اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال
به نام مدبر و كارآفرين

چك ليست تكميل كاربرگ
رديف

عنوان

وضعيت

1

مدل كسب و كار

□

2

طرح فناورانه

□

3

فعاليت شركت در مركز نوآوری

□

4

برنامه كاری (توصيف كسب وكار)

□

5

طرح توليد

□

6

طرح بازاريابي

□

7

طرح مديريتي

□

8

طرح مالي

□

توضيحات

 تكميل فيلدهاي ستاره دار اجباري است. ارائه تسهيالت از طرف مركز نوآوري به شرركت موروب بره تكميرل كراربرگحاضر و اخذ امتياز مواسب خواهد بود.
 -كاربرگ حاضر مبواي بخشي از ارزيابي شركتهاي نوآور مي باشد.
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نام شركت............................................................................. :

الف – مدل كسب و كار
 oمدل كسب و كار شما چگونه است؟
(مدل کسب و کار چارچوبی برای خلق پول و ثروت است .این چارچوب نشان می دهد که یک بنگاه چه مجموعه
فعالیت هایی را ،چگونه و در چه زمانی می باید انجام دهد تا مشتریان از آنچه که از بنگاه انتظار دارند بهره مند
شوند و بنگاه نیز به سود دست یابد .شیوه ای که شرکت ،بنگاه یا سازمان برای تولید سود و سرپا نگه داشتن خود
انتخاب میکند .مدل کسب وکار بیان می کند که چگونه سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدمت ایجاد ارزش
افزوده می کند .به بیان دیگر این مدلها که در واقع چارچوبی برای ثروت سازی هستند ،به سه پرسش کلیدی در
مورد شرکتها پاسخ میدهند :کدام فعالیتها ،چگونه و چه وقت باید انجام شوند؟  -پاسخ صحیح به این پرسشها
منجر به عملکرد مناسب شرکتها و ارائه مزایای مطلوب به مشتریان شده و در نهایت سود را برای شرکت به ارمغان
میآورد).
در اين بخش به پرسشهای زير بصورت مشخص پاسخ دهيد :
* -1بخش مشتريان
 1-1ما برای چه كسي خلق ارزش مي كنيم؟
 2-1مهمترين مشتريان ما چه كساني هستند؟
* -2پيشنهاد ارزشي
 1-2چه ارزشي به مشتريان ارائه مي كنيم؟
 2-2كدام يك از مشكالت مشتريان را حل مي كنيم؟
 3-2كدام يك از نيازهای مشتريان را پاسخ مي دهيم؟
 4-2چه نوع كاال يا خدماتي به هر يك از بخش های مشتريان ،ارائه مي كنيم؟
* -3روابط مشتريان
 1-3از طريق چه كانال هايي با مشتريان در ارتباط هستيم؟
 2-3در حال حاضر چگونه به آنان دسترسي داريم؟
 3-3كانال های ما چگونه يكپارچه مي شوند؟
 4-3كدام يك بهتر كار مي كنند؟
 5-3مقرون به صرفه ترين آنها كدام هستند؟
 6-3اين كانال ها چگونه با زندگي روزمره مشتريان پيوند مي خورند؟
 7-3چه نوع رابطه ای هريك از بخش های مشتريان ما از ما انتظار دارندد تدا بدا آنهدا بر درار كنديم و آن را ح د
كنيم؟
 8-3كدام يك از آنها را ايجاد كرده ايم؟
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 9-3چقدر برای ما هزينه دارند؟
 11-3اين روابط چگونه با بقيه اجزای مدل كسب و كار ما در ارتباط و يكپارچه هستند؟
* -4جريان های درآمدی
 1-4برای چه ارزشي مشتريان ما وا عاً مايل به پرداخت پول هستند؟
 2-4برای چه ارزشي در حال حاضر پول مي پردازند؟
 3-4به چه صورتي پول را پرداخت مي كنند؟
 4-4ترجيح مي دهند چگونه پرداخت كنند؟
 5-4هر يك از جريان های درآمدی چقدر به درآمدهای كلي كمك مي كنند؟
* -5مشاركت های كليدی
 1-5شركای كليدی ما چه كساني هستند؟
 2-5تأمين كنندگان كليدی ما چه كساني هستند؟
 3-5چه منابع كليدی از شركای خود بدست مي آوريم؟
 4-5چه فعاليت های كليدی شركای ما انجام مي دهند؟
* -6ساختار هزينه
 1-6مهمترين هزينه های اصلي مدل كسب و كار ما چيست؟
 2-6گران ترين منابع كليدی ما چيست؟
 3-6گران ترين فعاليت كليدی ما چيست؟

3

اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال

ب -برنامه كسب و كار
o

طرح فواورانه

اطالعات در مورد طرح /ايده محوري
-

*عنوان د يق ايده محوری (فعاليت اصلي شركت):
(منظور از ايده محوری طرح يا ايده ای است كه با تكيده بدر فنداوری و ابليدت توسدعه فنداوری از جنبده هدای
تجاری و بازاريابي منجر به ايجاد محصول يا ارائه خدمت مشخص با ارزش افزوده باال ميگردد .ايده محوری
زمينه فعاليت شركت نمي باشد ،بلكه هدف ،توليد محصول و يا ارائه خدمت مشخصي است كه در طول دوره
استقرار در مركز رشد ،شركت بدان دست يافته و آن را ارتقاء و توسعه مي بخشد).
مثال :

-

*مشخصات ايده محوری خود را به شكل كامل توضيح دهيد.

-

* آيا طرح و ايده كسب و كار شما يك ايده نوآورانه است يا كپي يك نمونه خارجي /داخلي است؟

-

* مزيت ر ابتي محصول/خدمت شما نسبت به ساير محصوالت مشابه موجود در بازار چيست؟ توضيح دهيد.

-

*آيا نمونه داخلي مشابه يا نمونه خارجي اين محصول در بازار موجود است؟

-

*در مورد فناوری مورد نياز طرح /ايده كسب وكارتان و همچنين سطح آن (ساده /متوسط /پيچيدده) توضديح
دهيد.

-

*مشخص كنيد كداميك از مراحل ذيل را در مورد ايدهتان طي نمودهايد؟
تعريف ايده□
تدوين طرح تجاری □

تدوين دانش فني □
نمونهسازی )□ (Pilot

طراحي محصول□
توليد نيمهصنعتي□

-

فعاليتهای تحقيقاتي كه در ارتباط با ايده انجام دادهايد ذكر نماييد( .با ذكر مرجع)

-

فعاليتهای شركت در راستای ايده محوری خود را توضيح دهيد (فعاليتهای مرتبط) :
4

اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال

-

o

ساير فعاليتهای شركت خارج از ايده محوری را نام ببريد (فعاليتهای غير مرتبط) :

فعاليت شركت در مركز نوآوري
-

*فعاليت شما در مركز نوآوری شامل چه مواردی است؟
بازاريابي □

پژوهش و كسب دانش فني □

جذب مشاركت سرمايهگذاران □
-

o

طراحي محصول □

توليد محصول نمونه □

توليد و فروش محصول □

خدمات و تجهيزات ابل ارائه شركت شما به ساير شركتهای مستقر در مركز نوآوری چيست؟

برنامه كاري (توصيف كسب وكار)

توصيف شغلي
-

*نوع كسب وكار شما چيست؟ (توليدی يا خدماتي)

-

*كسب وكار شما نوپاست يا توسعه يافته؟

-

*نقاط وت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهديدهای موجود برای رشد و پيشرفت كسب وكارتان چيست؟ (تحليل
)SWOT

-

*راه حلهای پيشنهادی برای رفع نقاط ضعف و تهديدهای احتمالي چيست؟

-

كسب وكار شما از چه زمان شروع شده است؟

-

در چه مواردی از منابع خارجي مرتبط با نوع كسب وكارتان كمك گرفتهايد؟ (بانكها ،صندوق هدای سدرمايه
گذاری ،VC ،ساير سرمايهگذاران و )...

-

*چرا تمايل به آغاز  /ادامه اين كسب وكار داريد؟ (انگيزه های فردی و گروهي)

محصوالت يا خدمات
-

*محصوالت و يا خدمات شما چه سودی برای مشتريانتان داشته /خواهد داشت؟

-

*مراجع رسمي تاييدكننده نمونه اوليه (استانداردهای موجدود و معتبدر) را ذكدر كنيدد( .مجوزهدا ،تأييديده هدا و
استانداردهای مورد نياز از مراجع ذيصالح جهت امكان ارائه به بازار محصول/خدمت)

-

كدام جنبههای محصول يا ايده در حال حاضر از حمايت انون مالكيت فكری يا حق امتياز برخوردار است؟
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موقعيت محل كار
-

ويژگيها و الزامات محل كار شما چيست؟

-

چه نوع فضايي نياز داريد؟

-

مشخصات فضا و تأسيسات مورد نياز شركت جهت استقرار در پارک را در جدول ذيل مشخص نماييد.
جدول نوع و ميزان فضاي مورد نياز
مساحت (متر مربع)

نوع كاربري فضاي مورد نياز
اداري
كارگاهي/آزمايشگاهي
انبار
پاركيوگ
ساير:
جمع مساحت مورد نياز
-

ديگر درخواست ها ،امكانات و تجهيزات مورد نياز شركت را تشريح نماييد.

*برنامه زماني سه ساله استقرار در مركز رشد (گانت چارت سه ساله)
عناوين برنامه ها

عناوين برنامه ها (شش ماهه اول)

سال اول

سال دوم

سال سوم

o
-

(شش ماهه دوم)

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-1

-1

-2

-2

-3

-3

-1

-1

-2

-2

-3

-3

طرح توليد
ظرفيت توليد خود را چگونه پيشبيني /ارزيابي ميكنيد؟ (ويژه شركتهای دارای محصول)
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-

تامينكنندگان مواد شما چه كساني هستند؟ (ويژه شركتهای دارای محصول)

-

منابع تامين تسهيالت خود را نام ببريد؟ (ويژه شركتهای دارای محصول)

-

* در مورد ميزان توليد خود در دوره رشد توضيح دهيد( .استدالل با توجه به نياز بدازار و ( )...ويدژه شدركتهای
دارای محصول)

-

مواد خام مورد نياز خود را نام ببريد( .ويژه شركتهای دارای محصول)

-

منابع تامين مواد خود را نام بريد( .ويژه شركتهای دارای محصول)

-

* چه تعداد نيروی انساني با چه تخصصي و در چه مقاطعي از اجرای طرح نياز خواهيد داشت؟(كليه شركتها)

-

دسترسي شما به منابع انساني چگونه است؟ (كليه شركتها)

-

*مراحل مختلف اجرای پروژه جهت تحقق ايده مورد نظرتان را ذكر كنيد(.كليه شركتها)
عنوان مرحله

رديف

زمان

زمان

مدت اجرا

شروع

خاتمه

(ماه)

1
2
3
4
5
6
7
جمع

o

*طرح بازاريابي

-

*استراتژی ورود به بازار شما چگونه است؟

-

*مشتريان اصلي شما چه كساني هستند؟

-

*ارزيابي شما از روند بازار /بازارهای هدف چگونه است؟
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-

*آيا بازار شما در حال رشد ،سكون و يا نزول است؟ تشريح نماييد.

-

*سهم شما از بازار فعلي و آينده چقدر است؟ تشريح نماييد.

-

* آيا بازار شما برای توسعه به اندازه كافي گسترده است؟ تشريح نماييد.

-

*چگونه سهم خودتان را از بازار جذب ،نگهداری و افزايش داده /خواهيد داد؟

-

*آيا تاكنون مذاكرات و راردادهايي با مصرفكنندگان محصول داشتهايد؟ (با ارائه مستندات)

-

*عناوين و عمده فعاليتهای انجام شده خود را در خصوص بازاريابي و فروش محصدوالت/خدمات خدود را در
طول دوره استقرار در مركز رشد را توضيح دهيد.

-

رقابت
* ر بای اصلي شما چه كساني هستند؟
* ر بای غيرمستقيم شما چه كساني هستند؟
* وضعيت كسب وكار آنها چگونه است؟ (ثابت ،درحال رشد و يا در حال تحول)
* نقاط وت و ضعف آنها چست؟
* عملكرد آنها را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
* آگهيهای تبليغاتي آنها را چطور ارزيابي ميكنيد؟
* محصوالت يا خدمات آنها چه فر ي با محصوالت و يا خدمات شما دارد؟
* مو عيت ر ابتي شما در بازار چگونه است؟

-

قيمتگذاري و فروش
* پيشبيني يمت فروش محصول/خدمت ارائه شده چگونه است؟
* شيوه يمتگذاری به چه صورت است؟
* فرآيند يمتگذاری كاال و خدمات شما به چه صورت است؟
* هزينههای خدمات پس از فروش محصوالت خود را چگونه محاسبه و تامين ميكنيد؟
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-

تبليغات
* شيوه اطالعرساني و تبليغات شما در مورد كاالها و خدماتي كه ارائه ميكنيد چگونه است؟
* منابع و حاميان تبليغاتي شما چه كساني هستند /خواهند بود؟

شبكه توزيع و فروش

-



o

*روش شما برای فروش ،چگونه است ،لط اً توضيح دهيد؟(فروش مستقيم ،نمايندگي و )...

طرح مديريتي

-

عوامل حياتي موفقيت شما چه كساني هستند؟

-

*سابقه تجربيات مديريتي شما به چه ميزان است؟ اين امر چگونه در كسبوكارتان به شما كمك مي كند؟

-

*نقاط ضعف شما چيست و چگونه آن را تعديل ميكنيد؟

-

*چه افرادی در تيم مديريتي شما خواهند بود؟(تنوع تخصص در تركيب نيروی انساني)

-

*اگر حامي مالي /سرمايهگذاری وجود داشته باشد ،چه نوع كمكهايي از امتياز دهنده انتظار ميرود؟

-

ساختار سازماني كسبوكار خود را شرح دهيد.

-

*استراتژی شركت شما برای ح

o

پرسنل كليدی خود را توضيح دهيد.

طرح مالي (هزيوه هاي صورتگرفته بهمراه هزيوه هاي احتمالي در
طول دوره سه ساله استقرار در مركز رشد)
* .1هزيوه زمين و ساختمان(هزيوه هاي احتمالي قراردادهاي اجاره در مركز رشد)
شرح

مساحت

نرخ واحد

موقعيت جغرافيايي

زمين
ساختمان
ساير
جمع
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* .2هزيوه تاسيسات(هزيوه هاي احتمالي قراردادهاي اجاره در مركز رشد)
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

تاسيسات زيربنايي شامل :آب ،برق ،گاز ،تل ن ،اينترنت و ...
 .3هزيوه تجهيزات
هزيوه كل (ميليون ريال)

عووان هزيوه

اداری:

آزمايشگاه/كارگاه:

ساير:

جمع

 .4هزيوه دورههاي آموزشي
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

دورههای آموزشي عمومي و اختصاصي
خدمات مهندسي و مشاورهای طرح
ساير
جمع
 .5هزيوههاي قبل از بهرهبرداري
هزينه كل (ميليون ريال)

شرح
تاسيس و ثبت شركت
اخذ تأييديه ها ،مجوزها و گواهينامه های الزم
مطالعات اوليه
بهرهبرداری آزمايشي
ساير هزينههای بل از بهرهبرداری (توضيح داده شود)
جمع
11

اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال

 .6برآورد سرمايه ثابت طرح (مطابق جداول قبل)
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

زمين و ساختمان
تاسيسات
تجهيزات
وسايل اداری
دورههای آموزشي
هزينههای بل از بهرهبرداری
پيشبيني نشده
جمع
* .7هزيوه حقوق و دستمزد پرسول
شرح

حقوق

تعداد

هزيوه كل (ميليون ريال)

مديريت
كارشناس
كارمند
كارگر
جمع
* .8هزيوه مشاوره
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

حقو ي -انوني:
ماليات
بيمه
تخصصي:
ساير:
جمع

11

اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال

 .9هزيوه مواد اوليه و قطعات مصرفي ساالنه (ويژه شركتهاي توليدي)
هزيوه كل(ميليون ريال)

شرح

جمع
 .11هزيوه استهالک ساليانه طرح (اختياري)
درصد استهالک

شرح

ساختمان

7

ماشينآالت و تجهيزات

11

تاسيسات زيربنايي

7

وسايل اداری

11

دانش فني و مهندسي

21

پيشبيني نشده

11

هزيوه كل (ميليون ريال)

جمع
 .11هزيوه نگهداري و تعميرات ساالنه (اختياري)
شرح

كل سرمايهگذاري (ميليون ريال)

ساختمان
ماشينآالت و تجهيزات
تاسيسات زيربنايي
وسايل اداری
جمع
12

هزيوه نگهداري و
تعميرات (ميليون ريال)

درصد

اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال

 .12هزيوه بيمه شركت (اختياري)
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

لوازم و تجهيزات
بيمههای خاص (حوادث ،مسئوليت ،آتشسوزی)... ،
جمع
 .13هزيوه توليد ساالنه
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

*حقوق و دستمزد
مواد اوليه و طعات مصرفي ساالنه
استهالک ساليانه طرح
مصارف تاسيساتي
نگهداری و تعميرات
استهالک هزينههای بل از بهرهبرداری
هزينههای مالي است اده از تسهيالت بانكي
بيمه شركت
پيشبيني نشده
جمع
 .14سرمايه در گردش
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

*حقوق و دستمزد
مواد اوليه و طعات مصرفي ساالنه
مصارف تاسيساتي
نگهداری و تعميرات
بيمه شركت
پيشبيني نشده
جمع

13

اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال

* .15برآورد كل سرمايهگذاري طرح
هزيوه كل (ميليون ريال)

شرح

سرمايهگذاری ثابت
سرمايهگذاری در گردش
جمع
* .16نحوه تامين موابع مالي
شرح

مبلغ (ميليون ريال)

درصد از كل

سهم متقاضي
تسهيالت دريافتي از ساير نهادها و سازمان ها
ساير
جمع
.17

*محاسبه فروش ساالنه (ميليون ريال)

نام محصول

قيمت واحد

قيمت واحد

محصول مشابه

محصول مشابه

وارداتي

داخلي

قيمت واحد
محصول
مشابه در بازار
جهاني

جمع

* oقيمت تمام شده محصول:
جمع هزينههای توليد ساليانه
ميزان توليد سرمايه

= يمت تمام شده واحد

14

پيشبيوي
قيمت فروش
واحد محصول

مقدار توليد

كل فروش

ساالنه

ساالنه

اداره پذيرش و ارزيابي
كاربرگ مدل و برنامه كسب وكار شركتهاي مستقر در مركز نوآوري دانشگاه شمال

* oقيمت فروش محصول
-

يمت كاالی مشابه

-

يمت ارزی كاالی مشابه در بازار جهاني

* oتعيين نقطه سربهسر
هزينههای ثابت
(هزينههای متغير) ( -فروش کل)

=نقطه سربهسر

* oمدت برگشت سرمايهگذاري
استهالک بل از بهرهبرداری +استهالک +هزينه تسهيالت مالي +سود = درآمد ساليانه
دوره

کل سرمايهگذاری
درآمد ساليانه

=برگشت سرمايهگذاری

* oسود و زيان ويژه
(جمع هزينههای توليد)( -فروش كل) = سود و زيان ويژه

* oارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهاي آن
نگهداری و تعميرات +انرژی +مواد اوليه -فروش كل= ارزش افزوده ناخالص
استهالک بل از بهرهبرداری +استهالک +ارزش افزوده ناخالص= ارزش افزوده خالص

* oنرخ بازدهي سرمايه:
هزينه تسهيالت مالی +سود وزيان ويژه
کل سرمايهگذاری

تاريخ:

نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت:
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=نرخ بازدهي سرمايه

امضاء:

