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تهیه و تنظیم:
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ارائه:
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بهترین زمان تصمیم گیری ...
تولید انبوه

تولید
آزمایشی

ساخت نمونه
اولیه

طراحی
اولیه

بررسی ایده
و راهکار

خرید یا
ایجاد دانش

بهترین زمان دخالت مدیر (شما!) در فرایند تصمیم گیری در مراحل اولیهی این چرخه است ولی معموالً
عکس این قضیه برقرار است!

بهترین زمان تصمیم گیری ...

مقدمه
• تنها  10درصد ایدههای جدید مناسب ثبت اختراع

• و تنها  2درصد از آنها از نظر تجاری موفق

• سوال مهم از یک کار آفرین:
آیا آماده هستید که رویای خود را دنبال کنید؟

مقدمه
• در چه زمینههایی بایستی ایده پردازی کرد؟

کوههایطالیایدهدرجهان
(ازدیدگاهآلنهال)

؟؟
؟؟

؟؟
کوههای طالی ایده
در ایران؟
(از دیدگاه شما!)

؟؟

؟؟

؟؟

؟؟
؟؟

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

1

گام اول :ارزیابی و چکش کاری ایده!
• ایده ایجاد شد! اما...
چرخرادوبارهاختراعنکنید!

• آیا ایده ایدهی جدیدی است؟
– جستجوی اولیه در پتنتها (در ایران و جهان)

http://www.google.com/patents
http://patft.uspto.gov/

– در رابطه با پتنتهای بین المللی ،صرف هزینه ( 250تا 1000
دالر) و برون سپاری جستجو به وکالی پتنت بین المللی
http://www.uiausa.org/

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام اول :ارزیابی و چکش کاری

1

ایده! (ادامه)

• آیا ایده ارزش دنبال کردن دارد یا فقط یک «ایده» است؟
– آیا با تواناییهای فردی میتوان ایده را توسعه داد؟
– آیا محصول مقرون به صرفه است؟
• هزینهی مواد اولیه ،هزینههای و پیچیدگی تولید ،بسته بندی و ....

– آیا رقبایی قدرتمند در سر راه قرار دارند؟

اگرچه بیشتر مخترعین از دیگران
کمک می گیرند ولی نهایتاً عمدهی
کار را خودشان انجام میدهند

اگر هزینهی تولید محصول شما باالست
و این محصول بایستی با محصولی ارزان
قیمت رقابت کند متوقف شوید!

• محصوالتی با رقبای کمتر شانس بقای بیشتری را دارند
• رقیب بیشتر به مفهوم حاشیه سود کمتر و فروش سخت تر است.

– آیا محصول افراد را به تعجب وا می دارد؟
• مهم ترین عامل موفقیت یک مخترع همین عامل است!

!Wow Factor

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام اول :ارزیابی و چکش کاری
•

1

ایده! (ادامه)

جلوگیری از سرقت ایده
–

فرایند ثبت اختراع فرایندی بسیار زمان بر (مخصوصا در موارد بین المللی)

– توافق نامهی عدم افشا و دریافت امضا از هرکسی که ایده با وی درمیان گذاشته می شود.

(به هنگام نوشتن  BPقرارداد داشته باشید!)

•

مطلع کردن و امضا گرفتن از چندین شاهد غیر خویشاوند

•

دفتریادداشت مخترعین!
– ثبت تمامی رخدادهای مرتبط با ایده به صورت متوالی و زمان بندی

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

1

گام اول :ارزیابی و چکش کاری ایده! (ادامه)
توافقنامهی عدم افشا () Non-disclosure agreements
•

توافق نامهای حقوقی بین صاحب ایده و افراد دیگر که طبق مفاد آن افراد موظف میشوند اطالعاتی را که با آنها
به اشتراک گذاشته می شود را افشا نکنند.

•

یک  NDAمیتواند موارد زیر را پوشش دهد:
– رازهای تجاری () Trade Secrets
– طراحیها و نقشههای فنی محرمانه
– فرمولهای ریاضی و یا شیمیایی
– طرح کسب و کار
– لیستی از مشتریان کنونی و آینده(مثال چیتا !)

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام دوم :تعیین بازار هدف
•

تعیین مشتریان هدف ،کسانی که با بیشترین احتمال ،خریدار محصول هستند.
Narrow Target Market -------------------------- Wide Target Market
محصول پیچیده تر ---------------سادهتر؟
فروش محصول بیشتر  ---------------کمتر؟
بازاریابی سادهتر  --------------سختتر؟
لزوماً بازار وسیعتر به مفهوم موفقیت بیشتر نیست!

•

این گام اساسی است! تمام فعالیتهای آتی صرف خدمت به این گروه هدف خواهد شد!

2

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

3

گام سوم :تحقیق هدفمندی در رابطه با بازار هدف
)(Market Positioning
جایگاه ایده در بازار هدف

Focus
Group

– مقایسه محصول هدف با سایر محصوالت توسط مشتریان
– قیمت عادالنه محصول از دید مشتریان(اصل توانایی پرداخت!)

Interviews

– انتظارات مشتریان از ویژگی هایی محصول

– چه ویژگی هایی از محصول انتظار نمی رود و می توان آن را به ایده اضافه
کرد؟(مثال دوچرخه!)

بازار

Survey

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام سوم :تحقیق هدفمندی در رابطه با بازار هدف
)(Market Positioning
•

تهیه یک بروشور کامل و زیبا از محصول

•

تخمین هزینه های محصول و مقایسه با قیمت محصوالت مشابه (قیمت خرده فروشی محصول
تقریبا  4برابر هزینهی تخمینی تولید محصول)

•

اجاره غرفه در نمایشگاهها جهت ارائهی محصول و تحقیق بازار (نظر مشتریان)(مثال آرتا!هزینه
های دیده شده!)

•

ایدههایی جهت بهبود و ارتقاء محصول

•

اعمال تغییرات و مجدداً فرایند تحقیق بازار با توجه به تغییرات(بازار!)

•

تکرار فرایند تا حصول به نقطهی رضایت بخش(سیگنال صاعقه!)

•

هزینههای تولید متناسب با تغییرات اعمال شده تغییر میکند و بایستی مجددا ً تخمین زده
شود!(بازاریابی! و نحوه محاسبه آن در( BP

3

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام چهارم :نمونهی اولیهای ( ) Prototypeاز محصول
– الزم نیست این نمونه دقیقا از موادی که در محصول نهایی استفاده میشود تشکیل شده
باشد اما (....پیش فروش ایده! قبل از تولید-مثال سانیار بهره ور)
•

انجام این کار را قبل از فرایند ثبت پتنت تا اگر مشکلی در محصول پیش آمد و باعث
تغییر شد ،پتنت کارایی خود را از دست ندهد!

•

امکان استفاده از یک سرمایهگذار و یک فرد (تیم) فنی در صورت لزوم و ضرورت رعایت
موارد احتیاطی(.) NDA

4

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

5

گام پنجم :حفاظت از مالکیت معنوی () IP Protection
•

Provisional
Patent

با توجه به قوانین کشوری ،تدوین استراتژی ثبت پتنت و مشورت با
یک دفتر ثبت پتنت (این یک کار تخصصی است) (صنوبر مفید!)

•

در صورت لزوم استفاده از وکالی مجرب (هزینه وکیل)

•

امکان استفاده از سرمایه گذار (مشارکت) برای تأمین هزینه های
زیاد ثبت پتنت

Design Patent

Prolonged
Patent
Pending

Trade Secret
Protection

Trade mark
Protection

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

6

گام ششم :انتخاب مدل کسب و کار () Business Model
وجود مدلهای بسیار برای کسب و کار ،اما سه مدل اساسی:
– فروش مجوز (()Licensingژاپن)
• یک کمپانی با پرداخت حق لیسانس ،اختیار کامل محصول کارآفرین
• کمترین حاشیهی سود برای صاحب ایده

• مشابه ( Private Label Agreementsتولید محصول با کارآفرین ،حق فروش با خریدار لیسانس)

– کارآفرین برون سپار (()Outsource Entrepreneurحتی محصوالت نظامی به نوعی دیگر!)
Research and
Development

• از سه گام اصلی :تحقیق و توسعه ،تولید و بازاریابی .کارآفرین تنها مسئول گام اول
• محصول با ریسک و سرمایه گذاری اندک به بازار میرسد
• حاشیهی سود متوسط (اندک) برای کارآفرین

– آغاز کسب و کار توسط کارآفرین ()Company Ownership
• تمام مراحل تولید محصول و سود و زیان با خود فرد کارآفرین

Marketing
Manufacturing

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام هفتم ( :) Licensingشناسایی کمپانیهای کاندیدا
•

شکست بسیاری از کارآفرینان به خاطر انتخاب نامناسب کمپانیها

•

کمپانیهای بزرگ تنها خریدار محصوالتی با ویژگیهای بسیار استثنائی

•

کمپانیهای کوچکتر به دنبال باال بردن سهم خود در بازار و ورود به بازارهای
جدید و در نتیجه بیشتر عالقمند به خرید حق مجوز

•

با توجه به سهم کم کارآفرین در اینگونه قراردادها ،جستجو برای کمپانیهایی
که سود بسیاری را از اضافه کردن محصول پیشنهادی به سبد خود میبرند.
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از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:
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گام هشتم ( :) Licensingتعیین تصمیمات اولیه قبل از توسعه پروپوزال
•

باید دقیقاً مشخص شود کارآفرین قصد فروش چه بخشهایی از ایدهی خود
را دارد و چه سهمی را طلب می کند(.سهم یا باج!-زندگی قبلی)
فروش انحصاری به یک کمپانی---------------فروش به چند کمپانی
فروش محصول  ---------------فروش تکنولوژی

– در صورت فروش محصول ،هیچگونه حق امتیازی از پیشرفت محصول
نصیب کارآفرین نخواهد شد ولی در صورت فروش تکنولوژی ممکن است
برای سالها حق امتیاز نصیب کارآفرین شود(.لزوم توجه به تفاوت)

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام نهم ( :) Licensingارائه محصول و قرارداد
•

تهیه یک ارائه ) 15 (Presentationدقیقه ای(.نه بیشتر)

•

زمان کافی برای مطرح کردن سواالت پس از ارائه

•

در صورت امکان ارائه نمونهی محصول و یا حداقل فایل ویدئویی از محصول

•

مواردی از قبیل لوگوی محصول ،عکسها و تصاویر محصول و بروشورها

•

ارائه این دید در افراد که این محصول موفق بوده و با اهداف و استراتژیهای کنونی
شرکت خریدار سازگار است.

•

در صورت امکان ،ارائه محصول به چند خریدار

•

پس از انتخاب کمپانی برتر ،انتخاب وکیل برای تدوین قرارداد

1-9

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام هفتم ( :) Outsourcingشناسایی شریکان بالقوه
•

هر فرد و یا سازمانی ،کاندیدای مناسب برای شریک شدن نیست!(حتی
همسر!)

•

انتخاب شرکایی که بدون سرمایه گذاری فراوان و خرید ماشین آالت
جدید محصول شما را تولید کنند.

•

شریک بازاریاب بایستی تجربهی بازاریابی محصولی مشابه را داشته
باشد(هر بازاریابی بازاریاب محصول شما نیست!بازاریاب مجرب
متخصص تلقی از بازاریاب در بازار ایران!!)

•

انتخاب شرکتهایی که با اضافه کردن محصول به سبد خود ،فروششان
به میزان قابل مالحظهای افزایش پیدا میکند .این به معنی نادیده
گرفتن شرکتهای بزرگ خواهد بود.
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از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام هشتم ( :) Outsourcingتعیین ساختار معامله
•

تعیین شرایط معامله
– میزان سرمایهگذاری هر یک از شرکا
– نحوه تقسیم سود
– آیندهی ایده چگونه مدیریت خواهد شد(آینده پژوهی! مثال جناب دکتر نوعی!)

•

بستن قرارداد نهایی نیست! تنها نقطهی آغازینی برای شراکت است(.شرکت خ
ب)

•

توسعهی ایده کار سادهای نیست! ولی سود طرفین باید در نظر گرفته
شود(.مثال مسین!) معادله عادالنه پایدار خواهد بود.
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از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

گام نهم ( :) Outsourcingگفتگو با شرکای بالقوه
•

مشکل دستیابی به تفاهم برای تولید و بازاریابی
– تضمین تولید قبل از بازاریابی؟ (نکته کلیدی! مرو راهی که پایت را
ببندند)
– و یا تضمین بازاریابی قبل از تولید؟

•

برای غلبه بر این مشکل:
 .1گفتگو با تولید کننده و اخذ تضمین تولید از آن شرکت در صورت بسته
شدن قرار داد با یک بازاریاب مناسب.
 .2پس از اخذ این تضمین ،بستن قرارداد با بازاریاب

•

در انتخاب تولید کننده ،نیم نگاهی به تولید کنندگان خارجی

•

اختیار یک وکیل برای تنظیم قراردادها
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از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:
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گام هفتم ( :) Own Companyطرح کسب و کار و طرح مقدماتی بازاریابی
اهداف طرح کسب و کار
•

جزء اصلی و جدایی ناپذیر هر کسب و کار

•

امری ضروری جهت جذب پول و سرمایه

•

ابزاری جهت مکاتبهی استراتژیها و اهداف سازمان(
تکلیف شب نیست! زبان گویای شماست)

•

ابزاری جهت اطمینان از اینکه کارمندان و صاحبان
کسب و کار افق دید و مسیری مشترک را دارند.

•

استانداردی جهت ارزیابی موفقیت کسب و کار

•

معیاری مشترک برای سرمایهگذاران و صاحب کسب و
کار جهت مشاهدهی پیشرفت کسب و کار

•

برنامهای جهت صرف منابع مالی ،انسانی و تجهیزات

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:
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گام هفتم ( :) Own Companyطرح کسب و کار و طرح مقدماتی بازاریابی
•

بازاریابی ایده فرایندی بسیاری مشکلتر از توسعهی ایده :از کجا بایستی شروع
کرد؟ به چه کسی بایستی فروخت؟ و ....

•

در طرح مقدماتی بازاریابی موارد زیر را باید مشخص کرد:
– لیست مشتریان هدف
– استراتژی دستیابی به آنها (اینترنت ،بازاریابی مستقیم ،خرده فروشی و )....
– استراتژی قیمت گذاری

•

طرح کسب و کار بسیار جامعتر از طرح مقدماتی بازاریابی است .این طرح
بخشهای مختلفی داشته و اهداف خاصی را دنبال میکند.

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

3-7

گام هفتم ( :) Own Companyطرح کسب و کار و طرح مقدماتی بازاریابی
اجزاء طرح کسب و کار

 خالصهی اجرایی
 تحلیل استراتژیک

 طرح سازمان
 طرح خدمات
 طرح مخاطبین

 طرح مالی(لزوم توجه به
نسبت های مالی!)

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:
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گام هشتم ( :) Own Companyتوسعهی لوگو ،مواد تبلیغاتی و بسته بندی
– لوگو
– سربرگ
– کارت کسب و کار
– پوسترهای معرفی و فروش محصول
– طراحی بسته بندی محصوالت
– سایر مواد تبلیغاتی

•

تمامی این موارد ترسیم کنندهی تصویر محصول و شرکت خواهند بود ،در صورت بی
کیفیت بودن آنها ،تصویر محصول و شرکت مخدوش میشود(.ارزش محصول کم
میشود!)

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:
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گام نهم ( :) Own Companyتولید انبوه محصول
•

جهت تولید انبوه محصول احتیاج به یک تولید کننده است!

•

اگرچه کار با تولید کنندگان داخلی راحتتر است ولی تولید کنندگان خارجی را نیز باید در نظر
گرفت!(تولید در بازار چین و مونتاژ در ایران! – مثال تراشه پردازان!)

•

جهت انتخاب تولید کننده بایستی موارد زیر را در نظر گرفت:
– قیمت
– کمترین تعداد سفارش ممکن
– طریقهی کنترل کیفیت محصوالت
– زمان انجام سفارش و ....

•

کیفیت پایین محصول و یا تاخیر در ارسال میتواند ارتباط با فروشندگان و مشتریان را خراب کند

از ایده تا بازار ،گامهایی که بایستی طی شوند:

3-10

گام دهم ( :) Own Companyیافتن آژانسهای فروش /پخش و آغاز به فروش!
•

روشهای مختلف فروش :
– آژانسهای بازاریابی
– فروش محصول به شکل اینترنتی،
– فروش مستقیم و ...

•

از چندین روش مختلف فروش استفاده نشود (حداقل در ابتدای کار)

•

روشهایی که بتواند خدمت رسانی به مشتری را مهیا کند ،برای محصوالت جدید
مناسبتر بوده و توسط نیروی کوچکی از افراد قابل مدیریت است.

•

صبر  ،پایبندی به طرح کسب و کار ،ارزیابی مراحل اجرا ،و یافتن و حل مشکالت
کلید موفقیت است.

فرایند ایدهآل تجاری سازی

1

انتخاب ایدههای صحیح ،لزوم توجه به سبد محصوالت
 هر محصول ،فناوری یا ایدهای را نبایستی تعقیب کرد! حتی اگر پتانسیل باالیی داشته باشد!
 ایدهها ،فناوریها و محصوالت انتخابی بایستی با استراتژیهای کسب و کار ارتباط مستقیم داشته باشند.
 داشتن یک طرح سبد محصوالت ( ) Portfolio Planبا ویژگیهای زیر به انتخاب ایدههای صحیح
کمک شایانی خواهد کرد


بازگشت سرمایه



حاشیهی سود



جریان نقدی



بودجه الزم(ماد ژرف کاوشگر!)



پروفایل ریسک

1

انتخاب ایدههای صحیح

(ادامه)

 جهت انتخاب ایدههای صحیح ،هنگام انتخاب از میان ایدهها بایستی به معیارهای زیر توجه کرد:


دادههای مرتبط با پیشبینی بازار ،مانند میزان سود ،سهم بازار ،میزان تقاضا و (...داده را از کجا بیاوریم؟؟؟)



ریسک جامع مرتبط با کلِ سرمایهگذاری شامل:


ریسکهای مرتبط با محصول و فناوری



ریسکهای مرتبط با بازار



ریسکهای مرتبط با نوع مشتریان (منطقهای و یا حتی کشوری)



ریسکهای مرتبط با رقیبان و فضای رقابتی



ریسکهای اجرایی ( ریسکهای مرتبط با پرسنل ،فناوری،
زمانبندیها ،منابع ،عملیاتها ،تولید انبوه و )...



مجموع هزینهها (شامل منابع ،نیروی انسانی و )...

2

انجام صحیحِ پروژههای منتخب
 (2کاهش ریسک (:) Risk Mitigation
با استفاده از توجه به موارد زیر:


سرعت بخشی فرایندهای کاری و چابکسازی کسب و کار در مدیریت مشکالت



شناسایی سریع مشکالت بوجود آمده حین تولید محصول آزمایشی



آگاه شدن از عقب افتادگیهای از برنامه و بکارگیری اقدامات مقتضی جهت رفع تاخیرات



اگاه شدن از تخلفات تامین کنندگان (مثال تامین مواد بی کیفیت)(شرکت سبز آتیه!) و شریکان تجاری و
بکارگیری اقدامات مقتضی قبل از اینکه تاثیر عمیقی را روی محصول بگذارند



شناسایی سریع مشکالت طراحی در فازهای اولیه و اقدام جهت رفع آن

چرا؟
• ارزیابی کسب و کار:

تعیین ارزش منصفانه بازار در مورد عالقه صاحب یک کسب و کار

• دالیل ارزیابی کسب و کار
خارجی(خارج از بنگاه)
•سرمایه گذاران خواهند دانست که در این کمپانی مشارکت داشته باشند یا خیر
•در ازای آنچه کارآفرینان به اشتراک می گذارند چه میزان پول دریافت خواهند کرد.
داخلی(داخل بنگاه)
• تخصیص سرمایه
• تصمیمات سرمایه گذاری
•مذاکرات فروش لیسانس

تعیین قیمت سرمایه گذاری
 قیمت همیشه بر اساس قانون عرضه و تقاضا مشخص می شود.
• یک شرکت خواهان هر چه بیشتر منابع مالی است
• تمایل  VCبه سرمایه گذاری کمتر تا جای ممکن
 مشکالت VC
• پرداخت (بیش از حد) قیمت باال برای یک سرمایه گذاری
 oنرسیدن به (از پیش تعیین شده) نقاط عطف ارزش افزوده
oافزایش ارزش
 مقابله با مشکالت
• تجربه و دانش
• در سرمایه گذاری اولیه VC ،نیاز به یک ایده روشنی از آینده شرکت ها برای مسیر ارزیابی
دارد.

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

ارزش گذاری :سلب مسئولیت
 هیچ استاندارد طالیی هنگام ارزشگذاري وجود ندارد :آن
کار ذهنی بوده و باقی خواهد ماند .در نتیجه ،یک شرکت
می تواند به تعداد ارزش هاي بسیاري که مردم انجام می
دهند ارزیابی داشته باشد.

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

منطق سرمایهگذاری خطرپذیر
 سرمایهگذاری خطرپذیر به دنبال راهی برای:
IPO 
 تملک

 یک  VCسنتی در یک شرکت حداکثر برای  7سال باقی می ماند
به استثنای وجوه همیشه سبز (نهایت استفاده !)

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

مثال:
 در دور بعدی تامین مالی ،یک سرمایه گذار اضافی جذب شده است:

او  3میلیون یورو در ازای  ٪25از سهام سرمایه گذاری خواهد کرد.
فرض کنیم که سرمایه گذار " " VC Aو کارآفرین نمی خواهد در
این تامین مالی دور دوم شرکت کنند.
 چه اتفاقی خواهد افتاد؟

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

مثال :رقیق سازی
وضعیت جدید:
شرکتی به ارزش  12میلیون یورو
ادغام به طور مساوی توسط کارآفرین و سرمایه گذار  Aو سهام دار جدید به

صورت زیر است:
 کارآفرین ٪37.5
 سرمایه گذار ٪37.5 :A
 سرمایه گذار ٪25 :B
https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

منبع :کتاب دره سیلیکون

منبع :کتاب دره سیلیکون

منبع :کتاب دره سیلیکون

ارزش گذاری کمی و کیفی
 ارزیابی ارزشگذایر طبیعتا کمی و کیفی است ،برای محاسبات همیشه بر اساس تجزیه و
تحلیل کیفی عمل می شود.
 روش های کیفی یک راهنمای ارزش از طریق امتیاز و نمره ارزشگذاری بر اساس عواملی
که می تواند ارزش خود را تحت تاثیر قرار ارائه می دهد.
 این بررسی ،در سطح خرد:
• کیفیت دارایی های نامشهود (تعریف دارایی نامشهود! مطابق با ترازنامه!)
• موقعیت و اهمیت خود را ،نسبت به دیگر رانندگان کسب و کار.
• صنعت گسترده تر در کسب و کار اجرایی
• ارزش بالقوه برای رقبای کسب و کار و رقبای بالقوه
 چشم انداز کالن اقتصادی ،طول عمر مفید ناملموس ،برای اقتصاد آن کسب و کار اجرایی
 مطالعه کیفی برای تدوین و فرموله کردن فرضیات مدل های مالی استفاده می شود
https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

داراییهای نامشهود -موضوع قرارداد








قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان یک موضوع داراییهای نامشهود -در مالکیت
معنوی خاص؛
توافقنامه همکاری؛
توافقنامه تحقیق حمایتی؛
توافقنامه انتقال مواد
توافقنامه مشاوره
توافق محرمانه
توافقنامه خدمات تحقیقات ،و غیره

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

ارزش گذاری دارایی های نامشهود و تفاوت آن با
دارایی های مشهود
• ارزش گذاری  -فرایند شناسایی و اندازه گیری سود مالی یک دارایی

• ارزش گذاری دارایی نامشهود  -فرایند شناسایی و اندازه گیری سود مالی و ریسک یک دارایی،
در یک زمینه خاص
• ریسک
•زمان :زمان ورود به بازار برای فن آوری چه زمانی است؟گاهی برای ورود «خیلی زود» است.
• پول  -چقدر به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است؟
• ریسک یک عنصر بسیار مهم ارزیابی از مراحل اولیه فن آوری است(.زمان و پول مورد نیاز برای

فن آوری در بازار ارزش کمتری دارد)

https://www.vub.ac.be/downloads/valuation.pdf

ارزش گذاری دارایی های نامشهود و تفاوت آن با
دارایی های مشهود
• قیمت یک دارایی نامشهود نشان دهنده ارزش آن نیست ،در حالی که قیمت دارایی

مشهود معموال بیان کننده ارزش واقعی آن است( .نکته کلیدی)
• قیمت آن چیزی است که به طرف دیگر معامله با توجه به شدت تقاضا آن تکنولوژی

خاص پیشنهاد می دهد.
• ارزش یک دارایی نامشهود سود مالی است که یک دارایی می تواند در یک زمینه خاص

تولید کند ،ریسک سرمایه گذاری در توسعه دارایی ممکن است باالتر از ارزش تحقق آن
باشد.

•

ارزش بالقوه دارایی نامشهود بستگی به زمینه ای که در آن محقق خواهد شد.
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روشهای متداول ارزشگذاری
پیچیدگی
کم

رویکرد
هزینه
بازار

روشها
هزینه تولیدمجدد
هزینه جایگزینی
معامالت اخیر بازار
استانداردهای صنعت
جریان نقدی تنزیل شده() DCF

درآمد

ریسک تنظیم ارزش فعلی
خالص() NPV
روش شبیه سازی مونت کارلو

زیاد

تئوری گزینه های واقعی() ROT

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روشهای متداول ارزشگذاری
شناخته شدهترین روشها عبارتاند از:

 روش هزینه
 روش بازار
 روش درآمد

که هریک نقاط ضعف و قوتی دارند .بنابراین برای هر مورد خاص باید تصمیم گرفت
کدام یک از این روشها مناسبترند.

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روش هزینه:
• در روش هزینه مالکیت فکری را با توجه به مقدار پول مورد نیاز برای تولید آن ارزیابی
می کند.

• روش هزینه به دو بخش متمایز تقسیم میشود؛
 .1هزینه تولیدمجدد،هزینه نوسازي
هزینههای مورد نیاز برای ایجاد مجدد آن دارایی فکری با همان مشخصات و از
همان طریق را به عنوان ارزش آن دارایی اظهار میدارد.
 .2هزینه جایگزینی

میتوان با استعالم قیمت یک دارایی باویژگیهای ذاتی مشابه با دارایی موردنظر،
حداکثر ارزش آن دارایی را به دست آورد.
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روش هزینه:
•

•

•

•

این روش ارزیابی اگر محققان در طول توسعه فن آوری بر هزینه نظارت داشته باشنداز
طریق نقطه نظر دانشگاه می تواند مورد توجه قرارگیرد .همچنین ،با تسلط بر فرآیند،
توسعه اندازه گیری کارآیی با مجوز امکانپذیر خواهد بود.
با این حال ،بسته به پیچیدگی (معموال در پروژه های نوآوری در فن آوری باال) استفاده
از این روش برای شرکت کم اهمیت نیست .محدودیت دیگر این روش در عدم توجه به
منافع اقتصادی آتی ناشی از تجاری سازی این فناوری نهفته است
روش هزینه بیشتر برای مواردی کاربرد دارد که فعالیتهای اقتصادی محدود است مثالً
برای مراحل اولیه تکنولوژی .مهمترین اشکال این روش آن است که به درآمد و منافع
اقتصادی حاصل از اموال فکری توجه چندانی نمیشود.
) Souza (2009نشان دادکه این روش تنها باید زمانی که هیچ اطالعات در مورد بازار
و یا درآمد در آینده وجود ندارد استفاده شود.

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روش بازار:
در روش بازار ،فرض بر این است که ارزش بازار یک شرکت نشان دهنده ارزش کل دارایی
های مشهود و دارایی های نامشهود آن است .از این رو ،ارزش کل بازار و ارزش های
حسابداری از شرکت متفاوت خواهد بود.

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روش بازار:
• این روش تنها برای شرکتهای با محصول یا خدمات کارایی دارد .دراین روش ،قیمت گذاری مبتنی
بر سایر معامالت فناوری انجام شده در بازاری آزاد و کاراست که با فناوری موردنظر قابل مقایسه
باشد .به عبارت دیگردراین روش ،بازار به عنوان پایه ای برای به دست آوردن ارزش یک فناوری
خاص استفاده می شود .داشتن قابلیت قیاس با فناوری های مشابه که دربازار معامله شده اند ،اصلی
ترین مشکل روش بازار محور به شمارمی رود.
• اگر دانشگاه به معامالت دسترسی داشته باشد می تواند .خود را با فن آوری های مشابه دیگر در بازار

مقایسه را انجام دهد.
• درمورد تحقیقاتی که سرچشمه نوآوریهای رادیکال است ،اغلب پیدا کردن فنآوری و متغیر مشابه که

بتوان برای مقایسه استفاده شود دشواراست .با وجود محدودیتهای آن ،رویکرد بازار درتعیین نرخ
حق امتیاز برای فنآوریها بسیارمفید است .با توجه به اینکه نرخ حق امتیاز را بر اساس استانداردهای
صنعت توجیه می شود.
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روش درآمد:
 تجزیه و تحلیل پتانسیل مالکیت فکری برای تولید درآمد خالص در طول مدت ثبت
اختراع ،با در نظر گرفتن خطرات مرتبط با سرمایه گذاری

به عبارت دیگر درروش های مبتنی بر جریان درآمدها تالش برآن است تا ارزش فعلی
درآمدهای مورد نظر در طول عمر اقتصادی آن فناوری محاسبه شود.

 4روش اصلی بر اساس پیچیدگی::
 جریان نقدی تنزیل شده() DCF
 ریسک تنظیم ارزش فعلی خالص() NPV

 روش شبیه سازی مونت کارلو
 تئوری گزینه های واقعی() ROT
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روش درآمد:
 جریان نقدی تنزیل شده() DCF
• روش ارزیابی جریان نقدی تنزیل شده ( ، ) DCFدر اصل برای تجزیه و تحلیل دارایی هایی

مثل اوراق بهادار دولتی (اوراق قرضه) و سهام توسعه یافته است.
• مدلهای DCFکه به عنوان یک پایه ای برای محاسبه نرخ بازده داخلی ( ) IRRو زمان

بازپرداخت (پس گیری) عمل میکنند ،به طورگسترده ای توسط مدیران پذیرفته شده
است) Brealey and Myers, 1998( .

• این روش بر این فرض استوار شده که ارزش کسب و کار ،ارزش کنونی جریانات نقدی
مورد انتظار آن است و نرخ تنزیل مورد استفاده بیانگر ریسک و خطر احتمالی وقوع

جریانات نقدی است.
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

روش درآمد:
 جریان نقدی تنزیل شده() DCF
شروع مدل جریان نقدی تنزیل شده با به دست آوردن ارزش فعلی خالص ( ) NPVازفن

آوری امکانپذیر است.
بدست آوردن ارزش فعلی خالص ( ) NPVروشی است برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری،

که ارزش فعلی درآمد در آینده را تعیین می کند این روش با کم کردن سرمایه گذاری
اولیه در یک پروژه(  ) Iاز ارزش فعلی جریان های نقدی( ، ) FCTبرای یک زمان ( ،) tبا

تخفیف در نرخ بهره ( ) Kبه دست می آید:

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

ارزش گذاری کمی و کیفی
 روش های کمی تالش برای محاسبه ارزش پولی  IPو عبارتند از:
 هزینه
 بازار
 درآمد
 حساب سرانگشتی
 مونت کارلو
 استاندارد صنعتی
 گزینه واقعی
 دیگر روش ها
http://www.abepro.org.br/biblioteca/ICIEOM2013_STO_174_998_21341.pdf

با تشکر از توجه شما

