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 چكيده

به  سساتو مراكز پژوهشي كشور، نياز این مؤها نتایج تحقيقات در دانشگاهسازي تجاري هبا گسترش رویكرد ب

گذاران توسعه فناوري به رفع این آشكار شده و لزوم توجه سياستسازي تجاريهاي الزم براي فعاليتهاي زیرساخت

دانشگاهي و فناوري در هرگونه انتقال  مؤسساتگذاري فناوري از جمله ابزارهاي مورد نياز . ارزششودمي ترنيازها روشن

ثيرپذیري آن از عوامل و شرایط محيطي، انجام گذاري فناوري و تأيت موضوعي ارزشاست. ماه مؤسساتفناوري از این 

تواند دسترسي متقاضيان این حوزه را مي سازد. افزایش كار علمي در این زمينهمي روروبهفراواني هاي آن را با دشواري

این مقاله تالش  به همراه داشته باشد. را گذاريدر ارزشها فراهم ساخته و كاهش مشكالت آن كاربرديهاي به روش

را كه ویژگي  پژوهشيو مراكز ها از دانشگاه حاصلهاي گذاري فناوري، فناوريدارد با اشاره اجمالي به اصول اوليه ارزش

گذاري این وبي را براي ارزشر مركز توجه خود قرار دهد و چارچدقرار داشتن در مراحل اوليه توسعه است ها اصلي آن

لفه ارزش پایه، تكيه اصلي شده است چارچوب حاصل ضمن بهره بردن از مؤ دهد. در این كار تالش رائهاها نوع فناوري

گذاري آن زشخاص فناوري را در ارهاي ثير ویژگيفناوري قرار دهد و در عين حال تأ آتيهاي خود را به تحليل درآمد

 دخالت دهد.

 . در مراحل اوليه توسعه، تحليل درآمدهاي آیندههاي گذاري فناوري، فناوريارزش :هاكليد واژه
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 مقدمه -6

آن  هگيرندهر فناوري براي خریدار یا ليسانسارزش 

تجاري از آن فناوري با درنظر  متأثر از نحوه استفاده

هاي توسعه فناوري خریداري شده، زمان گرفتن هزینه

 فناوري، ميزانمورد نياز تا ایجاد برگشت مالي توسط 

یند است. در این برگشت و مخاطره موجود در این فرا

دهي هر فناوري در مراحل هنگام فروش یا ليسانس

زم است تقریباً تمامي این عوامل ال 1ابتدایي توسعه

وند تا امكان قضاوت در مورد سازي شارزیابي و كمّي

قيمتي كه براي فناوري  ،آن فراهم شود. در واقع آینده

شود مستلزم مي مورد انتقال بين دو طرف پرداخت

دهنده( و خریدار )ليسانس توافق هر دو طرف فروشنده

 .است گيرنده( بر ارزش فناوري)ليسانس

 كردن دقيق آنچهو مشخص در انتقال فناوري تعيين

گيرد نقش اساسي در مي بين طرفين مورد مبادله قرار

گذاري و امكان رسيدن به قيمت مورد توافق ارزش

له ممكن است حقوق انحصاري یا طرفين دارد. این مباد

 انحصاري تعدادي پتنت، دانش فني و حق نشر،غير

حق بهبود براي خریدار، حق هاي فني، داده

و مانند آن باشد. قيمت  1فرعيدهي ليسانس

شامل تركيبي از انواع  تواندمي شده نيزپرداخت

هاي جاري هاي ثابت، پرداختها مانند پرداختپرداخت

ه و توسع پژوهشگذاري در ، سهام شركت، سرمایهامتياز

 و سایر منابع اختصاصي خریدار باشد.

اضر كه تعيين چهارچوبي حبا توجه به هدف مقاله 

هاي مورد واگذاري از گذاري فناورييمتبراي ق

ظر هاي دانشگاهي و تحقيقاتي است و با درنمحيط

ها یافته در این محيطهاي توسعهداشتن اینكه فناوري

و راغلب در مراحل ابتدایي توسعه خود قرار دارند، از این

هاي در گذاري در این بخش ، فناوريمبناي بحث ارزش

  اهند بود.مراحل ابتدایي توسعه خو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Early-Stage Technology 

2 . Sublicense 

3 . Intellectual Property Rights 

  9فناوری و حقوق دارايي فكری -6-6

زا است. مفهوم فناوري لشتعریف دقيق فناوري چا

عني یوناني آن ی اً شامل معاني وسيع مرتبط با ریشهغالب

techne  از جمله خبرگي، مهارت و دانش فني مرتبط

گردد. حقوق با ساختن محصولي یا انجام خدمتي مي

در قالب سه نوع دارایي  معمولطور بهمرتبط با فناوري 

دانش فني  عنوانبه) 4، اسرار تجاريفكري یعني: پتنت

ق ( و حشودمي یا اطالعات فني اختصاصي نيز شناخته

باید به نوعي  د. چنين دارایي فكريشومي بيان 9نشر

 حافظت شده و كه حقوق فناوري بتواند مستند و باشد

 انتقال یابد. 

رض بر این است كه گذاري فناوري فدر ارزش

 ، ولي معموالً دربارهحفاظت از دارایي فكري وجود دارد

وجود هایي دامنه و استحكام حفاظت انجام شده تردید

راین . بنابگذاردداردكه در تعيين ارزش فناوري تأثير مي

ده از دارایي فكري وسعت و استحكام حفاظت انجام ش

ثيرگذاري است. مثال بارز این تأ گذارياز ابعاد ارزش

ات آن ختراع در مواقعي است كه تمام جزیيارزشي ابي

كه قابل ثبت پتنت یا سایر  به نحوي منتشر شود

حفاظت مانع  هاي ممكن نگردد. بنابراین نبودتحفاظ

اگرچه عكس آن  شود،ز ارزش یافتن دارایي فكري ميا

ها و اسرار تجاري با درست نيست و ممكن است پتنت

علت عدم وجود داشته باشند كه بهفاظت قوي وجود ح

ها از ارزش بازار براي محصوالت قابل توليد توسط آن

برخوردار نباشند. بنابراین حفاظت از یك چنداني 

دارایي فكري و وسعت آن شرط الزم ولي نه كافي براي 

  .[1] است ارزش داري آن

 های در مراحل ابتدايي توسعه وریفنا -6-2

احل توسعه فناوري را مر پژوهشگرانبعضي از 

 شناسند:مي این مراحلمطابق 

4 . Trade Secrets 

5 . Copyright 
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هاي علمي و تعيين فرصت یا نياز براي یافته :1 همرحل

 هاآن

 پذیري در مقياس آزمایشگاهياثبات امكان :1 همرحل

سازي یا آزمایشات كاركرد در مقياس نمونه :3 همرحل

 ميداني

 عملياتي  : معرفي تجاري یا استفاده4 همرحل

  ذیرش عموميپ :9 همرحل

  كاربردهاتكثير و نفوذ در سایر  :9 همرحل

مهم  يثير در رفتار اجتماعي و یا اثرگذار: تأ7 همرحل

 اقتصادي 

هاي در مراحل ابتدایي توسعه در واقع فناوري

 هاياند، ایدههایي هستند كه هنوز تجاري نشدهفناوري

هاي در مقياس بنچ و ينشده، فناور آزمایش

 هاشده از این نوع فناوريسازي نمونههاي فناوري

طور معمول از بههاي در مقياس بنچ، . فناوريهستند

هاي آزمایشگاهي ایده گذشته و در تست مرحله

اند و از طرف دارندگان آن، اميدبخش ظاهر شده

شناسایي و پاالیش آن مورد تحقيقات بعدي براي ادامه 

ات در این تحقيق ریزي قرار گرفته است. ادامهبرنامه

مرحله معموالً با هدف آزمایش مواد مختلف، توليد 

آوري مختلف، جمع هاينمونه، انجام فرموالسيون

ها به اجرا درمي آید. اما فناوري آزمایش ها و توسعهداده

سازي از نسخه دست عنوانبهشده معموالً سازي نمونه

 است نظرمحصول یا فرایندي كه تجسم فناوري مورد

كند. در این مرحله فناوري چند گام دیگر مي ارواقعاً ك

پذیري هنوز امكان شود، امامي نزدیكسازي به تجاري

ه مرحل د. در اینليد در مقياس كامل باید اثبات شوتو

ین ا قابليتروي تعيين تمركز توسعه و آزمایشات به

ه بازار است. بخشي از توسعه فناوري براي رفتن ب

 مشتریانشامل ارزیابي واكنش  هانياز این فناوريمورد

 . [1] است هاآن

های در مراحل وریمشخصات مشترك فنا -6-9

 ابتدايي توسعه

موفق براي فروش تجاري  طوربهها هنوز این فناوري

 (مقررات دولتي )در صورت نياز اند و هنوزمعرفي نشده

نظر بازار  اند وي صنعتي را پاسخ ندادههاو استاندارد

ها مشخص نيست. بخشي از نسبت به مطلوبيت آن

زیابي واكنش ها شامل ارتوسعه مورد نياز این فناوري

 .ها استمشتریان نسبت به آن

ترك این و مش مهم هايویژگيیكي دیگر از 

ي بتاً زیاد مالي و زمانگذاري نسبه سرمایه ها، نيازفناوري

ها است. زمان و پذیري نهایي آنيد امكانپيش از تأی

، شوندمحسوب مي هاپول عوامل مهمي در ارزش دارایي

توسط یك دارایي  هنگامي كه مقادیر زیادي از درآمد

 زششود، ارميطوالني زماني توليد  فكري و براي دوره

خير طوالني زماني تا و برعكس تأ رودميآن دارایي باال 

 ك فناوري جدید در كاهش ارزشتوليد درآمد توسط ی

. بنابراین هنگامي كه مقادیر دارد آن تأثير بسياري

طوالني رسيدن  گذاري در طول دورهیادي از سرمایهز

به درآمد مورد نياز باشد باعث افت شدیدتر ارزش 

 .[1] جدید خواهد شدفناوري 

هاي در مراحل ابتدایي در فروش حقوق فناوري

ي و فناور طور معمول هردو طرف دارندهبه توسعه،

 هایي از قبيل موارد زیرگيرنده با عدم اطمينانانسليس

 : [3] رو هستندروبه

آیا فناوري مورد نظر واقعاً در یك محيط توليدي  -

 كند؟مي همانند محيط آزمایشگاهي كار

 اي براي رسيدنهایي و با چه هزینهچه فعاليت -

تجاري مورد نياز  فناوري مورد نظر به مرحله

 است؟

مناسبي كه از كپي كردن آیا حفاظت حقوقي  -

 وجود خواهد داشت؟ ،آن ممانعت كند
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كنندگان نهایي عمالً از این فناوري چه مصرف -

 محصولي را انتظار دارند و براي آن چقدر

 پردازند؟مي

ه الزامات مقرراتي باید در توسعه این فناوري چ -

 د؟رعایت شو

هاي موجود قبلي از فناوريچقدر این فناوري  -

  است؟بهتر 

كنندگان هاي مصرفرقبا براي تأمين نياز آیا -

حلي بهتر از فناوري مورد نظر را توسعه نهایي راه

 خواهند داد؟

 1ارزش -6-4

مفهومي ایستا نيست و ارزش هر دارایي به  ،ارزش

گذاري براي او عوامل مختلفي مانند: طرفي كه ارزش

گيري شود، گيرد، نوع ارزشي كه باید اندازهمي صورت

گيرد و هدف از مي گذاري صورته ارزشزماني ك

 بستگي دارد. ،گذاريارزش

 ارزش كاال و خدمات مطرح دو معناي متفاوت براي

یكي ارزش استفاده یا ارزش كيفي و دیگري  است؛

اي. ارزش كيفي یا ارزش كمي یا ارزش مبادله

هاي ياي هر كاال و خدمت در واقع همان ویژگاستفاده

و خدماتي كه داراي  هاآن است. كاال ارضاي نياز كاربران

اي نيز نخواهد اي نباشند ارزش مبادلهش استفادهارز

 داشت. 

 شود:مي مفاهيم مختلفي براي ارزش استفاده

ارزش اقتصادي یك دارایي، ارزش  :1اقتصاديارزش 

پولي آن و مبلغي است كه در ازاي كسب دارایي یا حق 

 از دارایي پرداختبرخورداري از منافع آینده استفاده 

 شود.مي

مبلغ بيان شده به نقد یا  :3ارزش منصفانه بازار

معادل نقد براي یك دارایي كه بين خریدار مایل و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Value 

2. Economic Value 

3. Fair Market Value 

4. Book Value 

 هفروشنده مایل كه هر دو از آگاهي و علم معقولي دربار

تمام امور مربوط به دارایي برخوردارند و بدون هيچ 

 مبادله اجباري براي خرید یا فروش و یا حقوق مربوطه

 شود.مي

یك مفهوم  ارزش دفتري تنها :4ارزش دفتري

حسابداري و مالياتي است نه یك مفهوم اقتصادي یا 

طور ساده راي هر دارایي خاص ارزش دفتري بهارزشي، ب

اشته از بهاي تمام شده از طریق كسر استهالك انب

 آید.مي دستتاریخي به

دو  مبنايارزش ذاتي هر دارایي بر :9ارزش ذاتي

 عامل قدرت سودآوري و كيفيت كسب سود آن تعيين

عبارت دیگر ارزش فعلي جریان عایدات شود و بهمي

 آن است كه بر اساس بازده جاري بازار تنزیل آینده

 شود.مي

ارزش، قيمت و  :7و بهاي تمام شده 9ارزش، قيمت

اي هستند و به ندرت بهاي تمام شده مفاهيم جداگانه

 مبلغ واقعي ،. قيمتبا هم برابر است هامبالغ پولي آن

صرف شده براي تحصيل دارایي است. بهاي تمام شده 

نوعاً ارزش پولي عوامل توليد است كه براي خلق یك 

 دارایي ضروري است.

آن  دریندي است كه فرا گذاريارزش :گذاريارزش

گذاري، یك د. ارزششومي ارزش یك دارایي تعيين

عمال قضاوت، داشتن دقيق و مستلزم ادانش غير

مفروضات متعدد و ارائه نظر است. در نتيجه 

گذاري دو ارزیاب متبحر و با كيفيت و مشابه در ارزش

 ،تواند به آساني با هم متفاوت باشدمي مورد یك دارایي

یند از مفروضات كامالً یكساني حتي اگر در این فرا

ورد ارزش تنها یك ده باشد. بنابراین هر برااستفاده ش

 . [4] ئه نظر در مورد ارزش استارا

5. Intrinsic Value 

6. Price 

7. Cost 
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 گذاریهای اصلي ارزشرويكرد -2

ي گذارسه رویكرد اصلي و پذیرفته شده براي ارزش

ي گذار: ارزشند ازاد كه عبارتنگيرمي مورد استفاده قرار

مطرح هاي درآمد. سایر روش برمبناي هزینه، بازار و

اي مبنگذاري بر هایي براي ارزشیا تكنيكها فرم شده،

 . [9، 1] هستند این سه رویكرد اصلي

  رويكرد بر مبنای هزينه -2-6

هاي واقعي صرف شده مبناي هزینهاین رویكرد بر

هاي توسعه فناوري ) با تبدیل به ارزش یعني كل هزینه

 هاي خلقهاي جایگزیني و یا هزینهجاري(، هزینه

 كند. مي وردمجدد فناوري، ارزش فناوري را برا

 رویكرد جامعي نسبت به ،بر مبناي هزینه رویكرد

عوامل مهمي كه  گذاري نيست.دو روش دیگر ارزش

ند در این روش نكمي براي فناوري ایجاد ارزش

تواند مي این رویكرد در نهایتد و نانعكاسي ندار

گذاري و روش كنترلي براي نشانگري براي آغاز ارزش

 هاي دیگر باشد.نتایج حاصل از رویكرد
هاي در رد بر مبناي هزینه در مورد فناوريرویك

اي تجاري همراحل ابتدایي توسعه نيز همانند فناوري

شده به علت اینكه توانایي ایجاد درآمد یا سهم بازار 

اي دار ،گيردتمالي فناوري جدید را در نظر نمينهایي اح

محدودیت اساسي است. در واقع هزینه توسعه یك 

از دست برود و به منافع  املطور كبهتواند مي فناوري

نشود و یا برعكس به مقدار منجر اقتصادي خاصي 

كه محصول یا خدمت زیادي نسبت به ارزشي 

  كند كمتر باشد.مي یافته توليدتوسعه

 رويكرد بر مبنای بازار -2-2

ترین و رویكرد مبتني بر بازار مستقيم

 ها است.ترین رویكرد ارزیابي ارزش دارایيالفهمسهل

این رویكرد ارزش فعلي منافع آینده فناوري را با كسب 

اتفاق آراي قضاوت سایرین در بازار نسبت به آن 

كند. براي استفاده از این رویكرد دو مي گيرياندازه

یكي وجود بازار عمومي فعال و  :شرط وجود داردپيش

فناوري  زمينه موضوع و دیگري وجود مبادله آشكار در

گذاري. بازار مسكن در زمان با ارزشقابل مقایسه و هم

مواقعي كه این شرایط وجود دارد مثال خوبي براي این 

رویكرد است. در مواقعي كه شرایط بازار مطلوب وجود 

نداشته باشد، استفاده از این روش بيشتر بر قضاوت 

ن گيري آفردي استوار شده و از قابليت اطمينان اندازه

عموالً پيدا كردن مبادالت شود. از آنجا كه ممي كاسته

كامل با مبادلة مورد نظر تطابق داشته  طوربهواقعي كه 

ا در این رویكرد ب گذاريباشد بسيار مشكل است، ارزش

همراه است كه مواجه با مقایسات  هایيتصميم

طقي و اصالح و تعدیل عناصر مبادله اصلي منغير

منظور افزایش مشابهت آن با اطالعات مبادالت به

  موجود است.

 از آن براي شكالت اصلي این رویكرد در استفادهم

هاي در هاي تجاري شده و بالغ براي فناوريفناوري

مراحل ابتدایي توسعه نيز وجود دارد. در واقع بر مبناي 

این رویكرد هدف پيدا كردن مبادالت مشابه از 

است كه بتواند  هاي در مرحله ابتدایي توسعهفناوري

كار بهاخصي از ارزش فناوري مورد بررسي ش عنوانبه

اي را براي توان مبادالت مشابهمي ندرترود، اما به

هاي در مرحله ابتدایي توسعه سراغ گرفت. فناوري

هاي در مرحله ابتدایي فناوري مبادالت قابل مقایسه

ه ب ،توسعه یكسان باشند باید از نظر مرحله توسعه

 نياز براي تكميل توسعه، زمان و هزینه موردعبارت دیگر

عالوه بر اینكه این مبادالت از نظر  .ها یكسان باشدآن

یكساني  قيت تجاري باید از مخاطرهشانس موف

 برخوردار باشند.

در مجموع موانع موجود براي استفاده از رویكرد 

هاي در مرحله ابتدایي گذاري فناوريبازار در ارزش

ها ا در این فناوريتوسعه متعدد بوده و استفاده از آن ر

 سازد.مي مشكل
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 رويكرد بر مبنای درآمد -2-9

این رویكرد به ظرفيت توليد درآمد فناوري توجه 

 دارد و بر این اصل استوار است كه ارزش فناوري

تواند توسط ارزش فعلي سود اقتصادي خالص مي

اي( كه در طول ي جریان هزینه)جریان درآمدي منها

ه ب .گيري شوداندازه ،شودمي تعمر فناوري دریاف دوره

لي ارزش فع ، این رویكرد بر مبناي محاسبهعبارت دیگر

منافع اقتصادي آینده فناوري استوار است. این محاسبه 

 نيازمند سه داده اصلي در مورد منافع آینده است: 

ورد منافع اقتصادي معقول و مورد انتظار از برا -

 برداري از دارایي بهره

 ریافت منافع اقتصادي الگوي زماني د -

در تحقق  فرضيات مربوط به مخاطرات موجود -

ورد شده و الگوي مورد ميزان منافع اقتصادي برا

 انتظار 

توان ارزش فعلي را محاسبه مي هابا داشتن این داده

ها از تحليل اطالعات واقعي بازار كرد و اگر این داده

حاصل شده باشند ارزش فعلي محاسبه شده معادل 

ارزش بازار خواهد بود. اگرچه این رویكرد از دو رویكرد 

ا تر بوده و قابليت تطبيق بيشتري را بقبلي بسيار جامع

ان در نظر گرفتن دنياي واقعي دارد و در آن امك

اني تحقق شده از فناوري و الگوي زمهاي توليددرآمد

، با این حال این رویكرد نيز با ها وجود دارداین درآمد

هاي استفاده از فرض هاي مهمي از قبيلمحدودیت

زماني و هاي ها، الگويورد درآمدمختلف در برا

 رو است.طرات، روبهمخا

با توجه به اهميت این رویكرد و استفاده از آن در 

آشنایي  گذاري ارائه شده در این مقاله،چارچوب ارزش

 یابد. مي با روش تحليل درآمدهاي آینده ضرورت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Discounted Future Income 

 های آيندهل درآمدروش تحلي -2-4

عبارت دیگر به هاي آینده ودر این روش درآمد

سپس این  .شوندمي هاي نقدي آینده تعيينجریان

هاي زماني دریافت دوره هاي نقدي با محاسبهجریان

ها و با درنظر گرفتن مخاطرات موجود مورد تنزیل آن

 . [9، 1] گيرندمي جهت تعيين ارزش فعلي قرار

هاي نقدي رود جریانمي انتظار علت اینكهبه 

د، معموالً از روش درآمد نها متغير باشحاصل از فناوري

محاسبه ارزش  براي 1یا جریان نقدي تنزیلي 1تنزیلي

 شود.مي فعلي استفاده

𝑃𝑉 =
𝐶𝐹1

1 + 𝑖
+ 

𝐶𝐹2

(1 + 𝑖)2
+

𝐶𝐹3

(1 + 𝑖)3
+  …. 

 هاي آینده،ارزش فعلي درآمد PV ،در عبارت باال

CF زماني،  جریان نقدي خالص در طول هر دورهi  نرخ

 ر. اگنرخ تنزیل است برگشت مورد انتظار از دارایي یا

هاي مشخصي از آینده مورد نظر این محاسبه براي دوره

ا تواند ثابت یمي بيني شدهباشد جریان نقدي پيش

 یابنده باشد. رشد

متعددي از قبيل تورم، نرخ تنزیل تابع عوامل 

ه واقعي و ميزان هاي بهرشوندگي، نرخنقدقابليت 

 نسبي است. مخاطره

در دنياي واقعي الزم است عناصر دیگري كه ناشي 

ها از مالحظات زیر است به جریان درآمدها و هزینه

 شود. افزوده

رو براي پژوهش، هاي توسعه پيشزینهه -

هاي توليد: حتي پس یندمهندسي و توسعه فرا

 هاياري شدن، هزینهاز تكميل فناوري براي تج

هاي دیهي ممكن است براي كسب تأیيدیگر

ه اي كمقرراتي مورد نياز باشد. بسته به مرحله

فناوري جدید مورد نظر در آن قرار دارد این 

 تواند اهميت داشته باشد.مي هاهزینه

2. Discounted Cash Flow (DCF) 
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ها: تحليل جریان نقدي بندي این هزینهزمان -

ممكن است در چند سال اول جریان منفي را 

در  دهد؛ براي مثال،از ایجاد درآمد نشان  پيش

و تست و  براي توسعه صنعت دارو چندین سال

د از مقررات غذا و دارو سال براي اخذ تأیي چند

 مورد نياز است.

معرفي یك  :بيني فروش و نفوذ در بازارپيش -

تواند با نتایج مختلفي مي فناوري جدید به بازار

ي كه تجسم آن همراه باشد و محصول یا خدمت

 ود.ش رووفقيت یا شكست روبهفناوري است با م

نفوذ در بازار آهسته  معموالً در موارد موفق

 شروع شده و با كسب رواج، آهنگ نفوذ شدت

رشد فروش  به بلوغ، یابد و پس از رسيدنمي

یابد. رسيدن مي كاهشآهسته شده و در نهایت 

هاي التواند سریع باشد یا سمي به بلوغ در بازار

تر گذاري دقيقمتمادي طول بكشد. در ارزش

هاي فناوري جدید احتمال موفقيت و دوره

مختلف الگوي فروش آن باید در نظر گرفته 

ورده كه الزم است احتمال عدم براشود، همچنان

آن در بازار در شدن انتظارات و نيز شكست 

 د.محاسبات منعكس شو

ها درنظر گرفته وردعوامل دیگري كه باید در این برا

 ند از:اشوند عبارت

 اقتصادي رایط آیندهش -

شرایط آینده صنعتي كه محصول در آن صنعت  -

 شود.مي توليد

ثيرگذار بر مشتریان شرایط آینده اقتصادي تأ -

 هدف

 گذاري رقباواكنش بازار و قيمت -

تجربيات  :هاي توليد و سود ناخالصهزینه -

د تواند مفيمي هاي توليدورد هزینهگذشته در برا

فناوري در مرحله ابتدایي  واقع شود. دارنده

سازي تواند از تجربيات تجاريمي توسعه

مبنایي  عنوانبهمحصوالت و خدمات مشابه 

هاي محصول یا خدمت جدید ورد هزینهبراي برا

 استفاده كند.

جربيات گذشته در مورد : تهاي سربارهزینه -

يز محصول و خدمات مشابه براي این تحليل ن

مفيد خواهد بود. براي این كار درصدهاي 

 هاي سربارمتعارف براي اقالم مختلف هزینه

 تواند مبناي مفيدي باشد.مي

آمد یك فناوري پتانسيل در :هاسایر دارایي -

هاي بنگاه قالم مختلف دارایيجدید به ا

هاي هاي مالي، دارایيوكار مانند دارایيكسب

هاي یر دارایيهاي ناملموس، ساثابت، دارایي

دل د. یك مها نيز بستگي دارفكري و تلفيق آن

محور باید سهم این مناسب از رویكرد درآمد

ن كه ایها را نيز محاسبه كند. هنگاميدارایي

محور حضور ها در مدل رویكرد درآمددارایي

ها هاي ناشي از سایر دارایينداشته باشند، درآمد

كه از دقت شود مي به فناوري جدید نسبت داده

 برخوردار نيست.

بيني شده در تبدیل درآمد پيش :تنزیل نرخ -

آینده به ارزش فعلي نيازمند استفاده از نرخ 

هاي فناوريگذاري در تنزیل است. سرمایه

زیاد و همراه با احتمال  نوظهور توام با مخاطره

قابل توجه از دست رفتن كل سرمایه است. 

م، رقابت، تغيير عالوه بر مخاطراتي از قبيل تور

ها با شرایط اقتصادي و مانند آن، این فناوري

مخاطرات دیگري از قبيل احتمال عدم موفقيت 

نتایج آزمایشگاهي در مقياس پایلوت و یا 

احتمال عدم موفقيت اقتصادي نتایج پایلوت در 

 . [1] رو هستندنيز روبه مقياس كامل تجاري

كه از بازار  یافتههاي توسعهطور معمول در كشوربه

عالي برخوردار هستند، این پذیر فسرمایه مخاطره

هاي ایهگذاران در قبال فراهم كردن سرمسرمایه

عه، در مراحل ابتدایي توسهاي نياز فناوريمورد

كنند. نرخ مي طلب هاي قابل توجهي را نيزبرگشت
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گذاران متناسب با یهبرگشت مورد درخواست این سرما

توسعه فناوري  در هر مرحله از ميزان مخاطره موجود

هاي مورد تقاضاي اي از نرخاست. در زیر نمونه

پذیر براي مراحل مختلف توسعه گذاران مخاطرهسرمایه

 فناوري آمده است. 

گذاران نرخ برگشت مورد انتظار سرمايه -6جدول  

 مخاطره پذير
 ()درصدنرخ برگشت مورد انتظار  مرحلة توسعه

 99 اندازيراه

 49 مرحله ابتدایي

 39 مرحله ثانویه

 19 مرحله سوم
Smith, Gordon v.Parr, Rusell l. (2005) "Intellectual 

Property- Valuation, Exploitation, and Infringement 

Damages" John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New 

Jersey.  

 

ست كه داراي ركتي اششامل ، اندازیراه مرحله

نياز خود را در تحقيق و مورد اي است و سرمایهایده

این مرحله  كند.ميرف احتماالً توسعه نمونه ص

گذاري در یك دارایي آميزترین مرحله سرمایهمخاطره

فكري اوليه و بيشترین نرخ برگشت از طرف 

 .استگذاران مورد درخواست سرمایه

هایي است كه داراي امل شركت، شابتدايي مرحله

به  را هاهاي آناي هستند كه كاركرد و توانایيهنمون

براي رسيدن به مقياس توليد  اما ،است رساندهاثبات 

ن به ا رسيدد و بننياز دار هاي بيشتريتوسعهبه  تجاري

  زیادي دارند. جریان نقدي مثبت فاصله

ي تجار هایي هستند كه توليدشركت ،ثانوی مرحله

گسترش نفوذ در بازار براي  ، امااندموفق را تجربه كرده

ين مها مایل به تأكه نوعاً بانك هستندنيازمند منابعي 

. در این مرحله توانایي توليد سود به اثبات يستندن آن

هاي ولي گسترش سریع نيازمند فعاليت ،رسيده

 بيشتري است. 

با رشد شتاباني است هاي شامل شركت مرحله سوم

منابع  اما ها مشخص شده،كه سودآوري قوي آن

مللي البيشتري را براي گسترش در سطح ملي یا بين

 نياز دارند.

هاي در مراحل اصلي فناوري هايویژگيدر واقع، 

استفاده از رویكرد مبتني بر  شامل ابتدایي توسعه

ه سيدن بهاي تنزیل باال، انتظار طوالني تا ردرآمد، نرخ

 است كه مجموعه شكست، درآمد و باال بودن مخاطره

منجر  ين آمدن ارزش فناوريها به پایاین ویژگي

 . [1] شودمي

گذاری طراحي چارچوبي برای ارزش -9

 های در مراحل ابتدايي توسعه فناوری

گذاري فناوري، با توجه به در ادبيات ارزش

اري گذیند ارزشاماتي كه اصوالً در فراو ابه هاپيچيدگي

یك كار هنري  ها وجود دارد، این كار بيشتر بهفناوري

علمي. اگر فناوري مورد  تنهاتا كاري  شبيه است

هاي در مراحل ابتدایي گذاري از نوع فناوريارزش

یافته در هاي توسعهباشد كه عموماً فناوريتوسعه 

 هستند تحقيقاتي از این نوع مؤسساتها و دانشگاه

 ها و ابهامات موجود بيشتر خواهند شد. پيچيدگي

معموالً مبتني بر انجام ها فناوريگذاري ارزش

 ها است. انجامفرضياتي در مورد پتانسيل درآمدزایي آن

گذاري را ذهني ساخته و آن این فرضيات نتایج ارزش

با توجه  ،سازد. عالوه بر اینميم توأ با عدم قطعيترا 

ها در بازار، بودن آن تازههاي جدید و به طبيعت فناوري

ت یافتوان ها نمياي براي آنقایسهاطالعات بازار قابل م

ها كاسته شود. از طرف دیگر وردتا از ذهني بودن برا

هاي استانداردي براي هاي ملموس، روشمانند دارایي

ها وجود ندارد. در نتيجه گذاري فناوريارزش

ها توام با انجام فرضيات گذاري این فناوريارزش

 ز قبيل:هاي مختلفي اازمند دانشمختلف و نيز ني

مطالعه »، «ساخت و توليد»، «توسعه محصول جدید»

و همچنين تجربيات فراوان در زمينة  «بازار

 .[7] است گذاريارزش
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 هايویژگي مبنايشود برمي در این قسمت تالش

 مؤسساتها و یافته در دانشگاههاي توسعهفناوري

هاي معمول در تحقيقاتي و با استفاده از روش

هاي قبلي، روشي پژوهشا توجه به ب گذاري وارزش

ها گذاري این فناوريتركيبي مناسبي براي ارزش

 توسعه داده شود.

ه ك صورت است این زمينه بهرویكرد اصلي در این 

یافته هاي توسعهویژگي اصلي فناوري با در نظر گرفتن

كه در مراحل اوليه  پژوهشي مؤسساتها و در دانشگاه

هاي مختلف به اي از روشمجموعه، از قرار دارندتوسعه 

گذاري در نحوي استفاده شود كه فناوري مورد ارزش

 ثيراتمختلف توسعه آن، با لحاظ كردن تأ مراحل

و همچنين  فناوريهاي مختلف ذاتي و كاربردي ویژگي

گذاري درآمدزایي فناوري در آینده، مورد ارزش قابليت

 قرار گيرد.

محاسبه براي  ارزش قابل ،این رویكرد مبنايبر

برخوردار خواهد بود.  هلفمؤ سههاي مورد نظر از فناوري

 ها یا هزینهمبناي هزینهیابي بر ارزش نخست، مؤلفه

ارزش فعلي، بر  ،دوم . مؤلفهتوليد مجدد فناوري است

لفه سوم مؤ اعمال آن است كه با هاي آیندهمبناي درآمد

 يهاي مختلف ذاتي و كاربردثيرات ویژگيتأ یعني

كه  گيردمي هاي محاسبه شده انجامفناوري بر ارزش

 شود.مي توضيح داده مشروح طوربه

 توليد فناوری مؤلفه نخست: هزينه -9-6

یافته در هاي توسعهيروشن است كه اغلب فناور

 طور معمولبه كه پژوهشي مؤسساتها و دانشگاه

 مؤسساتحاصل نتایج تحقيقات انجام شده در این 

هاي در مراحل اوليه توسعه خود فناوري ،هستند

 پژوهشي مؤسساتها و شوند و دانشگاهمي محسوب

را در همين مرحله مورد انتقال ها معموالً این فناوري

 ها در عرصهدهند تا مراحل تجاري شدن آنمي قرار

ان امك برايها صورت گيرد. بنابراین اقتصاد در بنگاه

 تريدقيق به شناخت هاگذاري این گونه فناوريزشار

  نياز است.ها آن از مراحل و ميزان توسعه

هاي مختلف مانع از امكان اي فناوريتنوع زمينه

 رها دابتدایي آن ائه الگوي واحدي براي مراحل توسعهار

توان گفت مي ولي است، و توسعهپژوهش یند فرا

 مؤسساتها و یافته در دانشگاههاي توسعهفناوري

ن یند تكویمراحل زیر را در فرا ور معمولطبهقاتي تحقي

 كنند:مي سپريخود 

سازي، سعه مفهوم یا توليد ایده و مفهومتو -

اعتبارسنجي مفهوم و اثبات مفهوم یا اثبات 

 پذیري در مقياس آزمایشگاهيامكان

سنجي و آزمایش نمونه و سازي، اعتبارنمونه -

آزمایشات اثبات كاركرد در مقياس نمونه و 

 اثبات فناوري ميداني یا

توسعه فناوري در مقياس بنچ و پایلوت، آزمایش  -

  هاو اثبات كاركرد فناوري در این مقياس

با شناخت و تعيين مراحلي از توسعه كه هر فناوري 

ان ارزش پایه تومي گذاري سپري كرده استمورد ارزش

تا این  فناوري شده براي توسعههاي انجامیا هزینه

طور بهمرحله را تعيين كرد. روش قيمت تمام شده 

گذاري در در مواقعي كه فناوري مورد ارزشمعمول 

مراحل ابتدایي توسعه خود قرار داشته و كاربرد تجاري 

 ،نامشخص و سطح عدم اطمينان باال است آن تاحدودي

هاي مورد نياز در واقع در این روش هزینه رود.مي كارهب

رد. گيمي اد و توسعه فناوري مورد محاسبه قراربراي ایج

اي از ارزش مؤلفه عنوانبهها در نظر گرفتن این هزینه

این مزیت برخوردار است  گذاري ازفناوري مورد ارزش

یك ارزش پایه در ارزش تعيين  عنوانبهلفه كه این مؤ

عنوان ابزاري براي كنترل داشت و به شده حضور خواهد

مل خواهد كرد. براي شده عتعيين حد پایيني ارزش

توان با الهام از پژوهش مي لفهمحاسبه این مؤ
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رابطه كلي زیر را برحسب ،[8] 1گنزالس و همكارانوگا

 :فناوري مورد استفاده قرار داد مرحله توسعه
BV = CSC + PSC + BPSC 

 فوق: كه در رابطه

BV  ارزش پایه فناوري = 

CSC 1یا آزمایشگاهي  = هزینه مرحله توسعه مفهوم

 فناوري

PSC 6و اثبات سازي نمونه = هزینه مرحله توسعه

 فناوري

BPSC 4فناوري در مقياس بنچ  = هزینه مرحله توسعه

 .است و پایلوت

هاي فوق باید به هریك از هزینه بهدر محاس

 هاي زیر توجه داشت:لفهمؤ

 های مستقيم نيروی انساني متخصصههزين -6

شده جموع ساعات كاري صرفم شاملها این هزینه

ت ربط اعم از اعضاي هيأتوسط گروه تحقيقاتي ذي

ر طور مستقيم دها و سایر افرادي كه به، تكنسينعلمي

اند با در نظر گرفتن انجام پروژه دخالت داشته

 است. ،هاالزحمه پرداختي به آنحق

 مواد و لوازم مصرف شده در پروژه -2

قطعات و لوازم هاي مواد، شامل مجموع هزینه

 مختلف مصرف شده در پروژه است.

 های غيرمستقيمهزينه -9

سسه هاي جاري مؤدرصدي از مجموع هزینهشامل 

هاي علمي و است كه با در نظر گرفتن تعداد گروه

هاي تحقيقاتي قابل سرشكن آن و تعداد پروژه پژوهشي

ها در گروهي كه فناوري در آن توسعه شدن این هزینه

 شود.مي محاسبه ،تیافته اس

 های زيرساختي توسعه فناوریزينهه -4

اي از مجموعه امكانات، تجهيزات شامل سهم هزینه

در تحقق اهداف پروژه  الت مورد استفادهآو ماشين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Vega-Gonza´lez, L.R. Qureshi, N. Kolokoltsev, O.V. 

Ortega-Martı´nez, R. (2010) 

2. Concept Stage Cost  

 طور معمولبهگذاري است. فناوري مورد ارزش توسعه

 ، اماها قدري مشكل خواهد بودهزینه تخمين دقيق این

هاي استهالك تجهيزات و هزینه صورت درصدي ازهب

 امكانات قابل تخمين است.

توليد مجدد  اي فوق هزینهچهار گروه هزینهمجموع 

خواهد داد. باید  دستبهگذاري را فناوري مورد ارزش

هایي كه دوره زماني توسعه جه داشت براي فناوريتو

يت ذاتي فناوري علت ماهگذاري بهها تا مرحله ارزشآن

( پژوهشيين بودن راندمان كاري گروه علت پای) و نه به 

هاي گذشته ، الزم است ارزش فعلي هزینهطوالني بوده

 .ودشها با تخمين مناسبي از نرخ تبدیل محاسبه براي آن

 فناوری هارزش فعلي درآمد آيند :دوم مؤلفه -9-2

گذاري ناشي مولفة دیگر ارزش فناوري مورد ارزش

از پتانسيل آن براي ایجاد درآمد در آینده و به عبارت 

ناشي از  هايجویيها یا صرفهدیگر ارزش فعلي درآمد

آینده است. براي تعيين این كارگيري فناوري در هب

ي خاص هر فناوري هالفه الزم است با توجه به ویژگيمؤ

 د:فراهم شو فناوري، اطالعات زیر از گذاريمورد ارزش

 سهم بازار فناوري  -

 ورد قيمت فروش محصول حاصل از فناوريبرا -

 ورد نسبت سود از درآمد فروشبرا -

هاي مورد نسبت سهم فناوري در توليد درآمد -

 انتظار 

؛ به ه از فناوريشده در استفادارزش ایجاد نوع -

كارگيري هارزش ایجاد شده از ب این ترتيب كه

یي جوصورت توليد سود است یا صرفههاوري بفن

 هادر هزینه

منظور عمر اقتصادي  ؛مدت زمان توليد درآمد -

 فناوري مورد نظر براي توليد درآمد است.

3. Prototype Stage Cost 

4. Bench and pilot Stage Cost  
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ميزان مخاطره و  منظور ؛مخاطره درآمدزایي -

عيت موجود در تحقق درآمدزایي عدم قط

 است. بيني شده از فناوري مورد نظرپيش

ياز براي توسعه فناوري تا ورود هاي مورد نهزینه -

 در بازار

 ههاي آیندارزش فعلي درآمدروش محاسبه  مبنايبر

توسعه، با مشخص  هاي در مراحل اوليهبراي فناوري

ناوري در قالب توليد سود یا كردن نوع درآمدزایي ف

همراه سایر اطالعات معين ها بهجویي در هزینهصرفه

هاي آن براي سالشده، درآمد فروش و سود ناشي از 

شود و با مي مختلف عمر اقتصادي فناوري محاسبه

درآمد مرتبط با  ها،اعمال درصد سهم فناوري در آن

هاي عمر از سال هریكفناوري مورد ارزیابي براي 

 .شودمي اقتصادي فناوري مشخص

موجود در ر مخاطره ثيدر این مرحله الزم است تأ

عمال شده و ارزش ها در این نتایج اتحقق این درآمد

نرخ تنزیل اصالح شده محاسبه  مبنايها برفعلي آن

. نرخ تنزیل اصالح شده در واقع نرخ تنزیلي است شود

كه در تعيين آن نرخ تورم، هزینه فرصت براي صنعتي 

موجود براي  شود و مخاطرهمي كه فناوري در آن تعریف

براي تعيين این . [1] 1گرددمي لحاظ ،هاتحقق درآمد

نوع فناوري  رخ در روش پيشنهادي، برحسب اقتضاين

هاي تجربي نرخ بنديو مرحله توسعه آن از طبقه

دد گرمي هاي اصالح شده كه در منابع علمي ارائهتنزیل

 شود. مي استفاده

در  ،كنون محاسبه شدهباید توجه داشت آنچه تا

روش ارزش  مبنايواقع ارزش فناوري مورد ارزیابي بر

 هاي آینده است.فعلي درآمد

دهنده یا متعلق به توسعهاین درآمد  اما همه 

روش قاعده  مبنايفناوري نيست و بر فروشنده

در صورتي كه فناوري در حد تجاري  ،[3] درصد19

بنابر روال رایج به  آندرصد  19توسعه یافته باشد، 

براي  .گيردمي فناوري تعلق دهندهفروشنده یا توسعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Razgaitis R.(2009) 

 همراحل ابتدایي توسعه با توجه بهاي در فناوري

ها و مخاطرات باالیي كه این هاي خاص آنویژگي

ددي كه در و عوامل متع رو هستندروبهها با آن فناوري

جویي دخالت دارند، شاید نرخ كسب سود یا ایجاد صرفه

 گذاريو اگر فناوري مورد ارزش درصد منصفانه باشد19

 اي باشد كه همراهتنها بخش كوچكي از فناوري پيچيده

ب دهنده در تركيدیگر ليسانسهاي ها و فناوريبا پتنت

ثير دارد، در این شرایط حتي قيمت فروش محصوالت تأ

 . [3] باید در نظر گرفتهم را درصد  19نرخ كمتر از 

ذاتي و های ثير ويژگيتأاعمال  سوم: مؤلفه -9-9

  كاربردی در ارزش فناوری

ك، پارشود با اقتباس از ایده مي تالش بخشدر این 

هاي يرات ویژگيدر لحاظ كردن تأث [0] 6پارك

ها و با درنظر گرفتن گذاري آنها در ارزشفناوري

گذاري و با فناوري مورد ارزش هاي مختلفیژگيو

و سپس كمي كردن  بنديها به روش رتبهارزیابي آن

 نتایج بتوان به ضریبي دست یافت كه با اعمال آن در

گذاري، این ضریب نقش ارزش مولفة دوم

صورت افزایشي یا كنندگي مولفة دوم را بهتعدیل

 كاهشي داشته باشد.

ها هاي خاصي از فناوريبراي این منظور ابتدا ویژگي

 هستند مورد توجه قرار مؤثرها گذاري آنكه در ارزش

 :در منابع علمي عموماً عواملي از قبيل د.نگيرمي

بازار قابل دستيابي و كل حاشيه سود دهاي اندازه وربرا

ممكن، استحكام حفاظت از دارایي فكري، پهناي 

ه كاي فناوري توسعه مرحلهحفاظتي از دارایي فكري، 

یعني مدت زماني  است؛ سه عامل مهم خود دربردارنده

شده بتواند توليد  كشد تا فناوري واگذارمي كه طول

ري مورد نياز تا معرفي گذا، ميزان سرمایهكندسود 

تجاري محصول، مخاطرات موجود در توسعه محصول، 

هاي محيطي بازار، مزیت آن نسبت به ویژگي

2. Park, Y. Park, G. (2004) 
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 عنوانبههاي قبلي، اهميت فناوري و غيره فناوري

 .[1] شوندمي ها شناختهگذار در ارزش آنعوامل تأثير

 هايفناوري اصلي شاخصه به توجه با مقاله این در

است،  هاآن بودن توسعه اوليه مراحل در كه دانشگاهي

 مورد ارزیابي براي هافناوري نوع این از زیر هايویژگي

 :اندگرفته قرار توجه

 حفاظت قانوني از فناوري. ميزان استحكام .1

این  آن؛ ميزان آمادگي فناوري براي معرفي تجاري .1

كه  اي از توسعهویژگي با درنظر گرفتن مرحله

فناوري در آن قرار دارد و مراحلي كه تا معرفي 

د، ميزان آمادگي سپري شوتجاري آن در بازار باید 

 سازد. مي تجاري فناوري را مشخص

هاي قابل مقایسه مزیت فناوري نسبت به فناوري .3

 قبلي.

ي منظور اهميت كاربردي فناور ؛اهميت فناوري .4

 است. 

هاي هاي قابل استفاده فناوري، تعداد زمينهزمينه .9

ها قابل بازاریابي و كاربرد متنوعي كه فناوري در آن

 است.

منظور  ؛سهم فناوري در درآمدهاي مورد انتظار .9

سهم مشاركت فناوري مورد نظر در ارزش كل یا 

  هاي مورد انتظار است.درآمد

درآمد ایجاد ظرفيت درآمدزایي فناوري، كل مقدار  .7

 كارگيري فناوريهشونده از ب

توليد درآمد توسط  عمر فناوري، منظور مدت دوره .8

 فناوري است.

عيت مخاطره درآمدزایي، ميزان مخاطره و عدم قط .0

بيني شده از موجود در تحقق درآمدزایي پيش

 فناوري مورد نظر.

 ایجاد شده در استفاده از فناوري؛ ارزش نوع .19

صورت هكارگيري فناوري بهارزش ایجاد شده از ب

 .هاجویي در هزینهاست یا صرفه توليد سود

ویژگي  چهارهاي مشخص شده از بين ویژگي

 مورد ارزیابي و تعيين ،بندينخست باید به روش رتبه

یژگي دیگر و ششضریب تعدیل درآمد قرار گيرند و 

اند تماماً در محاسبه مؤلفه دوم مورد استفاده قرار گرفته

. اندتوضيح داده شده ش تحليل درآمدهاي آیندهو در رو

ل هاي قاب، الزم است به تعداد زمينهپنجدر مورد ویژگي 

هاي آینده محاسبه شده و در فناوري، درآمد هاستفاد

 دوم لحاظ شوند.  مؤلفه

ياس مق برمبناي نخستبندي چهار ویژگي براي رتبه

ان بها مورد ارزیابي متخصصين و صاحاین ویژگي ،ليكرت

 طورهبانجام ارزیابي  گيرند ومي تجربه در این زمينه قرار

بي جمعي، منظور از ارزیاجمعي ترجيح خواهد داشت )

با  يسسه دانشگاهي یا پژوهشانجام ارزیابي در سطح مؤ

 سسه و یا مشاورینمشاركت مسئولين و متخصصين مؤ

در این مقياس وضعيت  چهار (. عدداست بيروني آن

سازد و به هر ميزان كه مي متوسط ویژگي را مشخص

فناوري مورد ارزیابي از شرایط بهتري در ویژگي مورد 

، 9ارزیابي برخوردار باشد اعداد باالي این مقياس نظير 

  دهد و برعكس.مي را به خود اختصاص 7و  9

هاي اشاره شده از ارزش و بدیهي است كه ویژگي

مين و به هاني نسبت به هم برخوردار نيستند زن یكسو

نظر گرفتن ارزش  براي در 3تا  1منظور از مقياس وزني 

 شود. بنابراینمي ها استفادهاز این ویژگي یكوزني هر 

وزني این  توان مجموع رتبهمي (1) طبق جدول

 ها را محاسبه كرد.ویژگي

 های فناوریبندی ويژگينمونه رتبه -2 جدول

 اهويژگي
 رتبه 

 (7تا  6)

 وزن رتبه 

 (9تا  6)

رتبه 

 وزني

حفاظت قانوني از  ميزان استحكام

 فناوري
3 1 9 

ميزان آمادگي فناوري براي معرفي 

 تجاري
9 3 18 

ي هامزیت فناوري نسبت به فناوري

 قابل مقایسه قبلي
4 3 11 

 19 1 9 اهميت فناوري

 49   وزنيجمع رتبه 

   [0]مولف با الهام از 
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صل از مجموع رتبه وزني، حا با نرماليزه كردن نتيجه

ضریب تعدیل  عنوانبهكه از آن آید دست ميعددي به

شود و با ضرب آن در مي فناوري استفادههاي ویژگي

هاي فناوري ثيرات ویژگيدوم ارزش فناوري، تأ مؤلفه

مورد ارزیابي در ارزش محاسبه شده براي آن درنظر 

 ،رماليزه كردن مجموع رتبه وزنيشود. جهت نمي گرفته

در  يم.كنمي آن را بر مجموع رتبه ميانگين وزني تقسيم

كه از مجموع رتبه  49بر  49با تقسيم  ،مورد مثال باال

، ضریب تعدیل آیددست ميبه( وزن یافته 4) ميانگين

است كه  آن نمایانگرگردد و مي حاصل 19/1ویژگي 

تواند مي 19/9هاي فناوري مورد ارزیابي تا ویژگي

باشد( سهم درصد  19) اگر این ضریب  19/9ضریب 

عبارت دیگر، در افزایش دهد. به سود فروشنده را

ارزش  19/9جاي هدوم ارزش فناوري ب مؤلفهمحاسبه 

ارزش فعلي  189/9هاي آتي باید فعلي درآمد

 .هاي آتي را محاسبه كرددرآمد

 گيریبندی و نتيجهجمع -4

نتایج تحقيقات و انتقال فناوري از سازي تجاري

از نظر اهميت و دانشگاهي و پژوهشي،  مؤسسات

ات ثيردر نهایت تأآن در توسعه فناوري و ثيرگذاري تأ

علمي و مدیریتي  هاياقتصادي آن، بحث روز گفتمان

براي حركت در این مسير  مؤسساتكشور است. این 

مختلف و از جمله دسترسي به هاي د زیرساختنيازمن

گذاري فناوري هستند. ویژگي اصلي ارزشهاي روش

این  پژوهشيو مراكز ها حاصل از دانشگاههاي فناوري

ل ابتدایي توسعه قرار در مراح هااست كه این فناوري

با  هاآنسازي بنابراین توسعه و تجاري دارند،

 نامباست. بر این همراه مختلف و بيشتري هاي ریسك

هاي بالغ و با فناوريها گذاري این فناورينحوه ارزش

تجاري شده متفاوت خواهد بود. در این مقاله با تمركز 

قبلي، توسعه هاي بر این موضوع و استفاده از پژوهش

هاي حاصل از گذاري فناوريچارچوبي براي ارزش

شده است.  گيريها و مراكز تحقيقاتي هدفدانشگاه

هاي یافته با استفاده از تركيبي از روشارچوب توسعهچ

هاي ، تالش دارد با واقعيتكمي و كيفي گذاريارزش

دانشگاهي و هاي در محيطها توسعه فناوري مسير

ي مراحل گوي نيازهاتطبيق یافته و پاسخ پژوهشي

ابي ي، براي دستعبارت دیگرمختلف این مسير باشد. به

لفه تشكيل شده ي از سه مؤبه هدف، چارچوب پيشنهاد

انجام شده براي هاي ورد هزینهست؛ مؤلفه نخست، براا

و سازي فناوري در مراحل مختلف آزمایشگاهي، نمونه

 انجام به روش مبتني بر هزینهرا  صنعتيیا نيمه

به روش هاي آینده آن را لفه دوم، درآمددهد. مؤمي

 لفهؤزند و ممي تخمينهاي آتي فناوري تحليل درآمد

خاص فناوري مورد واگذاري در هاي ثير ویژگي، تأسوم

كند. با توجه به این مي در چارچوب اعمال ارزش آن را

 راهنماي یك عنوانبهتواند مي ویژگي، این چارچوب

نيازهاي  در رفع گذاري، تا حد زیاديروش ارزش كلي

روش  بهسازي دفاتر انتقال فناوري و تجاري

 واقع شود. مؤثرمورد واگذاري هاي گذاري فناوريارزش

تعيين ارزش و قيمت  ر صورت باید توجه داشتدر ه

هاي در مراحل اوليه توسعه، براي اختراعات و فناوري

 مؤسساتاگر ناممكن نباشد كار مشكلي است. براي 

 جایگزینهاي حلیكي از راه پژوهشيدانشگاهي و 

ب سود وي در قال خریدار یامشاركت در سهام طرف 

هاي ثابت و جاري حق امتياز است. تركيبي از پرداخت

تا مخاطرات موجود در  شودمي این دو روش باعث

كارگيري ههاي آتي از بتوسعه فناوري و تحقق درآمد

  .[19] م گرددبين طرفين تقسي ،فناوري
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A valuation framework for early stage technologies 

b. fakour1 

 

Abstract 

With development of research commercialization in Iranian universities and research organizations, the 

shortage of commercialization infrastructures challenge has been revealed and the necessity of attention 

on this field by technology development policy makers is obvious. Universities and research 

organizations in every technology transfer needs to technology valuation methods. But nature of 

technology valuation and its context effects on this process, makes it very difficult. Certainly increase 

of academic work in this filed can help to decrease these difficulties. This article has reviewed important 

Principles of technology valuation in briefly and then has been focused on valuation of early stage 

technologies, the technologies that usually outcome from academic institutions. With this aim, first the 

element of basic value has been verified and then the future income analyze has included in valuation 

frame work and finally the effects of Special features of valuated technology participated in this frame 

work. 

Key words: technology valuation, early stage technologies, analyzing of future incomes. 
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