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 نحوه نگارش طرح توجيهي

 عنوان طرح :
.......................................................................................................... 

 مدت زمان اجرای طرح :
.......................................................................................................... 

 مبلغ هزینه طرح :
.......................................................................................................... 

 محل اجرای طرح :
.......................................................................................................... 

 

 نام و نام خانوادگي طراح :
.......................................................................................................... 

 تاریخ :
.......................................................................................................... 

 شاني : ن
.......................................................................................................... 

 شماره تلفن :
.......................................................................................................... 

 بخش معرفي   -1
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 م و نشان متقاضيان :الف ( نا

 حقيقي :
 تجربه تحصيالت نوع پست / سمت نام و نام خانوادگي ردیف

     

 

 حقوقي :
 تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت تعداد و نوع سهام نوع شرکت نام شرکت

      

 

 

 نام و مشخصات سهامداران عمده :
 ممبلغ سها تعداد سهام درصد سهام سمت نام و نام خانوادگي ردیف

      

 

 ب( مشخصات محل اجرای طرح :

 * استان :

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

 

 * شهرستان :

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

 

 * بخش :

.......................................................................................................... 
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 * ابعاد و مساحت :

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

 

 * نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار :

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

 

 * فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلي ، نوع راه و جاده مربوطه :

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

 

 * امکانات تامين مواد و لوازم در محل :

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

 

 ر در منطقه :* امکانات تامين نيروی کار ماه

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

 

 * ترسيم کروکي زمين محل استقرار کسب و کار :

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

 

 

 

 

 ج( عنوان محصول یا محصوالت ) کاال / خدمات ( و ظرفيت توليد :
 قيمت فروش کنوني هر واحد در بازار واحد ظرفيت توليد ساالنه نام محصول ردیف
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 د( ميزان سرمایه گذاری :
 تسهيالت آورده سهامداران آورده کارآفرین سرمایه کل

    

 

 زایي طرح ) پيش بيني ( :و ( ميزان اشتغال 

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

 

 

 ه ( اعالم محرمانه بودن طرح ) در صورت لزوم ( :

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

 

 

 خالصه مدیریتي / اجرایي : -2

زمينه اصلي موضوع کسب و کار خود را توصيف کنيد . ماموریت و اهداف اصللي شلرکت   

شما چيست ؟ فرصت های موجود در این کسلب و کلار و راهبردهلای دسلتيابي بله آنهلا       

 کدامند ؟ بازار هدف خود را بطور خالصه تشریح نمایيد .

تيم عيت و جایگاه شما در آینده این کسب و کار و در ميان رقبا چگونه خواهد بود ؟ موق

کاری خود را معرفي نمایيد . نوع کسب و کار ) توليلدی ، خلدماتي ، تجلاری و ... ( خلود را     

مشخص نمایيد . نوع مالکيت حقوقي آن را مشخص نمایيد . سرمایه مورد نياز کسب و 

تامين مي کنيلد ؟ اطالعلات ملالي مهلم از وضلعيت گذشلته و        کار خود را از چه منابعي
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برنامه ریزی برای آینده از قبيل درآمد ، سلود خلالص ، دارایيهلا و تعلداد و نلوع سلهام را       

 مشخص نمایيد .

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

 

 

 رائه نمونه در کالس : ...............................................ا

 

 

 تجزیه و تحليل صنعت : -3

 

 الف ( تجزیه و تحليل محيطي :

 * محيط کسب و کار :

الزم بمنظور پشتيباني عمليات توليد در منطقه وجود دارد ؟ ) دفاتر حقلوقي ،  آیا خدمات 

یلا خلدمات و زیلر بنلای مناسلب بلرای کارکنلان و        عرضه کنندگان مواد مصرفي و ... ( . آ

خانواده های آنها وجود دارد ؟ ) محل اسکان ، فروشگاه ، مدرسه ، بيمارسلتان و ... ( چله   

روشهای حمل و نقلي در دسترس است ؟ آیا محل استقرار کسب و کار شما از نظر ضوابط 

 زیست محيطي و اصول ایمني مناسب است ؟

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

 

 * فرهنگ ) اعتقادات مذهبي ، فرهنگ مصرف ، آداب و رسوم ( :

آیا با فرهنگ ) ارزش ها ، باورها ، اعتقادات مذهبي ، فرهنگ مصرف و ... ( منطقه ای که 

شنایي دارید ؟ آیا فرهنگ منطقه ، کاالهای توليد شلده  کسب و کار شما در آن قرار دارد آ

/ خدمات ارائه شئه شما را مي پذیرد ؟ آیا فرهنگ منطقه مانع ایجاد ، توسعه و تلروی   

 بخشهایي از کسب و کار شما مي شود ؟ بررسي نمایيد . 

زی آیا مي توانيد بدون درنظر گرفتن موانع فرهنگي موجود ، کسب و کار خلود را راه انلدا  

 نمایيد ؟
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.......................................................................................................... 

 

 * اقتصاد :

در راه اندازی کسب و کار خود تا چه حد به عواملي از قبيل عالقمنلدی مشلتریان ، سلطح    

ده اید ؟ آیا توان خرید مشلتریان  درآمد آنها و نحوه دسترسي شان به محصوالت توجه کر

خود را در نظر گرفته اید ؟ آیا محصوالت شما با تلوان خریلد مشلتریانتان متناسلب ملي      

باشد ؟ تاثير تغييرات اقتصادی مانند توان خرید ، ماليت ، نرخ ارز و ... را در کسب و کلار  

 خود مشخص نمایيد .

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

 

 * تغييرات جمعيتي :

طح تغييرات جمعيتي مانند اندازه جمعيت ، توزیع ، ترکيب ، اشتغال ، سطح درآمد ، س

تحصيالت آحاد جمعيتي چه تاثيری بر کسلب و کلار شلما دارد ؟ آیلا تلاثير چلالش هلای        

زیاد جمعيت در سنين جوتني ، مهاجرت و اشلتغال را بررسلي   جمعيتي ایران مانند تراکم 

نموده اید ؟ تغييرات جمعيتي چه فرصتها و مخاطراتي را برای کسب و کار شلما بهملراه   

 خواهد داشت ؟

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

 

 زیه و تحليل بازار :ب ( تج

 * اندازه بازار و نرخ رشد :

اندازه بازار و نرخ رشد بازار را مشخص نمایيد . تخمين ها و برآوردهای رشد را با اسلتفاده  

از عواملي همچون روند صنعت ، تاثير فناوری های جدید ، روند های اقتصادی ، اجتماعي ، 

 .سياستهای دولت و نيازهای مشتریان انجام دهيد 

.......................................................................................................... 
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 * بررسي روندهای بازار :

بازار محصوالت خود را بررسي نمایيد . آیا این بازار در حال رشد است یلا رو بله تغييلرات    

سعه را دارد ؟ شاخصهای فناوری ملوثر بلر بلازار    مي رود ؟ آیا بازار شما پتانسيل رشد و تو

 کدامند ؟ عوامل فصلي موثر در بازار کدامند ؟ قوانين و مقررات موثر بر بازار کدامند ؟

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

 

 * ساختار بازار :

زار محصوالت خلود را ) انحصلاری ، رقلابتي ، بلين الملللي و ... ( مشلخص نمایيلد .        نوع با

) واحلدهای صلنعتي ، وارد کننلدگان ، توليلد کننلدگان ( را       فعاالن موجود در بازار 

شناسایي نمایيلد . عواملل کليلدی موفقيلت در بلازار کدامنلد ؟ آیلا تجزیله و         

بللازار را بلله مصللرف  ه ایللد ؟را بللرای ورود بلله بللازار انجللام داد SWOTتحليللل 

 کنندگان اصلي و جزئي تقسيم بندی نمایيد ؟

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

 ( SWOT) ذکر یک نمونه در خصوص آناليز 

 

 * بررسي رقبا :

تهدیدات احتمالي را که ممکن  ه کساني هستند ؟رقبای مستقيم و غير مستقيم شما چ

است از جانب آنها به شما برسد کدامند ؟ برتری ها و کاسلتيهای رقبلای شلما در زمينله     

هایي مانند مدیریت ، شبکه توزیع ، منابع مالي ، مزایای قيمت و مواردی از ایلن قبيلل   

وانيد بازار رقبای خلود  چيست ؟ وضعيت رقبای خود را در آینده مشخص نمایيد . آیا مي ت

توليلد کننلدگان فعللي ،     را تصاحب کنيد ؟ در مورد نحوه انجام ایلن کلار توضليح دهيلد .    

ظرفيت توليد آنها ، محل استقرار ، طرحهای توسعه ، تکنولوژیهای ملورد اسلتفاده ، سلال    

 تاسيس و بهره برداری آنها را بررسي نمایيد .

.......................................................................................................... 
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 * تجزیه و تحليل عرضه و تقاضا :

ميزان واردات محصول را به تفکيک اقالم و طي سالهای گذشلته بررسلي نمایيلد . عرضله     

کنندگان را بر حسب پارامترهایي مناسب ) ظرفيت توليد ، حجم فروش ، نلوع محصلول ،   

کيفيت محصول ، فاصله جغرافيایي ، نوع توليلد ، ميلزان تبليغلات و ... ( تقسليم بنلدی      

کنيد . عرضه را برحسب طرح های در دست اجرا ، پيش بيني زمان بهره برداری ، ظرفيت هر 

کدامو مواردی از این قبيل پيش بيني نمایيد . روند تقاضا را در گذشلته بررسلي و تحليلل    

 ا را پيش بيني کنيد .نمایيد . ميزان تقاض

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

 

 * بررسي فرصت واردات و صادرات محصول :

ميزان واردات و قيمت متوسط محصول وارداتي و نام محصول داخلي را در صورتي کله در  

 سال گذشته ( مشخص نمایيد . 5د ) در کشور موجود باش
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آیا به بازار جهاني و صلادرات فکلر ملي کنيلد ؟ برنامله شلما بلرای ورود بله بلازار جهلاني             

 چيست ؟

.......................................................................................................... 
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 * بررسي قيمت :

انتظار مشتری یکسان اسلت ؟ قيملت محصلوالت    آیا قيمت محصوالت ، با ارزش مورد 

خود را با توجه به مواردی از قبيل کيفيت ، محل و منطقله کسلب و کلار و ... در سلالهای     

 گذشته مقایسه و تحليل کنيد . روند تغييرات قيمت محصول را بررسي و تحليل نمایيد .

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

 

 ج ( تجزیه و تحليل فني :

 :( * رویه های توليد ) وضع موجود 

رویه های توليد خود را مشخص نمایيد . آیا شرکت / سلازمان شلما بلا رویله هلای برتلر       

موجود در صنعت آشنایي دارد ؟ رقبای شما از چه روشلهایي بلرای توليلد محصلوالت خلود      

تفاده مي نمایند ؟ آیا روشهای موجود برای توليد محصوالت شما مناسب مي باشند ؟ اس

آیا شرکت / سازمان شما روش یا روشهای توليد منحصلر بله فلرد و رقلابتي بلرای توليلد       

 محصوالت خود دارد ؟

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

 

 * تکنولوژی توليد :

آیا تکنولوژی مورد نياز شما در دسترس است ؟ آیا هزینه تهيله آن باالسلت ؟ آیابرنامله    

مشخصي برای تهيه تکنولوژی مورد نياز خود دارید ؟ مشخصات تکنولوژی مورد نظر شما ) 

مر تکنوللوژی فعللي   عداخلي / خارجي ، ظرفيت ، تامين قطعات و مواد اوليه ( چيست ؟ 

خود را چگونه پيش بيني مي کنيد ؟ عمر آن در مقایسه با تکنولوژی های موجلود چگونله   

است ؟ فرآیند توليد محصول خود را در این تکنولوژی شرح دهيد . آیا مي توان تکنولوژی 

دیگری را براحتي جایگزین تکنولوژی موجود کرد ؟ دانش فنلي و پتانسليل نيلروی انسلاني     

 را در بکار گيری تکنولوژی مورد نظر خود بررسي نمایيد . موجود

.......................................................................................................... 
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 دورنمای شرکت / شرح کسب و کار : –4

 * معرفي شرکت :

ي ، مشارکتي ، ... ( نوع کسلب و  مالکيت کسب و کار شما به چه صورتي است ؟ ) شخص

 کار شما ) توليدی ، خدماتي و ... ( چيست ؟ توليدات یا خدمات شما چيست ؟

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

 

 

 * سرمایه گذاران و سهامدارن اصلي :

 و سهامداران اصلي در کسب و کار شما چه کساني هستند ؟سرمایه گذاران 

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

 

 * دیدگاه / چشم انداز :

ر وضعيت و موقعيت شرکت / سازمان خود را در محيط آینده به چه صورتي مي بينيد ؟ د

موقعيت مورد انتظار خود و آن چيزی که شرکت / سازمان شما در آینده مي خواهلد بله   

 آن برسد ، توضيح دهيد .

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

 

 * ماموریت :

ي دهد ؟ به چه روشي بله نيازهلای مشلتریان    شرکت / سازمان شما به چه نيازی پاسخ م

 پاسخ مي دهيد ؟ چه چيزی شما را منحصر به فرد یا متمایز مي سازد ؟

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

 

 

 * اهداف اصلي :
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ه چه اهدافي بایلد برسلد ؟ تعریلف موفقيلت در     کسب و کار شما برای کسب موفقيت ب

 باشد ( SMARTکسب و کار شما چيست ؟ ) اهداف 

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

 

 * راهبردها یا استراتژی ها ) توليد / فروش / خدمات ( :

چگونه راه اندازی و اداره خواهد شد ؟ کسلب و کلار شلما چگونله رشلد       کسب و کار شما

 خواهد کرد ، راهبردهای دسترسي به اهداف اصلي چيست ؟

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

 

 

 * برنامه ها :

 تحقق راهبرد شرکت / سازمان شرح دهيد : برنامه های خود را ربای

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

 

 معرفي محصوالت ) کاال / خدمات ( : -5

 * معرفي محصول :

خصوصليات و   نام محصوالت خود را ذکر نمایيد . محصلوالت شلما محصلوالت شلما چله     

ویژگي هایي دارند ؟ موارد مصرف محصوالت شما چيست ؟ برای معرفي محصوالت خلود  

سابقه توليد یا ارائه محصول / خدمت را  به مشتریان از چه روشهایي استفاده مي کنيد ؟

 در داخل و خارج کشور بررسي کنيد ؟

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

 

 * مزیت های رقابتي محصوالت :

خصوصيات و ویژگيهای بارز و نوآورانه محصوالت قابل ارائله شلما چيسلت ؟ محصلوالت     

سازمان شما نسبت به محصوالت مشابه چه برتری ها و یلا کاسلتي هلایي درانلد ؟ بلرای      

ا ارائه خدمات چه تدبيری اندیشيده ایلد ؟ ) قيملت   کسب مزیت رقابتي در توليد کاالها ی
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پایين ، کيفيت محصلول ، انحصلار محصلول ( بلرای کسلب شایسلتگي محلوری در توليلد         

 محصوالت یا ارائه خدمات چه تدبيری اندیشيده اید ؟

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

 * معرفي آميخته بازاریابي محصوالت :

آیا برای توليد کاال یا ارائه خدماتي جدید به مشتریان برنامه ای دارید ؟ برای توزیع کاالها 

یا ارائه خدمات خلود چله شليوه هلایي را بکلار ملي گيریلد ؟ آیلا برنامله ای بلرای تبليلغ            

از چه روشها و کانالهلایي اسلتفاده ملي    محصوالت خود دارید ؟ برای تبليغ محصوالت خود 

 کنيد ؟ قيمت محصوالت خود را به چه شيوه ای تعيين مي کنيد ؟

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

 

 برنامه عملياتي و توليد : -6

 * فناوری و روش توليد مناسب :

تکنولوژی مورد نياز برای توليد محصول خود را مشخص نمایيد . روش توليد خلود را شلرح   

دهيد . آیا تکنولوژی و روش توليدی را که برگزیده اید بلا تلوان ملالي ، شلرایط محيطلي ،      

تغييلرات آینللده تکنوللوژی ، سياسللت هللای دوللت ، محلليط زیسلت و شللرایط اقتصللادی     

ي تکنولوژی مورد نيلاز خلود را بله منلابع خلارجي در نظلر       مطابقت دارد ؟ آیا درجه وابستگ

 گرفته اید ؟

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

 

 * مراحل و فرآیند توليد :

 . فرآیند توليد خود را بر اساس روش توليد مورد نظر خود ، شرح دهيد

مراحل توليد و ساخت محصوالت و جریان ورود مواد اوليه اصللي تلا مرحلله بسلته بنلدی      

محصوالت تشریح نمایيد . در مورد عواملي مانند نيروی انساني ، مواد اوليله و تکنوللوژی   

 در دسترس که بر فرآیند توليد شما تاثير گذارند ، توضيح دهيد .

.......................................................................................................... 
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 * نمودار فرآیند توليد :

فرآیند توليد محصوالت خود را در قالب نمودار یا جدول ) همراه بلا نلام دسلتگاه ، ملواد     

سلم  اوليه مورد استفاده ، نيروی انساني مورد نيلاز ف زملان هلر مرحلله از توليلد و ... ( ر     

 نمایيد .

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

 

 مورد نياز برای یکسال :* برآورد منابع توليد و 

در جدول زیر پلس از فهرسلت کلردن منلابع ، مقلدار الزم بلرای هلر محصلول را در جلدول          

 بنویسيد .

  وليد                          عنوان محصول                         منابع ت

  مواد اوليه مستقيم

  مواد اوليه غير مستقيم

  نيروی کار مستقيم

  نيروی کار غير مستقيم

  خدمات فني

  ساختمان  

  ماشين آالت

  تاسيسات

  وسایط نقليه

  امکانات ارتباطي

  انرژی

  سایر موارد
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 * روش و محل تامين منابع توليد :

 روش و محل تامين            

 منابع توليد

 سایر اطالعات خرید و تملک / اجاره تامين از

 خارج داخل

     

 

 * مواد اوليه و بسته بندی :

مواد اوليه مورد استفاده شما در توليد چه مشخصات و ویژگيهایي دارنلد ؟ نحلوه تحویلل    

چه صورتي است ؟ ميزان دسترسي به مواد اوليه به چه ميزان است ؟ نحوه  مواد اوليه به

 انبار شدن مواد اوليه و مواد بسته بندی به چه صورت است ؟

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

 

 نياز :برآورد نيروی انساني مورد * 

هر یک از بخشهای عملياتي و توليدی شرکت / سلازمان بله چنلد نفلر پرسلنل نيلاز دارد ؟       

مهارت و تحصيالت باید در چه سطحي باشد ؟ هزینه هلای پرسلنل بله تفکيلک گروههلای      

 کاری چقدر است ؟

 

 

ف
دی
ر

 

عنلللللوان 

پسللللللت 

 سازماني

تخصص یلا  

 تحصيالت

تعللللداد 

 نفر

متوسلللط حقلللو  و 

 مزایای ماهيانه 

حقو  و مزایای  متوسط

 پرداختي ساليانه
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 * پالن چيدمان پرسنل را در کنار ماشين آالت رسم نمایيد :

 

 * برنامه کنترل کيفيت :

کيفيت محصول خود را چگونه ارزیلابي ملي کنيلد ؟ چله روشلهایي را بلرای کنتلرل کيفلي         

خلود طلي    محصول خود در نظر مي گيرید ؟ مراحلي را کله بلرای کنتلرل کيفيلت محصلول     

خواهيد کرد ، توضيح دهيد . آیا استانداردهای کيفيت جهاني را در توليلد محصلول خلود در    

 نظر ميگيرید ؟

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

 

 * برآورد فضای موردنياز طرح :

رای بخشهای توليد و عمليات نياز دارید ؟ فضای مورد نياز برای بخلش  به چه ميزان فضا ب

 های اداری ، رفاهي ، کارگری و ... را مشخص نمایيد .

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

 طرح : * برآورد امکانات و تاسيسات مورد نياز

 

 زمين 
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 بهای کل بهای هر متر مربع نوع کاربری متراژ مورد نياز ردیف

 

     

     جمع کل

 

 

 

 

 تسطيح و محوطه سازی

قيمت هر متر یا متر  متراژ مورد نياز شرح عمليات

 مربع

 قيمت کل

    تسطيح و خاک برداری

    دیوار کشي

    خيابان کشي

    جدول بندی

    فضای سبز

    کينگپار

    روشنایي محوطه

    جمع

 

 

 

 ساختمانها

ف
ردی

نوع سازه  متراژ تعداد نوع ساختمان 

 اصلي

هزینه هر 

 متر مربع

هزینه 

 کل

 مالحظات
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       ساختمان توليدی 1

       ساختمان اداری 2

       ساختمان رفاهي 3

انبلللار ملللواد اوليللله و    4

 قطعات یدکي

      

       شدهانبار کاالی ساخته  5

       ساختمان پست بر  6

       ساختمان نگهباني 7

       ساختمان مسکوني 1

       سایر ... 9

       جمع کل

 

 

 ابزار آالت و وسایل فني و آزمایشگاهي

 هزینه کل هزینه واحد  تعداد اقالم موردنياز ردیف

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاسيسات

تعداد /  شرح تاسيسات ردیف

) مقدار 

 واحد (

هزینه 

یک 

 واحد

هزینه 

 کل

هزینه 

حمل و 

 نصب

جمع 

 کل

 مالحظات
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       حق انشعاب بر  

       ترانسفورماتور 

       کابل کشي 

       تابلوها 

سایر تجهيزات بر   

 رساني

      

       سيستم تهویه 

       ژنراتور 

       حق انشعاب آب 

حفر چاه و تجهيزات  

 الزم

      

       احداث منبع هوایي 

دستگاه تصفيه و  

 مخزن ها

      

       تانکر ها 

       کمپرسور ها 

       دیگ های بخار 

       سيستم فاضالب 

       سيستم اطفای حریق 

       سایر 

       جمع کل

 

 

 

 

 

 ماشين آالت و تجهيزات

ف
ردی

نام ماشين آالت  

 و تجهيزات

مشخصات 

 فني

ظرفيت 

 و قدرت

شرکت / 

 کشور سازنده

قيمت  قيمت هر واحد تعداد

 ارزی ریالي  کل
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  جمع کل

 

 وسایط نقليه

نام وسایط  ردیف

 نقليه

مشخصات 

 فني

کشور 

 سازنده

قيمت       تعداد

 ) ارزی (

هزینه های 

 داخلي ) ریالي (

 قيمت کل

 

        

     جمع

 

 اداری و کارگاهي 

شرح  یفرد

 وسایل

مشخصات  تعداد

 فني

قيمت یک 

 واحد

هزینه حمل  قيمت کل

 و نصب

جمع 

 کل

        

  جمع کل

 

 

 

 

 

 

 مواد اوليه و بسته بندی

ف
ردی

 

نام مواد 

 اوليه

مشخصات 

 فني

مصرف  محل تامين

 ساالنه

 قيمت کل قيمت واحد واحد

 خارج داخل
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 ارزی ریالي

          

  جمع کل

 

 حقو  و دستمزد مستقيم و غير مستقيم

حقو  و مزایای  تعداد محل خدمت عنوان شغل ردیف

 ماهانه

حقو  و مزایای 

 ساالنه

 توضيحات

       

   جمع کل

 

 آب و بر  و سوخت

ظرفيت مورد  واحد شرح ردیف

 انتظار

مصرف 

 ساليانه

هزینه هر 

 واحد

 مالحظات هزینه کل

       بر  مصرفي 1

       فيآب مصر 2

       گاز 3

       گازوئيل 4

       بنزین 5

       نفت 6

       جمع کل

 

 

 تعميرات و نگهداری

 مبلغ کل هزینهدرصد ) درصد از قيمت کل ابنيه ،  شرح ردیف
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 تجهيزات و لوازم (

  %2 ساختمان ها 1

  %4 ماشين آالت و تجهيزات 2

  %11 تاسيسات 3

  %21 وسایط نقليه 4

  %11 وسایل فني و آزمایشگاهي 5

  %21 وسایل اداری و کارگاهي 6

  جمع کل

 

 

 * طرح جانمایي :

در این صفحه فضای قابل دسترس را در مقياس کوچک ترسليم و محلل اسلتقرار توليلد ،     

 فروش ، انبار ، اداری و ... را مشخص نمایيد :

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

 

 برنامه بازاریابي   -7

 الف ( تحقيق و تحليل بازار :

 * مشتریان :

مشتریان شما چه کساني هستند ؟ چرا بازار به محصوالت شما نياز دارد ؟ این بازار تا چله  

ریدار اصلي به چله صلورتي   مدت به این محصوالت نياز دارد ؟ رابطه بين مصرف کننده و خ

 است ؟ مشتریان شما چه ویژگيهایي ) سن ، جنس ، سبک زندگي مستقل و ... ( دارند ؟

 

 

 

 انواع مشتری :

تقال کنندگان : معموال نگران منافع محدود خود هستند ) با توجه به دارایي خود خرید  -

 مي کنند (
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 ند سازندگان : به سودمندی و کاربردی بودنشان اهميت مي ده -

 سخت کوشان : بدنبال کاالهای زیبا مي گردند  -

منتقدان : انسانهای جا افتاده و محافظه کاری که بله کاالهلای داخللي اهميلت ملي       -

 دهند

 واقع گرا : دارای ذائقه فرهيخته بوده و برای کاالی سطح باال پول مي پردازند  -

 وظيفه شناس : بدنبال دوام و کارکرد خوب کاال مي باشند -

: کاالیي را خریداری مي کنند که خاص باشد ، تا کاالی خلود را بله رخ دیگلران    کامياب  -

 بکشند 

تجربه کنندگان : در تصميم گيری سرکش و عجول بوده و بله قصلد تجربله خلرج ملي       -

 کنند 

 

 

 * اندازه بازار :

اندازه بازار را مشخص کتيد و نشان دهيلد بلرآورد بلازار تلا چله حلد بله علواملي از قبيلل          

دی مشلتریان بله محصلوالت ، سلطح درآملد آن هلا و نحلوه دسترسلي شلان بله           عالقمنل 

 محصوالت خود توجه کرده اید  ؟

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

 

 تخمين سهم بازار و فروش :* 

از کلداميک از روشلهای بلرآورد    ر تقاضلا وجلود دارد ؟   برای محصول شما در بازار چه مقلدا 

از چه منابعي برای تعيين تقاضای بازار استفاده کرده اید ؟ روند تغيير  استفاده کرده اید ؟

تقاضا به چه صورت است ؟ عواملي را که ممکن است بر ميزان تقاضای بازار تلاثير گلذار   

 رآورد مي کنيد ؟باشد ، مشخص نمایيد . ميزان فروش خود را چقدر ب

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

 * ارزیابي آینده بازار :

در آینده چه سهمي از بلازار را بدسلت خواهيلد آورد ؟ بنگلاه شلما ، بلا توجله بله تعلداد          

ود ، امکان ورود رقبلای جدیلد ، الگلوی هزینله هلا و      مشتریان بالقوه ، واکنش رقبای موج
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قيمت ها و روندهای گذشته و روندهای مورد انتظار آینده فن آوری هلای در حلال شلکل    

گيری ، ميزان نوآوری بنگاه در عرصه های فناوری ، مدیریت ، بازار یابي و ... چه حجملي از  

 ئه نماید ؟محصوالت را خواهد توانست در سالهای آتي بفروشد یا ارا

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

 

 رقابت ، حساسيت ها و تهدید ها :* 

رقبای بنگاه و کسب و کار شما چه کساني هسلتند ؟ نقلاق قلوت و ضلعف رقبلای شلما       

؟ اگر فکر مي کنيد رقبایي وجود ندارند کله شلما    کدامند ؟ رقبایتان در چه سطحي هستند

 مي توانيد بخشي از بازار آنها را تصاحب کنيد , در مورد نحوه انجام این کار تو ضيح دهيد .

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

 

 اریابي :راهبردهای باز –ب 

 * قيمت گذاری :

چگونه برای محصوالت توليد شده خلود ، قيملت تعيلين خواهيلد کلرد ؟ هنگلام تعيلين        

قيمت برای محصول خود چه مسائلي را در نظر مي گيرید ؟ کداميک از روشهای ملدیریت  

در مقابل تغيير قيمتها به چه صورت واکنش نشلان ملي   قيمتها را بکار خواهيد گرفت ؟ 

 ه ترین عاملي که در قيمت گذاری محصوالت شما تاثير دارد ، چيست ؟دهيد ؟ عمد

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

 

 * تبليغات :

رسانه هایي را کهبلرای آگهلي و تبليغلات محصلوالت خلود بکلار ملي گيریلد ، کدامنلد ؟          

انالهایي که بمنظور جذب مشتری بکار گرفته اید کدامند ؟ آیا برای تبليغلات محصلول   ک

خود از متخصصين خارج از شرکت استفاده کرده اید ؟ در مورد توانایيها و شایستگي هلای  

 آنها توضيح دهيد .

.......................................................................................................... 
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 * شيوه فروش :

چه کساني محصوال شما را خواهند فروخت ؟ چه روشهایي برای فروش محصوالت خود بکار 

خواهيد گرفت ؟ آموزش فروشنده ها را چگونه برنامه ریزی ملي کنيلد ؟ چله روشلهایي را     

سليدگي ملي   برای پرداخت به مشتریان پيشنهاد مي کنيد ؟ چگونه به شکایت مشتریان ر

  کنيد ؟

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

 

 * توزیع :

آیا زنجيره کامل توزیع متعلق به شماست یا عوامل واسطه ای دیگر ، عوامل توزیلع را  

که از شرکت و محصوالت شلما در جامعله   بکار ميگيرند ؟ آیا کانالهای توزیع با تصویری 

وجود دارد سازگار است ؟ آیا بسته بندی محصوالت شما برای کانالهای توزیعي که در نظر 

گرفتيد ، مناسبند ؟ آیا کانالهای توزیع انتخابي شما از نظر هزینه مقرون به صرفه هستند 

 ؟

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

 

 * خدمات پس از فروش و گارانتي :

چه خدماتي را پس از فروش محصول خود به مشتری ارائه خواهيد کرد ؟ مهمترین ویژگي 

خدمات پس از فروش شما چيست ؟ نحوه اطالع رساني در مورد این خدمات چگونه است 

 ت برای شما مقرون به صرفه است ؟؟ آیا ارائه کردن این خدما

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

 

 

 ساختار سازماني : -1

 * تيم مدیریت و منابع انساني :

 مدیر کليدی شرکت چه کسي است ؟ در مورد سابقه او توضيح دهيد .

.......................................................................................................... 
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 هيئت مدیره و گروه مشاوران شامل چه کساني هستند ؟

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

 

 مشاوران حرفه ای شما چه کسي / کساني هستند ؟ ) حقوقدان ، مالي و ... (

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

 

 کارکنان ، عنوان پست سازماني ، تعداد نفرات و شرح وظایف آنها چيست ؟

 شرح وظایف تعداد نفرات ت سازمانيعنوان پس ردیف

    

 

* چارت سازماني شرکت خود را با توجه به تقسيم فعاليت ، وظلایف و کارهلا   

 رسم نمایيد .

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

 

 

 

 

 

 

 

 ليات :برنامه زمانبندی و عم -9

برای کليه مراحل پياده سازی طرح کسب و کار و عمليات و فعاليت هایي نظير عمليلات  

ساختماني ، محوطه سازی ، انتقال فناوری ، خرید ماشين آالت و دسلتگاهها ، راه انلدازی   
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آزمایشي ، راه اندازی تجاری و تهيه مواد اوليه تلا سلاخت ، پليش بينلي زملاني را انجلام       

 دهيد.

حل اجرای طلرح  مرا ردیف

 کسب و کار

زود تللللللرین 

 زمان شروع

زود تللللللرین 

 زمان خاتمه

دیلللر تلللرین  

 زمان شروع

دیلللر تلللرین  

 زمان خاتمه

زملللللللان 

 شناوری

انجام مطالعات پيش  1

از سلللرمایه گلللذاری و 

 نوشتن طرح توجيهي

     

کسللب مجوزهللای الزم  2

و اقدام جهت تلامين  

 منابع مالي الزم

     

تلللللامين خلللللدمات  3

 مهندسي

     

خریللد زمللين و آمللاده  4

 سازی

     

      انتخاب و معرفي طرح 5

      تجهيزات کارگاه 6

عمليللات سللاختمان و  7

 محوطه سازی

     

سفارش خرید ماشلين   1

 آالت

     

      تامين تاسيسات 9

نصلللب و راه انلللدازی   11

 ماشين آالت

     

      استخدام و آموزش 11

      شيبهره برداری آزمای 12

      توليد آزمایشي 13

زمللان الزم بللرای اخللذ   14

 مجوز بهره برداری

     

تاخير های پيش بينلي   15

 نشده

     

 بازاریابي و مدیریت خطر پذیری : -11

در این بخش مشخص کنيد ، از وارد شدن در چه زمينه هایي باید پرهيز کنيد ؟ با مشکالتي 

کاری ، تغييرات فناوری ، تغيير سليقه و عادات مشتریان و مانند تغييرات در نرخ بهره ، بي
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تغيير قوانين و مقررات چگونه برخورد مي کنيد ؟ با مشکالت مربوق به توليد ، کيفيلت و  

خسارات احتمالي که توليد را متوقف مي سازد و زمانهلای ناشلي از طلوالني شلدن زملان      

 نند بيمه نمودن تجهيزات و ... (طراحي و توسعه محصول چگونه برخورد مي کنيد ؟ ) ما

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

 

 برنامه مالي : -11

 * برآورد سرمایه ثابت :

 مبلغ شرح

  زمين

  محوطه سازی

  ماشين االت و تجهيزات و وسایل آزمایشگاهي

  ساتتاسي

  وسایل حمل و نقل

  وسایل دفتری

  درصد اقالم باال ( 11اقالم پيش بيني نشده ) 

  جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 * برآورد هزینه های قبل از بهره برداری :

 مبلغ شرح

 هزینه های تهيه طرح ، مشاور ، اخلذ مجلوز ، حلق ثبلت هلا ،      
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 قراردادهای بانکي و ...

  دستمزد ساليانه (حقو  و  %2هزینه آموزش پرسنل ) 

روز هزینله هلای آب و    15توليد آزمایشلي )  هزینه راه اندازی 

 بر  و سوخت و مواد اوليه (

 

  جمع کل

 سرمایه ثابت = ) هزینه های سرمایه ای + هزینه های قبل از بهره برداری (

 

 

 * برآورد سرمایه در گردش :

 مبلغ شرح
  مواد اوليه و بسته بندی

) یک ملاه هزینله حقلو  و آب و بلر  و تلفلن و      تنخواه گردان 

 سوخت و مواد اوليه و ... (

 

  موجودی کاال

  جمع کل

 

 

 * نحوه سرمایه گذاری :

 شرح
 تسهيالت بانکي سهم متقاضي

 درصد مبلغ درصد مبلغ

 71  31  سرمایه ثابت  

 71  31  سرمایه در گردش

 کل سرمایه گذاری
 31  71 

 هالک :* برآورد هزینه است

 هزینه استهالک ساليانه درصد ارزش دارایي شرح

  %7  محوطه سازی
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  % 7  ساختمان

ماشلللللللللللين آالت و 

تجهيزاتلللللو وسلللللایل  

 آزمایشگاهي

 
11 % 

 

  % 11  تاسيسات

  % 25  وسایل حمل و نقل

  % 21  وسایل دفتری

  جمع کل

 

 * هزینه توليد ساالنه : 

 مبلغ شرح

  ه بندیهزینه مواد اوليه و بست

  هزینه حقو  و دستمزد

  هزینه ) آب ، بر  ، انرژی (

  هزینه تعميرات و نگهداری

  اقالم باال ( % 5هزینه پيش بيني نشده ) 

  اقالم باال ( % 1هزینه اداری و فروش ) 

  هزینه تسهيالت مالي ) سود یکسال تسهيالت بانکي (

  بت (در هزار سرمایه ثا 2هزینه بيمه کارخانه ) 

  هزینه استهالک

هزینله هلای قبلل از بهلره      % 21هزینه استهالک قبل از بهلره بلرداری )   

 برداری (  

 

  جمع کل

 * برآورد قيمت تمام شده محصول :

 ميزان توليد ساليانه ÷ قيمت تمام شده محصول = جمع هزینه های توليد ساليانه 

.......................................................................................................... 
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 * قيمت فروش محصول :

قيمت فروش محصول بر اساس متوسط قيمت کاالهای مشابه در بازار در نظر گرفته مي 

 شود .

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

 

 * محاسبه هزینه های ثابت و متغير :

 شرح هزینه
 هزینه ثابت هزینه متغير

 هزینه کل
 درصد مقدار درصد مقدار

  1  111  مواد اوليه و بسته بندی

  65  35  حقو  و دستمزد

  21  11  هزینه انرژی ) آب ، بر  ، سوخت (

  21  11  تعميرات و نگهداری

  15  15  پيش بيني نشده

  1  111  اداری و فروش

  111  1  هزینه تسهيالت مالي

  111  1  بيمه کارخانه

  111  1  هزینه استهالک

  111  1  استهالک قبل از بهره برداری

      جمع کل

 

 

 

 * فروش کل :

 = قيمت فروش محصول × فروش کل = ميزان توليد ساليانه 

.......................................................................................................... 
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 تعيين نقطه سر به سر :* 
 =   هزینه متغير هر واحد توليد ( –قيمت فروش ÷ ) نقطه سر به سر = جمع هزینه های ثابت توليد در 

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

 

 * تعيين مبلغ فروش در نقطه سر به سر :
 =  جمع هزینه متغير ( –فروش کل ÷ ) مبلغ فروش در نقطه سر به سر = جمع هزینه های ثابت 

باشد بهتر است و نشان دهنلده درصلد   یک  توضيح اینکه این نسبت هر چه کوچکتر از عدد

 ظرفيت توليد در نقطه سر به سر است .عملکرد نسبت به 

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

 

 * سود و زیان ویژه :

 = جمع هزینه های توليد  –سود و زیان ویژه = فروش کل 

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

 

 * ارزش افزوده خالص و ناخالص :
 =  انرژی + هزینه تعميرات و نگهداری () مواد اوليه و بسته بندی +  –ارزش افزوده ناخالص = فروش کل 

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

 =  استهالک قبل از بهره برداری –استهالک  –ارزش افزوده خالص = ارزش افزوده ناخالص 

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

 

 * بازده فروش :

 =  فروش کل÷ ژه به فروش ) بازده فروش ( = سود ویژه نسبت سود وی

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

 * بازده کل دارایي : 

 کل دارایي ها = ÷ نسبت سود ویژه به کل دارایي ) بازده دارایي ( = سود ویژه 

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



http://aminarticle.com/ 32 

 

 * سرمایه ثابت سرانه : 

 تعداد پرسنل = ÷ سرمایه ثابت سرانه = سرمایه ثابت 

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

 

 * سرانه کل سرمایه گذاری :

 تعداد پرسنل =÷ سرانه کل سرمایه گذاری = کل سرمایه گذاری 

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

 

 * نرخ بازدهي سرمایه :

 کل سرمایه گذاری = ÷ = ) هزینه تسهيالت مالي + سود و زیان ویژه (  نرخ بازدهي سرمایه

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

 

 * دوره برگشت سرمایه :

 =  جریان نقدی ورودی ساالنه÷ دوره برگشت سرمایه = کل سرمایه گذاری 

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

 

 

 برنامه طرح و توسعه : -12

آیا تحقيقات قبل از توليد و توزیع محصول را انجام داده اید ؟ برای توسلعه محصلول در   

ها و مکمل هایي برای محصوالت خلود در نظلر   آینده چه برنامه هایي دارید ؟ چه جانشين 

گرفته اید ؟ سهم برنامه های طرح و توسعه در فعاليتهای شرکت شلما چقلدر اسلت ؟ و    

آیا در این زمينه سرمایه گذاری خاصي انجام داده اید ؟ روش خود را برای دریافت بلازخورد  

انجام بهبودهای جهشلي  از مشتریان شرح دهيد . روش خود را برای خود ارزیابي سازماني و 

 و بهبود مستمر شرح دهيد .

.......................................................................................................... 
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 پيشنهادها : -13

در این بخش پيشنهادات موجود در زمينه سرمایه مورد نياز ، نحوه جملع آوری سلرمایه ،   

، برگشت سرمایه ، جذب تيم مدیریت ، اخذ مجوزهایالزم و ملواردی از ایلن    مصرف وجوه

 قبيل مطرح مي گردد .

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

 

 ارزیابي کسب و کار : -14

از ارکان اصلي در برقراری ارتباق بلا نهادهلا و    از آنجایيکه مستندات طرح کسب و کار یکي

سازمانهای مالي و اعتباری اسلت ، بلر ایلن اسلاس سلخت نيازمنلد اعملال بازخوردهلای         

تکميلي مي باشد . برای این منظور ارزیابي های ویژه ای در این بخلش بلرای غنلي سلازی     

 طرح کسب و کار ارائه شده است که به شرح ذیل مي باشد :

 

 ني :ارزیابي ف -1

هدف از اجرای این ارزیابي حصول اطمينان از صحت مباني و شاخصهای فيزیکي ، تاثيرات 

قوانين موجود در تهيه ماشين آالت و نيروی انساني متخصلص ، فنلاوری و مولفله هلای     

 عملياتي اجرای طرح است .

 

 مولفه های موثر در ارزیابي فني طرح کسب و کار :

 شرکت و سابقه آن -

 حمحل اجرای طر -

 مدیریت شرکت -

 جنبه های قانوني -

 ویژگيهای اساسي طرح  -

 الف ( هدف از اجرای طرح

 ب ( ظرفيت ) اسمي و توليدی طرح (
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 ج ( ظرفيت ماشين آالت انتخابي

 د ( مواد اوليه و امکانات تهيه 

 ه ( طرح توليد

 و ( بررسي تکنولوژی توليد و قراردادهای فني

 ز ( روش توليد 

 ح ( کنترل کيفيت 

 تعداد نفرات اشتغالزایي شده  د (

 ق ( برنامه زمانبندی 

 ی ( پيش بيني ظرفيت توليد در زمان بهره برداری

 

 چگونگي انجام ارزیابي فني طرح کسب و کار :

فرآیند بررسي و ارزیابي فني طرح کسب و کلار بلا بررسلي تکنوللوژی هلای ملوثر در توليلد        

ی سلاخت ، بلرآورد هزینله هلایي نظيلر :      محصول مورد نظر شروع شده و به برنامه کاربرد

ثابت ، سرمایه گذاری ، جاری توليد ، راه اندازی و توليد آزمایشي ختم مي شلود . بلر ایلن    

اساس برای ارزیابي فني طرح ابتدا قابليت اجرای طرح یا پروژه خود را از نظلر فنلي بررسلي    

تلف فنلي بلرای اجلرای    نمایيد . پس از بررسي های بعمل آمده راهبردها و راهکارهای مخ

طرح خود را شناسایي و تدوین نمایيد و در گام آخر زمينه های تخمين و انتخلاب بهتلرین   

 راهبرد فني برای ساخت و توليد محصول خود را انتخاب کنيد .

 از مراحل ذیل برای یک انتخاب موثر مي توان استفاده نمود :

 يد انتظارات فني برای اجرای طرح را بدرستي تعریف کن -

 راهکارهای دسترسي به انتظارات خود را ليست کنيد  -

 هریک از راهکارها و فناوری های مورد انتظار را جداگانه بررسي نمایيد -

 الف ( احتمال دسترسي          

 ب ( پيامدهای پياده سازی          

 ج ( نقاق قوت و ضعف         

 ای موجود را موازنه کنيد با توجه به چشم امداز و اهداف اصلي خود راهکاره -
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به دور از رویکردهای منفي تصميم گيری ) حساسيت به یک نوع فناوری خلاص ، توجله    -

 به گزارشات شگفت انگيز ( انتخاب خود را انجام دهيد

 پس از انتخاب هوشمند فناوری مورد نياز جداول ذیل را برای بررسي بهتر تدوین نمایيد:

 مایه گذاری ثابت و درگزدش مورد نيازجدول سرمایه گذاری : شامل سر -1

 جدول نحوه تامين منابع مالي -2

شرح تفصيلي مولفه های موثر در این ارزیابي بصورت جامع در بخش های قبل ارائه شده 

 است

 

 ارزیابي اقتصادی و بازار  : -2

از ارزیابي اقتصادی عبارت است از شناخت شاخصهای یک کاال از نظر عرضه ، تقاضا  هدف

مت فعلي و پيش بيني موارد فو  در یک دوره زماني معين و برآورد کمبود یا مازاد ، قي

 کاال در آن دوره زماني 

 

 مولفه های موثر در ارزیابي اقتصادی :

 برآورد ميزان توليد توسط سایر توليد کنندگان ) پيش بيني عرضه ( -1

 اض (برآورد نياز و کشش بازار در خصوص کاالی مورد نظر ) پيش بيني تق -2

 تخمين صرفه جویي ارزی به سبب کاهش یا عدم واردات -3

 تخمين درآمد ارزی به سبب صادرات -4

 تجزیه و تحليل وابستگي مواد اوليه -5

 

 چگونگي اجرای ارزیابي اقتصادی طرحهای کسب و کار :

دستيابي به یک ارزیابي اقتصادی اثر بخش نيازمند رعایت موارد متعددی است که در ذیل 

 شده است : به آنها شاره

 شناخت محصوالت توليدی و بررسي موارد استفاده آن -

 مشخصات اقتصادی محل اجرای طرح  -

 وضعيت بازار محصول در سالهای گذشته -

 پيش بيني بازار محصول برای دوره مورد بررسي -
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 الف ( پيش بيني عرضه بر اساس توليدات داخلي و واردات

تبف تعميم روند گذشته تقاضا ، مصرف ب ( پيش بيني تقاضا با استفاده از روشهای مخ

سرانه ، مقایسه بلين الملللي ضلرایب فنلي ، سلليقه مصلرف کننلدگان و تغييلر الگلوی          

 مصرف.

 ج ( پيش بيني نياز ها ) مقایسه عرضه و تقاضا (

 د ( پيش بيني امکانات توليد در آینده 

 ه ( مقایسه پيش بيني امکانات توليد و تقاضا در آینده

 بازار محلي شامل :بررسي وضعيت  -

 استان ( –الف ( وضعيت تقاضای محصوالت توليدی در بازار منطقه ) شهرستان 

 مواد اوليه و چگونگي تامين آنها -

 بررسي قيمت ها و چگونگي توزیع محصول توليدی در بازار -

 برنامه فروش  -

 الف ( برنامه بازاریابي 

 ب ( برنامه تبليغات

 ج ( برنامه هزینه های فروش

 گزارش نهایي مطالعه بازارتهيه  -

 

 ارزیابي مالي : -3

هدف از تهيه برنامه مالي و ارزیابي مالي طرح کسب و کار ، شناخت منابع مالي مورد نياز 

برای اجرای طرح و زمان بازپرداخت آنهاست . عالوه بر آن ارزیابي مالي طرح کسب و کار ، 

وری قابل انتظار را بله شلما   ریسک های احتمالي ، سرمایه گذاری مطلوب و ميزان سود آ

 نشان خواهد داد .

 

 مولفه های موثر در ارزیابي مالي :

 محاسبه جریان نقدینگي -1

 زمانبندی جریان نقدینگي -2

 تهيه طرح احتمالي برای هزینه های غير قابل پيش بيني  -3
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 استاندارد سازی و تنظيم صورت های مالي -4

 نحوه تامين مالي و سایر اطالعات کمکي -5

 

 ای ارزیابي مالي طرح های کسب و کار :چگونگي اجر

بررسي نقطه سر به سر یکي از روش هایي است که مي توان برای ارزیابي مالي طرح کسب 

 و کار به کار گرفت .

نقطه سر به سر حجم فروشي را که کلارآفرین بلرای پوشلش کلل هزینله هلا احتيلاج دارد        

وش ارزش فعللي و روش  مشخص مي کند . روش هلای دیگلر ، دوره برگشلت سلرمایه ، ر    

گردش وجوه نقد تنزیل شده است . در روش دوره برگشت سرمایه مدت زملان الزم بلرای   

، بازیافت و بازگشت مبالغ سرمایه گذاری اوليه اندازه گيری مي شود . روش ارزش فعلي 

ارزش کنوني جریان نقدی که در آینده از طریق سرمایه گذاری به دست مي اید را محاسبه 

د و روش گردش وجوه نقد تنزیل شده ) نرخ بازده داخلي ( نرخلي را کله در آن ارزش   مي کن

فعلي دریافت ها از یک پروژه با ارزش فعلي سرمایه گذاری برابلر اسلت را محاسلبه ملي     

 کند.

 


