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 مطالب فهرست

 

 پیشگفتار

 اقتصاد هیاول میو فرمت استاندارد آن و مفاه یهیطرح توج/  فصل اول

 يو حسابدار یف مالی؛ تعاریبر اقتصاد مهندس يا مقدمه/  فصل دوم

 افزار به نرم هیورود اطالعات اول حیو تشر Comfarافزار  نرم یمعرف/  فصل سوم

 Comfarاز نرم ا فزار  يریگ گزارش/  فصل چهارم

 Comfarافزار  نرم يابزارها یمثال کامل با استفاده از تمام کیحل /  فصل پنجم

 یافزار بر اساس اصول اقتصاد مهندس نرم یخروج ينمودارها لیتحل/  فصل ششم

 کامفار يخطاها حیو تشر یمعرف/  فصل هفتم

 1 وستیپ

 2 وستیپ

 منابع
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 پیشگفتار

 

 بـه  و شخصـی  زنـدگی  کیفیت ارتقاء دانشجویان اکثر تحصیل از هدف دانیم می که هماگونه

 بـا  گـاهی چنـد   هـرز  طرفـی  از و باشـد  مـی  آنـان  عالقـه  مـورد  و مناسـب  شـغل  یافتن نوعی

 یـافتن  در موفقیـت  عدم از تحصیل ازاتمام مدتی گذشت با که شویم می مواجه التحصیالنی فارغ

 و گیرنـد  مـی  تحصـیل  ادامه به تصمیم ایشان از اي عده .دارند شکایت نظر مورد و مناسب شغل

 گردنـد  می بکار مشغول نارضایتی با البته و تحصیلی رشته با مرتبط غیر مشاغل در دیگر اي عده

 کرد. خواهند پیدا کار نظرشان مورد جایگاه در فرهیختگان از کمی درصد البته و

 بـازار  جـذب  راحتـی  بـه  تواننـد  نمی فرهیخته دانشجویان تمامی چرا که اینجاست سوال اما

 پـی  خود هاي توانایی به تحصیل حین باید دانشجو هر اینجانب نظر به شوند؟ نظرشان کارمورد

 نمـوده  ترسیم دارد که شرایطی به توجه با را خود ازآینده منطقی اندازي چشم آن پایه بر و برده

 مقصـدي  هـیچ  به را ما هدف نبدو برداشتن گام که چرا نماید. تالش هدف آن به رسیدن در و

   .رساند نخواهد

 نیسـت  کـافی  اشتغال براي دانشگاهی رشته یک در تحصیل فقط که نیست پوشیده کسی بر

 منطبـق  را خود هاي دانسته باید دانشجو تر ساده عبارت به و باشد) الزم شرطی تواند می (گرچه

 قیـاس  رسیده هدف به مسیر دراین هک کسی با را خود "دائما و نموده کار بازار نیاز با همگام و

 برآید. خود هاي کاستی و کمی رفع پی در مدام و نماید

 مهندسـی  رشـته  التحصـیالن  فـارغ  و دانشجویانده اند نمو سعی کتاب این در نگارنده گان 

 اقتصاد دانشگاهی سرود بر مبتنی که صنایع مهندسی کاربردي هاي افزار نرم از یکی با را صنایع

 در که را اقتصادي علوم از کاربردي برداري بهره نحوه و نموده آشنا باشد می مومیع و مهندسی

  .نمایند تشریح ایشان براي اند آموخته تحصیل طول



 ۵ پيشگفتا

 کـه  رسـیدم  نتیجـه  ایـن  بـه  آوردم بعمـل  کار بازار در سالها اینجانب که بررسی و تحقیق با

 کار بازار به را خود تواند می سختی هب يافزار نرم با دانش همگامی بدون مهندسی دانش امروزه

 دانـش  از اند نشده نظرشان مورد شغل یافتن به موفق که التحصیالنی فارغ اغلب و نموده معرفی

  .اند بهره بی آن قابلیتهاي و يافزار نرم

 دانشـجوي  بـین  خالی فضاي صنایع مهندسی کاربردي - آموزشی کتابهاي ارائه با برآنیم لذا

 و نمـوده  پـر  عملـی  اي بگونـه  را اسـت)  پویایی و تغییر حال در مدام (که ارک بازار و فرهیخته

  .باشم عزیز دانشجویان افزون روز توفیق شاهد

 در را خـود  انتقـادات  و پیشنهادات دارد تقاضا محترم کنندگان استفاده از بدینوسیله پایان در

 گردد. اظلح بعدي هاي ویرایش در تا فرمایند مکاتبه ذیل آدرس با خصوص این

 

mjmirbod@yahoo.com 
 

www.majidmirbod.com 
 

 احترام با

 )Business Plan Desinersتوجیهی هاي  شرکت طراحان بهینه (تهیه ، اجرا و پشتیبانی طرح

 میربد مجید

 دورودیان حسین
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  مطلب کیدهچ

 طـرح  تهیـه  فراینـد  محاسـباتی  و تحلیلـی  هاي بخش دارند سعی کتاب این در گاننگارنده 

 بـازار  مطالعه پیش و خالقیت و ایده اولیه فصول و دهند قرار تشریح و بررسی مورد را تجاري

   .گرفت خواهد قرار بررسی مورد دیگري منابع در و است خارج کتاب این حوصله از

 
  تجاري رحط تهیه چرخه
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 اول فصل

 مفاهیم و آن استاندارد فرمت و توجیهی طرح

  اقتصاد اولیه

  توجیهی طرح تعریف 1-1

 با که گویند می و..) معدنی ـ خدماتی ـ توریسم ـ (صنعتی  پروژه اولیه ایده به توجیهی طرح

   .شد خواهد تامین طرح گذار سرمایه نظر مورد سود آن اجراي

 وجـود  و باشـد  دارا همزمـان  را اقتصـادي  و فنی توجیه فاکتورهاي الزمست توجیهی طرح

 دیگـري  بـدون  کـدام  هـر  وجـود  و باشد می طرح اجراي براي کافی و الزم شرط اینها هردوي

 داشـته  اجرا قابیلت فنی نظر از طرح یک اگر که معنا بدین .نماید می اجرایی غیر را طرح اجراي

 بلعکس. و داشت نخواهد اجرا براي ارزشی نماید تامین را اقتصادي فاکتورهاي نتواند اما باشد
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  توجیهی طرح استاندارد فرمت 1-2

 پرسشـهاي  بـه  بایسـتی  بنـد  هـر  در که باشد ذیل شرح به بند 18 شامل تجاري طرح فرمت

 شود. گفته پاسخ مربوطه

 عصـاره  از صـفحه  سـه  تا یک بر مشتمل تجاري طرح اجرایی خالصه اجرایی: خالصه ـ1

 محصـوالت،  ،شـرکت  جملـه  از طـرح  عناصـر  همـه  بایستی خالصه این در باشد.می طرح کل

 بایسـتی  خالصـه  ایـن  شـود  داده پوشـش  آن در ...و مالی و خروج ،توسعه ،فروش و بازاریابی

 نیست. مجاز طرح، مختلف هايقسمت به ارجاع و باشد تجاري طرح از مستقل کامالً

 صفحه) دو یا (یک :دهید می پاسخ زیر سواالت به شما قسمت این در :شرکت تصویر ـ2

 چیست؟ شما شرکت نام  

 شد؟ خواهد تشکیل آینده در یا دارد وجود حاضر حال در شرکت آیا   

 کجاست؟ در آن محل 

 تند؟هس کسانی چه آن اصلی سهامداران و شده ثبت چگونه شرکت 

 و تاریخچـه  بایسـتی  زیـربخش  ایـن  در شـرکت:  جـاري  فعالیتهاي و تاریخچه بیان 2-1

 ،اسـت  نشـده  تشـکیل  هنـوز  شـما  شرکت اگر شود. کشیده تصویر به شرکت جاري فعالیتهاي

 ندارید. قسمت این نوشتن به نیازي

 باشـد.  نهیجـا  و شـور  داراي که کند بیان طوري را تانایده باید انداز چشم انداز:چشم ـ3

 شـما  کـار  از حال عین در و کند تحریک را ذهن باید باشد. آرمانی و محتوا پر باید انداز چشم

 بـه  دیگـران  کنیـد،  مـنعکس  را تانعالقه عمق انداز چشم در نتوانید اگر بدهد. واضحی تصویر

 زیر بصورت جمله یک قالب در را اندازچشم است بهتر شد. نخواهند طرحتان مجذوب راحتی

 کرد: انبی

 ملـی،  ،ايمنطقـه  (محلـی،  موفق تجارت) تعریف یا (نوع یک به شرکت) (نام تبدیل یا رشد

 را خـدمات)  و کـاال  (توصیف مشتریان)، (تعریف به که نظر) مورد (زمان مدت در المللی) بین

 کند. ارائه

 یـا  کنـیم مـی  تولید را خدمات یا کاال این چرا که کندمی بیان مأموریت شرح مأموریت: ـ4

 زیـر  بصـورت  جملـه  یـک  قالب در را اندازچشم است بهتر ایم. کرده شروع را اینکار چرا اصال



 ۹ ۲پيوست 

 کرد: بیان

 ایـن  اسـت.  مشـتریان  بـراي  وخـدمات)  کـاال  (توصیف کردن فراهم شرکت) (نام مأموریت

 شود). تشریح مشتري براي خدمات و کاال (امتیاز تواند می خدمات) و کاال (توصیف

 ایـن  نویسـیم. مـی  دستیابی و گیرياندازه قابل و ویژه مقاصد شکل به را فاهدا اهداف: ـ5

 است: زیر بصورت اهداف این بنديدسته شود.می بیان موردي بصورت اهداف

 بازاریابی و فروش اهداف 

 مالی اهداف 

 پرسنلی اهداف 

 تولید اهداف 

 توسعه و تحقیق اهداف 

 شود. بررسی و انبی نیز هدف آن سنجش هايشاخص باید دسته، هر در

 و زمـانی  جـدول  ریـزي، برنامـه  در رسـید.  اهـداف  بـه  تـوان می برنامه بوسیله ها: برنامه ـ6

 شود. مشخص بایستی پروژه هر هاي هزینه

 ایـن  گـرفتن  نظر در بدون بایستی خدمات و محصوالت خدمات: و محصوالت معرفی ـ7

 است: سواالت این به سخپا قسمت این شود. توصیف نه، یا هست آشنا آن با مشتري که

 نیستند؟ چه و هستند چه دقیقاً خدمات و محصوالت 

 چرا؟ و خردمی آنرا کسی چه   

 چیست؟ هاآن فرد به منحصر ویژگی  

 چیست؟ هاآن خرید از حاصل مزایاي 

 دارد؟ کاربردهایی چه 

 دارد؟ قرار خود عمر از مرحله کدام در محصول 

 زمانی برنامه یک بصورت را انبوه تولید تا تحقیقات ابتداي از تولید مراحل تمامی 

 دهید. نشان

 جـایگزین  محصـوالت  کـه  نماییدمی مشخص بخش زیر این در جایگزین: محصوالت ـ8

 هـا آن بـه  نسـبت  شـما  محصـول  )...کیفیت، (قیمت، رقابتی مزایاي و هستند چه شما محصول
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 بالعکس و چیست

 و شناسـایی  را خـود  محصـول  ادرم صنعت بایستی قسمت این در مادر: صنعت تحلیل ـ9

 باشد. غذایی مواد تولید تواندمی بیسکویت تولید مادر صنعت مثال عنوان به کنید. تحلیل را آن

 شود؟می تعریف چگونه ،کنیممی کار آن در ما که صنعتی   

 شود؟می تعریف بخش هر چگونه و شودمی بندي تقسیم صنعت این چگونه 

 چیست؟ آن مهم توسعه و جاري روندهاي 

 هستند؟ کسانی چه آن بازیگردانان مهمترین و بزرگترین 

 کند؟می تجربه را مسائلی چه 

 دهند؟می قرار تاثیر تحت را آن المللی بین و ملی هايپدیده چه 

 است؟ چقدر آن رشد بینی پیش 

 آینده توانمی آن تحلیل با است، مادر صنعت زیرمجموعه شما نظر مورد صنعت که آنجا از

 شد. متصور را شما نظر وردم صنعت

 گردیـد،  مشخص مادر صنعت جایگاه آنکه از پس قسمت این در خود: صنعت تحلیل ـ10

 ترسـیم  را خـود  صـنعت  آینده و کرده مشخص مادر صنعت در را خود صنعت جایگاه بایستی

 مـورد  تکنولـوژي  تاریخچـه  نظـر  از را خـود  محصـول  بایستی، قسمت این در همچنین نمائید.

 چـه  اکنـون  شـده، مـی  تولیـد  تکنولـوژِي  چـه  بـا  قـبالً  شما محصول اینکه و دهید رارق بررسی

 مـورد  تکنولـوژي  آیـا  و شـد  خواهـد  تولیـد  چگونـه  آینده در و کندمی تولید را آن تکنولوژي

  دارد. وجود آن شدن منسوخ احتمال یا و شد خواهد استفاده نیز آینده در شما استفاده

  دهید: پاسخ زیر سواالت به صفحه چند یا دو در بازار: تحلیل ـ11

 بازار تعریف 

 رشد میزان و بازار اندازه 

 باشد؟می بازار از نیازهایی چه پاسخگوي شرکت این   

 بازار بنديتقیسم نحوه 

 هستند؟ کسانی چه ما هدف مشتریان 

 گـزارش  را طبقـه  هر به مربوط آمار و کنید بندي طبقه را مشتریان توانیدمی قسمت این (در



 ۱۱ ۲پيوست 

 پوشـش  خواهیـد  مـی  کـه  ایدگرفته نظر در را بازار از بخش هر از سهمی چه شما اینکه و دهید

 دهید)

 بازار در مهم روندهاي 

 چـه  شـامل  شما فروش سبد کند؟می عرضه را خدماتی و محصوالت چه ما شرکت 

 پـولی  گـردش  از اطمینـان  جهـت  بـافر  یـک  عنـوان  به که است دیگري محصوالت

 کنید.می دهاستفا ها آن از شرکت

 هستند؟ چه شرکت فعلی محصوالت و جاري فروش میزان   

 چیست؟ ما کار و کسب فعلی مرزهاي 

 نمایـد  مشـخص  هرآنچه یا قرارداد پیش تفاهمنامه، آیا چیست؟ شما فروش تضمین 

 دارید؟ اختیار در رسید خواهد فروش به شما محصول که

 ِبـه  چیسـت؟  شـما  تبلیغـات  و گـذاري قیمت فروش، بازاریابی، معرفی،یهاياستراتژ 

 از بازاریـابی  دهیـد؟ مـی  قرار مدنظر را هاییياستراتژِ چه بازاریابی براي مثال عنوان

 ....مربوطه؟ بازار در قوي روابط حضوري؟ مصاحبه طریق

 تشـریح  بازار در خدمت یا محصول موقعیت بایستی ،صفحه دو یا یک در رقبا: تحلیل ـ12

 چرا چیست؟ هاآن محصوالت و هستند؟ کسانی چه شرکت بالفعل)( اصلی رقباي که این شود.

 چـه  شـما  بـالقوه  رقبـاي  شـود؟ می متمایز رقبا از هاآن شرکت خدمات و محصوالت چگونه و

 وجـود  شـما  بـازار  بـه  بالقوه رقباي ورود جهت هایی انگیزاننده و هاچالش چه هستند؟ کسانی

 دارد.

 تحلیـل  ایـن  کنیـد.  ترسیم رقبا و خود شرکت از SWOT تحلیل یک بایستی قسمت این در

 عنوان (به است. رقبایتان نیز و شما روي پیش تهدیدهاي و هافرصت قوت، ضعف، نقاط شامل

 را آن تولیـد  قصـد  شـما  که باشد کاالیی واردات تحریم تواندمی شما هايفرصت از یکی مثال

 بـاال  علمـی  توان با پرسنلی شتندا شما، قوت نقطه زیاد، پول نداشتن شما ضعف نقطه و دارید

 بـا  باشـد.  داشته وجود هاآن تحلیل امکان تا کنید تهیه جدول بصورت را تحلیل این است) ...و

 در را خـود  شـرکت  هايیاسـتراتژِ  رقبـا،  و خود تهدید و فرصت و قوت و ضعف نقاط مقایسه

  خود رقابتی مزایاي حفظ نیز و بیشتر رقباي ورود از جلوگیري براي مختلف هايزمینه

 


