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 مقدمه
 

 

فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای بندهای ششم و هفتم طی نظر به سیاست های کالن کشور و 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص تامین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصوالت 

 منظور متنوع سازیه بند های سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ب به استناد  کشاورزی و

برنامه ششم توسعه در خصوص تکمیل  13طبق بند ز ماده  ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی و....

اعتباری به تشکل های فراگیر کشاورزی  -زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمک فنی

ماده  براساسو روستایی و حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و 

تمرکز سیاستگذاری و قانون احکام دائمی توسعه کشور مبنی بر اهمیت امنیت و سالمت غذایی ،  7

آن با همراهی و با و زیر بخش های مرتبط  ریزی صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی برنامه

جزو وظایف  یبراساس اساسنامه و تایید آن توسط وزارت جهاد کشاورز کشاورزی جهاد راهنمایی وزارت

 یک با تشکیالتی و حقوقی لحاظ به تا خواهد بود صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزیفدراسیون 

صنایع منسجم وارد تعامالت نزدیک و جدی جهت حل مسائل پیرامونی  و یکپارچه ساختاری تشکیالت

 .به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شود غذایی و کشاورزی 

در مجموعه قوانین  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و سیاست های  چشم اندازسند با عنایت به 

در اقتصاد کشور و لزوم دستیابی به آن و  این صنعترحه مبنی بر تعیین سهم طباال دستی و احکام م

توسعه در این رابطه ضروری است از ظرفیت  نونی مندرج در موادی از برنامـه ششـمهمچنین تکالیف قا

در جهت مردمی کردن و درون زایی اقتصـاد در  صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی بخش

اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام  راسـتای

 نمود. سـتفادهمعظم رهبری ا
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یک سوم اشتغال و ثروت ملی در و  در ایران از پتانسیل باالیی برخوردار استایع تبدیلی و تکمیلی صن

حلقه ی .کشور باشد  های توسعه گاه تواند یکی از تکیه بنابراین، صنعت غذا می اختیار صنایع غذایی است

نقش بسیار مهم این و صنایع غذایی از نظر اقتصادی و تولید ثروت ملی دارای جایگاه ویژه ای است 

افزایش ماندگاری محصوالت کشاورزی، عرضه  صنعت در جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی

تولید در های مهم  تر، توسعه صادرات و درمجموع افزایش ارزش اقتصادی محصول، یکی از حلقه مناسب

بخش کشاورزی می باشد که با ایجاد مطلوبیت سهم بسیار زیادی در افزایش ارزش افزایی محصوالت خام 

 . دارد

اصوال در پیوند با محدودیت های ناشی از کمبود سرمایه، بازار فـروش و  صنایع غذایی و کشاورزی

ه انـد تـا ضـمن رفـع کوچک و ساختاری ساده و منعطف شکل گرفت نیـروی متخصـص، در مقیاسـی

، باال بردن سطح رفاه و سالمت و امنیت غذایی ایجاد انحصـار بـا گسـترش اشـتغال و رشـد تولیـد بـه

 یاری رسانند.کشور افزایش تولید ناخالص ملی در اقتصاد 

دی و خدماتی پتانسیل زیادی در جهت نوآوری در فرآیندهای تولی فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی

صنایع د. گردمی کشور به رشد صادرات و افزایش کارایی و تقویت بنیه اقتصاد  جـرشته که نهایتـا مندا

ترند،  ور بهرهعالوه بر آنکه نسبت به سایر بنگاه هـا ونهادهای اقتصادی به مراتب  غذایی و کشاورزی

را دارند و این امر راه  انعطاف پذیری بیشتری به جهت تطبیق فعالیت های خـود بـا شـرایط متغیـر بازار

 می نماید.  اندازی و ثبات اقتصادی آنها را تسهیل

مناطق کشور پراکنده اند و ضریب نفوذ بـاالتری در  تمام در صنایع غذایی و کشاورزی اقتصادی از منظر

سـطح اقتصـاد خـرد دارنـد. طبعا موفقیت یا عدم موفقیت آنها چراغ راهنمایی برای سایر فعاالن 

ها  اقتصادی است. به عبارت دیگر شرایط این بنگاه ادی در زمینه ورود و خروج از فعالیـت هـایاقتص

اقتصاد را در گرو اعتماد عمومی،  نمادی از چگونگی شرایط اقتصادی است. بنابراین اگر رونق نهـایی

صنایع موعه امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار بدانیم، از این منظر نیز حمایـت از مج
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 بسیار موثر خواهد بود. غذایی و کشاورزی

به شدت نیازمند رفع نقـاط ضـعف و  صنایع غذایی و کشاورزیمجموعه با وجود این نقاط قوت، 

اقتصادی کشور هستند. از این رو تولید ثروت، توزیع  تهدیـدها و نـوعی تعامـل درونـی در سیسـتم

صنایع تبدیلی و و حتی کـ اهش فقـر، بـااتکا به توان واحدهای عادالنه درآمد، رونق بخشی به صادرات 

های هدفمند و مـوثر اسـت  در صحنه اقتصاد منوط به تکمیل زنجیره حمایت تکمیلی در بخش کشاورزی

 ت سامان پذیرد.است حمایت های دولتی در این جه و ضـروری

که ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان یا نهادهای  مطالعات صورت گرفته در این زمینه مبین آنست

 صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزیخدمات کسب و کـار یکی از چالش های جدی عرصه 

مسائل  کوچک توانایی آن را ندارنـد کـه بـه طـور مسـتقل صنایع غذایی و کشاورزی درکشور است.

د، بلکه الزم است بـه گونـه ای ایـن نـوع خـدمات مالی، فنی، بازاریابی، فروش و غیره خود را حل کنن

حیـاتی رابیرون از مجموعه خود دریافت کنند. علت شکست بسیاری از سرمایه گذاری ها در این بخش 

نیز به همین مسـاله بـازمی گردد. چرا که سرمایه گذاران در ابتدا به علت ناآگاهی از مسائل فنی، 

های مربوط به این حوزه ها را در محاسبات خود نادیده  غیره، هزینـهاقتصادی، مدیریتی، بازاریابی و 

آنها در سطح مطلوب نیز برخوردار  گرفته و به علت پیچیدگی این گونه خدمات، از توانـایی انجـام

 .نیستند

صنایع مجموعه از سوی دیگر ضروری است شکل گیری و تاسیس کسب وکارهای مسـتقل و جدیـد در 

متقاضیان ) اعم از دانش آموختگان دانشگاهی، دانشجویان در شرف  کشـور توسـط یغذایی و کشاورز

خارجی و (.... با توجه به نیاز مبرم آنها به هدایت  دانش آموختگی، صاحبان ایـده، سـرمایه گـذاران

اجرای فرآیند شکل گیری ایده به  صحیح و آگاه سازی مورد توجه قرار گیرد. چرا که آسـان سـازی

واقعی جامعه از یک  همراه با کاهش خطر از دست رفتن فرصت های شغلی با رویکـرد بـرآورد نیـاز عمل

 کسب و کار  به ارائه راهکار بهینه و خدمات نوین منجر و موجب پایداری آن خواهد شد.
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ات جهـت توسـعه ظرفیـت ها و موسسـ کمک به افراد در سطح تاسیس و کمک به شرکت بنا بر این

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش  یکیفی در عرصه کسـب و کارهـا،کمی یریت بـه منظـور رشـدمـد

، فنی، ی اقتصاد ی،مـالی اسـتراتژ یک و تکنیـک هـا یو رویکردهـا  ینیازمنـد مـدل  هـا کشاورزی

 حقوقی و ... است.

ازار و شـرایط بـشـناخت وضـعیت   عموما تاسیسفاز  ها در این گونه مدل یکارگیر هدف از به

 مشاوره ها طرح از طریق اجرا فاز توسعه شناخت دقیق بنگاه  طرح بوده و در یآینـده نگـر اقتضـائی و

 .پژوهشی و آموزشی است ،ی ا

است، سعی  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و این فرآیند که به نوعی مواجهه کلینیکی با بنگاه ها

مختلفی به شرح زیر قابل تحلیل و بررسی  یداشته و از جنبه هاو صنایع ها  در عارضه یابی وضعیت بنگاه

 است:

 مدیریتی،ی تکنیک ها .3

 تکنولوژیکی، یچالش ها و ظرفیت ها .2

 بازاریابی و فروش، .1

 مالی حسابرسی شده( ، یبانکی وسایر صورتها یمالی و نقدینگی)دیون و تعهدات در قبال واحدها .4

 ،یتکمیل زنجیره ارزش و دانش محور .5

 تولید و امکان افزایش اشتغال ،  یآمادگی برا .6

از تسهیالت بانکی و نحوه تامین تضامین و  یتامین مالی )چگونگی برخورداری میزان و روش ها .7

 (صنایع و بنگاهوثائق تسط 

 (، یعوامل تولید)نحوه مصرف انرژی بهره ور .8

 ....وی فکر ، برند، مالکیت معنو   ارزش دارایی ها چگونگی برخورد با مسائل و مشکالت حقوقی) .9
 

خرد و مستقل در ابعاد فوق الذکر جهت توسعه  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیبراین کمک به بنا
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بهبود و پیشرفت آنها ی تحول و ایجاد تغییرات الزم برا یها طرح مدیریتی به منظور اجرا ها ظرفیت

فعالیت آنها باید توسط دولت  قی شده که زمینه ظهور وتسهیلگر و توانمندساز تل یوظیفه اصلی نهادها

 فراهم شود.

، مشارکتی  مختلف کسب و کار با رویکرد یها از شبکه متخصصان و مشاوران در زمینه یبرخوردار

ب با استراتژیک و تحول گرا و متناسا ه مشاوره مدیریت با تمرکز بر برنامه آمادگی ارائه خدمات جامع

 عرضه راه  ، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی یفارشی براسکسب و کار به صورت  یو فضاها نیاز

نیز  اطالعات، طراحی نظام آموزش و توسعه و تحقیق، تنظیم برنامه عملیاتی و یمبتنی بر فناور ها حل

نیک کلیی بنگاهی( و .... همگی از توانمندهاصنایع یا خود کنترلی)نظارت درون ی طراحی ساز و کارها

نظام ارزشیابی و ممیز دقیق، زمینه فعالیت این ی ست با پیاده ساز این طرح برآن بوده کهی مشاوره ا ها

صنایع تبدیلی و  کمترین میزان انحراف و خطا در بخش را بای و میان رشته اای واسطه  گروه از نهادها

 فراهم کند.تکمیلی 

سرمایه گذار، تولید، ی در حال حاضر در بخش هارکود تورمی ی متاسفانه به دالیل مختلف، جلوه ها

خرد و  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیاین میان تعطیلی واحدها در  اشتغال بیشتر بوده و در

کوچک و متوسط گسترده تر است. از همین رو خروج از رکود این وضعیت نامطلوب اقتصاد ی ها بنگاه

 ها نمی تواند جامع و راهگشا باشد. هنیز بدون توجه ویژه به مشکالت این بنگا

خرد و مستقل درمناطق مختلف  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیبا توجه به پراکندگی  مسلما

    کسب و کاری .. این واحدها..حقوقی، مالی و . دیگر انبوه مشکالت فنی ، یو از سو یکشور از یک سو

می رسد حمایت و به نظر  نیز سایر سرمایه گذاران ،همچنین ظرفیت انبوه جوانان صاحب ایده و  و

خدمات مشاوره ای و کلینیک "صیانت از این سرمایه ملی از طریق ایجاد نهاد پشتیبانی با عنوان 

در  یبلکه گام استوار نه تنها یک ضرورت "توانمندسازی فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران

 شغلی آینده خواهد بود . یها جهت تثبیت اشتغال موجود و توسعه فرصت
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 معرفی الگوی اولیه: 

با رویکرد  در بخش کشاورزی محورصنایع تبدیلی و تکمیلی توسعۀ ظرفیت اقتصاد ، هدف اصلی این طرح

ها و پروژه  در طرح این صنعتایجاد کسب و کارهای  دانـش کـارآفرینی و افـزایش مهـارت متقاضـیان

خدمات مشاوره ای و توانمندسازی ارائه کلینیک های مختلف می باشد. و انتظار می رود بـا ایجـاد 

 اهداف فرعی نیز به دست آید:  فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران

برآورده کردن نیازهای مدیریتی، مهارتی، فنی، حقوقی و سایر اطالعات مهم و تأثیر گذار بر روند  .3

 .در بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی محورو اجرای کسب و کارهای مستقل  گیری لشک

توسعۀ فرهنگ استفاده از مشاوره در کسب و کارهای مستقل در دانش آموختگان و شروع  .2

 . صنایع تبدیلی و تکمیلی محور کنندگان کسـب وکارهای مستقل

در  صنایع تبدیلی و تکمیلی محوریابی و حل مساله در  توسعه و انتشار رویکردهای مناسب عارضه .1

 بخش کشاورزی

 محـور از طریـق صـورتصنایع تبدیلی و تکمیلی  شناخت مسائل و معضالت کسب و کارهای .4

حلهای شناسایی شده و تخصصی در سطح  روابط و ارائه راه بندی وضـعیت و شـفاف سـازی

  .بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی

صنایع تبدیلی و تکمیلی  ( در کسب و کارهای کوچک تvalueکمک به افزایش ایجاد ارزش)  .5

 گیری از تجارب مختلف. بهره با تزریق مستمر دانـش و چگـونگی در بخش کشاورزی محور

کمک به استقرار نظام مهندسی ارزش برای تعیین اولویـت هـا در پـروژه هـای ایجـادی و  .6

 کشاورزی بدیلی و تکمیلی محورصنایع تبخش توسـعه ای 

برای دستیابی به  محور کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیهدایت صاحبان کسب و کارهای  .7

 شغلی. برترین سطح سازمانی و
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خدمات مشاوره ای و توانمندسازی فدراسیون کلینیک  ماموریت های اصلی

 :صنایع غذایی و کشاورزی ایران

 

 آموزش  .1

و کـار از شـروع تـا راه انـدازی، مـدیریت و خاتمـه یـا فـروش کسـب  در الیه های مختلـف کسـب

 ژی، مدل های جدید کسب و کار و...وکـار ، تکنولو

 

  حل مساله و ارائه راهکار .2

در حوزه های مختلف کسب و کار از راه اندازی، مدیریت و خاتمه کسب و کار، مشاوره های تخصصـی 

 ..، حقوقی و قانونی و.. تکنولوژی و

 

 ترویج، توسعه و تبلیغات .3

صنایع تبدیلی ریت وفعالیت در فضای مجازی، انتشار مجله ها و نشریات تخصصی کسب و کار) با مح

همکاری در اجرای رویدادها و برنامه  تلویزیونی ، –در تولید برنامه های رادیویی ( ، همکـاریوتکمیلی

و کارآفرینی و....  ، برگزاری  امنیت و سالمت غذایی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی  های خـاص بـا موضـوع

موجود و دارای پتانسیل بالقوه و  های کسب و کار )در جهـت توسـعه کسـب و کارهـای نمایشگاه فرصت

 بالفعل

 

 ... و...4
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 زمینه های خدمات مشاوره ای :

 ونیفدراس یو توانمندساز یکلینیک خدمات مشاوره ازمینه های اصلی ارائه خدمات مشاوره ای در 

 عبارتند از:  رانیا یو کشاورز ییغذا عیصنا

 درآمدزا.بخش کشاورزی تبدیلی و تکمیلی بنگاه دانش چگونگی طراحی یک کسب و کار  .3

 چگونگی تبدیل ایده به یک طرح کاربردی پایلوت. .2

با توجه به  بخش کشاورزیتبدیلی و تکمیلی صنعت روش های راه اندازی یک کسب و کار  .1

 شرایط محیطی.

 .بخش کشاورزیتبدیلی و تکمیلی  /بنگاهصنعتمدیریت و اداره کردن کسب و کار مستقل  .4

 /بنگاهصنعتروش های بازارشناسی، بازار یابی و فروش کاال و خدمات در یک کسب و کار  .5

 .بخش کشاورزیتبدیلی و تکمیلی 

تبدیلی و تکمیلی  تولیدی و توزیعی صنایعسرمایه گذاری و جذب سرمایه در قالب شرکت های  .6

 .بخش کشاورزی

 فرآیندهای تولید و عملیات ساخت کاال، ارائه محصول و یا خدمت. .7

 بخش کشاورزیتبدیلی و تکمیلی  ت/بنگاهعصنمدیریت منابع انسانی در  .8

  کشاورزیبخش صنایع تبدیلی و تکمیلی سب و کار های کدر فعالیت و کاربرد آن فناوری اطالعات .9

یدی، لتو بخش کشاورزیصنایع تبدیلی و تکمیلی تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در  .31

 توزیعی و خدماتی.

 .بخش کشاورزیصنایع تبدیلی و تکمیلی بهره وری و اندازه گیری آن در واحد کسب و کار  .33

 .بخش کشاورزیصنایع تبدیلی و تکمیلی مدیریت عمومی و سازمانی در  .32

 .CRM مدیریت ارتباط با مشتری .31

 محور کشاورزی تبدیلی و تکمیلیصنایع در کسب و کارهای  BPRمهندسی مجدد کسب و کار  .34
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 خدمات مشاورهای  هنحوه ارائ

خدمات مشاوره ای در کسب و کارهای کارآفرینانه، ارائه آنها به صورت کلینیکی  ههای ارائ یکی از راه

حالت مشاورین در مکانی مستقر بوده و کاربران با مراجعه به محل ارائه خـدمات و  اسـت. در ایـن

های آنان در سطوح مختلف و بر اساس شناخت از نیاز و  اسـتقرار مشـاور، از راهنمـایی وتوصیه

 گردند. می منـد کاربر و در مدت زمان محـدود بهـرهدرخواست 

در این طرح ارائه خدمات کلینیکی کسب و کار در قالب مشاوره های مدیریتی، حقوقی، فنی، آموزشی و 

کارآفرین)صاحبان کسب و کار( به محل کلینیک و یا  صنعت گرانمشاوره ای با مراجعۀ  سایر نیازهـای

 ،کانال، گروه و ...( دریافت مشاوره انجام می گیرد.ارتباط از طرق مجازی ) پرتـال

 توصیف نیازمندی های بخش شروع کنندگان کسب و کار :

های الزم از سوی نسل اول کارآفرینان که در  بر اساس مطالعات و تجربیات کسب شده، دریافت آگاهی

 فراوری آنان است. های و یا راه اندازی کسب و کار مستقل هستند، از مهمترین چالش مرحلۀ شـروع

های گوناگون، یکی از راهبردهای اصلی در هدایت و راهبری فرآیند  ای در زمینه ارائه خدمات مشاوره

 کسب و کارهای مستقل به شمار آمده، عنصر اصلی پشتیبانی کسب و کار تلقی میگردد. ایجـاد و توسـعه

 

 ارزیابی ویژگیهای شخصیتی فرد برای شروع یک کسب و کار -1

 مشاور روان شناس متخصص روحیات کارآفرینی 

 تهیه یک تست روان شناسی درباره بررسی ویژگیهای روان شناسی کارآفرینان 

آشنا کردن مراجعه کننده با الگوهای واقعی و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان بزرگ ایرانی و  

 خارجی
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 ارزیابی ایده و طرح کسب و کار:  -2

 و کارآفرینی داشته باشد.صنعت   ت کافی از اقتصادد اطالعاکارشناس مربوطه بای 

 متخصصین کسب و کار باید از دانش و تکنیک های روز کسب و کار آگاهی داشته باشند. 

 Business Modelبه یک  Business Idea جزوه راهنما برای تیدیل 

ارزیابی ایده در یک فرآیند زمانی مناسب از طریـق ظرفیـت هـای مـوازی) مراکـز رشـد،   

 ها و(... Co-workingدهنده ها ، پـارك هـای علـم وفناوری، استارت آپ ها، شتاب

 امکان سنجی اولیه اقتصادی و فنی طرح کسب و کار متقاضی. 

 

 ق از مدلهای کسب و کار مشابه:تهیه مدل کسب و کار با تاکید بر نمونه های موف -3

تهیه نمونه هایی از مدلهای کسب و کار در حال فعالیت )داخلی و خارجی( در حوزه تعاون در  

 قالب یک بانـکاطالعاتی.

 Business Model .به یک   Business Idea  لجزوه راهنما برای تبدی 

توزیع محصوالت و خدمات در مدل کسب و کار مشتریان، رقباء، محصوالت و خدمات، تأمین و  

 مشخص می شوند.

های  های کسب و کار ،باید توانمندی تبیین قسمت کارشناس مربوطه با آگاهی کامل از مدل 

یابی و انتخاب  هرا برای مراجع مختلف داشته و زمینه الزم را برای بهین مختلف طرح متقاضی

 ) کسب و کار( برای متقاضی فراهم نماید. تـرین روش در توسـعه یـا ایجـادبه
 

 تحقیقات بازار:  -4

مشاوره کسب و کار باید در زمینه های مختلف بازار، اطالعات مناسـب و کـاملی از وضـعیت  

متقاضی شرح و ارائه نماید .)اطالعاتی در حوزه های جمعیت و توزیع آن و هرم  موجـود را بـه

، GNPو   GDPهای فرهنگی، نرخ بیکاری و اشتغال، نرخ یاریسنی ایران، اقتصاد تعـاونی ، مع
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مالیاتی، تولید، عرضه و تقاضا، رقابت، جذابیت بازار،  سیستم های سرمایه گـذاری، سیسـتم هـای

 روندهای آینده، محصوالت مشابه، تکنولوژی و... .

در اختیـار فـرد  این گزارشات در حوزه های مختلف باید آماده و بروز شده باشـد و متناسـباً 

کارشناس مربوطه برای مراجعه کننده تحلیل  کسب و کار قرار گرفته و توسط شـروع کننـده

 شوند.

ها و موسسـات پژوهشـی،  آمارهای ثبتی موجود در مراجع رسمی شامل وزارتخانه ها، دانشگاه 

رسانی و در کلینیک های صنفی مرتبط، بازار و... باید جمع آوری و بطور مستمر بروز  زمانسـا

 وجود داشته باشند.

در گزارش بررسی ایده کسب و کار باید از اطالعات و آمار و تحقیقات بازار بصورت مستدل  

 استفاده کرد.

 مشاوره در تهیه برنامه کسب و کار:  -5

نمونه هایی از برنامه های آماده شده کسب و کار) طرح های تیپ( مبتنی بر واقعیت موجود  

های  شروع کننده کسب و کار قرار گیرد و توسط کارشناس مربوطـه بخشـ اختیـار جامعه در

 ه کننـده تجزیه و تحلیل شود.مختلـف آن بـرای مراجعـ

جزوه راهنمای جذاب، ساده و کاربردی برای تهیه برنامه کسب و کار آماده شده و در اختیار  

 متقاضـی قـرارگیرد.

 ر جلسات اختصاصی با متقاضی تکمیل و بهبود یابد.این برنامه توسط کارشناس مربوطه د 

همزمان و بصورت موازی برنامه کسب و کار بوسیله یکی از نرم افزارهای رایج تهیـه برنامـه  

 کسـب و کـارتهیه و تکمیل شود.

در مرحله آخر نسخه نهایی برنامه کسب و کار با هماهنگی متقاضی و کارشناسان ذیربط از تلفیق  

 دستی و ماشینی تهیه و تدوین شود. دو برنامـه
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 تهیه برنامه بازاریابی و تبلیغات :  -6

برنامه های بازاریابی) بصورت منطقه ای و با سری های زمانی( مبتنی بر نتایج بخش تحقیقات بازار  

تهیه و همچنین رویکردها و تکنیک های تبلیغات با توجه به واقعیت های موجود در حوزه های 

 اسب با رسته کاری مورد نظر تهیه و تدوین می شود.نکـار متمختلف کسـب و 

به عنوان نمونه جزوه آموزشی جذاب، ساده و کاربردی برای تهیه برنامه بازاریابی و تبلیغات،  

های کاربردی  های نوین بازاریابی و.... بهمراه مثال فروشـندگی ومذاکره کسب و کار، روش

 نده قرار گیرد.کن آماده شده و در اختیـار مراجعـه

 تواند به متقاضی ارائه شود. پیشنهاد خرید نرم افزار تهیه برنامه بازاریابی و تبلیغات نیز می 

مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه ثبت محصول و یا مارك تجاری و روشهای صیانت از  -7

 آن.

جـارت و سـرمایه آشنایی مکفی با مجموعه قوانین مربوطه در داخل و خارج از کشور برای ت 

 مالکیت گـذاری و ثبـت

تهیه و ارائه جزوه راهنمای روزآمد از مراحل ثبت اختراع، مالکیت فکـری یـک محصـول یـا  

 نشـان تجـاری و منطقه ای و ... و همچنین روشهای حقوقی محافظت از آن.

لکیت فکری و ارائه مستنداتی از نمونه های موفق و ناموفق داخلی و خارجی در زمینه ثبت ما 

 معنوی.

 کار در این زمینه اهمیت نشان تجاری محصوالت یا شرکت و ارائه راه 

 مشاوره ثبت مالکیت فکری محصول و یا ایده   

 مشاوره ثبت، راه اندازی و توسعه یک برند  
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 مشاوره و ارائه خدمات در زمینه مجوزهای مربوطه الزم برای شروع کسب و کار -8

صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش و یا کسب و کار  صنعتقوانین مربوط به راه اندازی یک   

 محور کشاورزی

صنعت آماده سازی و ارائه جزوات آموزشی مراحل اخذ مجوزهای الزم برای تأسیس یـک  

 مختلف. در رسـته هـای تبدیلی

کارشناسـان مربوطـه از های الزم برای اخـذ مجوزهـای الزم توسـط  مشاوره در زمینه نیازمندی 

 ذیربط. های سـازمان
 

 در زمینه روشهای تأمین مالی برای شروع کسب و کارهای تعاون محور مشاوره -9 

های تأمین مالی و ذکر فواید و معایب هر کدام از روشها و شرایط هر  جزوه راهنمای روش  

 کدام.

 مربوطه به همراه آدرس و....های  منابع جاری تأمین مالی در ایران و مراکز و سازمان 

ها و مراکز و یا افراد مربوطه و پیش  های مالی از سازمان جزوه راهنمای فرآیند اخذ کمک 

 نیازهای هر یک.

های  های تأمین مالی اختصاصی و فرآیند اخذ آن توسط متخصصین از سازمان مشاوره روش 

 مربوطه.

 انعرفی کارآفرینان به آنر جهت مهای سرمایه گذا تهیه لیست افراد و یا شرکت 

 

صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی مشاوره در زمینه انواع خدمات بیمه تخصصی کسب و کارهای -10

 محور

 جزوه راهنمای انواع خدمات بیمه مرتبط با کسب و کارها. 

 مشاور متخصص بیمه کسب و کار. 
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 مشاوره در زمینه جذب نیروی انسانی برای شروع کسب و کار -11

راهنمای ساده و روان قوانین، رویه هـا و قراردادهـای اسـتخدامی رایـج در کشـور توسـط  

 های مربوطه. کارشناسـانی ازسازمان

 .صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیهای تیپ شغلی مربوط به  راهنمایی طرح 

 یروها.ارائه مشاوره در استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده و آموزش حرفه ای ن 

ارائه راهکار در زمینه استفاده از نیروهای پاره وقت، موقتی، قراردادی و ... در کسب و کارهای  

 کوچک.

بخش  یلیو تکم یلیتبد عیصنا و مدیریت مؤثر منابع انسانی در جزوه راهنمای منابع انسانی 

 .یکشاورز

 جزوه راهنمای مراکز جذب و تربیت نیرو جهت استخدام. 

 مصاحبه جهت استخدام نیروها.جزوه راهنمای  

 

ارائه ایده ها و تکنیک های جدید کسب وکار )آماده شده بر اساس نیازهای بازار و با محوریت -12

( به افرادی که قصد شروع کسب و کار شخصی خود را صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 دارند اما ایده اولیه ندارند.

ایران و مدلهای جدید کسب و کار تعاون محور بـا اسـتفاده از بررسی فرصت های نظام تعاون در  

تجـارب جهـانی، بـاتأکید بر کسب و کارهای خدماتی و کسب و کارهای مبتنی بر فن آوری 

 اطالعات، صنایع تبدیلی، گردشگری و... .

ری، مشاوره در بکارگیری و استفاده بهینه از تکنولوژی مناسب هر رشـته در تعـاونی هـای تجـا 

 تولیـدی یـاخدماتی

 کتابچه های نحوه مدیریت و توسعه کسب و کارهای نوین تعاونی در بخش های مختلف. 
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 مشاوره در زمینه مکان مناسب برای شروع کسب و کار.-13

)تجاری ،  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیجزوه راهنمای توزیع منطقه ای و جغرافیایی  

 شور.تولیدی یا خدماتی( در سطح ک

 یابی به متقاضی با توجه به نیاز های منطقه ای و فصلی بازار مشاوره مکان 

یابی )دسترسی به منـابع ارزان، کـاهش هزینـه  مشاوره به متقاضی با توجه به تکنیک های مکان 

 هـای حمـل ونقل، سهولت در دسترسی به بازار و(.... 

 

 Niche Marketصاً در زمینه مشاوره در زمینه استراتژی ورود به بازار خصو -14

صنایع تبدیلی و تکمیلی ارائه مشاوره در زمینه قوانین آیین نامه ها ودستورالعمل ها مرتبط با  

 (و.... تولیدی، خدماتی، تـوزیعی) بخش کشاورزی

 فرا ملی و منطقه ای یا بین المللی  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیارائه مشاوره در مورد  

 و....... 

 

دارند  صنعت تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی  که قصد راه اندازی ارتباط با سایر کارآفرینانی

 )تبادل اطالعات و نظرها خصوصـاً بـا کارآفرینـان موفق و با تجربه (

برگزاری جلسات مشترك تبادل نظر متقاضیان و کارآفرینانی که قصد شروع کسب و کار مشابه را  

 دارند.

استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای بحث و تبادل نظر میان کارآفرینان و متقاضیان راه  

 در حوزه های مختلف کسب و کار. صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیاندازی 

 ثبت و تهیه گزارشات آماری و تحلیلی از گفتگوها و تبادل نظرات و تهیه یک بانک اطالعاتی. 
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 فدراسیونخدمات مشاوره ای و توانمندسازی یک نیازمندی های کلین

 های اطالعاتی و علمی نیازمندی -3

 ، اقتصاد، مدیریت، کسب و کار(صنایع تبدیلی و تکمیلی)  اطالعات درباره قوانین      1- 1

 اطالعات مربوط به تحقیقات بازار در حوزه های مختلف.      2- 1

تبدیلی و اطالعات درباره فرآیندهای مختلف در ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار جدید       3- 1

 محور. تکمیلی کشاورزی

 اطالعات علمی در حوزه های مختلف.       1-4

اطالعات مذکور بعنوان سرمایه و زیر ساخت اصلی مرکز خدمات مشاوره کسب و کار می باشد.  

ها، نشریات مختلف، پایگاه های اطالع رسـانی، راهنماهـا و...  برخـی ازاین اطالعات در سازمان

قسمت اعظم این اطالعات یا موجود نیست و یا بصورت مدون و  موجـود مـی باشـد ولـی

 یکپارچه و تخصصی گردآوری نشده اسـت . 

این اطالعات را می توان از طریق نیروهای داخلی و یا از طریق دانشکده ها، انجمـن هـا و 

)بعبارتی برون سپاری نمود(. البته در جمع آوری و تدوین  رکتهای مشـاورجمع آوری کردشـ

   آنها حتماً می بایست ایـن نکتـه رادر نظر گرفت که مخاطبان این اطالعات افراد عادی هستند 

این گزارشات را می بایست بصورت ساده،  نه متخصصان علم اقتصاد و یا کسـب و کـار. لـذا

 و جذاب تهیه و بروز نمود.کاربردی 

 

نیروی انسانی کارآمد شامل کارشناسان ارشد مدیریت و کسب و کـار بـا پایـه هـای رشـته  -2             

 ، صنایع غذایی ، کشاورزی و اقتصادـی،مهندسی، مدیریت، هنر، پزشکی هـای مختلـف )فن

... 
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 و تخصصی بسته های مشاوره ای در دو سطح عمومی - 1            

مشاوره در حوزه های بیمه، بانک، قراردادهای استخدامی، جذب نیرو، ثبت شرکت، انعقاد  3-1

 انواع قرارداد، اخـذمجوزها، امالك و... 

مشاورهای کسب و کار در حوزه های مختلف بازاریابی، تبلیغات، فروش، سازماندهی و  3-2

 منابع انسانی، مـالی،سیستم و... 

 ی )خلق، توسعه و یا انتقال تکنولوژی(مشاورهای تخصصی تکنولوژ 3-3

 در کسب و کار ITمشاوره کاربرد  3-4

 

های همکار و ذیربط فرآیند ایجاد و یا توسعه  ها و شرکت همگی از سازمان 1-2مشاوران گزینه  

 و کار می باشند که می بایست رویکردی را برای همکاری با آنها طراحی نمود. کسـب

غذایی و معموالً از اساتید دانشگاه، افراد متخصص و با تجربه صنعت)صنایع  3-2گزینه  مشاورین 

 آوری فن رشد مراکز و تحقیقاتی –و بهداشتی(، مراکز علمی  استانداردها،  اقتصادی ی،کشاورز

ها  و سازمان افراد این با همکاری جهت را راهکاری بایست می هم مورد این در که باشند می

 طراحی نمود.

 

 یا بخش مجازی کلینیک )کلینیک مجازی( پرتال

 تیم حرفه ای طراحی و نگهداری وب سایت 3-1

های متخصـص و  محتوای علمی و اطالعاتی این بخش توسط کارشناسان و مشاورین )ژورنالیست 

 حرفـهای( تهیه و تدوین می شود.

 دی و به روز باشد.کاربر – جذاب –وب سایت باید کامالً علمی  

عبارتی مخاطبین و مراجعین در ابتـدا ه نقطه تماس اولیه مرکز با مخاطبین باشد بوب سایت باید  
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مراجعه به وب سایت اطالعات اولیه را دریافت کرده و در مراحل بعدی باید از سایر  از طریـق

وسیله های ارتباطی از جمله حضور فیزیکی در کلینیک استفاده کند. البته پیشـنهاد مـی شـود 

 یکـرد توسـط خـودکلینیک ترویج و تبلیغ شود.کـه ایـن رو

اطالعات بسیار مفیدی از انواع نیازها و خواسته هـای  Membership Club از طریق ایجاد 

بسیار  فدراسیونگذاریهای کالن  مـراجعین ومخاطبین جمع آوری کرد که قاعدتاً در سیاست

 مفید خواهند بود.

ها جـزء  گران با هم و با متخصصین ژورنالیستصنعتی بحث و گفتگو میان ها Forumایجاد  

 سایت باید باشد. مـوارد مهـم

های فعال وب سایت باید  مجله الکترونیکی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک، جزء قسمت 

باشـد کـه درمرحله اول باید بصورت ماهیانه و در مراحل بعدی بصورت هفته ای برای اعضاء 

 فرستاده شود.

 باید جزء رویکردهای اصلی کلینیک باشد. e-mailقراری ارتباط تعاملی از طریق استفاده از بر 

طراحی دوره های الکترونیکی در حوزه های مختلف کسب و کار اعـم از طراحـی برنامـه  

کسـب و کـار،برنامه بازاریابی، استفاده از تکنولوژی و ... قراردادن آنها در وب سایت باید جزء 

 باشد. یتالینفک این وب سـا

یکی از رویکردهای اصلی کلینیک باید تبلیغات گسترده در مـورد خـدمات وب سـایت باشـد.  

ایجاد انگیزه در مخاطبین برای مراجعه اولیه به وب سایت همان سیستم عضوگیری و  مـثالً بـرای

 کلینکبه اعضاء می باشند که اعضاء باید برای مراجعه حضوری به مرکز  دادن یـک شناسـه

 حتماً ایـن شناسـه را داشـته باشـند. خدمات 

 مزیت این روش این است که

 می کند ( فرد مخاطب ابتدا از طریق اطالعات وب سایت ایده خود را کامالً تحیلیـل1 
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 ( بسیاری از قوانین و مراحل راه اندازی یک کسب و کار در حوزه های مختلف را مـی شناسـد2 

 شفاف می شناسد( نیازهای خود را بصورت 3

( کارشناسان و مشاورین مرکز هنگام مراجعه فـرد بـهمرکز اطالعات او را در پروفایل مربوطه دارند 4 

 و بهتر می توانند با مراجع تعامل داشته باشند.

 سایت وب درون را آنها و کرد تهیه آموزش های فیلم مرکز تخصصی –باید از مشاوران علمی  

 و تصویری بسیار کاربرد دارند(. )فایل های صوتی داد قرار

 

 رویه اجرایی

 برقراری ارتباط با صاحبان )شروع کنندگان( کسب و کارهای مستقل -1

صنایع تبدیلی و تکمیلی گران ( کسـب و کارهـای مسـتقل صنعتیا  صنایعکلیه واجدین شرایط )صاحبان 

زمینه های مورد نیاز مشاوره یا نوع خدمات مشاوره ای با توجه به  محـور متقاضـی دریافـت کشاورزی

مسائل و مشکالتی که در حوزه کـاری خـودبا آن روبرو هستند برای تنظیم برنامه دریافت خدمات مشاوره 

مشاوره تماس برقرار می کنند، برقراری تماس می  ای و تعیین نـوع مشـاوره مـورد نیـاز بـا کلینیـک

 تواند به صورت های ذیل انجام شود.

 تماس تلفنی با بخش پذیرش کلینیکالف 

 تکمیل فرم درخواست خدمات مشاوره ای و ارسال آن از طریق نمابر یا پست الکترونیک –ب 

 

 دریافت اطالعات تکمیلی و تعیین امکان پذیری یا عدم امکان ارائه خدمات به متقاضیان-2

( و در صـورت 1کارشناس پذیرش بر اساس اطالعات فرم درخواست خدمات مشاوره ای )فـرم شـماره 

نیـاز بـابرقراری تماس و ارتباط با نماینده واحد متقاضی و دریافـت اطال عـات الزم بـه تکمیـل فـرم 
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کان بررسـی مشـکل ( مبادرت می ورزد و طی آن ام2خدمات مشاوره ای )فرم شماه  تنظـیم برنامـه ارائـه

 متقاضـی در محـدوده کـارکلینیک را مشخص خواهد کرد.

 

 تعیین مشاور مناسب  -1

کارشناس پذیرش با توجه به اطالعات دریافتی از واحد متقاضی و همچنین اطالعات موجود از مشـاورین 

ثبت  2در فرم شماره کلینیـک)بانک اطالعاتی مشاورین کلینیک( مشاور یا مشاورین پیشنهادی را انتخاب و 

 می نماید.

در صورتی که مشاور متناسب با نیاز متقاضی موجود نباشد ولـی مشـکل متقاضـی در محـدوده کـار 

کلینیـک وحوزه های تعریف شده باشد، مدیریت کلینیک نسبت به شناسایی و جلب همکـاری مشـاور 

در محدوده کار کلینیک نباشد موضوع  مناسـب اقـدام خواهـدنمود و چنانچه نیاز و درخواست متقاضی

 تکمیل می گردد. 2و گزارش عدم ارائه خدمات در فرم شماره  به اطالع متقاضی رسانده شـده

 

 تنظیم برنامۀ زمانی ارائه مشاوره  -4

کارشناسی پذیرش بر اساس برنامه زمانی ارائه خدمت مشاوره )مشاورین( مربوط، در بانک اطالعات 

ائه خدمات و زمان آن را مشخص ساخته و با نماینده واحد هماهنگ  می سازد با توجه مشـاورین،نحوه ار

به ماهیت کلینیـک،مشاوره کسب و کارهای کارآفرینی بطور کلی نحوه ارائه خدمات مشـاوره بصـورت 

 کیلنیک جهت اخذ مشاوره ای طراحی شده است. حضـور متقاضـی در محـل

تشخیص کارشناس پذیرش و تأیید مدیریت کلینیک و انجام همـاهنگی با این حال در موارد خاص و یا 

مربوط، ارائه خدمات مشاوره ای می تواند با حضور مشاور در محل فعالیت کسب و کار مربـوط  بـا مشـاور

( و شناسایی معضالت و Site Visitصـورت گیـرد.در این صورت مشاوره جهت انجام بررسی های محلی )

 های الزم در محل فعالیت کسب و کار متقاضی حضور پیدا خواهند کرد. ات وراهنماییارائـه پیشـنهاد
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 ارائه مشاوره  -5

خدمات مشاوره ای پس از تکمیل متقاضی و تعیین نحوه ارائه خدمات و برنامه زمانی آن، پرونده متقاضـی 

ه کلینیک در اختیار و سایر اطالعات موردی دریافت شده( توسط دبیرخان 3و  2، 1)فـرمهای شماره 

ی ارائه خـدمات را کسـب گمشاوره قرار می گیرد. بدین ترتیب مشاور، با بررسی و مطالعه اطالعات و آماد

خواهـد کـرد سـپس بـاتوجه به برنامه زمانی، خدمات مشاوره ای در حوزه های دانش مدیریتی، 

شود. بطور کلی ارائه مشاوره توسط مشاور ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری و غیره ارائه می BP،بازاریابی 

در محل کلینیک و شامل بحث و مـذاکره بـامتقاضی و کسـب اطالعـات در مـورد مسـائل بـرای 

متقاضـی تشـریح مـی نمایـد و پـس از بررسـی مشـاوره وراهنماییهای الزم در خصوص اتخاذ رویکرد 

 مناسب برای حل مسئله را به متقاضی ارائه می دهد.


