
 ویژگی های
 بیزنس پلن عالی یک 



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



 بیزینس پلن چیست؟
 

در زبان فارسی از بیزینس پلن به عنوان طرح اقتصادی یا طرح کسب 
بیزینس پلن سندی است که جهت و استراتژی . و کار یاد می شود

یک بیزینس پلن به طور . های یک شرکت را مشخص می کند
 :معمول

 
هدف یک شرکت و نیازهای آن را شناسایی می ( مشتریان)بازار •

 کند
 محصوالت و خدمات شرکت را به این مشتریان ارائه می دهد•
توضیح می دهد که چگونه محصوالت شرکت به بازار عرضه •

خواهد شد تا مشتریان بیش تری به سمت محصوالت جذب 
 .شود

یک طرح اقتصادی خوب، مبتنی بر دانش و تحقیقات واقعی است و 
آگاهی کافی درباره خواسته مشتری دارد و مشخص می کند که 

آن ها همچنین اهداف مالی و . چگونه می تواند از آن ها استفاده کرد
غیر مالی را برای هر گروه از مشتری ها که از محصوالت استفاده می 

 .کنند را مشخص می کنند



 ویژگی های اساسی یک بیزینس پلن عالی
 

اعتماد سرمایه بتوانید تا کمک می کند یک طرح اقتصادی خوب 
.  کنیدگذاران، سهام داران و همچنین بانک ها را برای اعطای وام جلب 

فرد یا گروه اجرا کننده طرح، به دهید که در طرح اقتصادی باید نشان 
بیزینس پلن خود کامال متعهد خواهند بود و از طرفی دانش، مهارت و 

اعتماد به نفس کافی را برای دستیابی به اهداف تعیین شده را در 
 :های اصلی یک بیزینس پلن عالی عبارتند ازویژگی .دارنداختیار 

 
 نام شرکت و شرح کامل بیزینس•
 تحلیل و آنالیز دقیق بازار و رقبا•
توضیحاتی در رابطه با آنکه چه مسائلی این بیزینس را از سایرین •

 متمایز می کند
 شرح کامل برنامه بازاریابی•
 سازمانی شرکت و قوانین داخلی( چارت)ساختار •
 طرح جامع منابع انسانی•
 تجزیه و تحلیل نیاز های مالی و تجهیزات مورد نیاز•
 داده های مالی کلیدی صاحبین طرح•
 
 



برای اینکه بتوانید یک بیزینس پلن عالی در اختیار داشته باشید باید 

شما می تواند شامل هر جنبه ای اهداف .کنیداهداف خود را مشخص 

 :در ادامه چند مثال را بررسی می کنیم. از بیزینس پلن شما باشد

مقدار مشخصی از سرمایه خود را افزایش دهید، : امور مالی•

 .اهداف نقدی خود را تغییر دهید، سودآور شوید

محصوالت جدید ارائه دهید، خدمات جدید پیشنهاد : عملیات•

 .درصد افزایش دهید Xدهید، کارایی محصوالت را 

کارمندان با مهارت خاص را پیدا کنید، یک پروتکل : منابع انسانی•

 .جدید ایجاد کنید، یک سیستم دقیق ارزیابی کارمند معرفی کنید

یک نام تجاری منحصر به فرد ایجاد کنید، : فروش و بازاریابی•

برنامه بازاریابی خود را توسعه دهید، اهداف فروش را مشخص 

 .کنید

اهداف بیزینس پلن عالی، قابل اندازه گیری 
 هستند



 ویژگی های نوشتاری یک بیزینس پلن عالی
 

اگر بیزینس پلن شما در ذهنتان است، خیلی سخت می توانید وام 
دهندگان، سرمایه گذاران و سهام داران را متقاعد کنید که شرکت شما 

. معتبر است و بودجه آن به طور دقیق مورد استفاده قرار می گیرد
سند مکتوب است که توضیح می دهد شما بیزینس پلن در واقع یک 

چه در سر دارید، می خواهید چه چیزی را بدست آورید و چگونه می 
 .  خواهید خطرات موجود را پست سر بگذارید

بسیاری از کارآفرینان نوشتن یک بیزینس پلن را امری سخت قلمداد 
می کنند که باید صدها صفحه نگارش کنند و این در حالی است که 

دلیل اصلی . این سند باید به صورت مختصر اما ساختار یافته ارائه شود
این امر آن است که استفاده کنندگان و خوانندگان این طرح باید 

حقیقت امر . بتوانند به سادگی آن را مطالعه کنند و آن را ارزیابی کنند
آن است که هیچ فرمول مشخصی برای نوشتن یک بیزینس پلن 

با این حال شما باید نشان دهید که به سرمایه ای که . وجود ندارد
بدست خواهید آورد متعهد هستید و آن را با استفاده از مهارت، اعتماد 

 .به نفس و دانش کافی مورد استفاده قرار خواهید داد
 
 



 اشتباهات بزرگ در نوشتن بیزینس پلن
 

بسیاری از افراد ممکن است در هنگام نوشتن بیزینس پلن خود، نکاتی 
را وارد کنند که حقیقت ندارد و صرفا به منظور جلب توجه سرمایه 

هرگز نباید در بیزینس پلن خود که جمله مواردی از .شودگذاران نگارش 
 :آن را جای دهید

توجه داشته باشید هرگونه پیش بینی یا . پروازانه ننویسیدبلند •
 .فرضیه ای را که مطرح می کنید، باید قابلیت توجیه داشته باشد

اگر فروش شما دارای نوسان است و . مخفی نکنیدرا مشکالت مالی •
میزان درآمد شما در بازه های زمانی مختلف متفاوت است، حتما 

آن را با سرمایه گذاران و وام دهندگان در میان بگذارید تا شاید 
. بتوانید با یک برنامه پرداخت منعطف این اختالف را جبران کنید
اگر بتوانید چنین شفاف به سرمایه گذاران گزارش دهید، بدون 

شک می توانید نظر آن ها را جلب کنید و این می تواند بزرگ ترین 
 .دارایی شما باشد

برنامه های بازاریابی خود را اطالعات مدیران شرکت را پنهان نکنید، •
با پنهان کاری مخفی نکنید و پیش بینی های غیر معقول یا ناقص 

 .را ارائه ندهید
 



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


