
تبدیل یک ایده به طرح کسب و کار
Become an Idea to Business Plan



TREY
research

درباره نویسنده
محسن امیری فخر

بهشتیشهیددانشگاهازافزارنرمارشدکارشناس•

وببرمبتنیهایسیستمتحلیلگروطراح•

ابریازی،مجفضایکارشناسوسیستمتحلیلگرکامپیوتری،هایشبکهمتخصص•
سئوبامرتبطامورکلیهو

MCSEبهمسلط• 2016،Kerio Control،HTML5،CSS3،ASP.net،DNN
Exchange Server،Lync Server،TMG

انگلیسیزبانبهمسلط-Photoshopافزارنرمبهمسلط•

VRمجازیواقعیتهایفیلمکنندهتهیهوگرافیکطراح• 360
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Mohsen.Amiri.Fakhr@gmail.com

www.Mamiri.ir , www.MohsenAmiri.ir

Tel : +989126758683 - +982146023141

www.linkedin.com/in/mohsenamirifakhr
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:ایدهتعریف
وفلسفیمبانیعمومی،آگاهیعلم،پایهبرکهتعمیمیاگیرینتیجهوبندیجمعهرگونهراهاایده

.کنندمیتعبیرباشد،عرفیهایفرضپیش

بردرراهاویژگیاینکهکنندمیتعبیروبندیدستهایگونهبهراهاایدهتعاریف،دراین،برعالوه

:باشندداشته

باشندخالق•

باشندنوآورانه•

باشندمسالهحلبرمبتنی•
www.newdesign.ir : برگرفته از وبسایت 
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:کاربردموردگزارشاین

دارندراجدیدآپاستارتیکتولیدبهتمایلکسانیکه•

بازاریابیوبرندینگصنایع،مهندسیافزار،نرممهندسیهایرشتهدانشجویان•

:گزارشاینبهمرتبطعلوم

بازاریابیوبرندینگ

بازارمطالعاتمدیریت

افزارنرممهندسی

صنایعمهندسی

سیستمتحلیلوتجزیه
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شوددادهپاسخسواالتیکسریبهبایدگزارشایندرابتدا

باشدمیکاروکسبتوسعهطرحایجادراهگشایسواالتاینبهپاسخ•

میشودگرفتهشکلذهنیایدهبهترهرچهشناختباعث•

شودمیشدهدادهقرارهدفبازاربهترهرچهشناختباعث•

میشودمشتریانوذینفعانبهترهرچهشناختباعث•

میشودذهنیایدهاینضعفوقوتنقاطنمودنپیداباعث•

:هاپاسخاینازبردنبهرهبادرنهایت•

چشم) شناسیممیراخودوکارکسببرایخودماموریتوانداز1

ارزش) میریزیبرنامهارزشبهرسیدنبرایوشناختهراخودکاروکسبهای2
کنیم

شروع) نمائیممیخدمتتولیدبرایریزیبرنامهبه3

خدمت) خودمشتریانحتیوذینفعانبرایآنثمراتازودادهارائهراشدهتولید4
بریممیلذت

از کجا شروع کنیم
در این گزارش به بررسی نحوه توسعه ایده ذهنی شما 

برای توسعه کسب و کار خود می پردازیم

5



TREY
research

مراحل تکمیل یک طرح
و برای بزرگ شدن و رشد یک ایده ذهنی خلق شده تا رسیدن آن به یک طرح واقعی کسب

(ارندگاها بعضی از مراحل با مراحل دیگر همپوشانی د): کار باید مراحل پیشنهادی طی شود 

پاسخ به سواالت مطروحه در مورد ایده شما. 1

ایجاد مستندات الزم برای ایده خلق شده . ...(فرم ها ، قراردادها و )2

تکمیل تیم طراحی و تولید ایده . براساس نیاز طرح( تشکیل کارگروه)3

تولید چشم انداز ، ماموریت و ارزش ها. 4

برنامه ریزی برای تقسیم کار در کارگروه ها. 5

بررسی موانع و مشکالت حقوقی یک ایده. 6

تولید استراتژی کسب و کار بر اساس مستندات. 7

تهیه و تولید یک کتاب برند براساس استراتژی کسب و کار. 8

پیاده سازی و تولید خدمت اولیه برای بررسی محدود بازار. 9

بازگشت چند گام به عقب و رفع نواقص احتمالی و بررسی مجدد بازار هدف. 01

تهیه و تولید خدمت نهایی و شروع نگهداری و بروز رسانی خدمت. 11
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ر پاسخ به سواالت مطروحه د
شمامورد ایده 

ایبرخدمتتولیدمراحلتمامیدرمیتواندپرسشنامهاینسواالتبهپاسخ
درماایدهراهگشایآنبهدرستوقاطعپاسخوشودسازارزشماکاروکسب
.باشدمیکاروکسبطرحیکبهشدنتبدیلبرایمراحلتمامی
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

ایده شما چیست ؟
چه خدمت یا خدماتی را میخواهید ارائه دهید•

آیا این ایده اساسا خدمت رسان است•

این ایده نمونه های مشابه دارد•

برداشت شما از این ایده در توسعه کسب و کار شما چیست•
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

بازار هدف ایده شما کجاست ؟
آیا بازار هدف ایده خود را میشناسید•

به مشتریان خود در این بازار به طورکامل اشراف دارید•

خدمات متنوعی که مشتریان میخواهند را ایده شما پوشش میدهد•

:مشتریان شما در چه دامنه ایی از جامعه قرار دارند•

قشر پولدار ، متوسط یا ضعیف جامعه

آزادپزشکان ، مهندسان ، کارمندان دولتی و خصوصی یا کارگران یا مشاغل
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

چه هدفی برای چند سال بعد دارید؟
هدف نهایی شما چیست با خود رو راست باشید•

االن کجا هستید و چندسال بعد میخواهید کجا باشید•

آیا این ایده راهگشای شما در این مسیر خواهد بود•

دشما بر روی موج سوار هستید و براساس برنامه های هم روند کار میکنی•

یا خیر شما با هدف و چشم انداز خاص به این ایده ذهنی می نگرید•
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

آیا ذینفعان ایده خود را میشناسید ؟
چه قشری از جامعه به عنوان ذینفع شما شناخته میشوند•

آیا اساسا ذینفع دارید•

کنندبرای ذینفعان خود برنامه ایی دارید که بیشتر در طرح شما مشارکت•

چه مزایایی برای آنها در نظر گرفته اید•
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

آیا از ریسک های ایده خود باخبر هستید ؟
چه موانعی برای به ثمر نرسیدن این ایده وجود دارد•

آیا برنامه ایی برای مقابله با صدمات احیانا مالی دارید•

آیا راهکاری برای کاهش ریسک های خود دارید•
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

ید؟آیا با نیروی انسانی انجام ایده خود آشنا هست
به چه تعداد نیروی انسانی نیازمندید•

به چه کارشناسانی احتمال میدهید که نیازمند می شوید•

آیا از نیروی انسانی به صورت برون سپاری بهره خواهید برد•
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

آیا سرمایه ایی برای انجام ایده دارید ؟
سرمایه های شما هم از حیث مادی و یا غیر مادی چیست•

منابع شما برای تکمیل ایده شما کافیست•

ان فکر آیا به جذب منابع از روش هایی مثل کنسرسیوم با یک ارگان یا سازم•
کرده اید

 بیمه ها ، بانک ها ، نهاد های خیریه ، دولتی و خصوصی...
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

ود آیا با جنبه های مدیریتی کسب و کار ایده خ
آشنا هستید ؟

میدانیدرامحتواییچهوفنیچهسیستممدیریتمباحثآیا•

هستیدآشناخودکاروکسبحقوقیمفاهیمازآیا•

داریدراکاملمدیریکهایشاخصهیاهستیدمدیریکشمااساساآیا•
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ابتدا در این گزارش باید به یکسری سواالت پاسخ داده شود 
موارد سبز سواالت و در قسمت آبی پاسخ های ایده پرداز

د ؟آیا با بازاریابی کسب و کار خود آشنا هستی
اآشنمطروحهایدهوخودکارحوزهدرتبلیغاتمفاهیموبازاریابیباآیا•

هستید

لویزیونتیاروزنامهدرسادهتبلیغیکازغیربهتبلیغاتبهحالبهتاآیا•
ایدکردهفکر

سطوحدرآنازاستفادهباوتولیدخودایدهازرامحتوابهترینمیتوانیدآیا•
بپردازیدپتبلیغاتبهمختلف

شناسیدمیراخودایدهرنگیاوهستیدآشنابرندکتابباآیا•
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ایجاد مستتندات الزم
شدهبرای ایده خلق 

تمستنداتولیدبهشروعمطروحهسواالتازشماهایپاسخاساسبر
رایبمتنوعیهایفرمتولیدهمچنینوآنهاماندگاریوثبتبرایالزم

.یدنمائایدهاندازیراهپروسهاندازیراهبرایاولیهبروکراسیبرقراری
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یتد تکمیل تیم طراحی و تول
( تشتتکیل کتتار روه)ایتتده 

براساس نیاز طرح
انی بررسی نمائید بر اساس پاسخ های خود به چه نیروهای انس•

برای پیاده سازی ایده خود نیازمندید

برای ایده خود مدیر پروژه تعیین نمائید•

مدیر پروژه کارگروهی را در مجموعه شما تدوین می نماید•

سب تمام نیروهای شما باید در ادامه بعد از تعیین استراتژی ک•
ه و کار شما دچار تغییر و تحول شوند و شااید نیااز باه اضااف

کردن و یا حتی تعدیل نیرو شود

18



TREY
research

تولیتتد چشتتم انتتداز ، 
ماموریت و ارزش ها

خدمتیکتولیدازبخشمهمترینگفتجراتبهبتوانشاید•
وماموریت،اندازچشمصحیحمقادیرکردنپیداایدهیکبراساس

استایدهیکهایارزش

رایبصحیحاستراتژییکمتوانیممامقادیراینبراساسنهایتدر•
برسانیمسودآوریمرحلهبهراآنونمودهطراحیخودایده

دستیابیمآنبهبایدماکهاستجایگاهیاندازچشم•

تالشآنبرایودادهارائهماکهاستخدماتیواهدافماموریت•
میکنیم

شناختخواهندآنبراساسماراکههایستآلایدههاارزشو•
...وکارگروهی،پذیریمسئولیت،گییکپارچه،امنیت:مثل
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یم برنامه ریزی برای تقس
کار در کار روه ها

براساس اهداف خود خلق ارزش میکنیم•

برای حصول بدست آوردن ارزش ها کارگروه تشکیل می دهیم•

مدیر پروژه افراد را در گروه های متعدد توزیع میکند•

گاها بعضی افراد در چند تیم شروع به همکاری میکنند•

ین برای تولید یک ارزش در قالب خدمات متنوع محدودیت زمانی تعیا•
میکنیم

در اتمام هر محدودیت زمانی گزارش هایی از انجام و یاا روناد انجاام •
خدمت میگیریم

خروجی کار را مستندسازی نماوده و دوبااره چنادگام باه عقاب بااز •
میگردیم و بررسی میکنیم که از اهداف خود در ماموریات هاای ماان 

فاصله نگرفته باشیم 

در صورت فاصله داشتن باز برای این حصول کارگروه می سازیم•
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ت بررسی موانع و مشکال
حقوقی یک ایده

ایبرایدهاینآیااستشدهخلقشماذهندرباراولینبرایایدهاینشاید•
؟خیریااستشدهمطرحباراولین

رمنتشراآننمیتوانکهداردحقوقیموانعیکسریاساساشماایدهشاید•
رساندسازیپیادهمرحلهبهراآنیاوکرد

ببریدبهرهحقوقیمشاوریکازحتماخودپروژهتیمدر•

دیدازطرحنهاییانتشارتانفراتازاطمینانباالیدرنهایتراخودفعالیت•
بگذاریدمخفیعموم

باالیسطحهایارزشمنافیشماهایارزشاساسایاوشمافعالیتشاید•
کندمیریسکایجادشمابرایرواینازوباشدشماجامعه

؟ایدنمودهقانونیثبتجاییدرراخودایدهآیا•
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ب و تولید استراتژی کس
کار بر اساس مستندات

مادیریتیک واحد سازمانی که استراتژی مشاخص و به :  کسب و کار•
( شادیا باید داشته با)و سودآوری دارد درزمینه فروش مسئولیت پذیر 

یک سازمان واحادهای کساب وکار متعاددی می تواناد . گفته می شود
.باشد داشته 

:بُعد است۴استراتژی کسب وکار شامل •

استراتژی . بازار-سرمایه گذاری محصول1

گزاره . ارزش مشتری2

قابلیت هادارایی ها و 3.

وظیفه ایبرنامه ها و استراتژی های 4.

ر ابعاد نیاز، دیگ. بُعد اول، تعیین می کند که کجا باید به رقابت بپردازیم•
م تاا چگونه رقابات کنای: یعنی. )به چگونگی رقابت کردن می پردازند

.(برنده شویم

22
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معیارهتتتتتای انت تتتتتا  
استراتژی های کسب وکار

:کردزیرگروه بندیسؤاالتدرمی تواندراگزینه هاانتخاببرایمناسباصلیمعیارهای•

باژاپنگران قیمتمناطقدرزیادهزینهباباکساستارمثالبرایاست؟قابل توجهسرمایه گذاریبازده•
رقبالمقابدرآسیب پذیراماروزبرندآن یکنتیجه.کردفعالیتبهشروعکسب وکارواحد۴۰۰ازبیش
.نداشتندرابودنگرانضعفامابودباالتریاواستارباکسحددرکیفیتشانآن هازیرابود،

ازبایدژیاستراتیکپایدار،رقابتیمزیتیکبهدستیابیبرایدارد؟وجودپایداریرقابتیمزیتآیا•
.سازدخنثیراآنضعفنقاطوبگیردبهرهسازمانیقابلیت هایودارایی ها

باراههمبازار،تغییراتبامتناسببتواندبایداستراتژیبود؟خواهدموفقآیندهدراستراتژیآیا•
.نمایدحفظراخودفرصت هایش،وتهدیدها

.اشدبداشتهقرارسازمانانسانیومالیمنابعبطندربایداستراتژیقابل اجراست؟استراتژیآیا•
سازگارشرکتفرهنگوکارکنانسیستم ها،ساختار،نظیرسازمانیویژگی هایدیگربابایدهمچنین

.باشدبیشترهرچهتحرکباعثوبوده

باگینقدینجریانازاستفادهومنابعآیااست؟همخوانشرکتاستراتژی هایدیگربااستراتژیآیا•
کاهشنیسازماانعطاف پذیریانسانی،یامالیمنابعدرسرمایه گذاریباآیاهستند؟تعادلدریکدیگر
می آید؟دستبهاستراتژیاینبابالقوههم افزاییآیامی یابد؟
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ند تهیه و تولید یک کتا  بر
اربراساس استراتژی کسب و ک

ماام هر شرکت و سازمانی برای اطمینان از اینکه پیام برند از طریاق ت•
یان می فعالیت های بازاریابی و کانالهای ارتباطی اش به صورت یکسان ب

.شود ، نیازمند یک برند بوک است

رناد همچنین برای اطمینان از اینکه تمام محتوای بصری فعالیت های ب•
اظ در ارتباطات و بازاریابی و در هنگام بیان هویت برناد یکپارچاه لحا

.(د یعنی هر آنچه که مخاطب از برند می بیند و د ریافت میکن)شوند 

جدا از کوچکی و یا بزرگی برند ، باید ماموریت ها ، چشم انداز و ارزش•
*.های برند به صورت مکتویب در کتابچه برند لحاظ شوند 

شاهد الزم به ذکر است براساس استراتژی های اتخاذ شده کتابچه برند•
.تغییر و تحوالت گسترده میشود 

لفان به طور مثال استراتژی های یک شرکت لبنیاتی با یاک اپراتاور ت•
همراه در کتابچه برند به شدت باهم متفااوت باوده و ایان تفااوت در

.سطوح مختلف تفاوت ها را شکل می دهند 
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پیاده ستازی و تولیتد ختدمت 
ازاراولیه برای بررسی محدود ب

.مینمائیمسازیمستندمراحلتمامازاولیهسازیپیادهابتدایتا•

یاوباشدنداشتهاطالعاتفناوریحوزههایآپاستارتروشبهسازیپیادهبهنیازشماایدهشاید•
صورتبهراخودخدمتمیتوانیدرواینازباشدنداشتهافزارنرمتولیدیاونویسیبرنامهبهنیازاساسا

سنجیدبهاندکیراخودبازارودهیدارائهبازاربهخودتولیدیکارقالبدرمحدود

:نیدکعرضهراخدمتیمیخواهیداپلیکیشنیکصورتبهیاواطالعاتفناوریحوزهدرصورتیکهدر•
ضهعرمحدودوکوچکبازاربهونمودهتولیدخودنهاییافزارنرمازپروتوتایپنسخهیکاصطالحا
کهدتولیچرخهبهرااپلیکیشنمجددشمابرنامهخطاهایوهاباگوجودصورتدرنهایتاتامیکنید

بازگردانیداستایدهاجرایمراحلهمان

ارافزنرمغلطاشتراتژیبخاطراوقاتبعضیومیشودعیبرفعراحتیبهوبودهفنیخطاهاگاها•
باشدمیسطوحتمامیدرگستردهتغییراتنیازمند

یتفعالازنشدنمطمعنتاکهاستاینمهمنکته،یابدمیادامهمحصولنهاییعرضهتاچرخهاین•
هبچوننمودآغازرارسانیخدمتنبایدهیچوجهبهمحصولبودنسودآورنهایتدرحتییاوصحیح
کندواردناپذیرجبرانلطماتمیتواندشمابرندبهشدت

میگیرندشمامحصولازشماذینفعانالبتهومشتریکهاستحسیهمانحقیقتدرشمابرند•

!!!بنزمثلسازخودرویکبا..داخودروسازیکتفاوتمثل•
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و باز شت چند  ام به عقب
رفتتع نتتواقت احتمتتالی و 

بررسی مجدد بازار هدف
این چرخه را تا زمان حیات ایده خود که حاال تبدیل به طرحی خادمت •

رسان و ارزش آفرین شده است ادامه می دهید

شما صاحب یک چرخه هستید که روز به روز در حاال تکمیال شادن •
است

هاای تلگرام را میتوان بهترین نمونه از این موارد نام برد ، بروز رسانی•
یسه عالی و ادامه دار ، هیچوقت نسخه اولیه آن با نسخه فعلی قابل مقا

نبوده و هر روز براساس ایده اولیه کاملتر از روز قبل میگردد

یده بطوریکه تمامی ارزش های مشتریان و حتی ذینفعان خود را کامل د•
!است ، کاربران فعلی هر آنچه که می خواهند را درون آن می یابند 
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(ارائه نس ه بتا)نهایی تهیه و تولید خدمت 

بروز رسانی خدمتنگهداری و شروع و 
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