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 مقدمه

سپاس بی کران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید. تاا باه یااری ایا      

ه ترقی و تعالی را بپیمایم و امید به اینکه عنایت الهی شامل حال ما باشد. تا موهبت را

با عنایت اندک علمی خود در خدمت به بشر باشایم. یکای از باارزتری  وی گای هاای      

عصر حاضر گسترده کامپیوتر در کلیه عرصه های فعالیت انسان است باه گوناه ای   

مپیوتر قابل تصاور نیسات کاامپیوتر باه     که انجام برخی از کارها بدون استفاده از کا

عنوان ابزاری قدرتمند و سرعت و دقت کارها را فوق العاده افزایش داده و گاررگاهی  

های صعب العبور علم را شاهراههای هموار مبدل ساخته اسات و ماا باه علام انادک      

خویش می خواهیم راهی برای آسان تر شدن کارهای انسان ارائه کنیم تا بشر بتواند 

ا کمتری  زمان به آنچه نیازمند است دسترسی پیدا کند. خالقیت باه عناوان جاوهر     ب

کار آفرینی و عامل کلیدی موفقیت و بلکه بقای سازمان ها و همچنای  رماز تکامال و    

سعادت دنیوی و اخروی بشر هنوز جایگاهی واقعی خود را نه تنها در جامعه بلکه در 

رده است به همی  دلیال هناوز در هایک یاک از     محافل علمی و تحقیقاتی کشور پیدا نک

دروس یا رشته های تحصیلی دانشگاههای کشاور  واحادی جهات آماوزش خالقیات      

و گاررادر بعیای از   پیش بینی و طراحی نشاده اسات. و آنچاه باه طاور حاشایه ای       

دروس به آن اشاره می شود. تنها جنبه های نظری و تئوریک خالقیات اسات کاه ناه     

د. بلکه ای  ذهنیت را نیز ایجاد و تقویات کارده اسات. کاه خالقیات      فقط مؤثر نمی باش

امری ذهنی  فردی و ارثی است. که به شکل علمی و کاربردی و گروهی قابل آموزش 

نیست! و نتیجه ذهنیت  وضع کنونی فارغ التحصیالن دانشاگاهی اسات. کاه ا لاب باا      

صنعت و سبک و کاار  وجود تخصصی که دارند قادر نیستند در دنیای واقعی رقابت  

 حرف تازه ای بزنند.
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 خالصة طرح 

 

 شرکت تبلیغاتی )خدماتی( موضوع پروژه

 67193333 سرمایه اولیه

 نفر 5 تعداد نیروی انسانی

 نورائی -حسنی -ینیسق –پیرایش  –جوادی  کار آفرینان

 131137533 ماهه 6درآمد 

 20103333 ماهه 6سود 
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 مأموريت 

 و تأسیس یک موسسه فرهنگی و خدماتی  راه اندازی 

  تأمی  درآمد برای خود و افرادی که بتوانیم آنها را استخدام کنیم 

 نخدمت به مردم و مخصوصاً جوانا 

 رشد هنر همراه کامپیوتر 

 .ایجاد کسانی که افراد مختلف در آنجا بتواند کار کنند 

 خالقیت و نوآوری 

 فهرست محتوا

  کرایه نرم افزارهافروش انواع نرم افزار و 

    آشنایی با کتاب های جدید در مورد کامپیوتر و تکنولاوژی و کرایاه

 فروش آنها در کنار خدمات

 ایجاد تابلوها و پوسترهای گرافیکی 

 تایپ و تکثیر انواع کتابهای آموزشی  پوسترها  بیلبوردهای تبلیغاتی 

  رایت انواعCD 

 ترمیم عکس های قدیمی 

 ساخت  آلبوم تبلیغاتی 

 احی جلد کتابهاطر 

  فروش انواع فالپی– CD   ... خام»و» 

  فروشCD  های آموزشی«Flash , Corel srow , frehand» 
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 توصيف پروژه

 1( قاسم آباد  بلوار امامیه  بی  امامیه 7شرکت تبلیغاتی آهسته گامان واقع در ناحیه )

ریال به عنوان اجاره ماهیانه  1333333به مبلغ تأسیس می گردد. به ازای هر ماه  1 –

پرداخت می گردد. و با استفاده از مبلغ )سرمایه اولیه( کار راه اندازی می شود. ناوع  

شرکت آهسته گامان تبلیغاتی )خدماتی( است. خدمات ارائه شده توسط ای  شرکت از 

 –افزارهاای آموزشای    جمله )تایپ و تکثیر )دریافت پایان نامه و ....( فروش انواع نرم

طراحی گرافیک )پوستر  بیلبوردهای تبلیغااتی   بورشاور  کاتاالود )در بخاش هاای      

  ترمیم عکس   CDکشاورزی  صنعتی   اجتماعی   مرهبی   فرهنگی   سیاسی  رایت  

طراحی جلد کتاب  طراحی کتاب داستان  طراحی و پریرش انواع کاارت هاا عروسای     

 –خام و فالپی  CD( می پریرد و فروش لوازم کامپیوتری )جش  تولد  ترحیم  حج ...

 کا ر گالسه ....( 

عیو : مدیریت  گرافیست   تایپیست  بازاریااب  منشای دارد.    5ای  شرکت متشکل از 

 1133333 –-ریاال   1133333 –ریاال   113333که در هر ماه به ترتیب حقوق آن ها 

 باشد.ریال  می  1133333 –-ریال  1133333 –-ریال 
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 جدول برآورد تجهیزات و برآورد قیمت   

 مورد نیاز تجهیزات 

 هزینة استهالک تجهیزات 
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 جدول برآورد تجهيزات و برآورد قيمت

 قیمت کل قیمت تعداد نام وسیله تعداد

 ریال 10330333 ریال 20002222 2 سیستم )کامل( 1

 ریال1530333 ریال2020222 0 اسکنر 1

نگی و سیاه و پرینتر ر 0

 سفید

 ریال5330333 ریال2020222 2

 ریال1330333 ریال0220222 2 میزکار 1

 ریال0330333 ریال0220222 0 پرینتر 5

 ریال13330333 ریال02220222 0 دستگاه زیراکس 6

 ریال130333 ریال02222 0 دستگاه دوخت 7

 ریال530333 ریال02222 0 صندلی 2

     

     

     

 ریال 605130333 جمع کل
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 زیرا سیستم ها و میز کارها نیز مال افراد و کارکنان نیز می باشند.



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل 

تومان به سايت علمي  0222با قيمت فقط  کارآفرينيويرايش اين 

 www.asemankafinet.ir . نيدپژوهشي آسمان مراجعه ک

 

 
14 

 تجهيزات مورد نياز:

 

 میز کامپیوتر -2    سیستم کامل -1

 میز کامپیوتر -9    سیستم کامل -1

 پرینتر -13     صندلی -0

 اسکنر -11     صندلی -1

 سطل آشغال -11     صندلی -5

 گلدان-10     صندلی -6

 دستگاه زیراکس -11    ترمیز کامپیو -7

 

 

 محاسبة هزينة استهالک

  605133333 301=  605103333     سالیانه 

  11=   511533       ماهانه

6513333 

 6=  0155333     ماه 6

511533   

 

 301نکته اول : نرخ استهالک 

 ماه 6نکتة دوم : هزینه ها برای 
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 چارت تشکیالتی   

 سانی مورد نیازجدول نیروی ان 

 شرح وظائف 
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 چارت اعضاي گروه 

 

 جدول نيروي انساني 

 حقوق کل)ریال( حقوق )ریال( تعداد تحصیالت نام کارمند

 ریال1133333 ریال0022222  دیپلم مدیریت

 ریال1133333 ریال0022222  دیپلم تایپیست

 ریال1133333 ریال0022222  دیپلم گرافیست

 ریال1133333 ریال0022222  دیپلم بازاریاب

 ریال1133333 ریال0022222  دیپلم منشی

 ریال  5533333    جمع کل

 مدیریت 

 پریرش -1 تایپیست -1 گرافیست  -0 بازاریاب  -1 منشی   -5
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 شرح وظائف : 

نفر تشکیل شده است. که هریک وظائف گوناگونی برعهده  5گروه مورد نظر نیز از 

 دارند.

یار نظار دارد و کارهاای    مدیریت کل : ای  فرد انجام دادن مقام وظائف افراد را ز-1

کلی شرکت را به طور کلی برعهده می گیرد و اگر مشکلی پیش آید. به آن رسیدگی 

 خواهد کرد.

تایاپ پایاان ناماه  کتااب هاا       » تایپیست : ای  فرد وظیفة تایپ را برعهده دارد:   -1

 روزنامه  نشریه  مجالت را بر عهده می گیرد.

پایان نامه  کاارت ویزیات  کارتهاای تسالیت      گرافیست : ای  فرد وظیفة طراحی  -0

طراحی برای تابلوهای فلکس  –تبریک  عروسی  جش  تولد  طراحی تقویم   سالیانه 

 –اقتصاادی   –کشااورزی   –نیکس برای بیلبورد  بورشور در بخش های سیاسای  

مرهبی ( )بورشورها و کاتالود های تبلیغاتی ( و آشنایی با مرور گرمب  –فرهنگی 

 – Microsoftنوجوانااان تخصاا  )  –حاای کتابهااای داسااتان کودکااان   طرا –

Photoshop – corl Drow – Free hand – Flas  چلیپا ) ... 

بازاریاب : فرد بازاریاب وظیفة شناساندن کارهایی که در شرکت انجام می شود به 

ر افراد دیگر جامعه را دارد. بازاریاب وظیفة بست  قرارداد با سایر شرکت های دیگا 
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بلیغااتی  دارد همچنی  تمام سفارشات کاار برعهاده بازاریااب اسات. بازاریاابی و ت     

 توسط اینترنت و جرب مشتری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول برآورد مواد مصرفی   

 شرایط محل تأسیس 
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 جدول مواد مصرفي

تعدا

 د

 قیمت کل قیمت تعداد نام وسیله

 ریال133333 ریال A4 0222 022کاغذ 1

 ریال13333 ریال22222 بسته 2 کاغذ گالسه 1

0 CD 222 0222ریال1333333 ریال 

 ریال1533333 ریال022222 0 رنگ پرینتر 1

     

     

     

 ریال 0613333 جمع کل

 ماه 1در  0153133 مقدار بدست آورده 

 ماه 6در  19531133   

 شرايط محل تأسيس :

شیر آب. که دو میز و کاامپیوتر  متر بدون هیک اتاقی . دارای یک  53یک مغازه حدود 

 و چند صندلی در آن قرار گرفته شده است.
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 برآورد سرمایه 

 برآورد هزینه 
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 برآورد سرمايه : 

 کل سرمایه = سرمایه در گردش + سرمایه ثابت 

 کل سرمایه ماه 6سرمایه در گردش برای  سرمایه ثابت

 ریال6513333تجهیزات 

 ریال 1333333ره  

 

 ریال00333333حقوق            

 ریال11213333مواد مصرفی 

 ریال0333333   اجاره           

 ریال63333           آب         

 ریال033333                 برق

 ریال63333                   گاز

 ریال63333                  تلف 

 ریال113333             تبلیغات

 ریال 67193333

  52623333جمع کل  ریال2513333جمع کل 

 برآورد هزينه :

 ماه 6مبلغ به ریال در  مبلغ به ریال در یک ماه هزینه

 اجاره

 حقوق

 مواد مصرفی

 آب

 برق

 گاز

 تلف 

 تبلیغات

 ریال533333

 ریال5533333

 ریال0613333

 ریال13333

 ریال53333

 ریال13333

 ریال53333

 ریال13333

 ریال0333333

 ریال000333333

 ریال11213333

 ریال63333

 ریال033333

 ریال63333

 ریال0333333

 ریال113333

 ریال52623333 ریال9723333 جمع کل
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  در آمد صورت حساب 

 صورت حساب سود و زیان 

 نسبت سود به سرمایه 

 محاسبه نقطه سر به سر 
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 صورت حساب درآمد

 مت کلقی قیمت واحد تعداد خدمات ارائه شده ردیف

 ریال153333 ریال0222 02 رایت می کنیم CDعدد 02 1

 ریال653333 ریال002222 02 کارت ویزیت 1

 ریال6333333 ریال2222 2222 تایپ و تکثیر 0

 ریال1333333 ریال02222222 0 تابلوهای فلکس فیکس 1

 ریال1153333 ریال02222 20 های نرم افزاری CDفروش   5

خودکار  –انواع طراحی )جاسویچی  6

 و...(

 ریال105333 ریال0222 00

 ریال133333 ریال02222 02 طراحی انواع سررسیدتبلیغاتی 7

 ریال033333 ریال22222 0 تایپ انواع کارتهای )تبریک و تسلیت( 2

 ریال1533333 ریال0222222 0 طراحی برای جلدهای کتاب 9

 ریال133333 یالر02222 02 رتوش انواع عکسها 13

 ریال53333 ریال02222 022 جشن تولد و حج-طرح کارتهای عروسی 11
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 ماه 0برای   20000222 50/2 05000202جمع کل       

  024025022ماه  0برای 
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  1ماه  6سود خال  

 سرمایه اولیه 

 کل سرمایه 

 سود خال  یک سال  

9573
67190000
265884000

/

 صورت حساب سود و زيان 

 صورت سود

 سرمایه اولیه

 

 سود وی ه

  سرمایه آخر دوره

 

 

 نسبت سود به سرمايه  : 

 

      

 

 =      برگشت سرمایه :

 

 صورت سرمایه       

 67193333سرمایه ابتدای دوره :            

 سود وی ه
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 هزینه ثابت

 درآمد -هزینه متغیر 

03117333 

01122333-102213333 

 سود پایان دوره 

 محاسبة نقطه سر به سر

 کل هزینه  هزینه متغیر هزینه ثابت هزینه ها

 53333 %23 1333 %13 13333 برق

 13333 %23 2333 %13 1333 آب

 13333 %23 2333 %13 1333 گاز

 53333 %23 13333 %13 13333 تلف 

 511533   %133 511533 استهالک
 0613333 %133 0613333  ___ مواد مصرفی

 533333 %23 13333 %13 133333 اجاره

 5533333 %13 1133333 %23 1133333 حقوق 

 13333 %63 11333 %13 2333 تبلیغات

 5371533جمع هزینه ثابت 

 برای یک ماه 

 ماه 6زینه ثابت برای جمع ه

03117333 

 5112333جمع هزینه متغیر  برای یک ماه=  

 01122333ماه  =  6جمع هزینه متغییر برای 

 

  133درصد نقطه سر به سر = 

      

        133         
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5128/36976571007510/28369765100
107322000
30447000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )بازاریابی )تبلیغات  

 ابتکارات 

 ح برای جامعهمیزان مفید بودن طر 

 اشتغال زایی 
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 بازاريابي 

 ابتکارات

 به عنوان اشانتیون  CDیک کیف   CDبه ازای هر بیست  -1

صفحه باشاد بیسات صافحه باه صاورت       133هر پروژه درسی که بیشتر از  -1

 رایگان

 به ازای دو پروژه آنها را در خانه تحویل می دهیم. -0

 رایگان داده می شود. CDدو  CD 15به ازای  -1

 «به دلخواه مشتری»نرم افزار زدن یک طرح  CDدو عدد با خرید  -5

های آموزشای و نارم افازاری و ... دادن خودکارهاای تبلیغااتی       CDبا رایت  -6

 )اشانتیون(

عدد پروژه برای تایپ استفاده رایگان از کارتهای  1برگه و  1333به ازای هر  -7

 اینترنتی برای یک ماه

 ميزان مفيد بودن طرح براي جامعه

کنونی و امروزه نیز رقابت های شدیدی در محیط های کاری به وجود  در جامعة

آمده است و نیاز به خالقیت و نوآوری می باشد. و تمام کارها و اشتغال ها نیااز  

به تبلیغات و آگهی های متعادد مای باشاند و هادف شارکت تبلیغااتی ماا نیاز باا          

ش شارکت تبلیغااتی   شرکتهای دیگر متفاوت می باشد. از ای  رو ما با سعی و تال

 را نیز تأسیس خواهیم کرد.« آهسته گامان»
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 اشتغال زايي طرح : 

پس از راه اندازی شرکت نیز سعی می کنیم که افرادی را نیز استخدام نمائیم. کاه  

برای استخدامی نیز به میازان تحصایالت فارد ارزش تاونمی نخاواهیم داد. بلکاه       

کالت اقتصاادی را نیاز در بای     وظیفة ما می باشد که با تأسیس شرکت نیاز مشا  

جوانان از بی  ببریم زیرا حق و حقوق جوانان می باشد کاه بتوانناد باا شارکت و     

 استخدام در شرکت ما سود و بهره نیز ببرند.



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل 

تومان به سايت علمي  0222با قيمت فقط  کارآفرينيويرايش اين 

 www.asemankafinet.ir . نيدپژوهشي آسمان مراجعه ک

 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جدول زمانبندی  
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  اجراي طرحبرنامه زمان بندي 

مراحللل اجللراي 

 طرح

 زمان )هفته / ماه(

 1 0 3 4 5 6 7 8 9 12 11 10 

          * * * جمع آوری اطالعات

         *    تأمی  سرمایه

         *    اجاره محل

        *     خرید تجهیزات

 تأمی  نیروی انسانی
    *        

 افتتاح شروع کار
     * * * * * * * 

 * * * * * * *      کسب درآمد

 * * * * * * *      کسب سود

 * * * * * * *      ارزیابی

 * * * * * * *      اصالحات
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 فرم استخدام 

 فرم قرارداد کار 

 گزارش 
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 فرم استخدام

تحصیل    س  :     نام و نام خانوادگی : 

 : 

 سابقه کار :    شهر :    نام پدر : 

 تلف  :  

 نشانی منزل :

معاااای      متأهل   وضعیت تأهل : مجرد 

 

 « درخواستی میزان حقوق 

ساااااال    به مدت   لغایت   مدت ای  قرارداد از تاریخ 

 ماه       می باشد.  

 نوع شغل کارگر : 

 شرح وظایف کارگر : 

 

 کارفرما –محل امیاء کارگر       
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 قرارداد کار

 

 متولد سال :   س  :    و نام خانوادگی : نام 

 فرزند :  

   : تلف    نشانی منزل :     شهر / استان : 

 که پس از ای  کارگر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.

لغایت به   قانون کار و تبصره آن دوره آزمایشی از تاریخ  11به استناد ماده  -1

 ماه تعیی  می گردد.  مدت  

قاانون کاار و    112کارفرما مکلف است کارگر را از تاریخ اشتغال به کار بر اساس مااده   -0

 نزد سازمان تأمی  اجتماعی بیمه می گردد. طبق مقررات

 معی     متأهل   وضع تأهل کارگر : مجرد  -1

 تعداد فرزندان ............................... می باشد.

 نوع شغل کارگر : -5

 عنوان شغل کارگر : -6

 شرح وظایف کارگر : -7

         شرکت   –استان خراسان شهرستان مشهد  –محل کار کارگر  -2

 می باشد.

سااااااال   به مدت   لغایت   مدت ای  قرارداد از تاریخ  -9

 می باشد.  ماه     

 ساعت تعیی  می شود. 2کار عادی کارگر  -13

 تعداد روزهای کاری در هفته شش روز تعیی  می شود. -11

 قانون کار( 61روز تعطیلی هفتگی یک روز خواهد بود. ) ماده  -11

 دریافت می کند : مقدار مزد که کارگر  -10

 نام و نام خانوادگی کارفرما   نام و نام خانوادگی کارگر 
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 امیاء         امیاء                  
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 بسمه تعالی  

  افراد موفق یاد گرفتید  با یکی از با توجه به معیارهایی که برای شناخت

 افراد موفق مصاحبه ای ترتیب دهید و در گزارش خود را در کالس بخوانید؟

و نام خانوادگی  س   میزان تحصیالت خاود را ذکار نمائیاد و ذهنیات     نام  -1

 تحصیلی شما در هر دوره چگونه بوده است؟

 تعداد افراد خانواد  شما چند نفر است و شما فرزند چندم خانواده هستید؟ -1

 شغل و میزان تحصیالت پدر و مادر خود را ذکر کنید؟ -0

 می باشند؟خانواد  شما از نظر میزان درآمد در چه سطحی  -1

 در کودکی چگونه روحیه ای داشته اید؟ -5

 عالیق دوران نوجوانی شما چه بوده است؟ -6

 رویای شغلی شما در دوران کودکی و نوجوانی چه بوده است؟ -7

 چرا چنی  رویایی داشتید آیا الگویی برای رویاهای خود داشته اید؟ -2

 اولی  بار در چند سالگی و چگونه کسب درآمد کرده اید؟ -9

که در اشتغال خود تعیی  نموده اید از ابتدا تااکنون را شارح    مسیری را -13

 دهید؟

سرمایه اولیه شما چقدر بوده است و طریق ی جرب سرمایه ی اولیه ی  -11

 خود را بیان کنید؟
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 میزان مشارکت افراد خانواده در کار چقدر بوده است؟ -11

 موفقیت های خود را در زمینه ی کسب و کارتان بیان کنید؟ -10

در ظاهر آرام هستم اما در باط  و برای رسیدن به هادفم  م  نیز گرچه  -11

حریق هستم. گر چه به آن هدف برسم اما باز نخواهم ماند و برای رسیدن 

 به هدف باالتر و بهتر سعیم را خواهم کرد.

رابطة م  با کارکنانم در محیط کاری بسیار جدی و مستبد هستم اما در  -15

 ک برادر هستم.محیط  یرکاری با آنها دوست  و مانند ی

تا هم اکنون که شما ای  سؤال را از م  پرسیدید باه ایا  موضاوع فکار      -16

 نکرده بودم و کامالً و قطعاً می توانم بگویم نمی دانم.

ان شاء ا... به امید خدا می خواهم یک قاضی با تجربه و با انصاف برای  -17

 اشخاص متعدد باشم.

 هدفی که در نظر م  هست ....................؟ -12

سعی می کنم با آنها در ابتدا مانند یک دوست رابطه برقرار کنم در کنار  -19

آنها باشم از افکار آنها استفاده کنیم و با ترکیب افکار آنها با افکار خاودم  

 کارم را توسعه دهم.

 فعالً وجود رقبا. کمبود هزینه بودجه. فکر جدید. اید  نو و... -13
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اما در آینده ای ناه چنادان دور    تاکنون نتوانستم ایده ای نو داشته باشم -11

 ای  کار را خواهم کرد.....؟

سال . لیسانس حقوق. ذهنیت م  تنها رسایدن باه هادفم     12علی باشتنی .  -1

 بود و فکر می کنم که ذهنم مرا در ای  مورد یاری داده است.

 دومفرزند  –نفر  5 -1

 مادر : دیپلم   پدر : فوق دیپلم  -0

 متوسط به باال -1

 و جوش اجتماعی و پر جنب -5

 ورزش و عالقه ی زیادی به فوتبال -6

 قاضی شوم به خاطر رسیدن به هدفم رشته ی حقوق را نیز انتخاب کردم. -7

بله . اوالً به دلیل کمک به هم نوعان و هم وطنان خود. دوماً گارفت  حقاوق    -2

مردم از چنگال ظلم. سوماً عالقة شدید به ای  کاار. بلاه پسار دایای. پادر .      

 برادر

گی با کار در هتل که مبلغ زیادی را دریافت نمی کردم. می سال 19در س   -9

 هزار تومان دریافت می کردم. 030333توانم بگویم تقریباً 

تحقیق و پرس و  –استفاده از راه هایی که دیگران به م  پیشنهاد کردن  -13

 هدف جدی برای رسیدن به آن. –جو درباره ی ای  رشته 
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و ما  ساعی مای کاردم خاودم      خیر. سرمایة م  چندان چشم گیر نبود  -11

روی پاهایم بایستم و متکی به خودم باشم و همان طور کاه گفاتم کاار در    

هتل نیز اولی  کار م  بود و با جمع آوری حقوقم توانستم مبلغی را بدست 

 آورم و ای  اولی  جرقه در زندگی م  بود.
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 ه مرا کمک کرد نه پدر و مادرم.ک

به طور کلی می توانم بگویم م  به هدفم رسیدم و می توانم بگویم کاه :   -10

 «هدف م  = موفقیت م »
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 م نشدید؟استخدا
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