمهمترین گام در آغاز نگارش کسب و کار یا حتی به طور کلی

وکار را کسب وکار پیش از هرچیز الزم است، موسسان آنبرای شناسایی فلسفه وجودی یک کسبوجودی شرکت است. 

های موسس خود شما هستید. پس آپهای بزرگ است. در استارتتمورد بررسی قرار دهیم. البته این کار معموال برای شرک

های زیر را خودتان طی کنید. در واقع آنچه در این بخش به آن نیاز دارید یک درون فهمی از خود و همکارانتان باید گام

  است.

 مثال

شرکت انجام شد. در این مصاحباتی با موسسان این  1الهامبرای شناسایی فلسفه وجودی شرکت  به صورت اجرایی

 ها به شرح زیر است:مصاحبات سواالت مختلفی از موسسان پرسیده شد که مهمترین آن

 افتادید؟فکر تاسیس شرکت و فعالیت در حوزه ؟؟؟؟ چرا به 

هایی که های موجود و به طور خاص از میان تمامی حوزهدر این بخش باید بیاندیشید و ببینید از میان تمامی حوزه

آپ خودتان وارد شده اید. در واقع  چه مزایایی داشته اید و یا در ها وارد شوید چرا در حوزه استارتتوانستید به آنمی

گرفتید ها را انتخاب نکردید. مهمتر از همه چه مزیت رقابتی داشتید که تصمیمهای دیگر چه معایبی داشته اید که آنحوزه

 در این حوزه وارد شوید.

  :و پاسخ دهیدفکر کنید 

                                              
 الهام یک اسم مستعار برای یک کسب و کار واقعی در حوزه توزیع است. 1
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 صفحه در این میان حذف شد 20حدود )

 (برای مشاهده صفحات حذف شده باید فایل کامل را از سایت مدیریت اسالمی خریداری کنید

 

 

 کسب و کارمدل تبیین  -3
 کارآفرین عزیز،  بخ

 تبریک میگم

 

فلسفه وجودی کسب و کار تا به حال تونستیم 

شما را مشخص کنیم. همین گام هم خیلی 

ها که بدون توجه به خوبه. حاال شما از خیلی

شوند جلو هستید )این این مسائل وارد کار می

درصد کسب و  75ها به تجربه ما بیش از خیلی

های آپدرصد استارت 40و  کارهایی ایرانی

 . ایرانی هستند(

 ای دنبال کنیم.اما حاال دیگر الزم است کار را به صورت حرفه

پرسید و سعی می کرد ذهن شما را تا حاال این آموزش به صورت یک مشاور در کنار شما بود و سواالتی را از خود شما می

 خوب و با دقت بخوانید. باید ببینیم یک مدل کسب و کار دقیقا چیه؟!منظم کند. اما حاال دیگر این آموزش استاد شماست. 

وکار و به اصطالح طرح توجیهی دقیق دارد. اولین مزیت یک مدل شناسایی وکاری برای شروع نیاز به مدل کسبهر کسب

کار توجیه اقتصادی وها از دآمد کمتر بود کسبطبیعی است اگر هزینه وکار است.ها و درآمدهای حاصل از آن کسبهزینه

وکار زیادی وجود داشته باشد، اما های کسبتوان اقدام به تأسیس آن کرد. ممکن است از نظر متخصصان، مدلداشته و می

های ایرانی ما در این دوره آموزشی های کسب و کاربا توجه به ویژگی است که استروالدرها مدل یکی از بهترین این مدل

  کنیم.ه شما توصیه میاستفاده از آن را ب
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