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 بسمه تعالی

 

 مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه

 طرح : نام

 شرکت تولید کاالی دانش بنیان کار آفرین برتر 
 نوع طرح :

 تولیدی    خدماتی 
 تهیه کننده طرح :

 کارآفرین برتر دانشگاه شیراز

 تاریخ تهیه طرح :

7/7/1395 

 هتهیه کنند کامل مشخصات
          ............................................ خانوادگی:نام و نام

         ............................................................. :نام پدر

 ..........................................: شماره شناسنامه

     محل تولد: ......................................................

 ............................................  کد ملی:

 تاریخ و محل تولد :  ..........................................        

 سطح و رشتة تحصیلی: .................................... 

 ...........................................................................آدرس پستی: ......................................................................

 .........................................    تلفن همراه : .........................................:)ثابت( تلفن تماس
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 شود( )در صورت نیاز از صفحات اضافه استفاده کسب و کار کلیات – 1بخش 

 بیان مسئله:
، با استفاده از برتر نیکار آفر ، در شرکت تولید کاالی دانش بنیانانیدانش بنامروزه با توجه به نیاز کشور به کاالی 

دانش کسب شده و فناوری های ابداع شده توسط اعضای شرکت، این امکان فراهم شده تا نیاز کشور در این زمینه رفع 

 محصول و ارز آوری برای کشور نیز فراهم می گردد. گردیده و امکان صادرات این

 
 

 

 

 : معرفی کسب و کار 1-1

آغاز کرده و با  1394این شرکت با بهره گیری از اساتید و فارغ التحصیالن رشته کار آفرین برتر تولید این کاال را از سل 

ه صورت های مالی ارائه شده توانسته است ، با توجه ببرتر نیکار آفر یک سال تجربه در زمینه تولید کاالی دانش بنیان

 نفر از پرسنل تمام وقت این شرکت دارای بیمه از طرف شرکت می باشند. 3به سود آوری برسد. در حال حاضر 
 

 

 : معرفی محصول یا خدمت 2-1

ی کار آفرین برتر یک کاالی جدید و مورد نیاز کشور می باشد که با استفاده از فن آور برتر نیکار آفر کاالی دانش بنیان

طراحی و تولید شده است. مطالعات بازار نشان می دهد که مشتری داخلی و خارجی برای آن موجود است و تولید آن 

 توجیه اقتصادی دارد. 

 
 

 

 (یتیری)مد ییخالصه اجرا:  3-1

ارائه شده از طرف هیئت  ، با توجه به تصمیمات و برنامه کلیبرتر نیکار آفر مدیر عامل شرکت تولید کاالی دانش بنیان

را به صورت ماهانه تدوین نموده و بر اساس آن برنامه  برتر نیکار آفر مدیره شرکت، برنامه تولید کاالی دانش بنیان

 خرید مواد اولیه، تولید، بازاریابی و فروش به پرنسل ذیربط اعالم و بر حسن اجرای این برنامه ها نظارت می نماید.

 

 تحلیل صنعت:  4-1

با توجه به خصوصیات این فن آوری و پیچیدگی های فنی آن توسط شرکت  کاالی دانش بنیاناین ر حال حاضر تولید د

انجام گرفته و همچنین نیاز به انجام تحقیق و توسعه مستمر جهت بهینه سازی  برتر نیکار آفر تولید کاالی دانش بنیان

 و بهبود این فن آوری همواره وجود دارد.
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 سازماندهی کسب و کاراه اندازی و ر – 2بخش 

 
 نام واحد آتی )حد اقل سه نام پیشنهاد کنید(:  1-2

 نام پیشنهادی                                                         ردیف 

 برتر نیکار آفر انیدانش بن یکاال دیتول 1  

 برتر  انیدانش بن یکاال دیتول نیکار آفر 2  

  انیدانش بن یکاال دیبرتر تول نیکار آفر 3  

 

 شرکتنوع :  2-2

 تولیدی       خدماتی 

 

 ثبت حقوقینوع :  3-2

    تضامنی         سهامی عام        تعاونی      سهامی خاص     با مسئولیت محدود 

 

 نوع محل کسب و کار شما چیست ؟:  4-2

         واحد تولیدی       اتاق اداری / مراکز رشد         دفتر اداری 

 

 شما کجاست؟ استقرار دفترمحل :  5-2

                                                             حوالی مناطق و شهرک های صنعتی             در حوالی مناطق مسکونی            مرکز شهر

                       ................. شهرک های صنعتی             خارج از محدوده شهر 
 

 سسینمؤسس یا مؤ:  6-2

 زمینه های کاری و تجربه       تخصص   مدرک تحصیلی  نام خانوادگی                    ردیف                            

   دکترا  1

   دکترا  2

   کارشناسی ارشد  3

   کارشناسی ارشد  4
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 شخاصی برای چه مسئولیتی در نظر گرفته شده اند؟چه ا:  7-2

 حقوق تعداد منبع استخدامی توانمندی ها سابقه کار تحصیالت پست سازمانی ردیف

       مسئول خرید 

       بازاریابی و فروش 

       حسابدار 

       تولید 

       تولید 

       تولید 

       تولید 

       تحقیق و توسعه 

 

 
 نمودار سازمانی:  8-2

 

 
 

 

 

 

 

 

 مدیر عامل

 معاون ..... معاون .... معاون ....

 قائم مقام
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 مدیریت خدمات )محصول( – 3بخش 

 
 

 عرضه کنید ؟را می خواهید  یا محصوالتی چه خدمات:  1-3
 خدمات ردیف

 برتر نیکار آفر انیدانش بن یکاال 1

2  
 

 چیست؟ پیشنهاد خاص شما در نوع خدماتی که ارائه می کنید:  2-3
 این قسمت، ویژگی طرح شما و برتری هایی که این طرح نسبت به دیگر الگو ها دارد بیان می شود.( )در

با توجه به نوآوری های انجام گرفته در این زمینه از نظر کیفیت و قیمت مشابه  برتر نیکار آفر انیدانش بن یکاال

 داخلی ندارد و قابل رقابل یا نمونه های خارجی نیز می باشد.

 چه گام هایی در جهت توسعه خدمات شما ضروری است؟: 3-3

)مراحلی که طرح شما باید طی کند تا تکمیل تر شود و بتواند بازار هدف بیشتری را تحت پوشش قرار دهد وخطر کپی برداری 

ده اید را توسط رقبا را کاهش دهد، ذکر کنید و شیوه هایی که شما در ابتدای امر برای توسعه این محصول و خدمات اندیشی

 بیان کنید(

 ثبت اختراع داخلی و بین المللی، انجام تحقیق و توسعه و کنتل کیفیت و بهبود مستمر.

 

 (ندهیو دو سال آ کی ی)برا بازار یتقاضا زانیبرآورد م
 مقدار                                

 خدماتنام 

 تعدیل بر مبنای تحقیق و مشاهده ار بالفعل یکسال آیندهمیزان باز میزان بازار بالفعل سال جاری میزان بازار بالفعل سال قبل

 نیک ار آف ر   انی  دانش بن یکاال -1

 برتر

 %5 عدد 1210 عدد 1100 عدد 1000

2-     

 )برای یک آینده( برآورد میزان تولید رقبا

 محصوالت -خدمات 
 مقدار                        

 نام رقبا
ل میزان تولید سا میزان تولید سال قبل

 جاری

میزان تولید یکسال 

 آینده

تعدیل بر مبنای 

 تحقیق و مشاهده

  242 220 200 شرکت  -1

2-     

     جمع کل

 برنامه عملیاتی 

 (از بعد فنی) محصوالت - توصیف خدمات

ی گواهی کاالی دانش بنیان کارآفرین برتر با استفاده از فن آوری جدید و با استفاده از روش ابداعی توسط ما که دارا

 ثبت اختراع نیز می باشد به روش .... با استفاده از .... تولید می شود.
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 مسائل حقوقی – 4بخش 
 
 چه نوع موارد قانونی همانند مجوز و پروانه کسب باید انجام گیرند؟:  1-4

       پروانه تولید ی  وبهره بردار         مجوز تاسیس آموزشگاه   پروانه کسب     

        مجوز نیروی انتظامی )اماکن(      مجوز محیط زیست      شهرداری برای محل مجوز از

     سایرموارد   ثبت شرکت
 

 

 چه نمونه هایی از ثبت حقوق اختراع ویا نمونه قابل مصرف را دراختیار دارید یا درخواست نموده اید؟:  2-4
 ختراع در خارج کشور  ثبت ا                   ثبت اختراع درداخل کشور 

 سال  20 مدت زمان ثبت:

 

 )توضیح دهید(  : با چه مسائل قانونی ممکن است مواجه شوید ؟ 3-4

 
 مسائل مربوط به قانون تجارت :

 و... ثبت شرکت، تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل، پلمب دفاتر حساب

 

 مسائل مربوط به کار : 

 قرارداد های کار پرسنل و...

 

 بوط به قانون تامین اجتماعی :مسائل مر

 بیمه پرسنل و...

 

 مسائل مربوط به قانون مالک و مستاجر :

 اجاره دفتر کار و محل تولید و...

 

 سایر قوانین : 

 مالکیت معنوی و...
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 بازاریابی و تبلیغات – 5بخش 
 

 مشتریان  :  1-5
 

 مشتریان شما چه کسانی هستند؟:  1-1-5

 کننده کاالی دانش بنیان کارآفرین برتر... افراد/ شرکت های مصرف

ترکیب مشتریان شما چه گونه است؟ )سن، جنسیت، درآمد، شغل، شئونات خرید، مشتریان عام :  2-1-5

 )برای اشخاص حقیقی( وخاص(

 شغل          درآمد                   جنسیت           سن)سال(

 0-6  

   6-12   

    12-18 

 18-28 

 28-40     40-50      به باال 

 زن 

 

 مرد

 کم

 متوسط

 زیاد

 

 

 

دارید؟ اگر جواب مثبت است، کدام؟  مشتریان اصلی یا قراردادی مطمئنآیا مشتریانی را به عنوان :  3-1-5

 بله کوتاه مدت با این مسئله وابسته است؟ چه پتانسیل درآمد در بلند مدت و

  

 قلیلی از مشتریان بزرگ هستید؟آیا وابسته به عده :  4-1-5
) آیا کسب و کاری که شما در نظر گرفته اید مشتریان اندک که از موقعیت مالی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و ... برخوردارند را 

 هدف قرار داده است یا نه؟(

 :بلی  و آن گروه       خیر 

 

 عرضه :  2-5
 

 عرضه می کنید؟ از چه طریقخود را  یا محصوالت خدمات:  1-2-5

  نمایشگاه           اینترنت         منزل شخصی        شرکت          فروشگاه های زنچیره ای            مغازه  

 غیره            کارخانه                        CD    کاتالوگ و بروشور 

 

 روش... شما بهتر از نحوه عرضه رقبا می باشد؟ ارائه خدماتچه چیزی در نحوه :  2-2-5
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 قیمت:  3-5
 چه استراتژی را از نظر قیمت دنبال کرده و به چه علت دنبال می کنید؟:  1-3-5

 پایین است یا بر عکس باال است، دلیل آنرا بیان نمایید.( خدمات)اگر قیمت 

،به دلیل  قیمت پایین تر از رقبا   همسان رقبا       استفاده از فن آوری جدید و روش تولید ... : تر از رقبا، به دلیلباال 

 

 برآورد شما از قیمت ها چیست؟:  2-3-5

  بازار ندارد بازار دارد 

 

 تبلیغات:  4-5
 مشتریان چگونه از محصول /خدمات شما با خبر می گردند؟:  1-4-5

      اینترنت  لیغاتی تک برگ تب بروشور و کاتالوگ  سینما  تلوزیون  روزنامه 

 سایر موارد     پیامک 

 
 ؟چه تدابیری را ازنظر تبلیغاتی برنامه ریزی می کنید :  2-4-5

 هزینه زمان انجام آن نوع تبلیغات ردیف

   اینترنتی 

   تلفنی 

 ...   

 

 یابیبرنامه بازار و بازار:  6-5

 (خدماتگاه یهدف، جا بازار، بازار ی)شامل بخش بند ف بازاریتوص:  1-6-5

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

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

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

 

 (ان رقبابالقوه، تو ی)تعداد رقبا، رقبا ل رقبایتحل:  2-6-5

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

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

............................................................................................................................................................................................. 
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 صورت های مالی – 6بخش 
 ثابت  ینه هایهز -6-1
 دفتر کار / کارگاه -6-1-1

 هزینه )ریال( شرح ردیف

 100.000.000 اجاره ساالنه دفتر کار 1

 900.000.000 اجاره ساالنه سالن تولید 2

3   

 1.000.000.000 جمع :

 
  یل اداریوسا  -6-1-2

 جمع )ریال( قیمت واحد تعداد شرح ردیف
 30.000.000 15.000.000 2 رایانه 1

 9.000.000 3.000.000 3 میز 2

 8.000.000 1.000.000 8 صندلی 3

 1.000.000 500.000 2 تلفن 4

 2.000.000 2.000.000 1 کسفا 5

6     

7     

 50.000.000 جمع:

 هزینه های قبل از بهره برداری -6-1-3

 هزینه )ریال( شرح ردیف

 25.000.000 تسهیالت تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شرکت و 1

 20.000.000 آموزش پرسنل 2

 5.000.000 هزینه های متفرقه 3

 50.000.000 جمع :

 نشده ینیش بیثابت پ ینه هایهز -6-1-4

 اقالم فوق 5%
 
 جدول هزینه های سرمایه گذاری طرح -6-1-5

 هزینه )ریال( به نقل از جدول شرح ردیف

 1.000.000.000 1-1-6 دفتر کار / کارگاه 1

 50.000.000 2-1-6 وسایل اداری 2

 50.000.000 3-1-6 هزینه های قبل از بهره برداری 3

 55.000.000 4-1-6 ای ثابت پیش بینی نشدههزینه ه 4

 1.155.000.000  جمع هزینه های ثابت طرح :
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 در گردش( هی)سرما یجار یها نهیهز -6-2

 

 / مواد اولیهملزومات اداری  -6-2-1

 جمع )ریال( قیمت واحد تعداد شرح ردیف
 300.000.000   مواد اولیه 1

 15.000.000   ملزومات اداری 2

3     

4     

5     

6     

7     

 315.000.000 جمع:

 سوخت و انرژی  - 6-2-2

 مقدار تخمینی عنوان هزینه ردیف

 مصرفی در سال

 هزینه هر واحد واحد مصرفی

 )ریال(

 هزینه ساالنه

 5.000.000  کیلووات  برق 1

 5.000.000  متر مکعب  آب 2

 5.000.000  متر مکعب  گاز 3

      

      

 15.000.000 ع:جم

 

 هزینه استهالک -6-2-3

 هزینه استهالک )ریال( ضریب استهالک ارزش دارایی شرح ردیف

 20.000.000 %10 200.000.000 آالتماشین 1

 5.000.000 %10 50.000.000 یادار لوازم 2

3     

 25.000.000 مجموع :

 هزینه نگهداری و تعمیرات -6-2-4

 هزینه نت )ریال( ب نتضری ارزش دارایی شرح ردیف

 20.000.000 %10 200.000.000 آالتماشین 1

 5.000.000 %10 50.000.000 یادار لوازم 2

3     

 25.000.000 مجموع :
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 حقوق و دستمزدهزینه   -6-2-5

ف
ردی

حق بیمه  حقوق ماهانه پست سازمانی 

 کارفرما

 درصد( 23)

جمع هزینه 

 ماهانه

 )حقوق و بیمه(

 ههزینه ساالن

 (12)ماهانه * 

 عیدی و سنوات

 ماه حقوق( 3)

 جمع کل ساالنه

       مدیر عامل 1

       تولید 2

3 ...       

4        

5        

6        

7        

8        

 900.000.000 جمع :

 

 بازاریابی و فروش -6-2-6

 
 هزینه )ریال( شرح ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

 100.000.000 جمع :

 

 جدول هزینه های جاری طرح -6-2-7

 
 هزینه )ریال( به نقل از جدول شرح ردیف

 315.000.000 1-2-6 / مواد اولیهملزومات اداری 1
 15.000.000 2-2-6 سوخت و انرژی 2
 25.000.000 3-2-6 هزینه استهالک 3
 25.000.000 4-2-6 هزینه نگهداری و تعمیرات 4
 900.000.000 5-2-6 حقوق و دستمزد 5
 100.000.000 6-2-6 بازاریابی و فروش 6

 1.380.000.000 جمع کل:
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 سال آینده 5جدول پیش بینی هزینه های متغیر طی  -6-3
 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول مبنای افزایش عنوان هزینه ردیف

 461،191،500 419،265،000 381،150،000 346،500،000 315،000،000 %10 ملزومات اداری 1

 21،961،500 19،965،000 18،150،000 16،500،000 15،000،000 %10 سوخت و انرژی 2

 25،000،000 25،000،000 25،000،000 25،000،000 25،000،000 0 هزینه استهالک 3

هزینه نگهداری و  4

 تعمیرات

10% 
25،000،000 27،500،000 30،250،000 33،275،000 36،602،500 

 1،317،690،000 1،197،900،000 1،089،000،000 990،000،000 900،000،000 %10 قوق و دستمزدح 5

 146،410،000 133،100،000 121،000،000 110،000،000 100،000،000 %10 بازاریابی و فروش 6

 2،008،855،500 1،828،505،000 1،664،550،000 1،515،500،000 1.380.000.000 جمع سالیانه: 

 

 آمدهادر -6-4

 تعداد محصوالت / خدمات قابل ارائه -6-4-1
 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول محصول / خدماتنوع 

 1464 1331 1210 1100 1000 کاالی دانش بنیان کار آفرین برتر

      

 

 درآمد هر محصول / خدمات -6-4-2

 
 سال پنجم مسال چهار سال سوم سال دوم سال اول محصول / خدماتنوع 

 2،371،842 2،156،220 1،960،200 1،782،000 1،620،000 کاالی دانش بنیان کار آفرین برتر

      

 

 درآمد کل پیش بینی شده -6-4-3
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول نوع پروژه ها

 2،371،842،000 2،156،220،000 1،960،200،000 1،782،000،000 1،620،000،000 کاالی دانش بنیان کار آفرین برترتولید 

      

 2،371،842،000 2،156،220،000 1،960،200،000 1،782،000،000 1،620،000،000 جمع کل سالیانه
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)این بخش برای شرکت هایی که حداقل یک سال سابقه فعالیت دارند  ساله ترازنامه 5اطالعات  -6-5

 مه مالیاتی تکمیل می گردد(براساس اسناد حسابداری مشابه اظهار نا

 

 

 

 

 

 

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  شرح 

           دارائیهای جاری : 

      موجودی نقد

      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری  

      جمع دارائیهای جاری 

      دارائیهای غیرجاری : 

      دارائیهای ثابت مشهود

      گذاری های بلند مدتسرمایه

      سایر دارائی ها

      استهالک انباشته

  جمع دارائیهای غیرجاری 
    

      های جاری  : بدهی

  حسابهای پرداختنی تجاری 
    

      حصه کوتاه مدت وام دریافتی

      

      های جاری جمع بدهی

      بدهی های بلندمدت:

      حصه بلند مدت وام دریافتی

      هایی ها و بدهیخالص دارا

      حقوق صاحبان سهام :

      سرمایه 

      سود انباشته 

      جمع حقوق صاحبان سهام 
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 (ه، نسبت های مالی و ....یل نقطه سر به سر، نرخ بازگشت سرمای)شامل تحل یمال یل هایتحل  -6-6

 ریال 2.535.000م بر تعداد تولید ساالنه= قیمت تمام شده محصول: جمع هزینه های ثابت و متغیر تقسی

بره  ( F)هرر واحرد محصرول    نسبت هزینه های ثابت تولید ( است که از qمیزان محصول فروخته شده )نقطه سر به سر 

 ( می باشد.V)هر واحد محصول( منهای هزینه های متغیر تولید Pروش محصول )فقیمت 

 
یگذارهی= نرخ بازده سرماذاری(کل سرمایه گ-)کل هزینه ها/  سرمایه گذاریکل   

 

 

 ریسک ها ، مشکالت و مفروضات اساسی -6-7

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادها -6-8

 

 

 

 

 

 

 


