دستَر العول اجزایی ًحَُ هحاسبِ تعزفِ
ذدهات شزکتْای هشاٍرُ ،اطالع رساًی ٍ ذدهات کارآفزیٌی
هقدهِ

ثب تَخِ ثِ ًوؾ ٍ ػْن ػوذُ هشاًض هـبٍسُ ًبسآكشيٌي دس توَيت ،تَاًوٌذػبصي ٍ هَكويت ًبسآكشيٌبى ٍ ثِ
اػتٌبد دػتَسالؼول هشاًض هـبٍسُ ٍ خذهبت ًبسآكشيٌي هلَة چْل ٍ ػَهيي خلؼِ ؿَساي ػبلي اؿتـبل
هَسخ 90/4/19؛ هجٌبي تؼييي حن الضحوِ هـبٍساى ثش اػبع سٍؿْبي :ػبػتي ،دسكذي ٍ تَاكوي ثِ ؿشح
ريل تؼييي ٍ اثالؽ هيگشدد.
هادُ  )1رٍش ّای هحاسبِ حق الشحوِ


جدٍل ( )1رٍش هحاسبِ حق الشحوِ هشاٍرُ کارآفزیٌی

ردیف

هَضَع هشاٍرُ

1

ّذايت كبحجبى ػشهبيِ ثشاي ػشهبيِگزاسي دس يي ايذُ خذيذ يب يي عشح تدبسي ٍ
كؼبليت اهتلبدي

2

هـبٍسُ دس صهيٌِ هَاًيي ٍ هوشسات هشتجظ ثب ًؼت ٍ ًبس

3

هـبٍسُ تبهيي هبلي

4

هـبٍسُ دس صهيٌِ اًتؼبة  /اًتوبل كٌبٍسي

5

هـبٍسُ هذيشيتي (تبهيي ًيشٍي اًؼبًي هٌبػت ،اسائِ خذهبت هـبٍسُي آهَصؿي ٍ ثشًبهِ-
سيضي )

6

هـبٍسُ ٍ ّذايت ثِ هٌظَس دسيبكت اػتبًذاسدّبی هلي ٍ ثييالوللي ٍ ثجت هبلٌيت هؼٌَي

7

هـبٍسُ ثبصاسيبثي

8

اًدبم هغبلؼِ اهٌبىػٌدي ()FS

9

تْيِ عشح ًؼت ًٍبس ()BP

10

ػبيش هَاسد

رٍش

ػبػتي

دسكذي
تَاكوي

خذاٍل هحبػجِ ًشخ دػتوضد پبيِ ٍ حن الضحوِ هـبٍساى ثِ ؿيَُ ّبي ػبػتي ٍ دسكذي دس هبلت Excell
پيَػت دػتَسالؼول اػت ٍ ّش ػبلِ اكالح ٍ اثالؽ خَاّذ ؿذ .تؼييي حن الضحوِ دس ؿشايظ هختلق ثب ًليي ثش
سٍي ػلَلْبي صسد سًگ ٍ اًتخبة يب دسج هَاسد هٌبػت تؼييي هي گشدد.
هادُ  ) 2هحاسبِ حق الشحوِ هشاٍرُ بِ رٍش ساعتی
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ثشاي هـبٍسُ دس هَاسد صيش ،سٍؽ هحبػجِ ػبػتي دس ًظش گشكتِ ؿذُ اػت:
ّ-1ذايت كبحجبى ػشهبيِ ثشاي ػشهبيِ گزاسي دس يي ايذُ خذيذ يب يي عشح تدبسي ٍ كؼبليت اهتلبدي
 -2هـبٍسُ دس صهيٌِ هَاًيي ٍ هوشسات هشتجظ ثب ًؼت ٍ ًبس
 -3هـبٍسُ تبهيي هبلي
 -4هـبٍسُ دس صهيٌِ اًتؼبة  /اًتوبل كٌبٍسي.
 -5هـبٍسُ هذيشيت(تبهيي ًيشٍي اًؼبًي هٌبػت اسائِ خذهبت هـبٍسُي آهَصؿي ٍ ثشًبهِسيضي )
 --6هـبٍسُ ٍ ّذايت ثِ هٌظَس دسيبكت اػتبًذاسدّبي هلي ٍ ثييالوللي ٍ هبلٌيت هؼٌَي
-7هـبٍسُ ثبصاسيبثي
ثِ هٌظَس هحبػجِ ًشخ پبيِ هـبٍسُ ثش اػبع ًلش ػبػت اهذاهبت صيش كَست گشكتِ اػت.1
 هجٌبي اٍليِ هحبػجبت ،حذاهل دػتوضد اػالم ؿذُ اص ػَي ٍصاست تؼبٍى ًبس ٍ سكبُ اختوبػي هي ثبؿذ. ػبيش ّضيٌِ ّب ثِ ًشخ پبيِ اكضٍدُ ؿذُ اػت (ػٌَات ،ػيذي ،ػبئلِ هٌذي ٍ)... خبلق ػبػبت ًبس دس عَل ػبل هحبػجِ ٍ دس ًشخ پبيِ ضشة ؿذُ اػت ضشايت هَسد ًيبص (ثبالػشي ،ػوليبتي ،ػَد ٍ ) ...اضبكِ ؿذُ ٍ ًشخ پبيِ هـبٍسُ ػبػتي ثذػت آهذُ اػت.ًشخ ّش ػبػت هـبٍسُ ثش اػبع هذسى تحليلي هـبٍس ،تدشثِ ًبسي ،هحل خذهت (تْشاىً ،الى ؿْشّب ،ػبيش
ؿْشّب) ٍ ؿيَُ اسائِ هـبٍسُ هحبػجِ خَاّذ ؿذ (ايي هجلؾ دس ّيچ حبلتي ًوتش اص ًشخ پبيِ هـبٍسُ ػبػتي
ًخَاّذ ثَد).
ًحَُ هحاسبِ تعزفِ ساعتی ذدهات هشاٍرُ کارآفزیٌی
ًزخ ذدهات هشاٍرُ کارآفزیٌی = ًزخ پایِ حق الشحوِ هشاٍرُ × ضزیب هٌطقِ یی تغییز ًزخ سزبار × ضزیب
هدرک تحصیلی × ضزیب سابقِ کار × ضزیب ًحَُ ارائِ هشاٍرُ × ساعت هشاٍرُ

ً -2-1حَُ هحاسبِ پاراهتزّای ًزخ پایِ حق الشحوِ هشاٍرُ در رٍش ساعتی
ًزخ پایِ حق الشحوِ هشاٍرُ:

ًشخ پبيِ حن الضحوِ هـبٍسُ ثب احتؼبة ػشثبسّبي ػوليبتي ،ؿيشػوليبتي ،ػَد ٍ هبليبت ثِ اصاي يي ًلش ػبػت
(ثذٍى احتؼبة ضشايت هذاسى تحليلي ٍ تدشثِ) ثشاي ػبل  1398ثشاثش اػت ثب ( 5610...ریال)
دس خذٍل ( )2ػَاهل تبثيشگزاس ثش ًشخ پبيِ دس ػبل  1398هحبػجِ ؿذُ ٍ دس ًتيدِ ًشخ پبيِ ّضيٌِ يي ًلش
ػبػت هـبٍسُ دسج گشديذُ اػت.
جدٍل ( )2عَاهل تاثیزگذار بز ًزخ پایِ در سال 1318

 )1ؿيَُ هحبػجِ ثشگشكتِ اص هحبػجبت ًشخ پبيِ كؼبليت دس ػبل  94ػبصهبى ًظبم كٌلي سايبًِ اي
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هسينه ها (ريال)  -صرفا هوارد آبي رنگ هر سال به روز رساني شود
پاراهترها

روزانه

هاهانه

ساالنه

حقوق

323,655

53,56,,,52

5,5,253,552

خواروبار و هسکن

هبلغ ثابت

5.222.222

55.222.222

کوک هسينه اقالم هصرفي خانوار (بن کارگري)

هبلغ ثابت

5,022,222

55,,22,222

بيوه سهن کارفرها

 %52هاهانه

5,705,565

75,053,577

بيوه بيکاري

 %5هاهانه

357,267

6,5,,,555

حق عائله هندي (هيانگين داراي دو فرزند)

هعادل  6روز حقوق

5,255,565

56,723,577

پايه سنواتي

55,222

352,222

6,552,222

عيدي و پاداش

دو دوازدهن

5,35,,553

52,555,652

سنوات خدهت

يک دوازدهن

5,567,26,

53,56,,,52

5,,,55,625

573,,55,552

حداقل هسينه پرسنل

روز کاري

ساعتکار روزانه

خوغ

313

7.33

29294

کسرهرخصي استحقاقي (روز * ساعتکار روزانه)

26

7.33

191

تعداد روز تعطيل درسال (روز * ساعتکار روزانه)

24

7.33

176

پبساهتشّب
جوع ساعت کار در سال
( 563هنهاي  35جوعه)

جوع ساعت خالص کار در طول سال

19927

هسينه پايه دستوسد يک ساعت

1799460

ضريب اتالف هحاسبه غير توام وقت (ساعتي)

202

2159352

ضريب باالسري (سربار عولياتي +سربار غير عولياتي)

1.95

4199936

ضريب سربار سود و قرارداد

1.25

5249920

نرخ ساعت پايه خدهات

561,000

 -2-2تَضیحاتی در ذصَص بزذی اس هفاّین بِ کار رفتِ در جدٍل شوارُ ()2
2-2-1ضزیب اتالف هحاسبِ غیز توام ٍقت (ساعتی):

ثب تَخِ ثِ ايي ًِ توبهي هحبػجبت ايي تؼشكِ ثش اػبع هحبػجِ ًشخ ًلش ػبػت هي ثبؿذ ،دس هحبػجبت ػشثبس
اخشاي ًبسپبسُ ٍهت ٍ هَسدي ثِ ًؼجت هحبػجبت هبّبًِ توبم ٍهت ،ضشيت  220ثشآٍسد گشديذُ اػت.
-2-2-2ضزیب سزبار عولیاتی:

ايي ًَع ػشثبس ؿبهل ّضيٌِ ّبيي اػت ًِ ثلَست هؼوَل دس اخشاي يي ًبس هلشف هي ؿًَذ .اص خولِ هيتَاى ثِ
ّضيٌِ كضب ،تدْيضات ٍ اػتْالى ،اثضاس ،پزيشايي ٍ ايبة ٍ رّبة اؿبسُ ًشد .ثش اػبع ثشسػي ّبي ثؼول آهذُ، 2
هيبًگيي ػشاًِ ػشثبسّبي ػوليبتي رًش ؿذُ  262ثشآٍسد گشديذُ اػت.
2-2-3ضزیب سزبار غیزعولیاتی:

 .2پظٍّـْبي كَست گشكتِ تَػظ ػبصهبى ًظبم كٌلي سايبًِ اي دس ػبل 94
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اًَاع ديگش اص ّضيٌِ ّب ّؼتٌذ ًِ ثذٍى آًْب پشٍطُّبي اكلي ٍ اّذاف هَسدًظش ثِ ػشاًدبم ًخَاٌّذ سػيذ.
اصخولِ هيتَاى ثِ ّضيٌِ ّبي اداسي تـٌيالتي ٍ ثبصاسيبثي اؿبسُ ًوَد .ثشاػبع ثشسػي ّبي ثؼول آهذُ ،3هيبًگيي
ػشاًِ ػشثبسّبي ؿيش ػوليبتي  233ثشآٍسد گشديذُ اػت.
-2-2-4ضزیب سزبار سَد ٍ هالیات:

ثشاي هحبػجِ هيوت ًبس اًدبم ؿذُ ثبيذ ػشثبس ًبؿي اص هبليبت ٍ ػَد هَسد اًتظبس سا ًيض لحبػ ًوَد ًِ ثب تَخِ ثِ
ثشسػي ّبي ثؼول آهذُ 4ضشيت ػشثبس ػَد ٍ هبليبت ثشاثش  225تؼييي هي گشدد:
 هتَػظ ًشخ ػَد هَسد تَهغ 220
 ػشثبس هبليبت( 25 :ػشثبس هبليبت ثِ هيضاى يي چْبسم اص ػَد هَسد تَهغ هحبػجِ گشديذُ اػت).
-2-3ضزیب هٌطقِ ای ًزخ سزبار:

اًذاصُ ٍ ثضسگي ؿْش ػالٍُ ثش تبثيش دس تلبٍت هيضاى حوَم ٍ دػتوضد ًيشٍي ًبس ثش هيضاى ػشثبسّبي ػوليبتي ٍ
ؿيش ػوليبتي تبثيش گزاس اػت .ثٌبثشايي هغبثن خذٍل ريل ثب اػوبل ضشيت دس ػِ سدُ ،تـييش ًشخ ػشثبس سٍي
ّضيٌِ توبم كؼبليتْبي اسائِ ؿذُ اػوبل هي گشدد .ايي ضشيت دس تْشاى  1.3دس ػبيش ًالى ؿْشّب (هـْذ،
اكلْبى ،ؿيشاص ،تجشيض)  ٍ 1.1دس ػبيش ؿْش ّب  1هي ثبؿذ.
-2-4ضزیب هدرک تحصیلی:

ّش يي اص ػغَح تحليلي هـبٍساى داساي ضشيت هتلبٍت هي ثبؿذ .ثشاي هـبٍساى ثب هذسى تحليلي دًتشي
ضشيت  3.3دس ًظش گشكتِ ؿذُ اػت .ثشاي هذسى تحليلي ًبسؿٌبػي اسؿذ ايي ضشيت  ٍ 2.3ثشاي هذسى
تحليلي ًبسؿٌبػي ايي ضشيت  1.7هي ثبؿذ.
-2-4سابقِ کار:

حذاهل ػبثوِ ثشاي هـبٍساى داساي هذسى تحليلي دًتشي  3ػبل ثشاي هذاسى ًبسؿٌبػي اسؿذ  5ػبل ٍ ثشاي
هذاسى ًبسؿٌبػي  7ػبل هي ثبؿذ .ثِ اصاي ّشػبل ثيـتش اص ػبثوِ پبيِ ضشيت  0.1تؼلن گشكتِ ٍ ثشاي ػبثوِ
پبييي تش اص ػبثوِ پبيِ ضشيت  -0.1تؼلن خَاّذ گشكت.
-2-5ضزیب ًحَُ ارائِ هشاٍرُ:

 چٌبًچِ هـبٍسُ دس هحل ؿشًت هـبٍسُ اًدبم گيشد ضشيت « ٍ »1دس هحل هـتشي (هتوبضي هـبٍسُ) ضشيت« »1.2ثِ آى تؼلن خَاّذ گشكت.
 هـبٍسُ ؿيش حضَسي اػن اص تللٌي ٍ ايٌتشًتي (ثِ كَست صًذُ) ضشيت « »0.8خَاّذ داؿت.-2-6حداقل ٍ حداکثز حق الشحوِ

دس خذاٍل ريل حذاهل ٍ حذاًثش حن الضحوِ ػبػتي ثشاي ّشيي اص هوبعغ تحليلي ثِ تلٌيي هٌبعن ؿْشي
هحبػجِ ؿذُ اػت.

ّ -3وبى هٌجغ
ّ -4وبى هٌجغ
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 oدس تؼييي حذاهل حن الضحوِ ثشاي ّش هوغغ تحليلي ،هيضاى ػبثوِ ًبس كلش ٍ اسائِ هـبٍسُ ثلَست ؿيش
حضَسي دس ًظش گشكتِ ؿذُ اػت.
 oدس تؼييي حذاًثش حن الضحوِ ثشاي ّش هوغغ تحليلي ،هيضاى  30ػبل ػبثوِ ًبس ٍ اسائِ هـبٍسُ دس هحل
هـتشي لحبػ ؿذُ اػت.
هادُ )3هحاسبِ حق الشحوِ هشاٍرُ بِ رٍش درصدی
سٍؽ هحبػجِ حن الضحوِ ثِ كَست دسكذي اص ػشهبيِ عشح ثشاي تْيِ عشح اهٌبى ػٌدي ٍ عشح ًؼت ٍ ًبس
اػتلبدُ هيگشدد (اص كبيل اًؼل پيَػت اػتلبدُ ؿَد) .دس ايي سٍؽ هحبػجِ حن الضحوِ ثشهجٌبي دسكذي اص
ػشهبيِ عشح خَاّذ ثَد.
خذٍل صيش حن الضحوِ اًدبم هغبلؼِ ًبهل اهٌبى ػٌدي(( )FSؿبهل توبهي ػشكلل ّبي پيَػت  )1سا ًـبى
هي دّذ .حن الضحوِ تْيِ عشح ًبهل ًؼت ٍ ًبس (( )BPؿبهل توبهي ػشكلل ّبي پيَػت  )2دٍ ثشاثش ايي
خذٍل هي ثبؿذ.
ضزایب هحاسبِ حق الشحوِ هطالعِ اهکاى سٌجی ( )Feasibility Study :FSبز اساس درصدی اس سزهایِ طزح

تب  1هيليبسد سيبل ّضيٌِ هوغَع  6هيليَى سيبل
اص  1تب  10هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  1هيليبسد سيبل  2.1دس ّضاس
اص  10تب  20هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  10هيليبسد سيبل  1.7دس ّضاس
اص  20تب  40هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  20هيليبسد سيبل  1.4دس ّضاس
اص  40تب  60هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  40هيليبسد سيبل 1.1دس ّضاس
اص  60تب  80هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  60هيليبسد سيبل  0.7دس ّضاس
اص  80تب  100هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  80هيليبسد سيبل  0.49دس ّضاس
اص  100تب  200هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  100هيليبسد سيبل  0.42دس ّضاس
اص  200تب  500هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  200هيليبسد سيبل  0.21دس ّضاس
ثيؾ اص  500هيليبسد سيبل ًؼجت ثِ هبصاد  500هيليبسد سيبل  0.14دس ّضاس ٍ حذاًثش  600هيليَى سيبل

هادُ  )4هحاسبِ حق الشحوِ هشاٍرُ بِ رٍش تَافقی

دس ثشخي هَاسد هَسد هـبٍسُ ثب تَخِ ثِ ؿشايظ هَضَع هـبٍسُ ٍ ثب تَاكن عشكيي هـبٍساى هي تَاًٌذ اص تشًيت
حن الضحوِ هـبٍسُ ػبػتي ٍ دسكذي ٍ يب حتي هجلؾ ثبثت ،حن الضحوِ هـبٍسُ خَد سا دسيبكت ًوبيٌذ.

هادُ ً )5کات قابل تَجِ
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ً -5-1ليِ داسًذگبى هدَص هَظق ثِ سػبيت حذٍد تؼشيق ؿذُ دس ايي دػتتَسالؼول ثتَدُ ٍ تخغتي اص آى
تخلق هحؼَة هي ؿَد.
 -5-2ايي دػتَسالؼول هيضاى حذاًثش حن الضحوِ هبثل دسيبكت تَػظ هشاًض هـبٍسُ سا تؼييي هي ًوبيتذ ٍ
هشاًض هـبٍسُ حؼت هَسد ٍ ثٌب ثِ تـخيق خَد هي تَاًٌذ هجبلؾ پتبييي تتشي سا ثتِ ػٌتَاى حتن الضحوتِ
دسيبكت ًوبيٌذ.
 -5-3ثِ هٌظَس سػبيت حوَم هلشف ًٌٌذگبى ،هشاًض هـبٍسُ هَظلٌذ ًشخ دسيبكت حن الضحوِ هـتبٍسُ سا
ثش اػبع خذٍل تؼشكِ (ًِ دس هبلت كبيل اًؼل تْيِ ٍ ضويوِ دػتَسالؼول اػت) هتٌبػتت ثتب هـخلتبت
هـبٍساى تْيِ ٍ دس هٌبى هـبٍسُ دس هؼشم ديذ هتوبضيبى هشاس دٌّذ.
ً -5-4حَُ پشداخت حن الضحوِ هـبٍس ثشاي هـبٍسُ دسكذي ثلَست هشحلِ اي اػت (عجن تَاكن عشكيي)
هـبٍس دس ّش هشحلِ ثب تْيِ گضاسؽ اًدبم خذهبت ثِ عشف هشاسداد حن الضحوِ خَد سا دسيبكت هي ًوبيذ.
 -5-6دس سٍؽ ػبػتي الصم اػت تب اثتذا ًشخ ّبي هتلبٍت حن الضحوِ هـبٍساى ثِ عَس ؿتلبف ثتِ اعتالع
هتوبضي سػيذُ ٍ پغ اص تَاكن عشكيي ٍ دس پبيبى هذت صهبى هـبٍسُ اخز گشدد.
ً -5-7ين ػبػت اٍل هـبٍسُ ػبػتي (ثشاي ثبس اٍل) سايگبى خَاّذ ثَد.
 -5-8هجلؾ پبيِ حن الضحوِ هـبٍساى دس سٍؽ ػبػتي ّش ػبلِ ثب اكضايؾ هيتضاى حتذاهل حوتَم ،اكتضايؾ
خَاّذ يبكت .هيضاى ايي تـييش پغ اص اكالح خذٍل اًؼل كذس االؿبسُ ،دس اثتذاي ّتش ػتبل تَػتظ دكتتش
تَػؼِ ًبسآكشيٌي اػالم هي گشدد.
 -5-9ػوذ هشاسداد دس هـبٍسُ دسكذي الضاهي اػتً .حَُ پشداخت حن الضحوِ هي ثبيؼت ثِ عَس ؿلبف دس
هشاسداد دسج گشدد.
 -5-10دس هشاسدادّبي هـبٍسُ ،ثِ هٌظَس حزف اًحشاكبت ٍ خلَگيشي اص پيچيذگي دس هحبػجِ حن الضحوِ،
دس كَستيٌِ هيضاى ػشهبيِ گزاسي عشح اص هيضاى پيؾثيٌي ؿذُ دس صهبى هشاسداد پتغ اص اًدتبم هغبلؼتبت
تـييش ًوبيذ ،دس حذي ًِ ًتبيح هحبػجبت ًْبيي ػشهبيِ گزاسي ثب ثشآٍسد ّبي اٍليِ تب  220تلتبٍت داؿتت
(ًبّؾ/اكضايؾ) هجلؾ حنالضحوِ تـييش ًخَاّذ ًشد ٍلي ثِ اصاي تـييشات ثيؾ اص  ،220هجلؾ حن الضحوتِ
هبثل ثبصًگشي ٍ تؼذيل خَاّذ ثَد ًِ دس ايي كَست دسج ايي ًٌتِ دس هشاسداد ضشٍسي اػت.
 -5-11هشاًض هـبٍسُ هَظلٌذ گضاسؿبت هشتجظ ثب هـخلبت هتوبضيبى ،هَضَع هـبٍسُ ٍ ًحَُ اخز تؼشكتِ
ٍ ...سا دس هبلت خذٍل ثجت اعالػبت هـبٍسُ (خذٍل ضويوِ) ،تْيِ ٍ ّتش  3هتبُ يٌجتبس ثتشاي ًبسؿٌبػتبى
ًظبست دثيشخبًِ ّيبت كٌتي اداسات ًتل اػتتبى اسػتبل ًوبيٌتذ ٍ دس ثبصسػتي ّتبي حضتَسي ،دس اختيتبس
ًبسؿٌبػبى ريشثظ هشاس دٌّذ.
ٍ -5-12ظيلِ ًظبست ثش حؼي اخشاي تؼشكِ ثش ػْذُ ّيئت كٌي ٍ دثيشخبًِ آى (اداسُ ًل اػتبى) هيثبؿذ.
دس كَست ثشٍص تخلق ،اهذام هبًًَي تَػظ دثيشخبًِ ّيئت كٌي كَست خَاّذ پزيشكت.
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ضویوِ )1
 -1-1تعزیف هطالعِ اهکاى سٌجی ()Feasibility Study: FS

هغبلؼِ اهٌبى ػٌدي خْت دسى هبثليت اخشاي يي ايذُ ًؼت ٍ ًبس اًدبم هي ؿَد ٍ ّذف آى حلبظت اص
ّشگًَِ اتالف دس ػشهبيِ گزاسي ثَدُ ٍ هجل اص ػشهبيِ گزاسي كَست هي گيشد .يي هغبلؼِ ًبهل اهٌبى ػٌدي
ػٌبسيَّبي هوٌي ثشاي چگًَگي اخشاي ايذُ سا ًيض هوبيؼِ هي ًٌذ .هغبلؼِ اهٌبى ػٌدي ؿبهل هحبػجبت،
تحليلْب ٍ تخويي ّبيي اػت ًِ هٌؼٌغ ًٌٌذُ پتبًؼيل ػَدآٍسي ايذُ ًؼت ٍ ًبس هي ثبؿٌذ.
سزفصل ّای هطالعِ اهکاى سٌجی

 خالكِ اخشايي
خالكِ اي اص توبهي ثخؾ ّبي ًليذي هغبلؼِ اهٌبى ػٌدي اػت ًِ ثبيذ ثؼٌَاى يي ػٌذ هؼتول هبثل اػتلبدُ ثبؿذ.

 هحلَل/خذهت
تَكيق ًَع ٍ هبّيت هحلَل يب خذهت هَسد هغبلؼًِ ،بسثشي ،هَاد اٍليِ ٍ اخضاء ًليذي ٍ هٌبثغ تْيِ ٍ هيضاى دػتشػي آًْب،
چگًَگي آصهبيؾ هحلَل

 كٌبٍسي
اسائِ اعالػبت كٌي ٍ تخللي ثيـتش دس هَسد هحلَل يب خذهت ٍ ًيبصّبي تحوين ٍ تَػؼِ

 هحيظ ثبصاس
تؼشيق ٍ تَكيق ثبصاسّبي ّذف ٍ ؿلبف ػبصي چگًَگي ثْشُ هٌذي هـتشيبى ٍ هلشف ًٌٌذگبى اص هضايب ٍ چشايي ٍ چگًَگي
خشيذاسي ًبال ،هحلَالت ٍ خذهبت

 سهبثت
تَكيق سهبثت هؼتوين ٍ ؿيش هؼتوين دس ثبصاسّبي ّذف ،ػْن ثبصاس ،هٌبثغ ،اػتشاتظيْب ٍ ًوبط هَت ٍ ضؼق سهجبي ًليذي،
هَاًغ ٍسٍدٍ ،پظگي هٌحلش ثلشد (هضيت) هحلَل/خذهت هَسد هغبلؼِ ،اهٌبى توليذ ٍ تخويي صهبى الصم ثشاي توليذ

 كٌؼت
تؼشيق ٍ تَكيق سٍؿي اص ثخؾ كٌؼتي اػت ًِ ؿشًت دس آى كؼبليت خَاّذ ًشد .ؿبهل اًذاصُ ،هيضاى سؿذ ٍ چـن اًذاص آى،
ػشضِ ٍ توبضب ٍ سًٍذّبي آىً ،يشٍّبي پيـشاى ثبصاس آى ًظيش ًَآٍسي ،تـييشات كشٌّگي ٍ هوشسات

 هذل ًؼت ٍ ًبس
تَكيق هذل ٍ چگًَگي ًؼت دسآهذ ؿشًت

 اػتشاتظي ثبصاسيبثي ٍ كشٍؽ
اػتشاتظي ّبي اػبػي ثبصاسيبثي ٍ كشٍؽّ ،وٌبسي ّبي اػتشاتظيي ،اػتشاتظي تَصيغ ،اػتشاتظي هيوت گزاسي ٍ حبؿيِ ػَد
هَسد اًتظبسّ ٍ ،ضيٌِ ّبي هَسد ًيبص ثبصاسيبثي



ًيبصّبي تَليذ/ػوليبت

تَكيق ٍ تَضيح ثشآٍسد ّضيٌِ ّب ،ايدبد ٍ اسائِ هحلَالت ٍ خذهبت ًْبيي

 هذيشيت ٍ ًيشٍي اًؼبًي
پيؾ ثيٌي كْشػت هذيشاى ،پشػٌل ،ػٌبٍيي ،پؼت ّب ،ػَاثن ،تدبسة ،هْبستْب ٍ هيضاى ثشآٍسد ّضيٌِ ّب.
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 هبلٌيت هؼٌَي
تَكيق خالكِ اختشاػبت ثجت ؿذًُ ،پي سايت ّب ٍ ػالئن تدبسي ثذػت آهذُ
هَاًيي ٍ هوشسات ًليذي دٍلت دس استجبط ثب ثشًبهِ ّبي صيؼت هحيغي ٍ دكغ صثبلِ ٍ ثشًبهِ ّبي ؿشًت خْت اًغجبم ثب آًْب

 هوشسات (هبًًَي/صيؼت هحيغي)
هَاًيي ٍ هوشسات ًليذي دٍلت دس استجبط ثب ثشًبهِ ّبي صيؼت هحيغي ٍ دكغ صثبلِ ٍ ثشًبهِ ّبي ؿشًت خْت اًغجبم ثب
آًْب

 ػَاهل هْن هخبعشُ آهيض (سيؼي)
تَكيق ٍ پيؾ ثيٌي خغشات هْن ثحشاى ػبص سٍ دس سٍ ثب ؿشًت ٍ اسائِ اػتشاتظي ّبي الصم

 هالحظبت صهبًي
تْيِ ليؼت خذٍل صهبًي  /كشكتي سٍيذادّبي هْن ػشهبيِ گزاسي ؿشًت

 پيؾ ثيٌي ّبي هبلي
پيؾ ثيٌي ّبي هبلي ٍ اسائِ كشضيِ ّبي ًليذي ٍ اػبػي

ً يبص ّبي ػشهبيِ اي ٍ اػتشاتظي تأهيي هبلي
پيؾ ثيٌي ٍ تؼييي هيضاى حوَم كبحجبى ػْبم ؿشًت ٍ صهبى ؿشٍع ٍ ثبصگـت ػشهبيِ ػشهبيِ گزاساى

 تَكيِ ًْبيي
تَكيِ ّبي ًْبيي ثشاي اخشا/ػذم اخشاي ايذُ ًؼت ٍ ًبس

ضویوِ )2
 -2-1تعزیف طزح کسب ٍ کار ()Business Plan: BP

عشح ًؼت ٍ ًبس ػٌذي هٌتَة اػت ًِ خضئيبت ًؼت ٍ ًبس پيـٌْبدي سا هـخق هيٌٌذ .ايي ػٌذ ثبيذ ضوي
تـشيح هَهؼيت ًًٌَيً ،يبصّب ،اًتظبسات ٍ ًتبيح پيؾ ثيٌي ؿذُ سا ؿشح دادُ ٍ ًليِ خَاًت آى سا اسصيبثي ًٌذ.
عشح ًبهل ًؼت ٍ ًبس ؿبهل اػتشاتظيْب ٍ تبًتيي ّبي ؿشٍع ،سؿذ ٍ پبيذاسي ًؼت ٍ ًبس ثَدُ ٍ ثِ ًحَُ
تأهيي هبلي ٍ خزة ػشهبيِ دس هشاحل هختلق ًيض تَخِ داسد.
سزفصل ّای طزح کسب ٍکار

 هؼشكي
 هـخلبت هتوبضي هـخلبت هحل اخشاي عشح ػٌَاى هحلَل يب خذهبت ظشكيت تَليذ ػبالًِ هحلَل هيوت كشٍؽ ًًٌَي ّش ٍاحذ دس ثبصاس هيضاى ػشهبيِ گزاسي هيضاى اؿتـبل صايي عشح اػالم هحشهبًِ ثَدى عشح8|Page

 خالكِ هذيشيتي
 تَكيق صهيٌِ ٍ هَضَع اكلي ًؼت ٍ ًبس هبهَسيت ٍ اّذاف اكلي ًؼت ٍ ًبس كشكت ٍ ساّجشد پشٍطُ ٍ ثبصاس ّذف هضيتْبي سهبثتي ػَد دّي ٍ تَاى خوغ آٍسي آى تين ًبسي -اعالػبت هبلي اص ٍضؼيت گزؿتِ ٍ ثشًبهِ سيضي ثشاي آيٌذُ

 تدضيِ ٍ تحليل كٌؼت:
 -1تدضيِ ٍ تحليل هحيغي:
 هحيظ ًؼت ٍ ًبس كشٌّگ اهتلبد -تـييشات خوؼيتي

 -2تدضيِ ٍ تحليل ثبصاس:
 اًذاصُ ثبصاس ٍ ًشخ سؿذ ثشسػي سًٍذّبي ثبصاس ػبختبس ثبصاس ثشسػي سهجب تدضيِ ٍ تحليل ػشضِ ٍ توبضب ثشسػي كشكت كبدسات ٍ ٍاسدات هحلَل -ثشسػي هيوت

 تدضيِ ٍ تحليل كٌي:
 سٍيِ ّب ٍ كشايٌذّبي تَليذ تٌٌَلَطي تَليذ هٌحٌي ػوش تٌٌَلَطي ّضيٌِ ّبي دػتيبثي ثِ تٌٌَلَطي داًؾ كٌي هَخَد دس خلَف ثْشُ ثشداسي اص تٌٌَلَطي -پتبًؼيل ًيشٍي اًؼبًي هَخَد دس خلَف اػتلبُ اص تٌٌَلَطي

 دٍسًوبي ؿشًت /ؿشح ًؼت ٍ ًبس
 هؼشكي ؿشًت اّذاف ،چـن اًذاص ٍ هبهَسيت ساّجشدّب (تَليذ ،كشٍؽ ٍ خذهبت)9|Page

 -ثشًبهِ ّب

 هؼشكي هحلَل
 هؼشكي هحلَالت هضيتْبي سهبثتي هحلَالت -هؼشكي آهيختِ ثبصاسيبثي هحلَالت

 ثشًبهِ ػوليبتي ٍ تَليذ
 كٌبٍسي ٍ سٍؽ تَليذ هٌبػت هشاحل يب كشايٌذ تَليذ ًوَداس كشايٌذ تَليذ ثشًبهِ ًٌتشل ًيليت ثشآٍسد كضبي هَسد ًيبص عشح ثشآٍسد اهٌبًبت ٍ تبػيؼبت هَسد ًيبص عشح ثشآٍسد ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص ثشآٍسد هٌبثغ هَسد ًيبص پيؾ ثيٌي تَليذ ٍ كشٍؽ هحلَل ظشكيت ًبهل تَليذ -هَاد اٍليِ ٍ ثؼتِ ثٌذي

 ثشًبهِ ثبصاس يبثي:
 تدضيِ ٍ تحليل ثبصاسهـتشيبى
 oاًذاصُ ثبصاس ٍ سًٍذّبي آى
 oتخويي ػْن ثبصاس ٍ كَسؽ
 oاسصيبثي آيٌذُ ثبصاس
 oسهبثت ،حؼبػيتْب ٍ تْذيذّب

 ساّجشدّبي ثبصاسيبثي oهيوتگزاسي
 oتجليـبت
 oؿيَُ كشٍؽ
o

تَصيغ

 oػيبػتْبي خذهبتي ٍ گبساًتي

 ػبختبس ػبصهبًي
 تين هذيشيت هٌبثغ اًؼبًيؿشح ٍظبيلْب11 | P a g e

 -حذٍد ٍ اختيبسات اػضبي تـٌيالت

 ثشًبهِ صهبًجٌذي ٍ ػوليبت
 ػوليبت ػبختوبًي ٍ هحَعِ ػبصي اًتوبل كٌبٍسي اخشاي تبػيؼبت الٌتشيٌي ٍ هٌبًيٌي خشيذ هبؿيي آالت تَليذي تْيِ هَاد اٍليِ ساُ ا ًذاصي آصهبيـي -ساُ اًذاصي تدبسي

 اسصيبثي ٍ هذيشيت خغش پزيش
 تـييشات دس ًشخ ثْشُ ٍ ًَػبًبت ًشخ اسص -هَاًيي ٍ هوشسات ٍ ػيبػتْبي اهتلبدي

 ثشًبهِ هبلي
 ثشآٍسد ػشهبيِ ثبثت ٍ ػشهبيِ دس گشدؽ ثشآٍسد ّضيٌِ ّبي هجل اص ثْشُ ثشداسي ٍ ّضيٌِ اػتْالى ثشآٍسد ّضيٌِ تَليذ ػبالًِ ثشآٍسد ًحَُ ػشهبيِ گزاسي ًٌتشل ّضيٌِ ٍ -هَاسد هشتجظ ديگش

 ثشًبهِ ّبي عشح ٍ تَػؼِ
 تَػؼِ هَهؼيتْب ٍ ٍظبيق كشآيٌذّبي خذيذ دس صهيٌِ تَليذ ٍ ثؼتِ ثٌذي -ثْجَد هحلَل ٍ هحلَالت خذيذ

 اسصيبثي ًؼت ٍ ًبس
هؼتٌذات عشح ًؼت ٍ ًبس يٌي اص اسًبى اكلي دس ثشهشاسي استجبط ثب ًْبدُ ٍ ػبصهبًي هبلي ٍ اػتجبسي اػت ثذيي هٌظَس ًؼت
ٍ ًبس دس ثخؾ ريل هَسد اسصيبثي هشاس هي گيشًذ:
 اسصيبثي كٌي ّ:ذف اص اخشاي ايي اسصيبثي حلَل اعويبى اص كحت هجبًي ٍ ؿبخق ّبي كيضيٌي تبثيشات هَاًيي هَخَد دستْيِ هبؿيي االتً ،يشٍي اًؼبًي هتخلق ،كٌبسي ٍ هَللِ ّبي ػوليبتي اخشا عشح اػت.
 اسصيبثي اهتلبدي ٍ ثبصاسّ :ذف اص اسصيبثي اهتلبدي ؿٌبخت ؿبخق ّبي يي ًبال اص ًظش ػشضِ ،توبضب ،هيوت كؼلي ٍ پيؾثيٌي هَاسد كَم دس يي دٍسُ صهبًي هؼيي ٍ ثشآٍسد ًوجَد يب هبصاد ًبال دس آى دٍسُ صهبًي اػت.
 اسصيبثي هبلي  :ػجبست اػت اص ؿٌبخت هٌبثغ هبلي هَسد ًيبص ثشاي اخشاي عشح ٍ صهبى ثبص پشداخت آًْب ٍ ّوچٌيي پيؾ ثيٌيخغشّبي احتوبلي ،ػشهبيِ گزاسي هغلَة ٍ ػَد آٍسي هبثل اًتظبس
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ضویوِ )3
جدٍل ثبت اطالعات هشاٍرُ

ردیف

ًام

ًام

هشاٍر

هتقاضی

ًام شزکت تلفي
هتقاضی

تواس

هَضَع
هشاٍرُ

ًَع هشاٍرُ

هدت سهاى ًحَُ
هشاٍرُ

اذذ تارید

حق الشحوِ

تَضیحات

هشاٍرُ

هتقاضی

1
2
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