




چرایی موضوع و اهمیت آن
جایگاه 
بانوان 

روستایی  هایمحدودیتبابانوانشنیدیمخیلی
فعالیت هایدرحضوربرایفراوانی

ردچههستندروبرواقتصادیمختلف
گویدمیآماراماروستادرچهوشهر

لیرغمعکشاورزهستندوروستاییبانوان
.هاچالشهمه

زناناگرکهزندمیتخمینوئفا
کارنیرویدرصد43)کشاورز

حالدرکشورهایدرکشاورزی
بهمرداندسترسیهمان(توسعه
تولید،باشندداشتهرامنابع

کشور34درکشاورزیمحصوالت
4تامتوسططوربهتوسعهحالدر

بهمنجرویابدمیافزایشدرصد
آندرتغذیهءسودارایافرادکاهش

150وشدهدرصد17تاکشورها
.ودشمیکمترگرسنهنفرمیلیون

،یکشاورزپیشگامانروستاییدخترانوزنان
عمنابمدیریت،زمین،تغذیهوغذاییامنیت

بدونوخانگیهایمراقبتکارهایوطبیعی
وطبیعیمنابعتهدیدهنگام.هستندحقوق

حقیقتدر.هستندمقدمخطدرآنها،کشاورزی
ردنفریکشاغلزنسههراز،جهانیسطحدر،

صورتبههمچنینزنان.کندمیکارکشاورزی
.کنندمیفرآوریراغذاییمواددستی

محدویت ها در زندگی و 
اقتصاد همواره هست  هنر  
آن است که محدودیت را 

. تبدیل به فرصت کنیم



از کجا آغاز کنیم ؟

.شودمیآغازفرصتباکاروکسبفرآیند

چيست؟فرصت: سوال

وبکسیکشروعهایفرصتگفتتوانمیواقعدر.شوندمیایجادبازاردرخدمتیامحصولیکخالءازفرصتها:پاسخ
آنبهکهباشندبسياریکاالهایومحصوالتخواهانافراداستممکن.هستند«نشدهبرآوردهنيازهای»همانکار

داختپرپولآنبرایباشدحاضرمشتریکهدارندشدنتوليدارزشخدماتیومحصوالتتنهااماگویيممی«خواسته»
.است«نياز»یککندپرداختپولآنبرایاستحاضرمشتریکهخدمتیومحصول.کند

چيست؟ایده: سوال
های بهره برداری از فرصتراه: جواب

کمبود آب در  :فرصت 
بخش کشاورزی

آبياری قطره ای : ایده 

آیا تمایل و انگيزه و 
توانایی برای تبدیل 
فرصت به ایده  را  

داریم ؟
بله 

با خودمان رو راست باشيم طرح کسب و کار 



Business Planتعریف طرح کسب و کار 

.  استیکی از گام های مهم، پیش از آغاز کسب وکار، نوشتن طرح کسب وکار

کاروبکسفرآیندآنطیکارآفرینیککهاستگزارشیکاروکسبیاتجاریطرح
.ببردپیخودطرحقوتوضعفنقاطبهمیتواندآنکمکبهومیدهدشرحراخود
«برویم؟مخواهیمیکجابه»،«کجاییم؟اکنونهم»:قبیلازسواالتیبهکاروکسبطرح

.میدهدپاسخ«برویم؟آنجابهچطور»و

.هستراهنقشهکاروکسبطرحواقعدر
فرصتیککردناجراییومدیریتطرح
.گویندکاروکسبطرحرااقتصادیجدید



؟چرا نوشتن طرح کسب و کار مهم است

تصویر روشنی نسبت به هدفمان پيدا کنيم.
دست  درک صحيحی از فرصت  کسب و کار از طریق تامين نيازهای واقعی مشتری و حفظ مشتریان واقعی  ب

.آوریم
 نقاط قوت و ضعف طرحمان را می بينيم.
امکان اینکه خودمان را  ارزیابی کنيم را برایمان بوجود می آورد.
از بروز اشتباههای زیانبار جلوگيری کند.
؛ .در پيشرفت و بهبود کار کمک نماید
 بدونکهافرادیميدهدنشانمطالعات.  امکان مدیریت و برنامه ریزی کار برایمان مهيا می شود

(BP)کاروکسبطرحتنظيمومطالعه
مقابلدرکنند،میکاربهاقدام

واقتصادیخيزهایوافتومشکالت
مالاحتلذا.دارندکمتریتوانکاربازار

ادزیشانموفقيتعدموورشکستگی
.شودمی

برنامه ریزی  پویا است  و در  
زمان اجرای طرح کسب و کار  
دایم بایستی با توجه به واقعيت
های  موجود اصالح و تغيير یابد 



یک کار آفرین  
جوینده  
شریک

یک شرکت  
در شرف  

تغيير
یک شرکت در 
شرایط مشکل 

و دردسر

یک فرد 
دارای ایده

یک کسب و 
کار جوینده 

سرمایه

ت؟یک طرح کسب و کار چه موقع و برای چه کسانی الزم اس



موسسان

بانکها و  
تامین 

کنندگان  
مالی

افراد  
سرمایه  

گذار

بازیگران  
زنجيره  

ارزش

بنگاههای
سرمایه 
مخاطره
پذیر

کارکنان

ند؟چه کسی طرح کسب و کار را مطالعه می ک



محتویات یک طرح کسب و کار

معرفی طرح: 1بخش 
چشم انداز: 2بخش 
ماموریت3بخش 
اهداف: 4بخش 
ایده تجاری: 5بخش 
برنامه بازار: 6بخش 
عملياتی و اجراییبرنامه : 7بخش 
برنامه مالی  : 8بخش 



بخش معرفی

کلیشچهبهکاروکسبکهاینازریتصویک
چهدراستقرار.شدخواهددیدهآیندهدر

.باشدوضعيتی

ا  رکسب و کار  موقعيت و وضعيتچشم انداز 
.آن تعریف می کندمحيط آیندهدر 

هبرداشتدررازیرمطالبستیبایمعرفیصفحة

:باشد

کسب وکارنشانیونام

مارةشوکارآفرینانیا(کارآفرین)بنيانگذارنام

آنهاتلفن

ارکاساسوموردکسب وکاردرمختصریتوضيح

آن

مالینيازهایميزان

ارائهقابلخدماتیاتوليدیمحصولمعرفی

چشم انداز .....کسب و کار من 

.....آینده من 



ماموریت

.هدف این کسب و کار را بنویسيد4یا 3
.باشندقابل اندازه گيریاین اهداف باید 

:مثالبرای
عدد200روزانهمحصولاینازفروشميزان•

.بودخواهد
خواهدتومان100000ماهپایاندرسودميزان•

.بود
برابر2بهتوليدميزانماه6گذشتازپس•

.یافتخواهدافزایش

؟هستيمکهما

می دهيم؟پاسخنيازیچهبه

م؟می دهيپاسخمشتریاننيازهایبهروشیچهبه

می کند؟منحصریامتمایزراماچيزیچه

ت،اسمهمبرایتانارزانوسالمغذایتوليداگر:مثال

هاستفاداگراست،مهمبرایتانضایعاتکاهشاگر

ودرآمدزاییاگراست،مهمبرایتانآبازدرست

.سيدبنویرااینها...واستمهمبرایتانسودواشتغال

اهداف .....برای

.....اهداف من 



ایده تجاری

هددپاسخکليدیسوالاینبهبازاربرنامه
يدکنتامينرانيازیچهداریدقصدشماکه

رساندنبرایروش هاییچهازراهایندرو
آنبهکهکسانیبهخودخدمتیامحصول

.کردخواهيداستفادهدارندنياز
بایدچراکهاستاینسوالایننهایت

کند؟سودبازاردرشمامحصول
ردشماکاروکسبموقعيتورقباشناخت

بازار
وغاتتبلي،توزیعمکانهای،کيفيت،قيمت

...وفروشازپسخدمات
مشتریانوکنندهمصرفتحليل

بازاردرتغييرازناشینيازهایشناخت

خپاسقبالکهنيازیبهپاسخ گوییبرایایده ای

.نمی شودداده

خدماتارائهکيفيتوهزینهسرعت،دربهبود

قبلی

برنامه بازار

چيزی که ما را از سایرین متمایز 
ویژگی ها و مشخصات محصول.)می کند

(و خدمات مورد نظر



یبرنامه عملیاتی و اجرای

درآمدبينیپيش
زیانوسودصورتبينیپيش
آنتامينهزینهومالیمنابع
مالیهاینسبتتحليل

قرضووامدریافتبرایریزیبرنامهصورتدر**
:شودآوردهکاملیشرح

دهندهوام•

شرایط و مدارک الزم•

ميزان وام•

چگونگی بازپرداخت وام•

نيازموردوسایلوتجهيزات

نيازموردمکان

نيازموردانسانینيروی

(یمالتامينمنابعوميزان)نيازموردمالیمنابع

نيازموردمجوزهای

(خارجی/داخلی)نيازمورداوليهمواد

محدودیتهاومخاطرات

مقرراتوقوانين

سایر

برنامه مالی 



مبلغ کل ماهانه
قيمت فروش هر 

واحد
تعداد فروش 

ماهانه نام محصوالت یا خدمات

ریال مجموع درآمد ماهانه

ریال مجموع درآمد ساالنه

دپیش بینی میزان درآم



ودپیش بینی میزان س

ریال:                                      .............   درآمد 
:کسر می شود 
ریال:                          ............    جمع هزینه ها

ریال:                             ............    سود خالص



ه سرپیش بینی نقطه سرب

این نسبت نشان می دهد که در چه 
.  ميزان توليد نه سود داریم نه زیان 

یعنی اگر این نسبت برای کسب و کار
عدد جوراب نقطه سر به 30ما باشد 

جفت جورات برامون ضرر 29سر ، 
جوراب توليد کنيم  30داره و بيشتر از 

.  وارد سوددهی می شویم

چهامنداردارتباطتوليدبهميزانشثابتهزینه
ثلمداریمراهزینهایننکنيمچهبکنيمتوليد
ابمتغيرهایهزینهاماخياطیچرخخریدهزینه
رچهپاخریدهزینهمثلدارندارتباطتوليدميزان

اینباشيمداشتهلباسدوختبيشترچیهر
نداشتهلباسدوختاگرميشهبيشترهزینه
.شودمیصفرپارچهخریدهزینهباشيم



بازده سرمایه گذاری 
از این نرخ  بازده می توان 

برای مقایسه بازدهی سرمایه 
گذاری های متعدد، و طرح 

های  کسب و کار بهره 
.گرفت

مبلغ90سالدر"الف"شخصکنيدفرضمثالبرای
سرمایه گذاری"ب"شرکتدرتومانميليون100

ميليون120راخودسهمبعدسالیکومی کند
بازدهآوردنبه دستبرای.می فروشدتومان

کهراسرمایه گذاریازحاصلسودسرمایه گذاری
یسرمایه گذارهزینهبرتومانميليون20بااستبرابر

٪20حاصل.می کنيمتقسيماستميليون100که
.می شود




