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 مقدمه

و به تقويت، توانمندسازي و موفقيت کارآفرينان با توجه به نقش و سهم عمده مراکز مشاوره کارآفريني در 

سومين جلسه شوراي عالي اشتغال  و خدمات کارآفريني مصوب چهل و مراکز مشاوره دستورالعملاستناد 

 ذيلبه شرح ساعتي، درصدي و توافقي  :هايتعيين حق الزحمه مشاوران بر اساس روشمبناي ؛ 19/4/90مورخ 

    گردد.تعيين و ابالغ مي

  

  تعرفه محاسبه نحوه اجرايي العمل دستور

 کارآفريني خدمات و مشاوره شرکتهای خدمات

 1400سال 
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 ( 1جدول) روش محاسبه حق الزحمه مشاوره کارآفريني 

 روش مشاورهموضوع  رديف

گذاري در يک ايده جديد يا يک طرح تجاري هدايت صاحبان سرمايه براي سرمايه نحوه  1

 و فعاليت اقتصادي

 ساعتي

 مشاوره در زمينه قوانين و مقررات مرتبط با کسب و کار 2

 مشاوره تامين مالي 3

 مشاوره در زمينه اکتساب / انتقال فناوري 4

-ي آموزشي و برنامهانساني مناسب، ارائه خدمات مشاوره تامين نيرويمشاوره مديريتي ) 5

 ريزي (

 مالکيت معنويثبت المللي و ملي و بينی مشاوره و هدايت به منظور دريافت استانداردها 6

 مشاوره بازاريابي 7

 (FSسنجي )امکان انجام مطالعه 8
 درصدي

 (BPتهيه طرح کسب وکار ) 9

 توافقي ساير موارد 10

 

پيوست  Excellدر قالب محاسبه نرخ دستمزد پايه و حق الزحمه مشاوران به شيوه هاي ساعتي و درصدي  جداول

با کليک بر روي مختلف تعيين حق الزحمه در شرايط . اصالح و ابالغ خواهد شدو هر ساله  استدستورالعمل 

  تعيين مي گردد. يا درج موارد مناسب انتخابزرد رنگ و سلولهاي 

  

 ( روش های محاسبه حق الزحمه1ماده 
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 است:روش محاسبه ساعتي در نظر گرفته شده  موارد زير،براي مشاوره در  

 فعاليت و تجاري طرح يک يا جديد ايده يک در سرمايه گذاري براي سرمايه صاحبان هدايتنحوه  -1

 اقتصادي 

 کار  و کسب با مرتبط مقررات و قوانين زمينه در مشاوره -2

 مالي تامين مشاوره -3

 فناوري.  انتقال/  اکتساب زمينه در مشاوره -4

 ريزي (ي آموزشي و برنامهتامين نيروي انساني مناسب ارائه خدمات مشاوره)مشاوره مديريت -5

 المللي و مالکيت معنويمشاوره و هدايت به منظور دريافت استانداردهاي ملي و بين --6

 بازاريابيمشاوره -7

 .1گرفته است صورت زير اقدامات ساعت نفر اساس بر مشاوره پايه نرخ محاسبه منظور به

 . باشد مي اجتماعي رفاه و کار تعاون وزارت سوي از شده اعالم دستمزد حداقل محاسبات، اوليه مبناي -

 (...و مندي عائله ،عيدي سنوات،) شده است افزوده پايه نرخ به ها هزينه ساير -

 شده است ضرب پايه نرخ در و محاسبه سال طول در کار ساعات خالص -

 .آمده است بدست ساعتي مشاوره پايه نرخشده و  اضافه ( ...و عملياتي، سود باالسري،) نياز مورد ضرايب -

 

 ساير شهرها، کالن تهران،) خدمت محل ،کاري تجربه مشاور، تحصيلي مدرک اساس بر مشاوره ساعت هر نرخ

 نخواهد ساعتي مشاوره پايه نرخ از کمتر حالتي هيچ در مبلغ اين) شد خواهد محاسبهو شيوه ارائه مشاوره ( شهرها

  .(بود

 

 نحوه محاسبه تعرفه ساعتي خدمات مشاوره کارآفريني

 

 

 

 

                                                           
 سازمان نظام صنفي رايانه اي 94محاسبات نرخ پايه فعاليت در سال  برگرفته ازشيوه محاسبه (  1

 ( محاسبه حق الزحمه مشاوره به روش ساعتي 2ماده 

 

ب ضري×  ضريب منطقه يي تغییر نرخ سربار × نرخ پايه حق الزحمه مشاوره =  مشاوره کارآفرينينرخ خدمات 

 ساعت مشاوره× نحوه ارائه مشاوره ضريب ×  ضريب سابقه کار ×  مدرک تحصیلي 
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 نحوه محاسبه پارامترهای نرخ پايه حق الزحمه مشاوره در روش ساعتي -1-2

 نرخ پايه حق الزحمه مشاوره:

برره  ماليرراتسررود و  ،بررا احتسرراب سررربارهاي عمليرراتي، تيرعمليرراتي مشرراورهحررق الزحمرره نرررخ پايرره 

 1400( برررراي سرررال  بررردون احتسررراب ضررررايب مررردارک تحصررريلي و تجربررره ازاي يرررک نفرررر سررراعت )

 برابر است با 

 (ريال 1.188.000)

 

و در نتيجه نرخ پايه هزينه يک نفر ساعت شده محاسبه  1400بر نرخ پايه در سال  گذارتاثير ( عوامل2) در جدول

 .گرديده است درجمشاوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400عوامل تاثیرگذار بر نرخ پايه در سال  (2جدول )
 هزینه ها )ریال( 

 ساالنه ماهانه روزانه پارامترها

 318,659,400 26,554,950 885,165 حقوق

 36,000,000 3,000,000 مبلغ ثابت خواروبار و مسکن

 72,000,000 6,000,000 مبلغ ثابت کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار )بن کارگري(

 85,331,880 7,110,990 ماهانه %20 بیمه سهم کارفرما

 12,799,782 1,066,649 ماهانه %3 بیمه بیکاري

 حق عائله مندي )میانگین داراي دو فرزند(
روز  6معادل 

 حقوق
5,310,990 63,731,880 
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 6,120,000 510,000 17,000 سنواتیپایه 

 53,109,900 4,425,825 دو دوازدهم عیدي و پاداش

 26,554,950 2,212,913 یک دوازدهم سنوات خدمت

 674,307,792 56,192,316   حداقل هزینه پرسنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع ساعتکار روزانه روز کاري پارامترها

 جمع ساعت کار در سال

 جمعه( 52منهاي  365)
288 7.33 2.111 

 191 7.33 26 کسرمرخصی استحقاقی )روز * ساعتکار روزانه(

 191 7.33 26 تعداد روز تعطیل درسال )روز * ساعتکار روزانه(

 1.729 جمع ساعت خالص کار در طول سال

 389.990 هزینه پایه دستمزد یک ساعت

%25 ضریب اتالف محاسبه غیر تمام وقت )ساعتی(    487.487 

ضریب باالسري )سربار عملیاتی+ سربار غیر 

 950.600   1.95 عملیاتی(

 1,188,250   1.25 ضریب سربار سود و قرارداد

 1,188,000 نرخ ساعت پایه خدمات 
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 (2توضیحاتي در خصوص برخي از مفاهیم به کار رفته در جدول شماره ) -2-2

 :(ساعتيغیر تمام وقت )ضريب اتالف محاسبه 1-2-2

بات سربار مي باشد، در محاس نرخ نفر ساعتبر اساس محاسبه  تعرفهبا توجه به اين که تمامي محاسبات اين 

 برآورد گرديده است. %25اجراي کارپاره وقت و موردي به نسبت محاسبات ماهانه تمام وقت، ضريب 

 ضريب سربار عملیاتي:-2-2-2

بصورت معمول در اجراي يک کار مصرف مي شوند. از جمله ميتوان به اين نوع سربار شامل هزينه هايي است که 

، ميانگين  2بر اساس بررسي هاي بعمل آمدهفضا، تجهيزات و استهالک، ابزار، پذيرايي و اياب و ذهاب اشاره کرد.  هزينه

 برآورد گرديده است. %62سرانه سربارهاي عملياتي ذکر شده 

 ضريب سربار غیرعملیاتي:3-2-2

هاي اصلي و اهداف موردنظر به سرانجام نخواهند رسيد. ازجمله ديگر از هزينه ها هستند که بدون آنها پروژه انواع

نگين سرانه امي ،3براساس بررسي هاي بعمل آمده ميتوان به هزينه هاي اداري تشکيالتي و بازاريابي اشاره نمود.

 برآورد گرديده است.  %33سربارهاي تير عملياتي 

 :مالیاتضريب سربار سود و -4-2-2

                                                           
 94در سال  سازمان نظام صنفي رايانه ايپژوهشهاي صورت گرفته توسط  .2

 همان منبع - 3
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 قيمت کار انجام شده بايد سربار ناشي از ماليات و سود مورد انتظار را نيز لحاظ نمود که با توجه به براي محاسبه

 تعيين مي گردد: %25برابر  مالياتضريب سربار سود و  4بررسي هاي بعمل آمده

  20متوسط نرخ سود مورد توقع%  

  :(.ماليات به ميزان يک چهارم از سود مورد توقع محاسبه گرديده است)سربار  %5سربار ماليات 

 ضريب منطقه ای نرخ سربار:-3-2

رهاي عملياتي و تير بزرگي شهر عالوه بر تاثير در تفاوت ميزان حقوق و دستمزد نيروي کار بر ميزان سربا اندازه و

ار روي هزينه تمام عملياتي تاثير گذار است. بنابراين مطابق جدول ذيل با اعمال ضريب در سه رده، تغيير نرخ سرب

هان، شيراز، در ساير کالن شهرها )مشهد، اصف 1.3اين ضريب در تهران  فعاليتهاي ارائه شده اعمال مي گردد.

 مي باشد. 1و در ساير شهر ها  1.1تبريز( 

 ضريب مدرک تحصیلي:-4-2

تري هر يک از سطوح تحصيلي مشاوران داراي ضريب متفاوت مي باشد. براي مشاوران با مدرک تحصيلي دک

تحصيلي  و براي مدرک 2.3ين ضريب . براي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد ادر نظر گرفته شده است 3.3ب يضر

 مي باشد. 1.7کارشناسي اين ضريب 

 

 سابقه کار:-4-2

براي  وسال  5سال براي مدارک کارشناسي ارشد  3حداقل سابقه براي مشاوران داراي مدرک تحصيلي دکتري 

راي سابقه ب تعلق گرفته و 0.1سال مي باشد. به ازاي هرسال بيشتر از سابقه پايه ضريب  7مدارک کارشناسي 

 تعلق خواهد گرفت. -0.1پايين تر از سابقه پايه ضريب 

 :ضريب نحوه ارائه مشاوره-5-2

( ضريب در محل مشتري )متقاضي مشاوره و «1»چنانچه مشاوره در محل شرکت مشاوره انجام گيرد ضريب  -

 به آن تعلق خواهد گرفت. «1.2»

 خواهد داشت. «0.8» صورت زنده( ضريب تير حضوري اعم از تلفني و اينترنتي )به مشاوره -

 حداقل و حداکثر حق الزحمه-6-2

هري در جداول ذيل حداقل و حداکثر حق الزحمه ساعتي براي هريک از مقاطع تحصيلي به تفکيک مناطق ش

 محاسبه شده است.

o تير  تمشاوره بصور ارائهکار صفر و سابقه  ميزان ،در تعيين حداقل حق الزحمه براي هر مقطع تحصيلي

 حضوري در نظر گرفته شده است.

                                                           
 همان منبع - 4
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o در محل مشاوره  کار و ارائهسال سابقه  30 ، ميزاندر تعيين حداکثر حق الزحمه براي هر مقطع تحصيلي

 مشتري لحاظ شده است.
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و طرح کسب و کار روش محاسبه حق الزحمه به صورت درصدي از سرمايه طرح براي تهيه طرح امکان سنجي 

درصدي از  حق الزحمه برمبنايمحاسبه  در اين روش .)از فايل اکسل پيوست استفاده شود( گردداستفاده مي

 . سرمايه طرح خواهد بود

( را نشان مي 1 )شامل تمامي سرفصل هاي پيوست (FS)کامل امکان سنجي انجام مطالعهجدول زير حق الزحمه 

اين جدول  ( دو برابر2 )شامل تمامي سرفصل هاي پيوست (BP) دهد. حق الزحمه تهيه طرح کامل کسب و کار

  مي باشد.

 

 بر اساس درصدی از سرمايه طرح (Feasibility Study :FS) امکان سنجيمطالعه ضرايب محاسبه حق الزحمه 

 0 9 0 0 ميليون ريال 9ريال  هزينه مقطوع  ميليارد 1تا 

 36در هزار؛ حداکثر  3.0ميليارد ريال   1ميليارد ريال نسبت به مازاد  10تا  1از 

 1000 9 0.003 1 ميليون ريال

 60در هزار ؛ حداکثر  2.4ميليارد ريال  10ميليارد ريال نسبت به مازاد  20تا  10از 

 10000 36 0.0024 10 ميليون ريال

 101در هزار ؛ حداکثر  2ميليارد ريال   20ميليارد ريال نسبت به مازاد  40تا  20از 

 20000 60 0.002 20 ميليون ريال

 132در هزار ؛ حداکثر  1.6ميليارد ريال  40ميليارد ريال نسبت به مازاد  60تا  40از 

 40000 101 0.0016 40 ميليون ريال

 152در هزار ؛ حداکثر  1.0ميليارد ريال   60به مازاد ميليارد ريال نسبت  80تا  60از 

 60000 132 0.001 60 ميليون ريال

 167در هزار ؛ حداکثر  0.7ميليارد ريال  80ميليارد ريال نسبت به مازاد  100تا  80از 

 80000 152 0.0007 80 ميليون ريال

در هزار ؛ حداکثر  0.6ميليارد ريال  100ميليارد ريال نسبت به مازاد  200تا  100از 

 100000 167 0.0006 100 ميليون ريال 227

در هزار ؛ حداکثر  0.3ميليارد ريال  200ميليارد ريال نسبت به مازاد  500تا  200از 

 200000 227 0.0003 200 ميليون ريال 318

در هزار و حداکثر   0.2ميليارد ريال  500ميليارد ريال نسبت به مازاد  500بيش از 

 500000 318 0.0002 500 ميليون ريال 864

 

 

 (محاسبه حق الزحمه مشاوره به روش درصدی3ماده 

 

  روش توافقيبه محاسبه حق الزحمه مشاوره  (4ماده 
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مي توانند از          در برخي موارد مورد مشاوره با توجه به شرايط موضوع مشاوره و با توافق طرفين مشاوران 

 الزحمه مشاوره خود را دريافت نمايند.حق  ترکيب حق الزحمه مشاوره ساعتي و درصدي و يا حتي مبلغ ثابت،

 

 

 

کليه دارندگان مجوز موظف به رعايت حدود تعريف شررده در اين دسررتورالعمل بوده و تخطي از آن  -1-5

 تخلف محسوب مي شود.

ستورالعمل ميزان  -2-5 شاوره را تعيين مي نمايد و  حداکثراين د سط مراکز م حق الزحمه قابل دريافت تو

مراکز مشررراوره حسرررب مورد و بنا به تشرررخيص خود مي توانند مبالغ پايين تري را به عنوان حق الزحمه 

 دريافت نمايند. 

شاوره را  -3-5 شاوره موظفند نرخ دريافت حق الزحمه م صرف کنندگان، مراکز م به منظور رعايت حقوق م

صات  شخ سب با م ست( متنا ستورالعمل ا ضميمه د ساس جدول تعرفه )که در قالب فايل اکسل تهيه و  بر ا

 قرار دهند.  در معرض ديد متقاضيانمشاوران تهيه و در مکان مشاوره 

است )طبق توافق طرفين( نحوه پرداخت حق الزحمه مشاور براي مشاوره درصدي بصورت مرحله اي  -4-5

 با تهيه گزارش انجام خدمات به طرف قرارداد حق الزحمه خود را دريافت مي نمايد.مشاور در هر مرحله 

در روش سرراعتي الزم اسررت تا ابتدا نرخ هاي متفاوت حق الزحمه مشرراوران به طور شررفاف به اطالع  -6-5

 اخذ گردد.  در پايان مدت زمان مشاورهو  پس از توافق طرفينمتقاضي رسيده و 

 خواهد بود.  رايگاناوره ساعتي )براي بار اول( نيم ساعت اول مش -7-5

مبلغ پايه حق الزحمه مشرراوران در روش سرراعتي هر سرراله با افزايش ميزان حداقل حقوق، افزايش  -8-5

سط دفتر  سال تو شاره، در ابتداي هر  صدر اال سل  صالح جدول اک خواهد يافت. ميزان اين تغيير پس از ا

 توسعه کارآفريني اعالم مي گردد.

عقد قرارداد در مشاوره درصدي الزامي است. نحوه پرداخت حق الزحمه مي بايست به طور شفاف در  -9-5

  قرارداد درج گردد.

در قراردادهاي مشاوره، به منظور حذف انحرافات و جلوگيري از پيچيدگي در محاسبه حق الزحمه،  -10-5

در زمان قرارداد پس از انجام مطالعات  بيني شرردهدر صررورتيکه ميزان سرررمايه گذاري طرح از ميزان پيش

تفاوت داشررت  %20تغيير نمايد، در حدي که نتايج محاسرربات نهايي سرررمايه گذاري با برآورد هاي اوليه تا 

 نکات قابل توجه( 5ماده 
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، مبلغ حق الزحمه %20الزحمه تغيير نخواهد کرد ولي به ازاي تغييرات بيش از )کاهش/افزايش( مبلغ حق

 ه در اين صورت درج اين نکته در قرارداد ضروري است. قابل بازنگري و تعديل خواهد بود ک

موضوع مشاوره و نحوه اخذ تعرفه  ،گزارشات مرتبط با مشخصات متقاضيان موظفند مشاوره مراکز -11-5

کارشررناسرران راي ماه يکبار ب 3ضررميمه(، تهيه و هر  جدولو... را در قالب جدول ثبت اطالعات مشرراوره )

 در اختيار ،حضررروري بازرسررري هايو در  نمايند ارسرررالاسرررتان دارات کل نظارت دبيرخانه هيات فني ا

  قرار دهند. کارشناسان ذيربط

باشد. وظيفه نظارت بر حسن اجراي تعرفه بر عهده هيئت فني و دبيرخانه آن )اداره کل استان( مي -12-5

 در صورت بروز تخلف، اقدام قانوني توسط دبيرخانه هيئت فني صورت خواهد پذيرفت.
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 (1 ضمیمه

  (Feasibility Study: FS) امکان سنجيمطالعه تعريف  -1-1

انجام مي شود و هدف آن حفاظت از هرگونه کسب و کار  ايدهيک درک قابليت اجراي مطالعه امکان سنجي جهت 

يک مطالعه کامل امکان سنجي سناريوهاي  .بوده و قبل از سرمايه گذاري صورت مي گيرداتالف در سرمايه گذاري 

ممکن براي چگونگي اجراي ايده را نيز مقايسه مي کند. مطالعه امکان سنجي شامل محاسبات، تحليلها و تخمين 

 هايي است که منعکس کننده پتانسيل سودآوري ايده کسب و کار مي باشند.

 

 امکان سنجي مطالعهسرفصل های 

  خالصه اجرايي 

 .قابل استفاده باشدبايد بعنوان يک سند مستقل  که امکان سنجي است مطالعهخالصه اي از تمامي بخش هاي کليدي 

 محصول/خدمت 

کاربري، مواد اوليه و اجزاء کليدي و منابع تهيه و ميزان دسترسي آنها،  ،مورد مطالعهت محصول يا خدمنوع و ماهيت توصيف 

 چگونگي آزمايش محصول

 فناوري 

 و نيازهاي تحقيق و توسعه تيا خدمول ارائه اطالعات فني و تخصصي بيشتر در مورد محص

 محيط بازار 

تعريف و توصيف بازارهاي هدف و شفاف سازي چگونگي بهره مندي مشتريان و مصرف کنندگان از مزايا و چرايي و چگونگي 

 خريداري کاال، محصوالت و خدمات

  رقابت 

استراتژيها و نقاط قوت و ضعف رقباي کليدي، موانع ، سهم بازار، منابع، بازارهاي هدف درتوصيف رقابت مستقيم و تير مستقيم 

  و تخمين زمان الزم براي تقليد ورود، وپژگي منحصر بفرد )مزيت( محصول/خدمت مورد مطالعه، امکان تقليد

 

 

 

 

  صنعت 

آن، انداز  چشمرشد و  ميزان اندازه، . شاملشرکت در آن فعاليت خواهد کرداست که صنعتي بخش تعريف و توصيف روشن از 

 تغييرات فرهنگي و مقررات عرضه و تقاضا و روندهاي آن، نيروهاي پيشران بازار آن نظير نوآوري،

 مدل کسب و کار 

 درآمد شرکت کسب چگونگي توصيف مدل و

  فروشبازاريابي و استراتژي 
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استراتژي هاي اساسي بازاريابي و فروش، همکاري هاي استراتژيک، استراتژي توزيع، استراتژي قيمت گذاري و حاشيه سود 

 و هزينه هاي مورد نياز بازاريابي مورد انتظار، 

  /عمليات نيازهاي توليد 

 توصيف و توضيح برآورد هزينه ها، ايجاد و ارائه محصوالت و خدمات نهايي

  نيروي انسانيمديريت و  

 .مهارتها و ميزان برآورد هزينه ها ،تجارب ،سوابق ،پست ها ،عناوين ،پرسنل ،فهرست مديرانپيش بيني 

  مالکيت معنوي 

 و عالئم تجاري بدست آمده کپي رايت ها ،توصيف خالصه اختراعات ثبت شده

 جهت انطباق با آنها  شرکت هاي برنامه وزباله  زيست محيطي و دفع هاي برنامهدر ارتباط با  کليدي دولت قوانين و مقررات

 )مقررات )قانوني/زيست محيطي 

جهت انطباق با  شرکت هاي برنامه زباله و زيست محيطي و دفع هاي در ارتباط با برنامه کليدي دولت قوانين و مقررات

 آنها 

  ريسک( مخاطره آميزعوامل مهم( 

 خطرات مهم بحران ساز رو در رو با شرکت و ارائه استراتژي هاي الزم و پيش بيني توصيف

  مالحظات زماني 

  شرکترويدادهاي مهم سرمايه گذاري ليست جدول زماني / فرصتي تهيه 

 پيش بيني هاي مالي 

 فرضيه هاي کليدي و اساسي  ارائهپيش بيني هاي مالي و 

 تأمين ماليسرمايه اي و استراتژي  ينياز ها 

 گذاران سرمايه سرمايه بازگشت و ميزان حقوق صاحبان سهام شرکت و زمان شروعپيش بيني و تعيين 

 توصيه نهايي 

 ايده کسب و کار توصيه هاي نهايي براي اجرا/عدم اجراي 

 

  

 (2ضمیمه 

 (Business Plan: BP) طرح کسب و کار تعريف -2-1

پيشنهادي را مشخص ميکند. اين سند بايد ضمن طرح کسب و کار سندي مکتوب است که جزئيات کسب و کار 

 .و کليه جوانب آن را ارزيابي کند ادهو نتايج پيش بيني شده را شرح د انتظارات ،تشريح موقعيت کنوني، نيازها

طرح کامل کسب و کار شامل استراتژيها و تاکتيک هاي شروع، رشد و پايداري کسب و کار بوده و به نحوه تأمين 

 ايه در مراحل مختلف نيز توجه دارد.مالي و جذب سرم
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 سرفصل های طرح کسب وکار

 

 معرفي 

 مشخصات متقاضي -

 مشخصات محل اجراي طرح -

 عنوان محصول يا خدمات -

 ظرفيت توليد ساالنه محصول -

 قيمت فروش کنوني هر واحد در بازار -

 ميزان سرمايه گذاري -

 ميزان اشتغال زايي طرح -

 طرحاعالم محرمانه بودن  -

 خالصه مديريتي 

 توصيف زمينه و موضوع اصلي کسب و کار -

 ماموريت و اهداف اصلي کسب و کار -

 فرصت و راهبرد -

 پروژه و بازار هدف -

 مزيتهاي رقابتي -

 سود دهي و توان جمع آوري آن -

 تيم کاري -

 براي آينده اطالعات مالي از وضعيت گذشته و برنامه ريزي -

 :تجزيه و تحليل صنعت 

 تجزيه و تحليل محيطي: -1

 محيط کسب و کار -

 فرهنگ -

 اقتصاد -

 تغييرات جمعيتي -

 تجزيه و تحليل بازار: -2

 اندازه بازار و نرخ رشد -

 بررسي روندهاي بازار -

 ساختار بازار -

 بررسي رقبا -

 تجزيه و تحليل عرضه و تقاضا -
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 بررسي فرصت صادرات و واردات محصول -

 بررسي قيمت -

 و تحليل فني: تجزيه 

 رويه ها و فرايندهاي توليد -

 تکنولوژي توليد -

 منحني عمر تکنولوژي -

 هزينه هاي دستيابي به تکنولوژي -

 دانش فني موجود در خصوص بهره برداري از تکنولوژي -

 پتانسيل نيروي انساني موجود در خصوص استفاه از تکنولوژي -

 دورنماي شرکت /شرح کسب و کار 

 تمعرفي شرک -

 چشم انداز و ماموريت ،اهداف -

 راهبردها )توليد، فروش و خدمات( -

 برنامه ها -

  معرفي محصول 

 معرفي محصوالت -

 مزيتهاي رقابتي محصوالت -

 معرفي آميخته بازاريابي محصوالت -

 برنامه عملياتي و توليد 

 فناوري و روش توليد مناسب -

 مراحل يا فرايند توليد -

 توليدنمودار فرايند  -

 برنامه کنترل کيفيت -

 برآورد فضاي مورد نياز طرح -

 برآورد امکانات و تاسيسات مورد نياز طرح -

 برآورد نيروي انساني مورد نياز -

 برآورد منابع مورد نياز -

 پيش بيني توليد و فروش محصول -

 ظرفيت کامل توليد -

 مواد اوليه و بسته بندي -

 :برنامه بازار يابي 

 تحليل بازارتجزيه و  -

 مشتريان
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o اندازه بازار و روندهاي آن 

o تخمين سهم بازار و فورش 

o ارزيابي آينده بازار 

o حساسيتها و تهديدها ،رقابت 

 راهبردهاي بازاريابي -

o قيمتگذاري 

o تبليغات 
o شيوه فروش 

o  توزيع 

o سياستهاي خدماتي و گارانتي 

 ساختار سازماني 

 تيم مديريت -

 منابع انساني -

 شرح وظايفها-

 حدود و اختيارات اعضاي تشکيالت -

 برنامه زمانبندي و عمليات 

 عمليات ساختماني و محوطه سازي -

 انتقال فناوري -

 اجراي تاسيسات الکتريکي و مکانيکي -

 خريد ماشين آالت توليدي -

 تهيه مواد اوليه -

 راه ا ندازي آزمايشي -

 راه اندازي تجاري -

 ارزيابي و مديريت خطر پذير 

 در نرخ بهره و نوسانات نرخ ارز تغييرات -

 قوانين و مقررات و سياستهاي اقتصادي -

 برنامه مالي 

 برآورد سرمايه ثابت و سرمايه در گردش -

 برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري و هزينه استهالک -

 برآورد هزينه توليد ساالنه -

 برآورد نحوه سرمايه گذاري -

 کنترل هزينه  -

 مرتبط ديگرو موارد  -
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 برنامه هاي طرح و توسعه 

 توسعه موقعيتها و وظايف  -

 فرآيندهاي جديد در زمينه توليد و بسته بندي -

 بهبود محصول و محصوالت جديد -

 ارزيابي کسب و کار 

ر کسب مستندات طرح کسب و کار يکي از ارکان اصلي در برقراري ارتباط با نهاده و سازماني مالي و اعتباري است بدين منظو

 و کار در بخش ذيل مورد ارزيابي قرار مي گيرند:

هدف از اجراي اين ارزيابي حصول اطميان از صحت مباني و شاخص هاي فيزيکي تاثيرات قوانين موجود در تهيه  :ارزيابي فني -

 ماشين االت، نيروي انساني متخصص، فناري و مولفه هاي عملياتي اجرا طرح است.

قيمت فعلي و پيش  ،از نظر عرضه، تقاضا : هدف از ارزيابي اقتصادي شناخت شاخص هاي يک کاالبازارارزيابي اقتصادي و  -

 بيني موارد فوق در يک دوره زماني معين و برآورد کمبود يا مازاد کاال در آن دوره زماني است.

و همچنين پيش بيني  : عبارت است از شناخت منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح و زمان باز پرداخت آنهاارزيابي مالي -

 رسرمايه گذاري مطلوب و سود آوري قابل انتظا ،خطرهاي احتمالي
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