« دوره مدیـریت طرح ریزی کسب و کار »
هذت آهَسش  60 :رٍس
 هقذهِ
 طزح چيست ٍ تزاي ميست؟
 استفادُ اس ٍاصُ ّاي پَيا
 خالصِ
 ارائِ
 ػٌَاى اصلي
 حقايق ٍ هذارك
 جوغ آٍري اطالػات
 هزٍر سٌذ
 بخص اول  :ساختار طرح
 تنارگيزي ضوائن
 بخص دوم  :خالصه

 بخص پنجن  :سناريوي عوليات تجاري
 تفاٍت ّا
 فزآيٌذّا
 مٌتزل
 تجزتِ
 تأهيي
 ساهاًِ ّاي تجاري
 هناى ٍ فضاي هَرد ًياس
 مٌتزل ًظام هٌذ
 بخص ضطن  :هذيريت
 تفاٍت اساسي
 چِ هْارتْايي السم است؟

 فصل سوم  :زهينه كسب و كار

 ساختار ساسهاًي

 مسة ٍ مار  $تجارت#

ً وايص تَاى مٌتزل

 هحصَل يا خذهات ضوا چيست

 مٌتزل هَجَدي

 تاسار خزيذ ٍ فزٍش

 بخص هفتن  :طرح پيطنهادي

 تأهيي
 چگًَِ تِ ايٌجا رسيذُ ايذ ؟
 بخص چهارم  :وضعيت بازار
 تَصيف ملي
 ساختار تاسار
 رقثا
 هطتزياى
 تَسيغ
 تَسيغ اس طزيق ايٌتزًت
 گزايص ّا
 تزتزي رقاتتي
 تقسين تٌذي تاسار
 تفاٍت در ارائِ
 قيوت گذاري
 هَاًغ ٍرٍد تِ ػزصِ رقاتت
 فٌاٍري ّاي جذيذ

 اّذاف تايذ ايٌگًَِ تاضٌذ
 دالئل هَفقيت ضوا چيست؟
 آى چِ را هي خَاّيذ ،درخَاست مٌيذ !
 رٍي چِ فؼاليتي سزهايِ گذاري مزدُ ايذ؟
 ػقذ قزارداد
 تاسدُ
 بخص هطتن  :پيص بيني
 پيص تيٌي فزٍش
ّ شيٌِ ّا
 پيص تيٌي  5سالِ
 هزٍر طزح -هؼٌي ٍهفَْم ايي ّوِ اػذادچيست؟
 حساسيت
 فزضيات مليذي
ً نات هْن را تَضيح دّيذ
 بخص نهن  :اطالعات هالي
 هحاسثِ سَد ٍ سياى


 پيص تيٌي ًقذيٌگي

 آيا هَارد پيص تيٌي ضذُ را در طزحتاى هي گٌجاًيذ؟

 حساسيت

 خزيذار ميست ؟

 تاهيي ٍجِ

 حفظ اطالػات

 تطثيق ٍتزرسي

 چگًَِ اس طزح ّا تزاي ادارُ ساسهاى ّا استفادُ مٌين

 سهاى تٌذي

 هذيزيت اجزايي

 فزٍش

 ارسياتي ػولياتي

 هاليات تز ارسش افشٍدُ

ّ واٌّگي ٍ مٌتزل

 هاليات تز دارايي ٍ ّشيٌِ خذهات

 ارتثاطات

 تاهيي مٌٌذگاى ماال

 تفَيض اختيار

 هاليات

 طزح ريشي تِ هؼٌي تَدجِ ًيست

 تزاسًاهِ

 طزح ّاي غيز سٌتي

 ارسش سْام

ً گزش صٌفي  :دادُ ّاي ًزم ٍ دادُ ّاي سخت

 اهتياس تجاري

 تذٍيي راّثزد

 پيص پزداختٌْا

 طزحي تزيشيذ مِ قاتل اجزا تاضذ

 تؼْذات

 اس مجا ضزٍع هي مٌيذ ؟
 درگيز ًوَدى مارمٌاى – تطنيل گزٍّْاي مار

 تزاسًاهِ پزٍفزها يا تزاسًاهِ فزضي

ً ناتي سَدهٌذ تزاي تذٍيي ٍ تْزُ تزداري اس طزح داخلي

 بخص دهن  :هخاطرات
 بخص يازدهن  :هسائل حقوقي و حفظ اسرار
 بخص دوازدهن  :فروش ضركت يا فعاليت تجاري
 ػلت فزش را تَضيح دّيذ

 تطثيق تا ٍاقؼيت
 دست ّاي تي جاى سياستْاي ملي ساسهاى
 استفادُ اس طزح ّاي تجاري تزاي هشايذُ يا هٌاقصِ

 رٍي فزصت ّاي خَب ضزمت تاميذ ًواييذ

ابسارهاي آهوزضي  :يل جلذ جشٍُ آهَسضي  ،يل ػذد فيلن آهَسضي  ،يل ػذد  CDآهَسضي  ،تْزُ هٌذي اس تين استاداى
راٌّوـا تــِ هــذت  2هـاُ  ،هطــاٍرُ رايگــاى اس مليٌيـل هــذيزيت .ػضــَيت در جـاهغ تــزيي ســايت متـاب هــذيزيت ايــزاى
. www.irannetbook.com

نحوه ثبت نام  :مليــِ داٍطـلثـاى ضـزمت در دٍرُ هـذمَر السم اسـت ٍجـِ هزتـَط تِ ثثـت ًـام را $هثلغ 2/200/000
ريال تا احتساب  "9ارسش افشٍدُ  #تِ حساب  0101570622004تاًل صادرات تٌام هَسسِ هذيزيت ٍ رّثزي ايزاًيـاى
ٍاريش ٍ اصل يا مپي رسيذ تاًني را ّوزاُ تا فزم تنويل ضذُ ثثت ًام تِ يني اس دفاتز هَسسِ ارسال ًوايٌذ .

تْــزاى  :تلفنس 021 - 88970849 -50 - 88983781 -2 :
دفاتر ثبت نام :
اصفْاى  :تلفنس 031 - 32228194 –32205939 -32230750 -2 :
www.leadership-2000.com
E-mail:Info@leadership-2000.com

