
    چيست؟) business plan(طرح تجاري يا بيزينس پلن

طرحِ تجاري يك سند نوشته شده است كه شما را به عنوانِ يك كارآفرين با تمامِ عناصرِ دروني و بيرونيِ مربوط به 
 هاي گيري كند و بر تمامِ تصميم فعاليت كارآفرينانه كه در شروعِ يك فعاليت كارآفرينانه موجود است، آشنا مي

هاي كاربردي  اي از بخش طرحِ تجاري معموالً مجموعه. مدت درطيِ سه سالِ اوليه نظارت دارد  طوالني يا كوتاه
  .شود ي راه تشبيه مي عموماً طرحِ تجاري به نقشه. مثلِ بخشِ بازاريابي، مالي، توليدي، و منابعِ انساني است

طور به  روم؟ و چه اكنون من كجا هستم؟ به كجا مي هم: قبيلِ ي راه به سؤواالتي از بنابراين طرحِ تجاري مانند نقشه
   .دهد جا بروم؟ جواب مي آن

اگر . توانيم اهميت آن را درك كنيم ي راه نگاه كنيم، احتماالً بهتر مي اگر ما به طرحِ تجاري به عنوانِ يك نقشه
گي كنيد، تعدادي راه براي عبور وجود رانند) براي سفر يا مأموريت(فرض كنيم شما سعي داريد از تهران به مشهد 

درست مانند مسافر، كارآفرين بايد قبل . ي متفاوتي خواهند داشت دارد كه هريك مدت زمانِ عبور و هزينه
   .آوري كند سازيِ طرحِ سفر بعضي تصميمات مهم را گرفته و اطالعات جمع ازآماده

ريِ اتومبيل، شرايط آب و هوا، وضعيت جاده، مناظرِ ديدني، ي سفر، فاكتورهاي بيروني مثلِ تعميرِ اضطرا در برنامه
اين عوامل اساساً توسط مسافر، غيرِ قابلِ كنترل . قابلِ مالحظه هستند …زمينِ مناسب براي اردو زدن، و 

 به همين ترتيب كارآفرين بايد فاكتورهاي خارجي مثلِ. باشند، اما بايد در طرح و برنامه در نظر گرفته شوند مي
  .آوريِ جديد را در نظر بگيرد قوانينِ جديد، رقابت، تغييرات اجتماعي، تغييرِ نيازهاي مصرفي و يا فن

ها،  رس دارد، چه مدت زماني دارد، انتخابِ اتوبان مقدار پول در دست چه : ي اين كه از طرف ديگر، مسافر درباره
ي نوپا تا حدي برتوليد،  كارآفرين در يك فعاليت كارآفرينانه مشابه آن. كنترل دارد …ها، مناظر، و  ها، اردوگاه جاده

   .فروش، و كارمندانش كنترل دارد
هايي را برود، در چه اردوگاهي بماند، چه مدتي در  چه راه: گيريِ اين كه مسافر بايد تمامِ اين عوامل را در تصميم

ي نقليه كنار بگذارد، چه كسي  داريِ وسيله نگهشده بماند، چه مدت زمان و چه مقدار پول براي  انتخاب  محلِ
در حالِ حاضر : دهد كه ي سفر به اين سه سؤوال پاسخ مي لذا طرح و برنامه. در نظر بگيرد …رانندگي كند و 

از منابعِ  جا بروم؟ سپس مسافرِ مثالِ شما خواهد توانست تصميم بگيرد كه  گونه به آن روم؟ و چه كجايم؟ به كجا مي
   .خواهد، تا طرح و برنامه با موفقيت پايان پذيرد ا منابعِ جديد چه مقدار پول ميموجود ي

ي هر  ريزي در مراحلِ اوليه برنامه. پذيرد ريزي، فرآيندي است كه در يك فعاليت اقتصادي هرگز پايان نمي برنامه
از بازار، محصولِ توليدي، يا  هرگاه كارآفرين درك و احساسِ بهتري. ي نوپا بسيار مهم است فعاليت كارآفرينانه

. تر خواهد بود خدمات دادوستد شده، تيمِ مديريت، و نيازهاي ماليِ فعاليت كارآفرينانه پيدا كند، در اين راه موفق
ريزي به عنوانِ جستجوهاي  رسد، برنامه زماني كه فعاليت كارآفرينانه از مراحلِ اوليه به يك تجارت كامل مي

 تجاريِ كوتاهمديريتي به جهت كند مدت يا بلندمدت، ادامه پيدا مي رسيدن به اهداف.   
وكارِ   كسب. روز كنيد وكارِ خود را به  ي كسب وكارِ خود، اطالعات جديد كسب كنيد و برنامه در طولِ فعاليت كسب

  .ه تكامل برسدي رشد و توسعه، مانند موجودي زنده ب اندازي به مرحله ي راه شما بايد در گذرِ كار از مرحله
هاي فروش كم و  هاي توليد، و برنامه هاي نيروي انساني، طرح هاي بازاريابي، برنامه در هر سازمان ممكن است برنامه

با . مدت يا بلندمدت بوده و يا اين كه عملكردي يا استراتژيك باشند ها ممكن است كوتاه برنامه. بيش پيدا شوند
: ها يك هدف مهم دارند آن است عملكردهاي مختلفي داشته باشند، ولي تمامِ ها ممكن  وجود اين كه اين برنامه

  .كند فراهم كردنِ راهنما و ساختاري براي مديران در محيط بازاري كه با سرعت تغيير مي
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