بسمه تعالي

فرم تهيه طرح توجيهی کسب و کار
عنوان طرح :

1

شناسنامه طرح
مشخصات مجری ؛

مشخصات اعضاء حقوقي ؛

مجری  :شرکت  /آقای /خانم :
نوع شرکت :

مدیر عامل :

نوع مجوز :

رئیس هیات مدیره :

ظرفیت اسمي :

نایب رئیس هیات مدیره :

نوع طرح :
تولیدات ؛

زمین و ساختمان ؛

نوع تولیدات :

مساحت زمین :

مواد اولیه :

سطح زیربنا :

تعداد کارکنان ؛

نحوه تامین مواد اولیه و میزان آن ؛

تولیدی :

داخلي ( ……… :تن  /کیلوگرم و) ...

اداری و ستادی :

خارجي (……… :تن  /کیلوگرم و) ...

جمع :
هزینه های ثابت و متغیر در حداکثر ظرفیت عملي ؛

تاسیسات و انرژی ؛
توان برق …………… :

هزینه های ثابت:

مصرف روزانه آب …………… :

هزینه های متغیر:

نوع سوخت …………… :

کل هزینه های ساالنه :

میزان مصرف روزانه سوخت …………… :

سرمایه گذاری طرح ؛

نحوه تامین منابع ؛
سرمایه گذاری متقاضي :
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سرمایه ثابت :

سرمایه گذاری بانک :

سرمایه در گردش :

تسهیالت بلند مدت :

سرمایه کل :

تسهیالت کوتاه مدت :

شاخصهای مالي و اقتصادی طرح ؛

میزان اشتغال طرح ؛

تولید در نقطه سر بسر :

مستقیم :
غیر مستقیم :

آدرس محل اجرای طرح :
تلفنهای ضروری تماس:
تهیه کننده طرح:
پاسخگویي به سؤاالت:
هدف از اجراء طرح :

بخش  .1معرفي طرح :
 oعنوان اصلي طرح :

....................................................................................................

 oمحل اجرای طرح :

....................................................................................................

..............................................................................................................................................................
 oنام و نشاني متقاضیان :
الف  :حقیقي :
ردیف
1
2
3

3

نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

تحصیالت

تجربه

ب  :حقوقي :
نوع شرکت

نام شرکت

شماره ثبت

محل ثبت

تاریخ ثبت

 oعنوان محصول یا محصوالت ( کاال یا خدمات) و ظرفیت تولید:
ردیف

ظرفیت تولید سالیانه

نام محصول

واحد

قیمت فروش کنوني هر واحد
در بازار

1
2
3
4

 oمیزان کل سرمایه گذاری:
آورده متقاضي(:)%03

( .....................................................................ميليون ريال)

 oمیزان اشتغال زایي طرح :
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(... ...............................................................................................................................................ميليون ريال)

تسهيالت بانکي (:)%03

( ............................................................ميليون ريال)

بخش  .2خالصه مدیریت ( خالصه اجرایي ):

(این بخش از طرح باید چندین و چند بار نوشته و خوانده شود تا

بهترین نمونه از حالصه اجرایي بوجود آید) دوصفحه و حد اکثر  5صفحه باشد.
توجه:این قسمت را بسیار شفاف و روشن بنویسید.
این قسمت را بسیار جذاب بنویسید.
این قسمت را بسیار قانوني بنویسید.
این قسمت را نقادانه بنویسید .حتماً احتمال های خطا و تهدید را نیز بنویسید.

 .1هدف کسب وکار را بنویسید.
 .2توصیف زمینه کسب و کار:
 .3معرفي مختصر محصول و ارتباط منطقي آن با زنجیره تولید :
تحلیل بازار
چه نیازی را برطرف مي کند از مصرف کننده
 .4بازار هدف و مولفه های آن :
 .5مزیت های رقابتي:
 .6وضعیت سود دهي:
چقدر پول مي خواهیم
برای چه مي خواهیم
در چه مدتي این پول را برميگردانیم
 .7تیم کاری (افراد کلیدی):
ردیف

نام و نام خانوادگي

1
2
3
رزومه افراد کليدي در ضميمه ارائه شود
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شغل

تحصیالت

میزان تجربه

بخش  .3نوع صنعت ،سازمان و محصوالت و خدمات:
مقدمه اي راجع به صنعت و مجموعه کار شامل تاريخچه ،روش توليد ،مهمترين توليدکنندگان ،مهمترين
بازارهاي مصرف و مهمترين موارد مصرف:
 .1چشم انداز صنعت:
موقعيت آينده صنعت و مجموعه اي که کسب و کار شما جزئي از آن است به همراه موقعيت ويژه کسب و
کار شما در افق هاي  5و ده ساله چگونه است؟
جدول ( :)1برآورد ميزان عرضه و تقاضاي محصول در بازار هدف و تعيين چشم انداز
برآورد تولید
در بازار هدف

برآورد عرضه (تولید +
واردات) در بازار هدف

برآورد تقاضا

برآورد شکاف عرضه
پتانسیل و تقاضا دربازار

در بازار هدف

هدف

سال
1394
1395
1396
1397
1398
1399

 .2معرفي دقیق زمینه کسب و کار و جایگاه محصول تولیدی:
در اين قسمت کليه فعاليتها و کسب و کارهايي که به عنوان حلقه هاي پيشين و پسين کسب و کار شما
هستند معرفي ميگردند .سپس جايگاه کسب و کار شما در بين آنها مشخص و معين خواهد شد.
 .3معرفي دقیق محصول و ارتباط منطقي آن با زنجیره تولید :در اين قسمت زنجيره ارزش را به
صورت دقيق تا آنجا که ممکن است از قسمت پيشين و پسين مورد شناسايي و رسم قرار خواهد گرفت.
سپس نحوه ارتباط قسمتهاي متفاوت اين زنجيره ارزش را مورد توضيح قرار خواهد گرفت.
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بخش  .4رقابت و مزیت های رقابتي:
شناخت از رقبا و مزيتهاي رقابتي خود در مقابل آنها بسيار ضروري است.
 .1سه رقیب اصلي خود را نام ببرید؟

 .2قدرت ها و ضعف های رقبا یتان را مورد ارزیابي قرار دهید:

 .3چه تعداد کارکنان هریک از آنها دارند؟

 .4سابقه حضور آنها در این کسب و کار چه مدت است؟

 .5رقبای شما در بازار دارای چه موقعیتي هستند؟

 .6آیا آنها دارای فهرست انتظار برای فروش محصول و یا خدماتشان ميباشند؟

 .7چرا فکر ميکنید مردم عادات خرید فعلي خود را تغییر خواهند داد تا مشتری شما
بشوند؟

 .8مزیت های رقابتي مشخص خود را در مقابل رقبایتان برشمارید و مورد مقایسه قرار دهید.

 .9پیش بیني کنید رقبای شما چه عکسالعملي در مقابل حضور شما در بازار نشان خواهند
داد ؟
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بخش  .5برنامه بازاریابي:
 .1تحقیق و تحلیل بازار:
در بحث تحقيق و تحليل بازار نياز است تا ابتدا از طريق روش هاي علمي نسبت به پيمايش مشتريان اقدام و
از طريق پرسشنامه اطالعات دقيق و مبنا را براي تصميم سازي و تصميم گيري بدست آوريم .از نتايج
مطالعه بازار بايد سؤاالت زير را پاسخ دهيم:

.1-1

شرح بازار هدف :

تعریف دقیق محصول یا محصوالت خود را بنویسید؟
کارآیي و موارد استفاده آن کدام است و چه نیازهایي از مصرف کننده را برطرف مي کند؟
طول عمر آن چه قدر است؟
مشتریان محصوالت شما چه کساني هستند و با چه سهم تفکیکي هستند؟
تفکيک تحصيلي:
تفکيک جنسي:
تفکيک سني:
تفکيک درآمدي:
تفکيک جغرافيايي:
تفکيک شغلي:
تفکيک سليقه اي:
تفکيک قومي و فرهنگي:
تفکيک آداب و رسوم:
تفکيک : .........
عموماً مشتریان شما درکجا واقع شده اند؟
چرا محصول شما را مي خرند؟
در چه زمان و تحت چه شرایطي محصول یا محصوالت شما را مي خرند؟
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چه نوع عالیقي دارند؟
انتظارات آنها در مورد قیمت و کیفیت چیست؟ به قیمت حساس ترند و یا کیفیت؟
وضیعت آماری مشتریان:
* مشخص نمائيد چه کساني مشتريان شما خواهند بود(.به تفکيک بخش ,سن آنها ,جنسيت ,شيوه زندگي شان ,عالقهمندي آنها و
موقعيت جفرافيايي)
مشتريان طيف

رديف
توليدات/خدمات

سن مشتريان

مشتريان

جنسيت

شيوه زندگي مشتريان

مشتريان

1
2
0
4

 .2-1اندازه بازار و روندهای آن:
 .3-1تخمین سهم بازار و فروش:
 .4-1ارزیابي تحلیلي آینده بازار:
 .2استراتژی بازار یابي :
 .1-2قیمت گذاری:
 .2-2استراتژی های تبلیغات:
 .3-2شیوه های توزیع فروش:
 .4-2سیاستهای خدمات پس از فروش و گارانتي :
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محل جغرافيايي

تعداد مشتريان

مشتريان

موجود درمنطقه

بخش  .6برنامه عملیات و تولید :
 .1چرخه عملیات :
الف .شرح دقیق دانش فني و روش تولید محصول یا ارائه خدمت :
ب .ارائه نموداری فرایند تولید :
 .2برنامه کنترل کیفیت :
 .3مجوزها و ضرورتهای قانوني و اداری الزم :
ج .ماشین آالت ،تجهیزات و لوازم آزمایشگاهي:
ردیف نام ماشین آالت یا تجهیزات و لوازم
آزمایشگاهي

مشخصات

کشور

فني

سازنده

تعداد قیمت
واحد

قیمت کل
(هزار
ریال)

1
2
جمع کل
توجه  :در مورد ماشين آالت خارجي کاتالوگ پروفورم(پيشنهاد قيمت مربوطه) الزم بوده و در مورد ماشين آالت داخلي پيش فاکتور گرفته مي شود.

د .وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه :
ردیف

شرح

کشور
سازنده

1
2
3
جمع کل
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مشخصات فني

تعداد

قیمت واحد
(ریال)

قیمت کل(هزار ریال)

ه .مواد اولیه و بسته بندی برای هرکدام از محصوالت :
ردیف

نام مواد اولیه و مشخصات فني

محل تامین

مصرف سالیانه

واحد

هزینه هرواحد

هزینه کل (هزار ریال)

(ریال)
1
2
جمع کل

و .برآورد هزینه آب ،برق ،سوخت و تلفن مصرفي :
شرح

مصرف روزانه

واحد

مصرف سالیانه

هزینه واحد

هزینه کل(هزار

(ریال)

ریال)

آب مصرفي
برق مصرفي
اینترنت
تلفن
گازوئیل
نفت سفید
سوخت
بنزین
گاز
جمع کل

ز .برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری :
شرح

ارزش دارایي(هزار ریال)

درصد

محوطه سازی

2

ساختمان

2
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هزینه تعمیرات سالیانه (هزار ریال)

ماشین آالت وتجهیزات و وسایل

5

آزمایشگاهي
وسایل حمل و نقل

11

تاسیسات

11

جمع کل

ح .برآورد هزینه لوازم و تجهیزات دفتری :
رديف

عنوان

1

ميز مديريت

2

صندلي مديريت

3

ميز جلسات

4

صندلي جلسات

5

مبلمان و راحتي

6

قفسه

7

کتابخانه

8

فايل

9

فکس

11

تلفن

11

کامپيوتر کامل با تجهيزات

12

پرينتر

13

لوازم روي ميز

14

لوازم التحرير

15

ساير
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مشخصات
فني

تعداد مورد نياز

هزينه هرواحد
(ريال)

هزينه کل (هزار ريال)

جمع کل

بخش  .7برنامه عملیات ساختماني :
 .1مشخصات محل :
الف .کروکي و یا نقشه محل جغرافیایي :
ب .زمین :
مساحت زمین (متر مربع)

قیمت واحد(متر مربع)

قیمت کل(هزار ریال)

توضیحات

ج .محوطه سازی:
شرح کار

قیمت واحد

مقدار کار

کل هزینه(هزار ریال)

خاک برداری و تسطیح
حصار کشي
آسفالت و پیاده رو سازی
ایجاد فضای سبز  ،روشنایي
و غیره
جمع کل

د .ساختمان سازی :
ردیف

شرح

1

سالن تولید

2

انبار مواد اولیه

3

انبار محصول

4

ساختمانهای اداری و سرویسها
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نوع ساختمان

مساحت(متر
مربع)

قیمت واحد(ریال)

کل هزینه(هزار ریال)

5

ساختمان نگهباني

6

سایر

جمع کل

ه .تاسیسات عمومي و تجهیزات با مشخصات فني آنها :
عنوان

شرح

مشخصات فني

برق رساني
آب رساني
سوخت رساني
وسایل سرمایش و گرمایش و
ایمني
سایر

جمع کل

و .پالن ساختمانها :
ز .پالن چیدمان ماشین آالت :

بخش  .8ساختار سازماني و حقوق و دستمزد :
 .1چه پستهایي در کسب و کار شما مورد نیاز است؟
 .2چه مهارتهایي برای هر پست مورد نیاز ميباشد؟
 .3مودار ساختار سازمان کسب و کار شما.
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قیمت(هزار ریال)

 .1لیست تفکیکي کلیه پرسنل مورد نیاز و برآورد میزان دستمزد پرداختي در سال :
ردیف

عنوان پست

تخصص یا

سازماني

تحصیالت

تعداد نفر

متوسط حقوق و
مزایای ماهیانه

متوسط حقوق و مزایای
#

پرداختي سالیانه

1
2
جمع کل
توجه :برای هر سال  16ماه حقوق و مزایا 12 ،ماه با احتساب ضریب 23(1/23درصد سهم بیمه کارفرما) و  4ماه ضریب  1محاسبه شود.

 .2پالن چیدمان پرسنل در کنار ماشین آالت :
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بخش  .9برنامه زمان بندی :
ماه1

ردیف

شرح

1

عملیات ساختماني

2

محوطه سازی

3

انعقاد قرار داد انتقال تکنولوژی

4

خرید دستگاههای تاسیساتي

5

اجرای تاسیسات الکتریکي و

ماه 2ماه3

ماه 4ماه 5ماه 6ماه 7ماه 8ماه 9ماه 11ماه 11ماه12

مکانیکي

6

خرید ماشین آالت و تجهیزات
تولیدی ساخت خارج

7

خرید ماشین آالت و تجهیزات
تولیدی ساخت داخل و ...

8
9
11

تهیه مواد اولیه
راه اندازی و تولید آزمایشي
راه اندازی تجاری

توضيحات الزم :
نمودار  CPMزماني پروژه را بکشید و نحوه برنامه ریزی زماني را روی آن نمایش دهید:

4
12

11

11

9

7

2
1

6
3

بخش  .11برنامه مالي :
 .1برآورد هزینه های سرمایه ای:

16

8

5

مبلغ (هزار ریال)

شرح
زمین
محوطه سازی
ساختمان سازی
ماشین آالت وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهي
تاسیسات
وسایل حمل و نقل
وسایل دفتری
اقالم پیش بیني نشده ( 11درصد اقالم با ال)
جمع کل

 .2برآورد هزینه های قبل از بهره برداری :
مبلغ (هزار ریال)

شرح
هزینه های تهیه طرح ،مشاور ،اخذ مجوز ،حق ثبت ها ،قراردادهای بانکي و ....
هزینه آموزش پرسنل ( % 2حقوق و دستمزد سالیانه)
هزینه راه اندازی تولید آزمایشي ( 15روز هزینه های آب و برق ،سوخت و مواد اولیه)
جمع کل

سرمایه ثابت = (هزینه های سرمایه ای  +هزینه های قبل از بهره برداری)
= سرمایه ثابت
 .3برآورد سرمایه در گردش :
شرح
مواد اولیه و بسته بندی
تنخواه گردان (یک دوره تولیدی هزینه حقوق و آب و برق و تلفن و سوخت و) ...
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مبلغ (هزار ریال)

مطالبات
موجودی کاال
جمع کل

 کل سرمایه گذاری:
 .3نحوه سرمایه گذاری :
شرح

سهم متقاضي
مبلغ

تسهیالت بانکي
درصد

مبلغ

درصد

سرمایه ثابت

31

71

سرمایه در گردش

31

71

کل سرمایه گذاری

31

71

 .4برآورد هزینه استهالک (مبلغ به هزار ریال):
شرح

ارزش دارایي

درصد

محوطه سازی

5

ساختمان

5

ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهي

11

تاسیسات

11

وسایل حمل و نقل

11

وسایل دفتری

21

اقالم پیش بیني نشده

11

جمع کل

 .5هزینه تولید سالیانه :
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هزینه استهالک سالیانه

مبلغ (هزار ریال)

شرح
هزینه مواد اولیه و بسته بندی
هزینه حقوق و دستمزد
هزینه انرژی (آب ،برق و سوخت)
هزینه تعمیرات و نگهداری
هزینه پیش بیني نشده ( % 5اقالم باال)
هزینه اداری و فروش (  % 1اقالم باال)
هزینه تسهیالت مالي (پرداخت یک سال سود اقساط بانک طبق فورمول بانک)
هزینه بیمه کارخانه ( 2در هزار سرمایه ثابت)
هزینه استهالک
هزینه استهالک قبل از بهره برداری ( % 21هزینه های قبل از بهره برداری)
جمع کل

 .6برآورد قیمت تمام شده محصول :
جمع هزينه هاي توليد ساليانه

=

ميزان توليد ساليانه

= قیمت تمام شده محصول

 .7قیمت فروش محصول :
قيمت فروش محصول بر اساس متوسط قيمت کاالهاي مشابه در بازار در نظر گرفته مي شود.
 .8فروش کل :
( قیمت فروش محصول
توجه  :فروش به هزار ريال محاسبه گردد
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میزان تولید سالیانه ) = فروش کل

 .9محاسبه هزینه های ثابت و متغیر :
هزینه ثابت

هزینه متغیر

هزینه کل

شرح هزینه
درصد

مقدار

درصد (هزار ريال)

مقدار

مواد اولیه و بسته بندی

111

1

حقوق و دستمزد

35

65

هزینه انرژی (آب ،برق و سوخت)

81

21

تعمیرات و نگهداری

81

21

پیش بیني نشده

85

15

اداری و فروش

111

1

هزینه تسهیالت مالي

1

111

بیمه کارخانه

1

111

هزینه استهالک

1

111

استهالک قبل از بهره برداری

1

111

جمع کل

 .11تعین نقطه سربه سر :
جمع هزينه هاي ثابت
هزينه متغير هر واحد توليد  -قيمت فروش

=

= تولید در نقطه سربه سر

محصول
هزينه متغير کل توليد

=

ميزان توليد ساليانه

 .11تعین درصد فروش در نقطه سربسر :
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= هزینه متغیر هر واحد تولید

جمع هزينه هاي ثابت
جمع هزينه متغير  -فروش کل

= 111

= درصدفروش در نقطه سربه سر

توضيح اينکه اين نسبت هرچه کوچکتر از عدد يک باشد بهتر است و نشان دهنده درصد عملکرد نسبت به ظرفيت توليد در نقطه سربه
سري است.

 .12سود و زیان ویژه (به هزار ریال) :
(جمع هزینه های تولید  -فروش کل) = سود و زیان ویژه
= سود و زیان ویژه

 .13ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن :
(تعمیرات و نگهداری  +انرژی  +مواد اولیه و بسته بندی)

فروش کل = ارزش افزوده ناخالص
= ارزش افزوده ناخالص

استهالک قبل از بهره برداری  +استهالک  +ارزش افزوده ناخالص = ارزش افزوده خالص
= ارزش افزوده خالص
ارزش افزوده ناخالص

=

فروش کل

= نسبت افزوده ناخالص به فروش

ارزش افزوده خالص

=

فروش کل

= نسبت افزوده خالص به فروش

ارزش افزوده خالص

=

 .14سرمایه ثابت سرانه :
21

سرمايه گذاري کل

=

نسبت افزوده خالص سالیانه به کل سرمایه گذاری

سرمايه ثابت
تعداد پرسنل

=

= سرمایه ثابت سرانه

 .15سرانه کل سرمایه گذاری:
کل سرمايه گذاري
تعداد پرسنل

=

= سرمایه گذاری سرانه

 .16نرخ بازدهي سرمایه ساده :
سود و زيان ويژه  +هزينه تسهيالت مالي
کل سرمايه گذاري

=

= نرخ بازدهي سرمایه

 .17دوره برگشت سرمایه :
کل سرمايه گذاري
استهالک قبل از سرمايه گذاري  +هزينه تسهيالت مالي  +سود  +استهالک

= دوره برگشت سرمایه
= دوره برگشت سرمایه

 .18نرخ بازده داخلي طرح:

بخش  .11صورتهای مالي اساسي:
الف .ترازنامه تخمیني طرح تازمان پایان بازپرداخت اقساط وام:
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شـــرح

سال اول

سازندگي

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

نقد و بانک

سرمایه در گردش

دارائي های ثابت

هزینه های قبل از
بهره برداری
استهالک انباشته

جمع دارائي ها

تسهیالت مالي

سرمایه
مازاد عملیاتي
برداشت نشده

سود(زیان) ویژه

جمع بدهي ها و
سرمایه

ب .صورت سود و زیان سالیانه تخمیني طرح تازمان پایان بازپرداخت اقساط وام:
شرح
درصد استفاده از ظرفیت
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سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

%81

%85

%91

%95

%95

تولید شن و ماسه دانه بندی شده

تولید بتن
فروش خالص
مواد اولیه
حقوق و دستمزد
تعمیرات و نگهداری
انرژی مصرفي
هزینه اجاره ماشین االت حمل

هزینه پیش بیني نشده
استهالک دارائي های ثابت

بیمه کارخانه
جمع هزینه ها
سود ناخالص
هزینه های اداری و فروش

سود عملیاتي
استهالک هزینه های قبل بهره
برداری

هزینه تسهیالت مالي
جمع هزینه های غیر عملیاتي

سود و زیان ویژه
سود قابل تقسیم بین
سهامداران
سود سهام
سود پس از کسر سود سهام

سود سنواتي
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ج .جریان وجوه نقد حاصل از اجرای طرح برای مدت بازپرداخت اقساط وام بانکي
اخذ شده:
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بخش  .12ارزش فعلي حال کل طرح:
الف .از روش :NPV

بخش  .13برنامه مدیریت ریسک و خطر :
در هر مورد بنويسيد چرا موانع مورد به وجود مي آيند ،چگونه بوجود مي آيند ،از چه ناحيه اي
به شما زيان مي رسانند ،چقدر زيان مي رسانند ،چگونه بايد با آنها مبارزه کرد ،از هر طريق
جلوگيري چقدر بايد هزينه پرداخت ،راه کار مورد نظر شما به ترتيب اولويت چيست؟
 .1موانع احتمالي مکاني :
 .2موانع احتمالي بازاری :
 .3موانع احتمالي قانوني :
 .4موانع احتمالي تکنولوژیکي :
 .5موانع احتمالي سیاسي :
 .6موانع احتمالي فرهنگي :
 .7موانع احتمالي مالي و بانکي :
 .8موانع احتمالي پرسنلي :
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بخش  .14تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها :
شرح دقیقي از برنامه استراتژیک خود مبني بر این که چگونه ضعف ها را کاهش مي
دهید ،از قوتهای خود استفاده مي کنید ،تهدیدها را کنترل مي کنید و فرصت ها را
بدست مي آورید ارائه نمائید.
قوتها:

ضعفها:

فرصتها:

تهدیدها:
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بخش  .15نتیجه گیری و تحلیل اقتصادی :
ضمائم برنامه کسب و کار(:)BP
در انتهاي طرح کسب و کار کليه ادعاهاي خود را که نياز به سند دارند مستند سازيد .بدين
منظور در قسمت ضمائم به اين صورت عمل نمائيد:
ضمیمه  :Aپرسشنامه مورد استفاده در برسي بازار و فهرست افراد بررسي شده.
ضمیمه  :Bتصاویری از فرآیندهای کار و تجهیزات.
ضمیمه  :Cقراردادهای با تامین کنندگان و مشتریان اصلي.
ضمیمه  :Dمستندات رهن (خرید رهني).
ضمیمه  :Eمستندات ثبت نام کسب و کار.
ضمیمه  :Fمستندات بیمهای.
ضمیمه :Gمستندات مدارک علمي و تجارب تیم کاری به همرا رزومه های افراد
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نام و آدرس الکترونیکي سازمانهایي که کارآفرینان نیاز به ارتباط با آنها دارند:

نام سازمان
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
وزارت ارتباطات و فنا وري اطالعات
وزات راه و ترابري
وزارت مسکن و شهرسازي
سازمان شهرداري ها و دهياري ها

آدرس سایت
http://www.sabt.gov.ir
http://www.ict.gov.ir
http://www.mrt.ir
http://www.mhud.gov.ir
http://www.imo.org.ir

وزارت امور اقتصادي و دارايي

http://www.mefa.gov.ir

سازمان خصوصي سازي

http://www.ipoitg.com

سازمان سرمايه گذاري وکمکهاي اقتصادي و فني
وزارت بازرگاني
وزارت صنايع و معادن
وزارت نيرو

http://www.investiniran.ir
http://www.irancommereeministry.com
http://www.mim.gov.ir/
http://www.moe.or.ir

وزارت جهاد و کشاورزي

http://www.agri-jahad.org

وزارت بهداشت

http://www.mohme.gov.ir

وزارت کار و امور اجتماعي
وزارت امور خارجه
وزارت تعاون
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http://www.irimlsa.org
http://www.ipis.ir
.gov.irhttp://www.icm

اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران

http://www.iccim.org

سازمان مديريت و برنامه ريزي

http://www.mporg.ir

مرکز توسعه صادرات ايران
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران

http://www.epc-iran.com
http://www.iftiz.org.ir

سازمان محيط زيست

http://www.irandoe.org

سازمان انرژي هاي نو

http://www.iranenergy.org

سازمان ايرانگردي و جهانگردي
سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسالمي ايران

http://www.itto.org
http://www.ir-pso.com

سازمان پژوهش علمي و صنعتي ايران

http://www.irost.com

سازمان تحقيقات و تجهيز کشاورزي

http://www.areeo.or.ir

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني ايران

http://www.gsi-iran.org

سازمان فني و حرفه اي
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
سازمان مديريت صنعتي
سازمان مرکزي تعاون روستائي ايران

http://www.irantvto.com
http://www.idro.org
http://www.imi.ir
http://www.ircorc.org

سازمان منطقه آزاد قشم

http://www.qeshm.ir

سازمان منطقه آزاد کيش

http://www.kfzo.com

سازمان نظام مهندسي ساختمان

http://www.irceo.org

سازمان نقشه برداري کشور

http://www.ncc.org.ir
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http://www.irpost.com

شرکت پست جمهوري اسالمي ايران
شرکت مخابرات استان تهران

http://www.tct.ir

شرکت ملي صنايع مس ايران

http://www.nicico.com
http://www.sme.ir

سازمان صنايع کوچک و شهركهاي صنعتي

http://www.hitech.ir/

مرکز صنايع نوين

http://www.insf.org/

صندوق حمايت از پژوهشگران کشور

http://www.irandoc.ac.ir

مرکزاطالعات و مدارك علمي ايران
شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتکنولوژي

http://www.foodtechpark.com/
http://www.isiri.org

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

http://www.irtp.com

شبکه نقطه تجارى ايران

http://www.karafariny.com

مرکز توسعه کارآفريني
شرکت گسترش کارآفريني ايران

http://www.irankarafarin.com

 .1برای دسترسي به نمونه های خوب طرح های کسب و کار در زمینه های متفاوت به آدرس
های زیر مراجعه نمائید :
http://www.iraniec.ir
http://www.wenet.ir
http://www.icm.ir/
http://www.karafarini.ir
 -2سایتهای مفید خارجي مرتبط با کارآفریني
(اين مطالب بر گرفته از سايت  www.tabrizu.ac.irمي باشد ):
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http://www.enterweb.org/Index.php
. خود اشتغالي و اداره کسب و کارهاي کوچک در اختيار ميگذارد،اين سايت اطالعات مختلفي پيرامون مباحث کارآفريني

www.cbsc.org/ibp
.) از اين سايت کمک بگيريدBusiness plan( براي نوشتن يک طرح کاري
http://www.celcee.edu/Index.php
 (يا مرکز ارائه اطالعات مربوط به آموزشهاي کارآفريني به کارآفرينان) بزرگترين مجموعه جهاني درCELCEE
.دسترس است که کليه موارد مرتبط با آموزشهاي کارآفريني را در اختيار ميگذارد
.htm011335/e0113http://www.businessweek.com/smallbiz/news/date/
در اين سايت شما ميتوانيد از پيشنهادهاي کارشناسان اقتصادي و مشاورين تجاري پيرامون برنامهها و روند منطقي
.عملکردها در شرکتهاي تجاري کوچک و متوسط بهره بگيريد
/http://www.fekreno.org
.اين سايت به زبان فارسي بوده و شامل بخشها و منابع مطالعاتي فراواني درباره خالقيت و نوآوري مي باشد

:ديگر سايتهاي خارجي مرتبط با کارآفريني
). مي باشدwww.babol-develop.com( اين مطالب بر گرفته از سايت




















www.entreworld.org
www.about.com
www.adm.uwaterloo.ca/infocecs/crc/manual-home.html
www.adm.uwaterloo.ca/infocecs/crc/manual/handson.html
www.adm.uwaterloo.ca/infocecs/crc/manual/information
interview.html
www.amazon.com
www.bmgt.umd.edu/dingman
www.bus.colorado.edu
www.businessweek.com
www.canlearn.ca
www.careerccc.org
www.careeredge.org
www.cbsc.org/osbw/workshop.html
www.celcee.edu
www.cepa.newschool.edu
www.cspa.com
www.cvu-uvc.ca
www.damngood.com
www.dbm.com/jobguide
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www.ed.gov
www.enterweb.org
www.enterworld.com
www.entre-ed.org
www.intrepreneurship.com
www.intrepreneur.com
www.entrepress.com
www.findarticles.com
www.freebav.com
www.gea-college.si
www.gov.nb.ca
www.hrdc-drhc.gc.ca/jobfutures
www.11.hrdc-drhc.gc.ca
www.huizenga.nova.edu
www.i-host.com
www.iadb.org
www.ilo.org
www.imf.org
www.incubator.com
www.independentmeans.com
www.islandnet.com
www.jaring.mv/cch/mgmt/mgmt.html
www.job.dni.us
www.jpb.com
www.jobiran.com
www.jobboom.com
www.jobhuntersbible.com
www.jobrofiles.com
www.kidsway.com
www.mckendree.edu
www.mip.org
www.oecd.org/dev
www.opens.org/start-up

:برای دسترسي به برخي اطالعات مفید در تهیه طرح های کسب و کار به مآخذ زیر مراجعه نمائید

.) مالي (کاربردي، اقتصادي،)؛ ارزيابي طرح هاي توليدي فني1004(  سيد مهدي، سيد مطهري. تهران.موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
 ترجمه سيد مهدي سيد.)؛ از سري انتشارات سازمان ملل1001( روش تهيه طرح هاي اقتصادي. رشت، مترجم:  ناشر،مطهري
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 اسکونژادف محمد مهدي ()1015؛ اقتصاد مهندسي ،انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير .چاپبيست و چهارم .تهران.
 جزوه آشنايي با مفاهيم و فرايند کار آفريني ()1015؛ سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيالنجهاد دانشگاهي ،نمايندگي کرمانشاه.
 ريس ،آل و جک تروني ()1013؛  22قانون تغيير ناپذير مديريت بازار يابي و استراتژي هاي بازاريابي .ترجمه :سهراب خليلي شوريني ،موسسه انتشارات يادواره کتاب ،تهران.
 ونوس ،داور ()1013؛ قضايايي در بازار يابي و مديريت بازار .انتشارات سمت ،تهران.و سایر کتابها با عنوان شامل لغات کلیدی زیر مي توانند مفید واقع شوند :
کارآفريني ،اقتصاد مهندسي ،طرح هاي اقتصادي ،طرح هاي توليدي ،طرح هاي سرمايه گذاري ،بازار
يابي ،مديريت مالي.
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