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 مقدمه

 است قم استان در فناوری تبادل حوزه فعال های شرکت از یکی پژوه مهراد فناوری بهین بنیان دانش شرکت 

 داده صورت استان در فناوری نیازهای رفع و شناسایی برای مختلفی اقدامات خود فعالیت سال 4 طی که

 شرکت معدود و استان رد فناوری تبادل خدمات ارائه بنیان دانش شرکت تنها شرکت این اکنون هم است.

 دارد. کشور فناور های شرکت و مراکز با خوبی همکاری که است کشور در حوزه این بنیان دانش های

 بر شرکت تمرکز است. کرده ارائه را خود خدمات فناور و صنعتی شرکت 40 از بیش به تاکنون شرکت این

 تاسیس فنی، دانش ارزشگذاری ها، وآورین صنعتی طرح و اختراع ثبت ها، شرکت نوآوری تحلیل و استخراج

 .است صنعتی واحدهای به فناوری انتقال و بنیان دانش شرکت

 از متشکل رایمندتک، فناوری بوم زیست مجموعه زیر های شرکت از یکی عنوان به بنیان دانش شرکت این

 خدماتی که ستا ها شرکت نیاز مورد خدمات از گسترده ای شبکه و فناوری مختلف های حوزه متخصصان

 رقابتی امتیاز دارایی، به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کند می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یکپارچه

 :است زیر مراکز جمله از مختلفی مراکز ارکارگز شرکت این .دهد افزایش بازار در را شرکت

 
 خدماتی هستند، خود های نوآوری گذاری ارزش و ثبت تکمیل، نیازمند که نوآوری های شرکت برای

 رقابتی امتیاز ،دارایی به نوآوری تبدیل بر عالوه تا کنیم می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از یکپارچه

  دهیم. افزایش بازار در را شما

 

  " فناوری انتقال و توسعه نوآوری، مدیریت"

و تحلیل فناوری

تحلیل پتنت

ثبت اختراع و 

طرح صنعتی

ارزش گذاری 

فناوری

ت تأئیدیه شرک

دانش بنیان

نیاز سنجی و 

انتقال فناوری
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 فناوری ذاریگارزش یفمعر .1

 یهاییدارا ام،و ای و اعتبار پول، شامل یپول یهاییدارا است. ییدارا نوع سه مالک یکار و کسب هر یکل بطور

 نوع هر شامل نامشهود ای یمعنو یهاییدارا انبار، یموجود و کاالها ساختمان، ن،یزم زات،یتجه شامل یکیزیف

 یزهامجو اختراع، و کشف حق نشر، حق ،یتجار عالئم ،یتکنولوژ و یفن )دانش گرید یکیزیرفیغ ییدارا

 یهاهبنگا یبرا شتریب درآمد کسب و یجهان تجارت در هاشرکت نامشهود ای یمعنو یهاییدارا امروزه .(یحقوق

  است. شده برخوردار ییبسزا تیاهم از یاقتصاد بزرگ و کوچک

 
 نیترهمم ،یجهان اقتصاد یکنون طیشرا در که است یفناور ها، شرکت نامشهود یهاییدارا نیمهمتر از یکی

 بنگاه و اصاشخ نیثروتمندتر امروزه که گفت توانیم جرات به .رود یم شماربه مبادله بلقا یاقتصاد یکاال

 هستند. یفناور و دانش تجارت کار در نیزم کره یرو بر ها
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 هایدارایی جزء فناوری که آنجا از باشد.می ها آن گذاریارزش فناوری، زمینه در دشوار های فعالیت از یکی

 و ملموس صورت به آن غیرملموس ارزش کردن تبدیل باشد،می برخوردار غیرملموس ارزش از و بوده معنوی

 دارد. فراوانی آموزش و تحقیق مطالعه، به نیاز که است ایپیچده و دشوار بسیار کار پولی، زبان به آن بیان

 
 به توجه اب فناورانه طرح برای سرمایه جذب قصد که دهد می نشان را خود بیشتر زمانی گذاریارزش اهمیت

 باشد. داشته وجود کار و کسب رشد وضعیت

 
 کار و کسب رشد چرخه
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 شده داده نشان زیر شکل در هاآن مهمترین که گیرد می صورت مختلفی هایهدف با فناوری گذاریارزش

 است.

 
 

 
 

  

فناوریواگذاری اخذ فناوری
جذب سرمایه 

گذار برای 
مشارکت

پول برای رشد 
شرکت

آگاهی از ارزش 
ی برای برنامه ریز

ا توسعه شرکت ی
فناوری
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 کاال گذاریارزش با فناوری گذاریارزش تفاوت .2

 یهایدگیچیپ موجب که دارد رایج کارهای و کسب هایگذاریارزش با های تفاوت دارای فناوری گذاریارزش

 کرد: اشاره زیر موارد به توانیم هاآن جمله از که شود می آن
 هایهزینه از بیشتر مراتب به تواندمی آن فروش از حاصل درآمدهای شود،می منتقل فناوری یک که دفعاتی به بسته -

 باشد. آن «تولید»

 که است استثنایی کار و کسب یک د،برآین آن عهدة از بتوانند که هاییسازمان و هاشرکت برای فناوری فروش و تولید -

 نیست. مقایسه قابل دیگری کار و کسب هیچ با آن درآمد

 حیث از هم و فیزیکی حیث از هم مادی هایمحصول که حالی در شود،می “فرسوده” اقتصادی جهت از صرفا   فناوری -

 شوند.می فرسوده اقتصادی

 فناوری نبودن ملموس باعث که است خدمات یا هامحصول تولید یبرا الزم دانش شود،می معامله فناوری تجارت در چه آن -

 .شود می

 است. فناوری آن به نسبت ییاجرا و یفن کامل تسلط نیازمند فناوری هر یباال یفن یدگیچیپ -

 قیمت برای بازاری کم مشابه وجود طبع به و اختصاصی و کم مشتریان و حوزه این بودن نوپا -

 محرمانه داده بین تعادل ایجاد نیازمند و رسدمی فروش به «تبلیغات» طریق از ندرت به و است «محرمانه» ماهیتا  فناوری -

 .است خروجی قیمت و

 فنی هایتحلیل نیازمند که نیستند مناسب کالن هایتوانمندی کردن مطرح معموال  و شود خرد کافی اندازة به باید فناوری -

 .است قوی

 است: شده داده نشان زیر شکل در فناوری گذاریارزش های پیچیدگی یطورکلبه

 

 

درآمدها به 

ز مراتب بیشتر ا

دهزینه های تولی

قابل مقایسه 

و نبودن با کسب

کارهای دیگر

از نظر اقتصادی

فرسوده می شود

و نه فیزیکی  

پیچیدگی فنی

باال و ملموس 

نبودن آن 

مشتریان کم و 

عدم  وجود 

مشابه زیاد

محرمانه بودن 

اطالعات
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  گذاریارزش  هایروش و مراحل .3

 دو در توانیم را ها روش اکثر عمده بطور اما دارد وجود یمتعدد یها روش ،یفناور یگذارارزش اتیادب در

 داد: قرار دسته

 
 صانمتخص ذهنیت اساس بر مینیتخ اقتصادی، های بنگاه در مرسوم روش یک عنوان به ،یسرانگشت نیتخم

 سپس و گرددمی تعیین بازار به ارائه برای قیمتی آن براساس و گیردمی صورت محصول ارزش از آنها تجربه و

 شود.می اصالح و تعدیل بازار از شده گرفته بازخور براساس

 مختلف صنایع در رویالتی آمار جدول

 
 به نیاز ،دارند ییباال نانیاطم عدم بیضر و است یادهیچیپ روند یدارا ،فناوری یگذارارزش اینکه به توجه با

 یهاشاخص چون و بگیرد نظر در را یفناور ارزش از خاص ییهاجنبه ای جنبه شتریب که است علمی های روش

 شود گرفته نظر در را هاشاخص نیا از یشتریب تعداد دارند، دخالت یفناور متیق و ارزش نییعت در یادیز

 بود. خواهد بهتر یگذارارزش ندیفرآ یخروج مامسل که

بر روشهای تجربی مبتنی

ن سعی و خطا برای تخمی

(  تیقواعد سرانگش)قیمت 

روشهای علمی و ریاضی

برای تخمین قیمت
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 یگذارارزش ،یفناور و علوم یتخصص یهاحوزه گسترش با ریاخ یهاسال در نکهیا گرید توجه قابل نکته

 یهاشاخص تیاهم است. نموده دایپ را خود خاص مالحظات و افتهی گسترش هاحوزه نیا از کی هر در یفناور

 تیاهم تواندیم که یشاخص ثالم یبرا و نبوده کسانی مختلف عیصنا و علوم یهاحوزه در یفناور یگذارارزش

 نیبنابرا باشد. یتوجه قابل تیاهم فاقد افزارنرم صنعت در است ممکن باشد داشته خودرو صنعت در یادیز

 ود.ش نییتع صنعت همان تیوضع به توجه با و یمقتض طوربه صنعت هر در هاشاخص نیا است الزم

  شوند:می تقسیم کلی گروه چهار به فناوری گذاریقیمت علمی هایروش

 

 
 شرکت در فناوری گذاریارزش فرایند

هزینه محور بازار محور درآمد محور گزینه واقعی

 و فناوری شرایط تحليل

 شرکت

 بلوغ سطح-

 بازار ساختار تعيين و بررسی

 رقيب هایفناوری با مقایسه در نظر مورد بازار در فناوری جایگاه ارزیابی

 فناوری( فنی و عملكردی معيارهای فناوری، دهنده توسعه )اعتبار 

 فناوری برای گذاریقيمت مختلف هایروش پذیریامكان بررسی

 آنها تناسب اولویت تعيين و نظر مورد

 نظر مورد فناوری گذاریقيمت برای ممكن مختلف هایروش اجرای

 نظر مورد فناوری برای قيمت سقف و کف دامنه تعيين

 فناوری سازی تجاری برای مناسب استراتژی تدوین

 حساسيت تحليل و تجزیه و فناوری قيمت انتخاب بر موثر عوامل تحليل

 مذاکرات شروع برای قيمت تعيين

 بازخورد

 های)واکنش

 برای الزم

 قيمت( تغيير
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 مهراد گذاریارزش خدمت زکنندهیمتما مشخصات و هایژگیو

 کند: می ارائه زیر های شکل از یکی به متفاوت های عمق و سطح در را گذاریارزش شرکت این

 خدمات نوع

+A 
 زبان به کار و کسب تحلیل جامع، گزارش بورس، در سهام ارائه برای مناسب ،رشدیافته های شرکت مخصوص

 المللی بین حسابرسی موسسه تأئیدیه گذاری،ارزش بومی و استاندارد مدل از استفاده انگلیسی، و فارسی

A 
 تأئیدیه گذاری،رزشا بومی و استاندارد مدل از استفاده انگلیسی، و فارسی زبان به کار و کسب تحلیل جامع، گزارش

 داخلی حسابرسی موسسه

B گذاریارزش بومی و استاندارد مدل از استفاده فارسی، زبان به کار و کسب تحلیل جامع، گزارش 

C گذاریارزش بومی و استاندارد مدل با مطابق ای صفحه تک گزارش 

 کرد: اشاره زیر موارد به توان می شرکت در گذاریارزش متمایزکننده های مزیت از

 متمایزکننده خدمات ردیف

 واقعی گزینه و مبنا بازار درآمد، هزینه، روش 4 مبنای بر ارزش تعیین 1

 شرکت رشد چرخه با متناسب گذاری سرمایه نحوه و میزان تعیین 2

3 
 سرمایه جذب نحوه ارزش، افزایش برای پیشنهادات از فهرستی ارائه و شرکت رشد چرخه تحلیل

 سهام واگذاری و گذار

 قیمت ترین مناسب ارائه و واقعی و بهترین بدترین، حالت سه در قیمت ترسیم 4

 مشابه های فناوری با مالی مقایسه 5

 فناوری ارزش ارتقای برای پیشنهادات از فهرستی ارائه 6
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 شرکت افتخارات .4

 

 
 اولین برتر مقاله ،"هسرمای جذب برای استارتاپی و بنیان دانش هایشرکت همزمان بندی رتبه و گذاریارزش مدل" مقاله ارائه

 97 ایران، اعتباری ریسک و بندی رتبه کنفرانس

 
 کنفرانس در فناوری گذاریارزش تخصصی کارگاه برگزاری

 1397 ایران، تولید و ساخت

 کنفرانس در فناوری گذاریارزش تخصصی کارگاه برگزاری

 1398 ایران، مکانیک
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  ما مشتریان .5
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  شرکت فناوری گذاریارزش اختصاصی خدمات

 فناوری گذاریارزش

 دلم بهترین انتخاب تا سرمایه جذب پیشنهادات انواع ارائه و شما فناوری ریالی ارزش تعیین

 فناوری رشد چرخه با متناسب

 کرد: اشاره زیر موارد به توان می شرکت در گذاریارزش متمایزکننده های مزیت از

 واقعی گزینه و مبنا بازار درآمد، هزینه، روش 4 مبنای بر ارزش تعیین 

 شرکت رشد چرخه با متناسب گذاری سرمایه نحوه و میزان تعیین 

 سرمایه جذب نحوه ارزش، افزایش برای پیشنهادات از فهرستی ارائه و شرکت رشد چرخه تحلیل 

 سهام واگذاری و گذار

 قیمت ترین مناسب ارائه و واقعی و بهترین بدترین، حالت سه در قیمت ترسیم 

 مشابه های فناوری با مالی یسهمقا 

 فناوری ارزش ارتقای برای پیشنهادات از فهرستی ارائه 
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