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  فني گذاري فناوري و دانش شيوه نامه ارزش
  

  :فناوري گذاري  ارزش
  : گذاري فناوري   مفهوم ارزش-1-1

هاي متنوعي تاكنون  رويكردها و روش. شود  ناميده ميفناوريگذاري   ارزش، اصطالحاًفناوريفرايند تعيين ارزش 
ها به منظور از بين بردن  ز اين روشبسياري ا. اند گذاري تكنولوژي معرفي و به كار گرفته شده براي ارزش
تر طراحي و معرفي  تر و ساده تر و در عين حال عملي توسعه روشي دقيق هاي قبلي و هاي موجود در روش محدوديت

  . كنند ديدي متفاوت را اتخاذ كنند يك سعي مي كه هرد، ان شده
 اما مفاهيم متفاوتي دارند، چرا كه ،ندگذاري اگرچه نزديك به يگديگر گذاري و قيمت الزم به ذكر است كه ارزش

گذاري به يك مفهوم استفاده  گذاري و قيمت  اما در بسياري از منابع ارزش. قيمت با ارزش متفاوت استاصوالً
  .شوند مي
   :قيمت مفهوم ارزش و -1-1-1

مندي،  يت طبق منظور اول ارزش را رضا. منظور ممكن است مدنظر ما باشدشود، دو ميوقتي صحبت از ارزش 
اين تعريف از ارزش با . شود دانيم كه از مالكيت يا مصرف يك كاال نصيب انسان مي مندي يا مطلوبيتي مي فايده

به عبارت ديگر يك شيء . شود يا ارزش استعمال شناخته مي) Consumption value (عنوان  ارزش مصرفي
 جزئي ،بنابراين با اين رويكرد، ارزش. به همراه داردچرا كه استفاده از آن براي ما لذتي را ، براي ما ارزش دارد
 با اين وجود اين .اي نباشد  مثل يك اتومبيل، يا مثل هوا مبادله،اي باشد مبادله  چه آن كاال،باشد ذاتي از يك كاال مي

  . استارزش چيزي نيست كه در اينجا مد نظر ما 
 ارزش اقتصادي منفعتي .باشد يك كاال مي) Economical value (دومين منظور از ارزش، ارزش اقتصادي

القوه ايجاد و به اهاي حاصل از تقسيم كار  بين اجزاء يك جامعه به صورت ب  كه در اثر صرفه جوئي در هزينه،است
در جريان اين مبادله تنها عرضه كننده يك كاال . آيد محض انجام يك مبادله ظهور كرده و به صورت بالفعل در مي

به اين ترتيب كل ارزش اقتصادي .  بلكه خريدار نيز منافعي را كسب خواهد كرد،آورد تي بدست مينيست كه منفع
   :شود  مي زيريك كاال شامل سه جزء

  .هاي صرف شده براي توليد آن توسط توليد كننده هزينه -1
  .آورد منفعتي كه توليد كننده از مبلغ فروش مازاد بر هزينه صرف شده بدست مي -2

چرا كه هزينه كمتري از زماني كه خودش بخواهد آن . ف كننده از خريد كاال خواهد بردمنفعتي كه مصر -3
 .  براي بدست آوردن كاال پرداخت خواهد كرد ،را توليد كند

اي  قيمت بهاي مبادله. پردازد اما قيمت چيست ؟ قيمت مبلغي است كه خريدار در قبال تحويل كاال به فروشنده مي
كه ارزش يك كاال مشخص است، قيمت يك  درحالي. ه صورت واحد پول بيان شودكاال و خدمات است كه ب
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هاي توليدي و ارزش كل قرار   بين هزينه كه معموالًگردد، كاال توسط مذاكرات بين فروشنده و خريدار تعيين مي
  .گيرد مي

   
  : گذاري   مفهوم ارزش-1-1-2

كنيم، دنبال پاسخي كمي  جع به ارزش چيزي سوال ميوقتي ما را. ارزش گذاري يعني كمي كردن در واحدي پولي
 صحت دارد اين موضوع معموالً. هاي پولي  يا ديگر واحدريال به واحد دالر، ين، مارك، مثالً. گرديم مي)  عددي(

آالت، يك دارايي درآمدزاي نامشهود  قره از تجهيزات توليدي مثل ماشينخواه چيزي كه در ذهن ماست يك ف
تراع يا امتياز يك دارو با ارزش درماني زياد بوده و يا يك فقره يا قطعه هنري زيبا بدون منافع مثل يك ثبت اخ

تواند با يك واحد پولي تعيين شود كه   ارزش همه اينها مي.تجاري، مثل يك نقاشي بسيار ظريف و شگرف، باشد
  .ز قابل كمي شدن استني  فناوري ارزش.شود  همين طور هم ميمعموالً
  : كند  دو هدف اصلي را برآورده ميفناوري كلي مي توان گفت ارزشگذاري به طور
  )هاي پيشنهاد شده مثل قضاوت در مورد پروژه(پشتيباني تصميمات داخلي  -1
مثل فروش يك دارايي، مذاكره در يك قرارداد اعطاي امتياز و (پشتيباني مبادالت و رويدادهاي خارجي  -2

 )يا تعيين ماليات

  : به يك يا چند دليل از داليل زير ممكن است نياز باشدفناورين ارزش مي توان گفت تعيي
هاي پيشنهاد شده به دليل وجود منابع كمياب، با ارزش و  بندي و انتخاب تعداد محدودي از پروژه رتبه -1

  .محدود 
 . يا عدم اجراء فاز بعدي تحقيق و توسعه تكنولوژيءگيري راجع به اجرا تصميم -2

 .هاي دولتي هاي خصوصي يا كمك ت مورد نياز براي جذب سرمايهتهيه بخشي از اطالعا -3

  در قرادادهاي اعطاء امتياز)Royalty (تعيين نرخ حق االمتياز -4

 ).Technology alliances (تعيين سهم شركا در يك همكاري تكنولوژيكي -5

  .ها براي اهداف مديريت داخلي گزارش ارزش دارايي -6

  
  :فناوري  رهنمودهايي براي تعيين ارزش -1-2

  : سواالت كليدي زير را در نظر داشته باشمفناوري مي بايستدرارزيابي ارزش يك 
 دارد؟ آيا تكنولوژي قابليت انتقال -1

  مورد نياز هستند ؟ فناوريسازي تجاري هاي ديگري براي موفقيت در چه دارايي -2

  آن الزم است؟آيا بادوام است ؟ براي چه مدت زماني؟ چه چيزي براي نگهداري جذابيت تجاري -3

 دهد ؟ پايداري را ارائه مي آيا تكنولوژي مزاياي رقابتي -4
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 باشد؟ آيا تكنولوژي فقط تحت مالكيت فروشنده طرف قرارداد ما مي -5

 آيا با توجه به هزينه اثربخش است؟ -6

 دهند؟  ثيراتي را تكنولوژي بر رقبا خواهد گذاشت ؟ آنها چه طور واكنش نشان ميأچه ت -7

   رقيبي وجود دارد ؟ آيا براي تكنولوژي -8

يند آتواند فر  مي،كنند را تعيين ميفناوري اگرچه شناخت كافي در مورد تمام عوامل و عناصري كه ارزش يك 
 شايد به سادگي  فناوريثر بر ارزشؤهاي م  ليكن اطالع كافي از تمام ويژگي،تر نمايد را سادهفناوري خريد يك 
 .كنند ها ارزش آن را تعيين مي باشد، كه همين ويژگي  مختلفي ميهاي  داراي ويژگيفناوريهر . ممكن نباشد

تواند راهنماي  ثر است، البته تا آنجا كه ممكن است، ميؤهايي كه در ارزش هر تكنولوژي م فهرست كردن ويژگي
 و در نتيجه موفقيت بيشتر در قراردادهاي فناوري انتخاب بهتر فناوري،خوبي براي درك و تشخيص ارزش يك 

  . يد يا انتقال تكنولوژي باشدخر
  :گذاري فناوري  هاي ارزش  روش-1-3

اي قوي از  ها پايه  برخي از اين روش.شود هاي متعددي ديده مي  روشفناوريگذاري  در ادبيات مربوط به ارزش
ا را ه به طور عمده اكثر روش. دهند لحاظ نظري دارند و برخي ديگر در عمل استفاده بهتري را از خود نشان مي

  : گروه زير قرار دادتوان در دو مي
  )Quantative methods (گذاري  كمي ارزشروشهاي -1
  )Qualitative methods (گذاري  كيفي ارزشروشهاي -2

  : نقاط قوت و ضعف روشهاي كمي و كيفي در جدول زير نشان داده شده است
 روش هاي كيفي ارزش گذاري روشهاي كمي ارزش گذاري

 نقاط ضعف نقاط قوت ط ضعفنقا نقاط قوت

  قيمت دقت در تخمين-
  قابل استناد بودن- 

افزايش هوشمندي -
 سيستم در طي زمان

  نياز به نيروي انساني متبحر-
 نياز به تكرار زياد براي رفع -

  مشكالت 
 نياز به زمان و هزينه زياد-

سرعت در تخمين -
  قيمت

 كم هزينه بودن-

وجود انحرافات زياد در -
ن پايه و بنيان قيمت فقدا
 قابل دفاع

 . پيچيده محاسبه كنند ارزش پولي تكنولوژي را با استفاده از محاسبات رياضي گاهاً،كنند روشهاي كمي تالش مي
  .نيز شهرت دارند علمي و رياضي براي تخمين قيمت اين روشها، به روشهاي

  .نمودار زير نمايي كلي از اين روش ها را نشان مي دهد 
هاي اقتصادي، تخميني بر اساس ذهنيت  به عنوان يك روش مرسوم در بنگاه انتقال فناوري روشهاي كيفي

  .گردد گيرد و براساس آن قيمتي براي ارائه به بازار تعيين مي متخصصان و تجربه آنها از ارزش محصول صورت مي
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  :هاي كيفي ارزش گذاري فناوري   روش-1-3-1

باشند، با اين حال ممكن  اي نمي نيز اگرچه داراي مباني پيچيده و پيشرفتهگذاري تكنولوژي  روشهاي كيفي ارزش
در بعصي از منابع از اين روشها به . است در عمل نتايج دلخواهي را ارائه داده و به خوبي مورد استفاده قرار گيرند

ل روشهاي دلفي، روشهاي كيفي ارزش گذاري شام.  نام برده شده است تجربي براي تخمين قيمتعنوان، روشهاي
  طوفان فكري، نظرات خبرگان، اقتصاد سنجي، معافيت از پرداخت حق االمتياز است

  : روشهاي كمي ارزش گذاري فناوري -1-3-2
 . پيچيده محاسبه كنند ارزش پولي تكنولوژي را با استفاده از محاسبات رياضي گاهاً،كنند روشهاي كمي تالش مي
  .نيز شهرت دارنداضي براي تخمين قيمت  علمي و رياين روشها، به روشهاي

) Advanced methods (تر پيشرفتهو روشهاي ) Traditional methods (هاي سنتي  به روشروشهاي كمي
  : گذاري شامل روشهاي سنتي ارزش. شوند بندي مي يا روشهاي نوآورانه طبقه

  )Cost based method ( هزينه محورروش -1
 )Market based method ( بازار محورروش -2

 )Income based method ( درآمد محورروش -3

 :  شاملتر پيشرفتههاي   و روش

  يا روش گزينه واقعي)Option based method ( مبتني بر مفهوم اختيار معاملهروش -1

    . )Monte Carlo method ( مونت كارلوروش -2
   :روش هزينه محور -1

طبق اين نظريه ارزش . باشد وژي توسط توسعه داخلي آن ميروش هزينه محور مبتني بر هزينه ايجاد يا خلق تكنول
  .نيستيك تكنولوژي بيش از مخارج صرف شده براي توسعه آن 
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هاي توليد  و يا هزينه هاي جانشيني هاي واقعي صرف شده، هزينه تواند هزينه گذاري در اين روش مي اساس ارزش
گذاري   مورد ارزشفناوريخلق يك نمونه واقعي ديگر از هزينه توليد مجدد، هزينه .  مورد نظر باشد فناوريمجدد
 با خدمات و تسهيالت مشابه با فناوريكه هزينه جانشيني، هزينه خلق، توسعه و يا كسب  در حالي. باشد مي

 است كه وظايف مشابهي را فناوري با خدمات و تسهيالت برابر، فناورييك . استگذاري  تكنولوژي تحت ارزش
   . ما ممكن است اين وظايف را به طريق متفاوتي انجام دهد ا،دهد انجام مي

روش مذكور ارزش باشد و  اراي معايبي نيز ميدي كه دارد روش مبتني بر هزينه، با وجود پتانسيل بسيار زياد
 چه بسا كه .كند  تحت ارزشگذاري را منعكس نميفناوريكارگيري  اقتصادي درآمدهاي آتي حاصل از به

 كه ، نمايدسازمان منافع اقتصادي و استراتژيك زيادي را نصيب ،مخارج تحقيقات و توسعه بسيار كم با هايي فناوري
  . به ارمغان بياوردسازمانتحقيقاتي با مخارج بسيار زياد، نه منفعت اقتصادي و نه ارزش استراتژيكي را براي 

بندي  تاريخي و يا متدهاي مالياتهاي  با اين وجود اين روش ممكن است در سيستم حسابداري مبتني بر هزينه
 به فناوريهاي گذشته، جاري و آتي يك   از طرف ديگر دانشي هرچند كم در مورد هزينه.دستوري مفيد باشد

  . محور،كه به آن اشاره خواهد شد، ضرورت داردروش درآمد ها مخصوصاً نياز ديگر روش عنوان پيش
هاي پايه و  هاي سطح اول يا مؤلفه مؤلفه: اند سطح دسته بندي شدهدر دو روش هزينه مبنا تمامي عوامل تأثير گذار 

هاي سطح اول، مهمترين عامل مورد بررسي قيمت پايه محصول  در مؤلفه. هاي اصلي هاي سطح دوم و يا مؤلفه مؤلفه
ترين هاي بعمل آمده به عنوان مهم اين دو عامل در بررسي. باشد  ميميزان كشش براي افزايش قيمت به بازارو 

الزم به ذكر است كه عوامل تشريح شده در سطح دوم نيز از . اند عوامل تأثيرگذار بر قيمت محصول شناسايي شده
هاي انجام شده، مشخص شده است كه  اهميت خاصي برخوردارند، اما از آنجا كه در نتيجه تحقيقات و بررسي
شگاهي تأثير شاياني بر قيمت نهايي يك قيمت پايه و احتمال موفقيت يك محصول در عبور از مراحل آزماي

 .اند محصول دارد، اين دو عامل به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته

گيرند كه در ادامه هر  در سطح دوم عوامل تأثيرگذار بر قيمت يك دانش فني در شش بعد مورد بررسي قرار مي
ها،  ر است كه در بررسي هر كدام از مؤلفهالزم به ذك. كدام از عوامل تأثيرگذار به تفكيك بررسي خواهد شد

  .شود هاي آنها تشريح مي مهمترين شاخص
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 اقدام به تعيين قيمت پايه به روش در مرحله اول انجام مي شود دو مرحلهدر اين روش انجام محاسبات در 
ز ثابت و متغير مرتبط با اعم ا(هاي انجام شده  ب براي تبديل هزينهحسابداري و با در نظر گرفتن نرخ تنزيل مناس

ايست ب  كه در زمينه تعيين قيمت پايه ميمهمترين عاملي. هاي گذشته به ارزش حال مي نماييم در سال) فناوري
نزيل مناسب عمدتا نرخ تورم اعالمي باشد كه با انتخاب نرخ ت  گيرد هزينه فرصت از دست رفته مينظر قرار مد

در . باشد هاي گذشته قابل محاسبه مي  با روشهاي تعيين ارزش حال هزينه وتوسط بانك مركزي بر اساس جدول زير
براي فناوري در مراحل تحقيق و توسعه مي تواند به عنوان قيمت پايه ) ارزش حال(هاي انجام شده  اين روش هزينه

  :كنيم نظور از فرمول زير استفاده ميبراي اين م. فناوري در نظر گرفته شود
n

n

n

n
)i(*CP += ∑

=

1
0

  

 n هزينه انجام شده در سال Cمرتبط با فناوري، ) ثابت و متغير(هاي انجام شده   ارزش حال هزينهPدر اين فرمول 
  . سال انجام هزينهn نرخ تنزيل مناسب و iام، 

 نرخ تورم اعالمي توسط بانك مركزي
 

تورم تورم  سال تورم  سال   سال
11% 1380 21% 1370 24% 1360
16% 1381 24% 1371 19% 1361
16% 1382 23% 1372 20% 1362
15% 1383 35% 1373 13% 1363
10% 1384 49% 1374 4% 1364
12% 1385 23% 1375 24% 1365
18% 1386 17% 1376 28% 1366
25% 1387 18% 1377 29% 1367
11% 1388 20% 1378 17% 1368
12% 1389 13% 1379 9% 1369

  
گذشته ميزان ارزش حال هزينه ها محاسبه و در نهايت بـا هـم جمـع         ) همه سالهاي (كه براي   در اين روش مي بايست      

اخت و توسـعه آن طـول كـشيده اسـت            سـال گذشـته مراحـل ايجـاد، سـ          5به عنوان مثال فناوري كـه در طـي          . شوند
  .  سال گذشته ميزان ارزش حال جداگانه محاسبه شده و در نهايت با هم جمع شوند5بايست كه براي هر يك از  مي

 ماننـد هزينـه مزايـده بـر طبـق          (عامل ديگري كه مي بايست به قيمت تمام شده محصول اضافه شود هزينـه بازاريـابي               
در خـصوص نحـوه واگـذاري موقـت يـا دائـم           نامه مـالي و معـامالتي          آئين 44دستورالعمل موضوع تبصره يك ماده      

 و تحقيقات پيش بيني شده اسـت كـه در صـورت             )نفني متعلق به سازما     برداري از فناوري و دانش      حق بهره ) فروش(
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در شكل زير محاسـبه قيمـت پايـه بـراي يـك             . انجام اين هزينه مي بايست كه به قيمت تمام شده فناوري اضافه شود            
در مورد ساير مشخصات محصول كه ميزان كشش براي افـزايش قيمـت بـه بـازار مـي                   . مثال فرضي انجام شده است    

 مي باشد كـه هـر چـه ايـن           30 تا   1باشد كه نشان دهنده ميزان كشش بازار محصول مي باشد و اين ميزان عددي بين                
شنهادي بـراي   باعث افزايش قيمت پي)كه نشان دهنده توانايي محصول براي افزايش قيمت مي باشد      (عدد بيشتر باشد    

ارائه بازار مي باشد كه در فايل اكسل پيوست فرمول و نحوه محاسبه قيمت پيشنهادي ارائه به بازار ذكر شده اسـت و               
  . به محض تكميل اطالعات ورودي، قيمت پيشنهادي براي ارائه به بازار محاسبه مي شود

  
  

  
  رضيقيمت پايه به روش هزينه مبنا براي يك مثال ف): 1(شكل شماره 

  
هاي سطح دوم يا  بايست كه مولفه  ميدر مرحله دوم) هاي پايه مولفه( محاسبه قيمت پايه فناوري پس از
 نشان داده هاي مدل پيشنهادي فهجدول مولهمانطور كه در . مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرندهاي اصلي  شاخص

هاي هر  در ادامه مهمترين شاخص. شوند بندي مي شده است، معيارهاي ارزيابي در سطح دوم در شش گروه طبقه
  .شود دسته بررسي مي

   : موقعيت بازار -1
ورود به در ارزيابي موقعيت بازار عوامل تقاضاي موجود در بازار داخلي، رشد تقاضاي بازار، موانع موجود براي 

، جذابيت براي )ورود رقباي جديد، محصوالت جايگزين(بازار، تأثير ميزان رقابت بر قيمت محصول، پايداري بازار
  .گيرد و قدرت چانه زني مشتريان مورد توجه قرار مي) چه سطحي و با چه حجمي؟( مشتريان محصول
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    : ارزيابي فني-2
 موجود، تقليد هاي نسبي دانش فني برتري: گيرند ي قرار ميدر ارزيابي فني عوامل ذيل به تفصيل مورد بررس

سازي،  هاي فني منحصر بفرد، وابستگي به زمان براي صنعتي ويژگي ،) محصولارزيابي پيچيدگي(ناپذيري 
يا (، وابستگي به مواد اوليه كمياب )فرآيندي(در توليد محصول هاي فني  پيچيدگي فرآيند محصول، محدوديت

، )سازگاري(داخلي و خارجي، وابستگي به تجهيزات كمياب داخلي و خارجي، بلوغ فرآيندها ) هدشوار براي تهي
 .ها يا محصوالت و دارا بودن گواهينامه تست كاربردي زيرساختي بودن دانش فني براي دستيابي به ساير دانش

   : اهميت استراتژيك-3
 مزيت رقابتي مورد انتظار، تأثير تكنولوژي بر بهبود  ارزش رقابتي و نيل به:در ارزيابي اهميت استراتژيك عوامل

سازي مصرف انرژي و اهميت استراتژيك در ارتباط با انحصاري بودن  هاي كالن اقتصادي و محيطي، بهينه شاخص
  .گيرد و موارد مرتبط با امنيت ملي مورد ارزيابي قرار مي

   : ارزيابي مالي و اقتصادي -4
گذاري مورد نياز، احتمال دستيابي به سود اقتصادي زياد در   حجم سرمايه:عواملدر ارزيابي مالي و اقتصادي 

  گيرد  حاشيه سود محصول مورد ارزيابي قرار مي ومدت و بلندمدت كوتاه
  ارزيابي ريسك-5

احتمال شكست محصول در مرحله توليد صنعتي، ميزان دقت در تهيه طرح تجاري، : در ارزيابي ريسك عوامل
گريزي خريداران، پشتيباني سازمان از توليد محصول، احتمال افزايش قيمت  ررات پشتيبان، ميزان ريسكقوانين و مق

مواد اوليه، احتمال ورود محصول جديد مشابه، احتمال تعريف استاندارد جديد براي مصرف محصول مورد ارزيابي 
  .گيرد قرار مي

   ارزش اجتماعي و رويكرد افراد-6
زايي، عوامل مربوط به  استفاده از مزاياي جلوگيري از واردات، اشتغال:  رويكرد افراد عواملدر ارزيابي اجتماعي و

  .گيرد محيط زيست، تكميل شدن سبد كاالي محصوالت مورد ارزيابي قرار مي
 ابتدا بر اساس مدل ارائه شده، تخميني از ميزان اهميت هر شاخص توسط براي ارزيابي شاخصهاي پيشگفته،

بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره خبرگان مي توانند  (آيد  بعمل ميگروه خبرگان رئيس سازمان نظرسنجي از
حق بهره برداري از ) فروش( و معامالتي در خصوص نحوه واگذاري موقت يا دائم ي آيين نامه مال44يك ماده 

 ارزيابي هر محور شكل(زير در اين روش ابتدا مطابق شكل. )انتخاب شوندفناوري و دانش فني متعلق به سازمان 
 بر مبناي گروه خبرگانهر شاخص بر اساس نظرات امتياز مقدار ) گذاري توسط سيستم پشتيباني تصميم قيمت

ها،  سپس براي ارزيابي هر مجموعه از شاخص. ) كم اهميت يا كم1 مهم يا زياد و 5 (شود  استخراج مي5 تا 1مقياس 
) بدون در نظر گرفتن امتياز آن شاخص(ها و نيز ميزان تأثير هر شاخص  وزن هر شاخص در مقايسه با ساير شاخص

. شود  شود تعيين مي100اي كه جمع اوزان  در قيمت محصول بوسيله نظر خبرگان به گونه) منظور وزن آن شاخص(
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مقدار ها، محاسبه  پس از محاسبه امتيازها و وزن. گردد مقدار وزني هر شاخص محاسبه مي ،سپس بر اساس فرمول
) مستقيم يا معكوس(كننده جهت تأثير   كه تعيين"چگونگي ارتباط شاخص"ها بر اساس ستون  وزني شاخص

. آيد گيرد و در نهايت از جمع جبري ستون مقدار وزني، مقدار وزني كل مؤلفه بدست مي باشد، صورت مي مي
نظرات در يك سيستم پشتيباني  تمامي). 3مطابق شكل (شود  مقدار وزني كل براي هر مؤلفه به سطح بعدي منتقل مي

  . اي از ارزيابي بعمل آمده در مورد موقعيت بازار، نشان داده شده است  نمونهزيردر شكل . شود تصميم نگهداري مي
  

!

  ارزيابي موقعيت بازار در يك مثال فرضي): 2(شكل شماره 
در ستون اول رديف، در ستون . ي قرار گرفته استدر شكل فوق ارزيابي موقعيت بازار براي مثال فرضي مورد بررس

به عنوان . دوم عنوان شاخصهاي موثر بر موقعيت بازار نظير تقاضاي موجود در بازار داخلي و غيره آورده شده است
 در ستون دوم امتياز .در صورت زياد بودن تقاضا، اين عامل تا چه حد بر قيمت محصول تاثير گذار استمثال 

 قرار دارد كه در مثال مورد نظر ميزان امتياز اين شاخص يك است و 5شده به اين شاخص از يك تا اختصاص داده 
در ستون بعدي . نشان مي دهد كه زياد بودن ميزان تقاضا در بازار داخلي تاثير كمي بر قيمت فناوري مورد نظر دارد

ال فوق شاخصهاي موانع موجود براي آورده شده است، در مث) مستقيم و معكوس(نحوه ارتباط با قميت محصول 
ورود به بازار و تاثير ميزان رقابت بر قيمت محصول به دليل اينكه بر روي قيمت محصول اثر معكوس دارند در 
ستون اخر به صورت منفي وارد مي شوند و نشان مي دهد كه اين شاخصها اثر معكوسي بر قيمت محصول يا فناوري 

در ) بدون در نظر گرفتن وزن آن(زن شاخص مورد نظر كه ميزان تاثير هر ضاخص در ستون بعدي ميزان و. دارند
نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است جمع جبري .  مي باشد100 تا 0قيمت فناوري را نشان مي دهد و عددي بين 

 شاخص در ميزان در ستون اخر مقدار وزني هر شاخص كه از ضرب امتياز هر.  باشد100اين ستون نبايد بيشتر از 
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در مورد ديگر شاخصهاي اصلي نظير ارزيابي فني، .  بدست مي آيد، قرار دارد100وزن آن شاخص، تقسيم بر 
  .  صورت عمل مي شوداهميت استراتژيك، مالي و اقتصادي، ريسك و ارزش اجتماعي نيز به همين

ر محصول هدر ارزيابي . گيرد صورت مي فرآينداين )  اصلي مؤلفه(ها  در مورد هر شاخص و هر مجموعه از شاخص
ها استخراج  پس از اينكه مقادير تمامي مؤلفه.  اصلي ارائه شود بايد نظرات نهايي در مورد هر شاخص و هر مؤلفه

  شود و وزن هر مؤلفه  اصلي در قيمت نهايي، انجام مي گيري در مورد ميزان تأثير و اهميت هر مؤلفه گرديد، تصميم
 ارزيابي نهايي مدل توسط سيستم اين مطلب در شكل. شود هاي اصلي محاسبه مي   با ساير مؤلفهاصلي در مقايسه

) محتمل(در اين سطح سه سناريوي خوشبينانه، بدبينانه و واقعي .  نشان داده شده استگذاري پشتيباني تصميم قيمت
هاي اصلي بصورت   هر يك از مؤلفهها و چگونگي محاسبه اوزان در هر سناريو براي  شود كه شرايط آن تعريف مي
  : باشد ذيل مي
  .ها تحقق يابد  زماني كه كليه فرض:خوشبينانه •
  .ها وجود نداشته باشد  زماني كه تضميني براي تحقق فرض:بدبينانه •
  . زماني كه اكثر فرضيات محقق شده، اما برخي از آنها امكان پذير نشده باشند:واقعي •

شود  اي تعيين مي  اصلي بر اساس نظر خبره به گونه هاي ريو وزن هر يك از مؤلفه در اين سنا:سناريوي خوشبينانه
  . شود100كه جمع كل آن حداقل برابر 

شود  اي تعيين مي به گونه در اين سناريو وزن هر يك از مؤلفه هاي اصلي بر اساس نظر خبره :سناريوي بدبينانه
 است كه بر اساس منطق تئوري بازي مجموع اوزان خوشبينانه الزم به ذكر. باشد 100 برابر حداكثركه جمع كل آن 

 و 100يعني عالوه بر اينكه مجموع اوزان خوشبينانه مي تواند بزرگتر و مساوي .  گردد200و بدبينانه بايد برابر 
  .  گردد200 باشد، اين دو بايد مكمل يكديگر بوده و جمع آنها برابر 100بدبينانه كوچكتر و مساوي 

 اصلي بر اساس ميانگين اوزان سناريوهاي خوشبينانه و  هاي  در اين سناريو وزن هر يك از مؤلفه: واقعيسناريوي
  . گردد بدبينانه محاسبه مي

ميانگين (د گرد پس از محاسبه اوزان هر يك از سناريوها، مقدار هر سناريو بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي
     ).موزون

    
  . گردد  امتياز كل آن سناريو محاسبه مي"حالت سناريو"هاي  از ستونز جمع جبري اعداد هر يك ا
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  محاسبه قيمت قيمت در قالب سناريوهاي مختلف ):3( شماره شكل

در ستون سوم . در شكل فوق ستون اول رديف، ستون دوم مولفه هاي اصلي كه در قسمت قبلي توضيح داده شدند
در ستونهاي چهارم، .  ها كه در مرحله قبل توضيح داده شد، آمده استهر يك از مولفه) مقدار فاكتور(مقدار وزني 

پنجم و ششم نيز سناريوهاي خوشبينانه، بدبينانه و واقعي آورده شده است و در هر يك از اين سناريوها براي هر 
ناريوي نكته مهم در اين زمينه اين است كه در س. يك از مولفه ها بر اساس ماهيت سناريو وزن تعيين مي شود

در .  باشد100 باشد و نمي تواند كمتر از 100خوشبينانه جمع جبري ستون سناريوي خوشبينانه بايد بزرگتر يا مساوي 
 باشد و 100 باشد و نمي تواند بيشتر از 100مورد سناريوي بدبينانه جمع جبري ستون بايد كوچكتر يا مساوي 

ستون ششم نيز سناريوي واقعي يا .  شده است200دبينانه نيز همچنين جمع مجموع اوزان سناريوهاي خوشبينانه و ب
ستونهاي هفتم، هشتم و نهم نيز . محتمل را نشان مي دهد كه ميانگيني از دو حالت خوشبينانه و بدبينانه مي باشد

لفه در مقدار وزني يا امتياز هر يك از شاخها را در سناريوهاي مختلف نشان مي دهد كه با ضرب ميزان امتياز هر مو
در نهايت ميزان امتياز وزني هر يك از .  به دست آمده است100ميزان وزن آن در سناريوهاي مختلف تقسيم بر 

  .سناريوها از طريق جمع جبري هر ستون به دست مي آيد و براي نرمال كردن آن را به اضافه عدد يك مي كنيم
آيد و   توجه به مقادير نرمال شده و ضرايب بدست ميپس از ارزيابي كلي بر اساس مدل، سيستم پشتيباني تصميم با

در واقع اين مدل يك . گردد در نهايت بر اساس فرمول ذيل براي هر يك از سناريوها يك قيمت محاسبه مي
 قيمت هر سناريو در واقع از طريق ضرب مقدار نرمال شده هر سناريو در قيمت .كند محدوده قيمت را پيشنهاد مي

  . آيدپايه به دست مي 
  قيمت هر سناريو) = امتياز كل سناريو + 1* (قيمت پايه  
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Error!

  گذاري ارزيابي نهايي مدل توسط سيستم پشتيباني تصميم قيمت): 4(شماره  شكل 

  . بر اساس فرمول زير قابل محاسبه مي باشدقيمت پيشنهادي براي ارائه به بازاردر نهايت 

رئه بازااقيمت پيشنهادي براي ار=حالت واقعيقيمت فناوري در *)1+)ارميزان كشش براي افزايش قيمت به باز/30((  

با توجه به مطالب فوق به طور خالصه مي توان مراحل ارزشگذاري فناوري به روش هزينه مبنا را به صورت مراحل 
  .زير انجام داد

  توسعه فناوري تعيين هزينه هاي ثابت و متغير در مرحله توليد و توسعه فناوري در سالهاي توليد و  -1
 تعيين ارزش حال تمام هزينه هاي مربوط به توليد و توسعه فناوري -2

 ارزيابي مولفه هاي اصلي به كمك تيم كارشناسي خبره -3

  تعيين حالتهاي مختلف هر سناريو و تعيين مفدار نرمال شده براي هر سناريو -4
  ضرب قيمت پايه در مقدار نرمال شده هر سناريو  -5
 .يمتي بين دو سناريو خوش بينانه و بد بينانه مي باشدقيمت ارائه به بازار ق -6
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