طزح کسة و کار
نام ضزکت:
هطخصات کلی
وذ التصادی ضزوت :
ضٌاسِ هلی ضزوت :

ضزح فعالیت
تطزیح طزح

ػٌَاى طزح:
ًام هحصَل:
ّذف اجزای طزح:
واروزد اصلی:
چزا ٍسارت ارتثاطات تايذاس ايي طزح حوايت وٌذ؟
هحصَل لاتل ارائِ چِ ارسش (ّايی) را تزای هطتزی ايجاد
هيىٌذ؟
داليل ػاللِ هٌذی هطتزی تِ هحصَل :
ّشيٌِ ّای هطتزی ٍ هٌافغ تذست آهذُ :
آيا ديگزاى پيطتز ايذُ ی پيطٌْادی ضوا را اجزا وزدُ اًذ؟
آيا طزح  /ايذُ ًَآٍراًِ هيثاضذ؟
داليل:
در حال حاضز تِ جای استفادُ اس ايي هحصَل اس چِ
جايگشيٌی استفادُ هی ضَد؟
تزتزی ايي هحصَل ًسثت تِ جايگشيي خَد در چيست؟
پيَست هطخصات واهل هحصَل  /خذهت فؼلی:
تغييزات هَجَد در هحصَل  /خذهت فؼلی :
سطح وارتزی:

ساتمِ اًجام ايذُ /طزح:
ضزح فنی طزح

اس چِ ًَع فٌاٍری ٍ داًص فٌی در تحمك طزح استفادُ
هیضَد؟
هطخصات فٌی واال /خذهت لاتل ارايِ چيست؟
طزح خَد را اس ًظز پيچيذگی فٌاٍری ٍ سَْلت دستزسی
چگًَِ ارسياتی هی وٌيذ؟
فٌاٍری هَردًياس تزای طزح خَد را تِ چِ طزيك وسة
وزدُايذ يا هیوٌيذ؟
آيا استاًذارد داخلی يا خارجی هطخصی تزای هحصَل
ٍجَد دارد؟
استاًذاردّای داخلی :
استاًذاردّای خارجی :

استاًذاردّای خارجی :

هزجغ تأييذوٌٌذُی هحصَل در داخل ٍ خارج وطَر چِ
ًْادی است؟
خطز پذیزی های ههن کسة و کار

رزیف

1

2

3

توصيف ذطز پذیزي

ضست تاثيز وقوع بز

احتوال وقوع

اقساهات آتي پيص بيني ضسه توسط ضوا زر

کسب و کار

ذطزپذیزي

صورت وقوع ذطز پذیزي

ريسه ووثَد ًمذيٌگی
ريسه ّای هزتثط تا پذيزش تاسار ٍ تغييز
در رفتار هطتزياى
ريسه ّای هزتثط تا تغييز در رفتار سزهايِ
گذار

تزناهه تاساریاتی
تطزیح تاسار هحصول

هطتزياى واال/خذهت ضوا را تِ چٌذ دستِ هی تَاى تمسين
وزد؟
تخويي ضوا اس حجن ول تاسار چمذر است؟

هفزٍضات ٍ آهارّای پطتيثاى:
ضزايط ٍ رًٍذّای حاون تز تاسار :
تاسار هذف

توزوش وسة ٍ وار ضوا تز جذب وذام دستِ اس هطتزياى
است؟
تز هثٌای چِ تحليلی ايي دستِ اس هطتزياى تِ ػٌَاى تاسار
ّذف اًتخاب ضذُ اًذ؟
ااًذاسُی فؼلی تاسار ّذف ٍ پيص تيٌی رضذ آى در  5سال
آيٌذُ چمذر است؟
سْن تاسار ضزوت چمذر خَاّذ تَد ٍ در چِ هذت تِ ايي
سْن تاسار هی رسيذ؟
تحلیل رقثا و هشایای رقاتتی و نسثی

رلثای هستمين:
رلثای غيز هستمين:
رلثای آتی:
هيشاى رلاتت در تاسار ّذف :
هشيت ّای ًسثی:
هشيت ّای رلاتتی :
لیست رقثا
رزیف

عنواى رقيب

سهن باسار رقيب

نقاط قوت رقيب

1
تزناهه های تاساریاتی و جذب هطتزیاى

ٍرٍد ضوا تِ تاسار تا چِ رٍضْا ٍ راّثزدّايی صَرت
هيگيزد؟
راّثزد ضوا تزای تَسؼِ ی تاسار ٍ وسة سْن تيطتز اس تاسار
چيست؟
ليوتگذاری هحصَالت تز چِ هثٌايی صَرت هيگيزد ٍ
ليوت فزٍش حذٍداً چمذر پيطثيٌی هيطَد؟

نقاط ضعف رقيب

هالوْای خزيذ هطتزياى وذاهٌذ ٍ ضزوت چگًَِ ايي
هالوْا را در خذهات ٍ واالی خَد در ًظز هيگيزد؟
رٍضْای تثليغاتی ضوا تزای دستياتی تِ هطتزياى چيست؟
رٍضْای هختلف تزای تَسيغ هحصَل در تاسار وذاهٌذ ٍ ضوا
اس وذام ضثىِ ی تَسيغ استفادُ خَاّيذ وزد؟
فزوش گذضته و پیص تینی فزوش آینذه

در صَرت داضتي پيطيٌِ ،همذار فزٍش گذضتِ ضزوت چِ
همذار تَدُ است؟
پیص تینی هیشاى فزوش
رزیف

عنواى هحصول  /ذسهت

واحس هحصول

تعساز/هقسار

پيص بيني فزوش

1
فهزست قزاردادهای هوجود یا هذاکزات جذی تا هطتزیاى
عنواى قزارزاز

رزیف

کارفزها

وضعيت

هبلغ

1
جوع تنذی اطالعات تاسار
ضزح اطالعات

رزیف

1

پيص تيٌی تؼذاد هطتزياى تالفؼل

2

تؼذاد ول هطتزياى در تخص تاسار

ضزح اطالعات

رزیف

1

فزٍش ول در ّز تخص تاسار (هيليَى ريال )

2

فزٍش سالياًِ تِ ّز هطتزی (هيليَى ريال )

3

سَدآٍری ول اس ّز تخص تاسار (هيليَى ريال)

4

سَدآٍری هتَسط ّز هطتزی (هيليَى ريال)

پيص تيٌی فزٍش ول در تاسار :

سال اول

سال اول

سال زوم

سال زوم

سال سوم

سال سوم

پيص تيٌی سَدآٍری ول در تاسار :

تزناهه ساسهانذهی کسة و کار
ساختار ساسهانی

ًوَدار ساختار والى ساسهاًی ٍ ٍاحذّای ساسهاًی هختلف
نفزات کلیذی
نام و نام ذانوازگي

رزیف

سال تولس

سهينه ترصصي

هسرک

رضته تحصيلي

هحل تحصيل

سوت زر ضزکت

نحوه هوکاري

1

تزناهه عولیاتی
ساختار ضکست
ضزح فعاليت

رزیف

تارید تولس

تارید ضزوع

هوارز تحویل زازني

1
خزوجی های طزح

خزٍجی ّای اصلی:
خزٍجی ّای فزػی:

تزناهه هالی
هشینه دوره های آهوسضی و هطاوره
ضزح

رزیف

1

سايز

2

خذهات هٌْذسی ٍ هطاٍرُ ای طزح

3

دٍرُ ّای آهَسضی تخصصی

هشینه کل

هشینه تولیذ و فزوش سالیانه
رزیف

ضزح

هشینه کل

1

ّشيٌِ تجْيشات هزتثط تا طزح (ّشيٌِ تجْيشات هؼوَل هاًٌذ راياًِ ،لَاسم اداری ٍ غيزُ لاتل لثَل ًوی تاضذ)

2

ّشيٌِ هطاٍرُ

3

حمَق ٍ هشايا
)هشینه حقوق و هشایای کارکناى(سال اول

رزیف

تعساز

ترصص هورز نياس

نفزات

تعساز هاه

هبلغ پایه

هبلغ کل

1
پیص تینی صورت های هالی
رزیف

سال

فصل

هاه

پيص بيني تعساز /هقسارفزوش

پيص بيني فزوش

پيص بيني تحقق زرآهس

توضيحات

1
پیص تینی سود و سیاى ساالنه
رزیف

سال

1

اٍل

2

دٍم

3

سَم

پيص بيني فزوش ساالنه

هشینه توليس و فزوش ساالنه

تحلیل هالی

دٍرُ تاسگطت سزهايِ :
ًزخ تاسگطت داخلی طزح :
ارسش خالص فعلی طزح

ًزخ تْزُ  2۰درصذ:
ًزخ تْزُ  25درصذ:
ًزخ تْزُ  3۰درصذ:
ًزخ تْزُ  35درصذ:
ًزخ تْزُ  4۰درصذ:

سوز/سیاى(فزوش هنهاي هشینه)

سوز/سیاى انباضته

نقطه سز ته سز

ٍاحذ هحصَل:
تْای توام ضذُ هحصَل :
ليوت فزٍش هحصَل:
تؼذاد/همذار هحصَل در ًمطِ سز تِ سز :
حجن فزٍش در ًمطِ سز تِ سز :
تحلیل حساسیت
تغييزات

رزیف

1

 2۰%افشايص در تْای توام ضذُ هحصَل

2

 1۰%واّص در ليوت فزٍش هحصَل

3

 2۰%واّص در پيصتيٌی هيشاى فزٍش هحصَل

ارسش ذالص فعلي طزح

ضواین
وارًاهِ هذيزاى ٍ وارضٌاساى :
هستٌذات لزاردادّای هٌؼمذ ضذُ :
گشارش ّای تحميك تاسار داخلی يا خارجی :
هذارن ٍ گَاّيٌاهِ ّا:

تاییذ نهایی
ًام ٍ ًام خاًَادگی هذيز ػاهل :
تلفي ّوزاُ:
تلفي ضزوت:
آدرس ضزوت:

نزخ باسگطت زاذلي

تعساز فزوش هحصول زر نقطه سز به سز

