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 چرا طرح تجاری یک صفحه ای به درد بخور است ؟

 نمی فهمید چرا یک چیز به درد بخور ,تا وقتی بطور جدی نوشتن یک طرح تجاری یک صفحه ای را شروع نکنید

 .است
 با این حال زیاد نوشتن.آدم ها معموال دوست دارندزیاد از فکرهاشان حرف بزنندوآنها را با آب و تاب جلوه بدهند

 گاهی.گاهی وقت ها رشته ی کالم از دستمان در میرود گاهی فکر نشده مینویسیم.هم مثل زیاد حرف زدن است

 .متناقض
 خواندن ,چون یک صفحه است.یک صفحه ای اینست که یک موضوع پیچیده را آسان میکند یتجارطرح اولین کار 

 طرح تجاری یک صفحه ای به دردبخور است چون روی چیزهای مهم متمرکز.وفهمیدن آن راحت است

 جای کم برای نوشتن در هر بخش باعث میشود از بهترین کلمه ها و عبارات برای رساندن منظورتان استفاده کنید و این یعنی.میشود

 .تمرکز و رک بودن با آنچه واقعا به آن فکر میکنید ,دقت
 همه اطالعاتی که میخواهید در پنج بخش مختصر و.یک طرح تجاری یک صفحه ای خوب با یکبار دقیق خواندن قابل فهم است

 استراتژی. محرک و مشتری گرا هستند ,ماموریت ها تاثیرگذار.چشم اندازها خیالی وآرمانی ترسیم شده اند.مفید تقسیم شده است

 .برنامه ها عملی و قابل اجرا هستند.ها نشان میدهند که در موردشان حسابی فکر شده است
 اگر کسب و کاری دارید طرح تجاری.طرح تجاری یک صفحه ای ابزار خوبی است برای انتقال چیزی که در ذهن شما میگذرد

 آنها با خواندنش با کار شما بخوبی آشنا میشوند. سهامداران و سرمایه گذارتان میخورد ,شرکا ,یک صفحه ای خیلی به درد کارمندها

 .و به توانائی برنامه ریزی شما اعتماد می کنند
 مفهوم هر بخش طرح تجاری یک ,وقتی کلمات را خودتان با دقت انتخاب میکنید.انسجام مطالب در یک صفحه بسیار مهم است

 .صفحه ای واضح و روشن میشود
 مرجع خوبی است برای تصمیم گیری و.نقشه ای با فکر و کلمات خودتان.طرح تجاری یک صفحه ای عین یک نقشه گنج است

 اصال خود خودتان است. بخصوص تصمیم گیری های مالی ساده است و دقیق
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ما يك راه جديد، براي افرادي كه ايده نو دارند و  .....چه بنويسيد

پيشنهاد خواهند با آن يك كسب و كار راه بيندازند  مي
 :مي كنيم

 .فكرهايتان را به صورت يك طرح كسب و كار، آن هم يك صفحه اي ، روي كاغذ بياوريد

چارچوب كارتان را مشخص . طرح  كسب و كار يك صفحه اي، ماكتي از فعاليتهاي تجاري شماست
دورنماي جايي را كه مي خواهيد به آن برسيد، ترسيم مي كند و مثل يك نقشه نشان . مي كند

اولين فايدة طرح كسب و كار يك  صفحه اي  اين است كه . مي دهد، از كجا برويد بهتر است
چون يك صفحه است، خواندن و فهميدن آن راحت است و روي . موضوع پيچيده را آسان مي كند
طرح كسب و كار يك صفحه اي، ابزار خوبي است براي انتقال . چيزي هاي مهم متمركز مي شود
 .حتي براي شما كه خود كسب و كاري داريد. چيزي كه از ذهن شما مي گذرد

کجا هستيم؟ مي خواهيم کجا باشيم؟ چگونه به آنجا برسيم؟  

 

 طرح کسب و کار                
     

 یک صفحه ای                                  
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 چشم انداز

 ماموریت 

 

 اهداف

 استراتژی ها

 برنامه ها

 
 تکنیک خالقیت 

مقاصد ویژه و قابل اندازه 
گيری که به دنبال رسيدن به 

.آن ها هستيد  

.چگونه این کسب وکار راه اندازی واداره مي شود و رشد خواهد کرد  

 .کارهای مشخصي که باید انجام پذیرند تا به اهداف خود برسيد

  (Vision)(دیدگاه) اندازتعریف چشم      

 

 یک تصویر ذهني از کارتان در آینده      

 باشد ؟ چه مي تواند: مربوط مي شود به اينكه  

 باشد ؟ چه چيزیبهتر است    

   .کندرا در محيط آينده آن تعريف مي شرکت موقعيت و  وضعيتانداز چشم 
 

 
 . جايگاهي كه تمام تمركز شما براي رسيدن به آن است ،گذارد افق ديد شما را به نمايش مي

 .آيندة واقع گرايانه، قابل تحقق و جذاب براي شركت است

 .بيان صريح سرنوشتي كه شركت بايد به سوي آن حركت كند

 .هنر ديدن ناديدني هاست
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 چگونه بنويسيد؟

 بخش اولين انداز، چشم .بنويسيد را كارتان انداز چشم اول 

 زبان به بايد شما آن در كه است اي صفحه يك كار و كسب طرح
 فكري   هيچ جلوي  .داريد تصوري چه كارتان از بگوييد خودتان

 .كنيد استفاده رسد، مي تان ذهن به چه هر از و نگيريد را
 باشد، وسيع تان ديدگاه .برود دوردستها به تان ذهن بگذاريد

 خواهيد، مي كه كاري  از واضحي تصور  گرايانه، آل ايده و جامع
 را سؤال اين جواب انداز چشم در .كنيد ترسيم دهيد، انجام
 كارتان و كسب آينده از دورنمايي يا انداز چشم چه :بدهيد

 و شويد كاري  و كسب چه يدارا خواهيد مي ؟ هستيد متصور 

 باشد؛ آرمانگرايانه و محتوا پر بايد انداز چشم برسيد؟ كجا به
 بياورد، ذوق  سر را او و كند تحريك را خواننده بايد انداز چشم

 !!!! را شما خود همينطور 

چشم 

 انداز

 
 آوري افزايش سود •

 افزايش سهم بازار •
 هاي شركت افزايش دارايي •

 هاي فعاليت كاهش خطرپذيری •

 افزايش احتمال خريد شركت توسط رقبا •

 

 : در چشم انداز ممكن است در مورد اهدافي مثل موارد زير نيز صحبت نماييد
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 چشم انداز شركت

سال آينده، مفهوم جديدي را براي سفارش دهي 3در … شركت   

بيمارستان هاي 30%تجهيزات پزشكي در كشور ارائه نموده و بيش از   
 شهرهاي بزرگ كشور را تحت پوشش قرار خواهد داد

 پس از رشد كسب و كار فروش الكترونيكي تجهيزات پزشكي اين شركت

 اولين بازار الكترونيكي خدمات پزشكي در ايران را فعال خواهد كرد

Bill Gates Vision 
“A computer on every desk and in every home” 

 هرميز ودر هر خانه يک کامپيوتر بر روی   
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 مثال هایي از چشم انداز
 

 :چشم انداز یک پژوهشكده ایراني  
 مهمترین و باالترین مرجع تمامي جنبه های علوم ،.....              

 ....دریا در کشور و خاور ميانه -فنون و پژوهش های هوا              

  
 : چشم انداز یک شرکت صنایع تبدیلي کشاورزی             
 تبدیل شدن به بزرگترین صادر کننده مواد غذایي  .....             
 کنسروی جنوب کشور که کيفيت محصوالت آن زبان زد             

 ........باشد            

 چند نمونه چشم انداز
کنار هر کدام از چشم انداز های زیر ، ویژگی . چشم انداز ها شخصی هستند و هر کدام سبک خودشان را دارند

 .موثرشان را ذکر کرده ایم
 

تأسیس یک شرکت جهانی آموزش و مشاوره برای پشتیبانی از شکل گیری فعالیت های جدید اقتصادی : بیل استز
 .بر پایه فعالیت های گروهی

لذت بردن از کار ، کسب یک تجربه رضایت بخش ، مدل کردن اساس کار فعالیت های تو در تو و مربوط : اصول
 به هم

به روش خاص خود میگوید که به اصول و تغییرات ، پای بند است و تصورش را از این کار خوب توضیح )
 .(میدهد

 
کالیفرنیا نیتز ، شرکت خالق و با نشاطی است که در تولید  لباس های راحت ، منحصر به فرد و شاد : کالیفرنیا نیتز 

نسل جدید متخصصان بافندگی . میتواند برای هر مشتری ، لباس خاص او را طراحی کند. زنانه مهارت دارد
 .ماشینی را آموزش میدهد و تربیت میکند

 (شخصی است و عناصر اصلی را ذکر میکند)
 

 .میخواهیم در ساخت اسباب بازی و بازیهای تفریحی و آموزشی در دنیا بهترین باشیم: شرکت دامرت 
 .(شما را تشویق میکند دنبال اطالعات بیشتر بروید. کوتاه و قوی است)
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استاد  

 
 
 
 

 مدیر

 قاضي

؟ چه بوده استچشم انداز شما   …... 

 ساختن چشم انداز

برای ساختن چشم انداز ، سعی کنید به جای پرانتزها ، گزینه های : گام اول 
 .مناسب را قرار دهید

 موفق( نوع یا تعریف تجارت)به یک ( اسم شرکت )تبدیل /رشد
سال که به ... محلی     منطقه ای      ملی       بین المللی      در مدت  

 .ارائه کند( تعریف کاال یا خدمات)، ( تعریف مشتری ها)

 
 .حاال همان چشم انداز را به زبان خودتان بنویسید: گام دوم 

 

 

 .حاال یک چشم انداز خوش بینانه و مفصل بنویسید: گام سوم 
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Mission 

• Vision: Where you want to be 

 

• Mission: How you bring people                           

there with you 

 

 

 رسالت وجودي

MISSION 

ايم؟ چرا اين كار را شروع كرده  

 كنیم؟ چرا اين كاال يا خدمات را تولید مي
 تعهد ما نسبت به ذينفعان ، همکاران ، مشتريان  

 تعهد ووفاداری ما نسبت به كسب و كار

 تعهد ما نسبت به خودمان
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 بايد شما اي، صفحه يك كار و كسب طرح از بخش اين در
 كنيد بيان مختصر صورت به .كنيد بيان را خود رسالت بايد
 كار و كسب هستند؟ كساني چه شما هاي مشتري  كنيد بيان
 يا كاال وجودي فلسفه كند؟ مي برطرف را نيازي  چه شما كار
 كلمه چند در .دهيد توضيح را كارتان و كسب يا خدمت يا كاال
 مشتري  به كه را چيزي  و تان شركت تمركز حيطة كلمه چند

 لغت، چند با تنها مأموريت.كنيد بيان داريد، مي عرضه مشتري 
   :مي گويد مآموريت .مي كند مشخص را شما كار حوزة لغت، چند

   :مي گويد مآموريت

 (مي خرند؟ را خدمات يا كاال اين مشتريان چرا )

مأموريت بايد دقيق و واضح باشد مأموريت به همه مي گويد كه 
 !!!مي گويد كه شما چه كارة هستيد

مأموري

 ت

 

؟ دهد شركت شما به چه نيازي پاسخ مي 

  

 شركت شما به چه روش ي به نيازهاي مشتريان پاسخ
 دهد؟ مي

 

 چه چيزي شركت را منحصر به فرد يا متمايز

 سازد؟  مي

 

 

 

 

 

 مأموريت مشخص مي كند

MISSION 
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 چرا یک فعالیت اقتصادی شکل میگیرد ؟

 این جمالت تنها با چند. تند و جلب توجه می کنندسکوتاه ه ,شرح ماموریت های موثر 
 درواقع شرح ماموریت ها پاسخی به این سوال. حیطه ی کار را مشخص می کنند ,لغت

 چرا مشتریان این کاال یا خدمات را میخرند؟: کلیدی است 
 تنها با چند کلمه میتوان ماهیت یک فعالیت را.شرح ماموریت ها باید دقیق و واضح با شند

  Just do it: مثال نایک میگوید. بیان کرد
 .میگیرندر برا در زیادی  اطالعاتبا این که اینها بیشتر جمله های تبلیغاتی یا شعار گونه به نظر میرسند 

 ممکن است بار اول.این همان چیزی است که از یک شرح ماموریت خوب انتظار داریم
 اما در نهایت سعی کنید شرح ماموریتتان مختصر ,یک شرح ماموریت چند جمله ای بنویسید,

 .و در یک جمله باشد
 شرکت شما متعهد شده: خودتان بپرسید از.نشان میدهد  شرح ماموریت تعهد شما به کار را

 با پاسخچه چیزی را برای مشتریان خود تولید کند؟ برای جلب رضایت مشتری چه میکنید؟ 
 .به این سوالها میفهمید چرا یک کسب و کار فعال است

 .بین نیازهای مشتریان و نیازهای خودش تعادل برقرار میکند ,یک فعالیت اقتصادی موثر 
 معموال در شرح ماموریت حرفی از پول.برقرار کردن این کار برای موفق شدن الزم است

 واضح یک ماموریت.شرح ماموریت باید شوق وتعهد صاحبان فعالیت را منعکس کند. نمیزنیم
 .زیربنای الزم برای وارد شدن به یک دوره دشوار را فراهم میکند 

 .با جایگزین کردن گزینه های مناسب به جای پرانتز ها ، مأموریتتان را شرح دهید: گام اول 
 

 .برای مشتریان است( خدمات/کاال)ساخت / فراهم کردن ( اسم شرکت)مأموریت 
(  استفاده از این کاال و خدمات چه امتیازی برای مشتری دارد)میتواند ( خدمات/کاال)این 

هدف محوری را که برای پیش برد این ایده دنبال  )من متعهد شده ام این کار را برای 
 .شروع میکنم( میکنید شرح دهید

.حاال همان مأموريت را به زبان خودتان بنويسيد: گام دوم   

 آيا اين شرح مأموريت ، چشم اندازتان را تأييد ميکند ؟
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 یک نمونه خوب برای شرح مأموریت

چیزهایی پر از جادوی . شرکت دامرت میخواهد وسایل شگفت انگیز تولید کند
 خالقیت و جرقه ی نوآوری ؛ پر از اسرار آینده

 

 (شرکت دامرت ، یک شرکت بین المللی تولید کادو و اسباب بازی)

 : نمونه هايي از ماموريت شركت ها

 در صنعت نفت  است جهاني آموكو يك شركت

 
 خود و خدمات محصوالت و هستيم كشف منابع نفت درصدد ما

 .نماييم عالي به مشتريان عرضه مي را با كيفيت

 
 

 (AT&T) تلگراف آمريكا شركت تلفن و
 

 شكل ممكن همه بهترين به مي كنيم تا خود را نهايت سعي ما

 . ر برسانيميگيكد و در هر زمان به  كجا در هر را دنيا مردم
بسيار  بتوانند دنيا مي كوشيم وسايلي را ارائه دهيم كه مردم

 .برقرار كنند با يكديگر ارتباط راحت
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 چند نمونه شرح مأموریت
 :چند شرح ماموریت خوب

 تهیه کننده برنامه های:آشپزی آسان )ماآمده ایم تا شمارا از شر پخت وپزهای وقت گیر خالص کنیم

 (آشپزی نیم ساعته
         صریح ,بامزه ,کوتاه

 
 شرکتی که در تولید برنامه های:هنرهای ویدئویی) هدف ما به تصویر کشیدن ایده های شماست 

 (ویدئویی جایزه ای گرفته است
 جمله ای مختصر و مفید که انگیزه ای کار این شرکت را میگوید

 
 (یک شرکت کاریابی: کارجو)  اگربه دنبال موفقیت هستید بگذارید کارمندهاتان راماانتخاب کنیم

 .منظورش را واضح می گوید
 این شرکت با حفاظت در برابر ارزشهای ایجادشده بر.تامین امنیت مالی مردم ایت  ال.یو.ای  هدف شرکت بیمه ای

 آرامش خاطر مشتریان را فراهم می ,یا تامین مالی در زمان بازنشستگی ,بیماری و از کارافتادگی ,اثر مرگ زودرس
 (ال. یو.ای  شرکت بیمه ای. )کند

 .این شرکت به فکر مردم است وشرح ماموریت آنها نوع کمکشان را نشان می دهد
 

 :چند شرح ماموریت به دردنخور
 از رانندگی باشان لذت ببرندو همچنان مشتری ما,تولید سواری و کامیونت هایی که مردم آنها را بخرند 

 (شرکت کیسلر)بمانند
 .ساده و رک است اما می توانست دقیق تر کارش را توضیح دهد

 
 (  شرکت تولید کننده ی مواد اولیه صنایع هوائی و خودرو سازی)ما در کارمان یکی از شرکت های پیش تاز و برتر خواهیم بود

 بدون انگیزه مشخص   ,ای از یک شرح ماموریت به سبک قدیم  نمونه
 برآوردن توقعات مشتری ها با ارائه ی خدمات برتر و بهبود مستمر کیفیت محصول که هم مشتریانمان را راضی کند و هم ارزش سرمایه

 (خدمات توتال سیستم)  ببرد گذاری سرمایه دارهایمان را باال 
 .توانست مربوط باشد به هرشرکت دیگری هم می. اصال چیز خاص و به یاد ماندنی نیست

 جست و جوی مأموریت

 سعی کنید بفهمید مأموریت هر کدام چیست ؟. به شرکت های دور و برتان نگاه کنید
یا از بروشورهایی که شرکت منتشر کرده . این را باید از شعارهای تبلیغاتی کشف کرد

 .یا اینکه از خود مدیر آن بپرسید. است
 .بعد سعی کنید این شرح مأموریت های را بهتر بیان کنید
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   Objectives        اهداف

  “بودن” است که هر سازماني با( مقاصد )اهداف سازماني آندسته از پايانه ها  :تعريف 
  . خود مي خواهد به آن ها دست يابد  “فعاليت های ”و 

  

 موفقیت را در چه می بینید؟
با ذهن انگیزی ، سه مورد از موفقیت هایی را که دوست دارید در پایان 

 .امسال و سال بعد جشن بگیرید ، بنویسید

 فکر میکنید در جشن شرکت چه خواهید گفت ؟
------------------------ 

 .را با موفقیت انجام دادیم... ما  -1
 .را اعالم کنیم... ما مفتخریم شروع  -2
 ... .کاری نداریم چون ... ما از این به بعد به  -3
 .را افزایش دادیم... و ... ما با  -4
 .را کاهش دادیم... ، ... ما با  -5

؟... امسال  ؟... سال بعد    
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  :اهداف دیگر بندی تقسيم چند

بلند مدت،      کوتاه مدت ميان مدت،  

تاکتيكي،   استراتژيك،  اجرايي                                                           

 اهداف داخلي   اهداف خارجي،       

اهداف کلي،             اهداف مشخص     

      

بقا: هدف اساسي اغلب سازمان ها     

28 

چه مي دانيد؟ در اين قسمت از طرح، بايد بگوييد به دنبال چه ( در هر زمان)موفقيت را  
 هستيد؟ 

 اهداف بايد . ان کردند و قابل اندازه گيري باشندياهداف بايد به شكل مقاصد ويژه ب
ً
حتما

اهداف را . هدف بدون زمان به درد نمي خورد. روشن، واضح و قابل سنجش باشند دقيق،

 .بايد مختصر و حرفه اي بنويسيد

  صفحه اي يك كار و كسب طرح يك براي :دارند مختلفي انواع اهداف،
ً
 تا شش بين معموال

 خيلي بايد نه اهداف كه كنيد، توجه نكته اين به اهداف نوشتن در .است كافي هدف نه
 .نيافتني دست و انتظار از دور  خيلي نه و باشند حصول  قابل و راحت

 
ً
 .است سال 3 يا 2 اهداف تعيين براي زماني دورة معموال

  پاياني نقطة مؤثر، هدف يك
ً
 .مي باشد اندازه گيري، قابل عناصر با شده اي، تعريف كامل

 اهداف
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 مقاصدتان کدام اند ؟
در هر مورد ، آنهایی را که الزم . تا را که برای موفقیت کارتان ضروری اند ، مشخص کنید 6از بین اهداف زیر 

 .اگر موردی کم بود ، اضافه کنید. است را انتخاب کنید

فروش ، سود ، سود ناخالص، جریان نقدینگی ، موجودی کاال ، حقوق و مزایا ، بدهی ، : امور مالی  -1
... 

وجهه عمومی ، سهم بازار ، تعداد جسابهای جاری ، تعداد مشتری ها ، تعداد : فروش و بازاریابی  -2
 ...مشتری های جدید ، تبلیغات ، توی چشم بودن ، ادبیات ، 

ساعت کار ، تعداد مراکز ، فروشندگان ، زمان عرضه محصول ، خدمات به : نحوه ی اداره شرکت  -3
 ...مشتریان ، تجهیزات ، 

حقوق و مزایا ، سود ، امنیت ، روحیه ، محیط کار ، اضافه کردن ، استفاده از پیمانکار ، : منابع انسانی  -4
 ...، ( غیر انتفاعی)داوطلبان 

محصوالت جدید ، تاریخ عرضه ، وجهه عمومی ، محیط ، قابلیت طراحی ، بهبود : تحقیق و توسعه  -5
 ...کاال ، 

تعداد واحد های تولیدی به ازای هزینه ، ظرفیت تولید ، کیفیت تولید ، ایمنی ، کارآیی نیروی : تولید  -6
 ...کار ، زمان توقف عملیات ، موجودی کاال ، 

نقش به ازای مشارکت ، مزایا ، نیاز به خالقیت ، بازنشستگی ، یادگیری ، رشد : اهداف شخصی  -7
 ...شخصی ، شرکت در امور خیریه ، سخن رانی های عمومی ، 

 ...محیط کار ، سرمایه گذارها ، بانک ، عرضه کننده ها ، دولت ، اجتماع ، : سایر موارد  -8

30 

 :اهداف بايد

 دقيق، قابل اندازه گيری، قابل دستيابی
 . باشند

 سهم مناسبی از بازار هدف ما اينست که بسيار سريع رشد کنيم ما بهترين هستيم
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 “ خوب و درست”چند نمونه اهداف           
 دالر در سال تا   500/000رساندن صادرات شرکت به مرز         

 1386پايان سال       
 داير کردن دفتر نمايندگي عرضه و توزيع کاال هاي شرکت در       
 2007آلمان در نيمه اول سال       
 معرفي يك محصول جديد در هر سال      

 1385تا پايان سال  ISO 9002اخذ گواهينامه       
 

 1385 سال در تومان، ميليون 40 اي %20 اندازة به فروش ميزان افزايش
 

 1386 تابستان پايان تا کاال، نوع 1000 تأمين براي کننده تأمين 20 با قرارداد عقد
 1387 سال پايان تا تمرين، و کار کتاب هاي و آموزشي مجموعة تدوين

 

STRATEGY 
 

 
 مجموعه نکات مثبت و منفي در كسب و كار شما

 . نکته جالب برای كسب و كارخود تعريف كنید  3نکته منفي و  3نکته مثبت و  3 
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 .جهت گيري موفقيت شما هستند ياستراتژي ها برا

 .ارزش و روش داشت فلسفه، براي رسيدن به اهداف، بايد يك سري جهت،

 .استراتژي ها مسيرهاي شما را مشخص مي كنند

 :اي، پاسخگوي اين سؤال باشيد در اين بخش از طرح كسب و كار يك صفحه

 سبب زمان طول  در عواملي چه مي شود؟ تير يمد ادامه در و مي شود راه اندازي  كار و كسب اين چگونه
 كرد؟ خواهد رشد كار و كسب اين چگونه شد؟ خواهد فعاليت اين موفقيت

ار از اقتصادي فعاليتهاي و صنايع بيشتر در تژي  شش تا چه كنند پيروي پايه اي، استرا  گذشت با كه مي 
كنند تغيير زمان كنند استفاده آن از پرمشتري  توليدكنندگان .است ساده فهم شان و نمي  يت در و مي   نها
اشد كلي هم ديبا خوب استراتژي  يك .مي شوند سودآوري و رشد باعث تژي ها .متمركز هم و ب  هم بايد استرا

 .باشند داشته توجه مؤثر، داخلي عوامل بر هم و كار بر مؤثر خارجي عوامل به

 و اقتصادي و تجاري  مجلت كه است اين راهش يك د،يکن نيتدو  مناسب استراتژي  کي بتوانيد اينكه براي
 سرمايه، ان،يمشتر  جذب بازاريابي، قلمرو در صنعت درون بحث مورد مسائل از و بخوانيد را روزنامه ها
 حاضر حال در و هستند كساني چه شما مشتريان كه كنيد توجه مسائل اين به .شويد آگاه ...و عمليات
 سپس چيست؟ آنها خريد از هدف هستند؟ اجتماعي طبقات كدام از مي خرند؟ را شما يکاالها چگونه

 .كنيد ذكر را داريد نياز مشتريان اين جذب براي خدماتتان يا و كاالها تبليغ براي كه برنامه هايي

  .كنيد پيدا را شركت كارهاي در ناكارآمد عوامل يا مؤثر عوامل مي توانيد،
ً
 و رشد جلوي  عاملي چه مثل

ا شود عوض بايد چي ببينيد كنيد، ريشه يابي را عوامل اين علت سپس مي گيرد؟ را كارآيي تان يا سوددهي  ي
 .كنيد دنبال بايد را رويه اي چه و كند تغيير

ه به آن ها حفظ و بهترين ها استخدام ” فرض، به  نمونة يك “ سهام در مشاركت و شغلي رضايت وسيل

 .مي باشد مناسب، استراتژي 

 

 استراتژي 

© 2004 Oak Tree Press  —   South East Enterprise Platform Programme Slide  34 

Unsuccessful strategy 1 

• All fogged up 
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© 2004 Oak Tree Press  —   South East Enterprise Platform Programme Slide  35 

Unsuccessful strategy 2 

• Sunday driver 

© 2004 Oak Tree Press  —   South East Enterprise Platform Programme Slide  36 

Unsuccessful strategy 3 

• Rose-tinted spectacles 
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© 2004 Oak Tree Press  —   South East Enterprise Platform Programme Slide  37 

Unsuccessful strategy 4 

• If we make it, they'll buy it! 

© 2004 Oak Tree Press  —   South East Enterprise Platform Programme Slide  38 

Unsuccessful strategy 5 

• Blind leap of faith 
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© 2004 Oak Tree Press  —   South East Enterprise Platform Programme Slide  39 

Unsuccessful strategy 6 

• Juggling too many things at once 

© 2004 Oak Tree Press  —   South East Enterprise Platform Programme Slide  40 

STRATEGY 

• Imagining 

 

• Planning 

 

• Deciding 

 

• Taking control 
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STRATEGY 

• Where do you want to go? 

• Where are you now? 

• How do you get there? 
 

• Focus usually on HOW?  

– More important questions: WHAT? WHY?  
 

• Strategic box  
 

• Business plan – THINK, not WRITE 

و  (Tactical Plans) برنامهمعموال در اجراي هر استراتژي تعدادي 
و براي اجراي هر طرح  (طرح)پروژه براي اجراي هر برنامه چندين 

 . بايد تعريف شوند  (Action Plans) برنامه اجرایيچندين 

 رسالت

 استراتژی

برنامه  

 طرح

 برنامه اجرایي

 برنامه اجرایي
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                             ها برنامه
  

مبين رويه هاي عملكردي شما جهت 

و راهبرد هادستيابي به اهداف   
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  تدوین برنامه ها و طرح ها

. است که بايد انجام شود  کارهایيالزمه اجراي هر استراتژي مجموعه 
 . نياز دارد  زمانو  پولانجام اين کارها به مقداري 

بدرستي و در راستاي اهداف صورت  وقت و هزینهبراي اينكه صرف 
 برنامهو  طرح هاپذيرد ، الزم است مجموعه کارهاي ضروري به شكل 

 . شوند  مدونهاي زمان بندي شده  
در تدوين هر طرح و برنامه بايد جمله پر سئوال زير را همواره مد نظر 

 :  قرار داد 
 ؟ فرديا  واحدتوسط کدام  - 2                 ؟ کاريچه  - 1          
  ؟ منابعيبا استفاده از چه  - 4              ؟ روشيبا چه  - 3          
  ؟ نتيجه ايبراي چه  - 6               ؟مدتيدر چه  - 5          

  .باید انجام پذیرد                                 

 Action Plans    برنامه اجرایي

که به منظور   کوتاه مدتبرنامه های عملياتي و اجرایي 
و  افراد مسئول اجرا،  نتایج،  فعاليت هامشخص کردن 

برای اجرا و هر نوع اقدامي که باید  (مهلت) تاریخ هدف
 . مي شود  تدوینصورت پذیرد ، 
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 (Action Plan) شكل یک برنامه اجرایي

 فعاليت 

Activity 

تاريخ هدف 
 (مهلت)

Target Date 

شخص : توسط 
 مسئول

By Whom 

 (مراحل)نتايج 

Outcomes 

 کد

: کد برنامه  اجرایي :                                                        پروژه :                     تاریخ تنظيم   

48 

 :برنامه ها
 .بگوئيد چه كار مي خواهيد بكنيد. حرف زدن كافي است

برنامه ها، دستورالعملهاي رسيدن به اهداف هستند و در واقع هر برنامه يك پروژه براي رسيدن 
 .به هدف است

 .زمان بندي و مسوول هر برنامه را مشخص كنيد

هايي كه به وسيله آنها به  ها و دستورالعمل اي خود، بايد برنامه طرح كسب و كار يك صفحهدر 
) ها، كارهاي مشخص ي هستند كه يك شركت  برنامه. رسيد را بياوريد اهداف مورد نظرتان مي

هر برنامه به طور مشخص و مستقيم . بايد انجام دهد تا به اهداف خود برسد( كسب و كار 
گرا باشند و وظايف مشخص ي  ها بايد عمل برنامه. بايد به يك هدف و استراتژي، مربوط باشد

زمان انتهايي براي انجام داشته باشند و اينكه چه كس ي، چگونه، كجا و با چه . را بيان كنند
 .هزينه مالي و غير مالي اين كارها را انجام خواهد داد، مشخص نمايند

تان را خوب و جدا جدا به شكل دستورالعمل  تان برآييد، بايد كارهاي براي اينكه از عهدة فعاليت
د كه هر كدام از كارها چه تأثيري روي امورمالي و عملياتي دارند يبر  يم ياين طوري پ. بنويسيد

 .خواهيد نتيجة كارتان را ارزيابي كنيد و چطور مي
پس . در برنامه ريزي، هميشه زمانبندي و جدول هزينه هاي هر پروژه را بايد از قبل آماده كرد

برنامه هاي تان را به دقت بنويسيد و هنگام اجراي آنها، به محدوديت بودجه و زمان بندي نيز 
 .توجه كنيد
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پروژه ، که ممکن است در فعالیت شما تغییر اساسی ایجاد کنند ،  6فهرستی از 
حاال برای هر . آنها را به یک هدف یا استراتژی خاص ربط دهید. تهیه کنید

 .پروژه به سؤال های زیر پاسخ دهید

استراتژی یا  
 هدف

استراتژی یا  
 هدف

استراتژی یا  
 هدف

استراتژی یا  
هدف  

استراتژی یا  
هدف  

استراتژی یا  
هدف  

6پروژه  5پروژه   4پروژه   3پروژه   2پروژه   1پروژه    

 .حال برای هر مورد به سؤاالت زير پاسخ دهيد

 اتمام پروژه چه اثری ميگذارد ؟ -1

 چگونه ميخواهيد نتايج را ارزيابی کنيد؟ -2

 سه قدم بعدی کدامند ؟-3

 تلفیق اهداف ، استراتژی ها و برنامه ها
 .پروژه از صفحه قبل انتخاب کنید و جدول زیر را پر کنید 5

تاریخ اتمام شخص مسئول  پروژه جاری   استراتژی یا هدف 

جونز. م  30/6/97  
عرضه یک کرم ضد 

چروک جدید  

افزایش حجم فروش 
96در سال % 15تا   

1برنامه   

 

2برنامه   

 

3برنامه   

 

4برنامه   

 

5برنامه   

 
مثال  
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ستون صفحه قبل ، برنامه های خود را با عبارت   4حاال با جمع بندی 
 .یا جمله های مناسب بنویسید

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
 

 :مثال 
 جونز.م: ؛ رهبر تیم  97آماده کردن کرم ضد چروک تا اجالس سپتامبر 

 چند نمونه از برنامه ها

 نمونه های خوب  
 سپتامبر و شرکت در نمایشگاه تجاری نیویورک در ژوئن ، لوس آنجلس در

 اکتبر   در شیکاگو
 (. کارهای خاصی را در زمان تعیین شده انجام میدهد )

 در سه ماهه ی دوم ، دفتر چه های بازار یابی سمینار مالیات دوباره تهیه شود ،
 .باب جوئز رهبر تیم باشد 

 (قابل حساب رسی )
 

 نمونه های به درد نخور  
 .افزایش همه ی قیمت ها در سال 

 (. در صد افزایش مشخص نیست و جاری مبهم است )
 .ایجاد نهادهایی برای جمع آوری اعانه

 (. معلوم نیست چه کسی مسوول است )



7/20/2015 

27 

کسی که راهی را انتخاب 
میکند ، در واقع پایان آن 
. راه را انتخاب کرده است
مسیر است که ما را به 

 هدف سوق میدهد
 
 

 هری امرسون فاسدیک

 (شرکت نرم افزاری)طرح تجاری یک صفحه ای 
 :چشم انداز

 .اندیشی کند  شهرهای بزرگ و نمایندگی های دولتی چاره میلیارد دالری که برای گردش کار هزار شرکت برتر ایاالت متحده ، 2گسترش زدتک به یک شرکت جهانی 
 .داالس و لندن خواهد داشت  اداره ی مرکزی زدتک در سن فرانسیسکو خواهد بود و مراکزی هم در نیویوزک ،

 
 :مأموریت

 . که هزینه ی کارگرها ، مواد اولیه و نگهداری را کم کند  وری راه های افزایش بهره نیافت
 

 :اهداف
 % 55به %5/46میلیون دالر افزایش سود ناخالص از  90سوددهی تا قبل از بهره و مالیات  2002میلیون دالر در سال مالی  900به % 30افزایش در آمد تلفیقی از 

 .  31/12/2002سیستم جدید تا تاریخ  600راه اندازی حداقل 
 .  2002مشتری فعلی به سمت محصول اینترنتی زدتک تا آخر سه ماهه ی دوم  400سوق دادان حداقل 

 .  میلیون دالر در سه ماهه چهارم 85میلیون دالر در سه ماهه ی سوم و  50 میلیون دالر در سه ماهه ی دوم ، 25فروش  مارس ؛ 31معرفی محصول جدید اینترنتی تا 
 36رسیدن به تعداد .  30/6/2002روز تا  45روز به  60کاهش مهلت پرداخت بدهی از . هزار دالر  300هزار دالر به  250افزایش فروش به ازای هر کارمند از 

 .  31/12/2002هزار تا تاریخ 
 

 :استراتژیها
 . نعت در بازاریابی و یافتن راه حل صهم راهی و شراکت با پیش تازان : شرکا 

  بر برنامه های مرسوماتقدم ساخت یافتگی بر سفارشی بودن ، قواعد تجاری در بر: روی کرد محصول 
 . تشکیل یک تیم مسوول و متعهد ، در دسترس بودن نیروی انسانی و سیستم ها : منابع گسترش 

 . اجرای برنامه های تشویق کارمندان برای جبران خدمات آن ها 
 

 :برنامه ها
 .  15/1ایجاد برنامه جامع استخدام و ابقای کارمندان تا تاریخ 

   15/4اتمام آزمایش بتا برای طرح اجرای جریان فرآیند تا ا
 .  31/7طرح و نقد جهانی مشتریان برای به اشتراک گذاشتن عمل کردهها و نتایج تا تاریخ ی راه انداز

 . در لندن  31/10در داالس و  8/ 31اتمام بهسازی امکانات تا 
 /  31/10اجرای سیستم گزارش مالی در سطح طرح به ازای بدهی تا 

 /   30/11اجرای برنامه ی تقویت توانایی های حرفه ای 
 .  2002اجرای آن تا سه ماهه ی چهارم  30/6برنامه ریزی برای اتوماسیون اجباری فروش تا 
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 (خرده فروش مبلمان اداری)طرح تجاری یک صفحه ای 

 :چشم انداز
  مبلمان اداری با ، در سه سال آینده که در مقایسه باشرکت های بزرگ  میلیون دالری 20یک شرکت  .رشد شرکت مبلمان اداری جونز

 . قیمت رقابتی و خدمات بهتر تهیه کند 
 

 :مأموریت
 .می کنیم  قما فضای کاری جدید خل

 
 :اهداف
 %   33به %   28افزایش سود ناخالص از  .ل قبل امیلیون دالری نسبت به س با افزایش یک میلیون دالر جنس فروشی ، 5/11تولید 

 250تجارت ؛ %   50هزار دالر به  100افزایش سطح سفارش ها از  . % 14یک افزایش  2002هزار دالر در سال  950افزایش سود خالص به 
 .تجارت %   20هزار دالر به 

 
 :استراتژیها 

 تمرکز روی شرکت های در حال رشد در فضای .تبدیل شدن به نور دستورم مبلمان اداری  ، بکسب اعتبار به خاطر ارائه خدمات خو
 .حفظ امتیاز قیمت رقابتی با کم نگه داشتن هزینه ثابت  .بازار هدف هستند  بیمه و شرکت های کامپیوتری ، موسسات مالی ،؛  مایلی  100

 مصرف نکردن سرمایه درنمایشگاه یا انبار  از طریق کاتالوگ ، فروش
 

 :برنامه ها 
 ژانویه  31تکمیل دفتر فترچه ی راهنمای بازار یابی و ارسال به مشتریان فعلی ار طریق اینترنت تا 

 . 2/2روشی تا ففرم در خواست برای نمایشگاههای خرده و عمده  10واگذار کردن 
 .برگزاری دو کارگاه بازدهی فضای کاری در مارس 

 .31/5اضافه کردن طراحی کامپیوتری و نرم افزار های طراحی تا 
 .برای تسهیل پست الکترنیکی مستقیم  5/7تمام تحقیق در باره ی بانک اطالعاتی تا ا

 (المپ رنگ تاب)طرح تجاری یک صفحه ای 

 :چشم انداز 
 .دنیایی رنگارنگ برای همه می سازیم ، کافی است رنگ دلخواهتان را انتخاب کنید 

 
 :ماموریت 

 .ما المپهایی با رنگ های رنگین کمان تولید می کنیم ؛ المپ هایی که می توانند به هر رنگی در آیند  
 

 :اهداف 
 هزار المپ در سال اول  100تولید 

 درصدی تولید در سه ساله اول  10افزایش 
 سهم بازار المپ در سه سال %  50گرفتن 

 تولید حداقل سه محصول جدید در هر سال  
 

 :استراتژها 
 کارمندان به صورت قرار%  80استخدام ،  تبلیغ در تلویزیون و روزنامه ،  ( مانند چراغ خواب  )تولید المپ کم مصرف

 گسترش توزیع از تهران به دیگر شهرها  ،  دادی 
 

 :برنامه ها 
 سه ماه کار تحقیقاتی آزمایشگاهی برای رسیدن به بهترین روش تولید انبوه 

 المپ مصرف عمومی و المپ قوی و پروژکتور   المپ اتاق کودک ، تولید به ترتیب المپ چراغ خواب ،
 تولید در کارگاه در سال اول و بعد گسترش کارگاه به کارخانه 
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 (شرکت کتاب رسان)طرح تجاری یک صفحه ای 
 :چشم انداز 

 .کتاب به دست مشتری می رسد  با یک چشم به هم زدن ،
 

 :ماموریت 
 .ما با یک ایمیل کتاب را به مشتری می رسا نیم 

 
 :اهداف
 .را تا تاریخ اول مهر تحت پوشش قرار دهیم  6تا 1منا طق 

 .ماه اول تحویل خواهیم داد 6هزار جلد کتاب در 50
 .خرید فروشگاه های کتاب از ما باشد% 10
 

 :استراتژیها
 خرید از طریق شبکه و تلفن 

 تخفیف انتشاراتی برای مشتریان دائم 
 فراهم کردن امکان دسترسی به جدید ترین کتاب منتشر شده برنامه ها

 طراحی و ساخت وب سایت
 (به وسیله ی موتور سیکلت ، سواری و حتی دو چرخه)تا سیس چند شبکه ی متمرکز حمل کتاب 

 
 :برنا مه ها 

 بررسی و مطالعه برای راه اندازی سایت اینترنتی در ماه اول 
 بررسی رقبای موجود در بازار در ماه اول 

 مذاکره با سرمایه گذاران در دسترس برای تامین سرمایه اولیه
 های تبلیغاتی در ماه دومCDبستن قرار داد با یک شرکت اینترنتی به منظور راه اندازی سایت و تهیه 

 مذاکره با ناشران به منظور همکاری در ماه دوم 

 (شرکت خانه مشق)طرح تجاری یک صفحه ای 

 :چشم انداز 
 وجود یک محیط کمک آموزشی مناسب برای دانش آموزان دبستانی به منظور نظارت بر انجام تکالیف، هم راه تفریح و

 آموزش های جانبی
 

 :ما موریت
 ما محیطی فراهم می کنیم که بچه ها وقتی از دیستان بر می گرد ند، در آن استرا حت کنند و با نظارت مربی به انجام

 .تکالیف خود بپردازند
 

 :اهداف
 دانش آموز در سال اول 50ثبت نام 

 .رشد درسی برای همه بچه ها وجود داشته باشد
 

 :استراتژیها
 تمرکز بر دبستان های شمال شهر تهران

 وجود آموزش های جانبی و تفریح برای بچه ها
 

 :برنا مه ها
 مراجعه به دبستان ها و شناسایی مخاطبان

 انتخاب و آفرینش مربی و کارشناس کود ک
 امتیاز مکان و تبدیل آن به محیط مناسب این کار 

 معرفی خانه ی مشق به اولیا و ثبت نام 
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 شرکت طرح تجاری یک صفحه ای
 آ ن جا اغلب با شرکت های کوچکی سرو. جیم هوران هفده سال در یکی از شرکت های بزرگ آمریکا کار می کرد

 .کار داشت که بر اساس طرح های تجاری و مالی اداره می شدند وعالقه ی چندانی به استخدام مدیر مالی نداشتند

 .راتاسیس کردRent.a.Cfoکه شر کت امریکایی نیرو هاش را تعدیل کرد از شرکت بیرون آمد و شرکت 1990در
 قرار بود شرکت جدید به شرکت های کوچک و متوسط کمک کند طرح های تجاری و مالیشان را بنویسند و سود دهی

 مشاورها سعیشان را می کردند طرح های خوبی هم آماده می شد اما هنوز چیزی در. و جریان نقدینگی خود را اداره کنند

 ه،صد صفحه،چه طور یک کار آفرین می توانست با این طرح ها در یکحشصت صف، ذهنش صدا می کردپنجاه صفحه 
 ساعت برای سرمایه گذار توضیح دهد که پول را برای چه می خواهد؟خوب،اگر قرار بود در بر خورد اول،کار آفرین

 جیم هوران طرح تجاری را کوتاه وکوتاه.فقط خیلی سریع تصویری از کارش بدهد،یک طرح ساده و کوتاه هم کافی بود
 .هشت سال بعد از تاسیس شرکت،کتابش را منتشر کرد.تر کرد تا در یک صفحه جا شد

 .مشکل کار آفرین ها را خوب می فهمید چون خیلی زود پر فروش ترین کتاب تجاری سایت آمازون شد  انگار کتاب ،
 دیگر موقع آن بود که شرکت جایی در. حاال خود کار آفرین ها می توانستند نیازهای ابتدایی کار شنان را رفع کنند 

 .مشغول طراحی یک سیستم شبکه ای شدند   تیمی. اینترنت برای خودش پیدا کند 
 این سیستم شبکه ای ، طر ح های یک صفحه ای مدیران هر سازمان را یکجا می کرد و سعی می کرد آنها را با هم مقایسه

 سیستم مدیریت اجرایی شبکه ای راه افتاد و مدیرهای مالی بسیاری در ایاالت متحده به آن رو آوردند ، 2000کن در ژوئن 

 .این سیستم برای هر برنامه ی طرح تجاری یک گزارش پیش رفت و برای هر هدف یک کارت امتیاز در نظر گرفته بود . 
 . هر مدیر می توانست با اتصال به شبکه از وضع کار در قسمت های دیگر شرکتش با خبر شود 

 کارمندهای بیش. رده بود که از شرکت اصلی جدا شود کحاال دیگر کار طرح تجاری یک صفحه ای آن قدر رونق پیدا 

 مشاورهای حرفه ای هم ، هم همه کار وبرنامه ریزی را دوست داشتند و با روش برنامه ریزی یک تری استخدام شدند ؛
 . صفحه ای آشنا بودند 

 . جیم هوران ، این روزها خیلی سرش شلوغ است 
 صد و چهل کارمند استخدام دائم او هستند و چند مشاور در ایاالت متحده ، کانادا و آمریکای جنوبی به بازرایابی و

 اداره ی مرکزی هم تازگی به برکلی ،  کالیفرنیا منتقل. فروش خدمات شرکت طرح تجاری یک صفحه ای مشغول اند 

 زندگی را هم با این حال آالن هم که جیم هوران مدیر عامل یک شرکت مهم است و یک کتاب هم نوشته ،. شده است 

 . چنان ساده می گیرد ، درست همان کاری که طرح تجاری یک صفحه ای ی کند 

  کار گروهي
 
 


