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طراحی مدل ارزشگذاری سرمایه های فکری کسب و
کار های مطرح در طرح جویشگر

ضرورت تعیین شاخص ارزش سرمايه هاي فكري
 يكي از چالش هاي اصلي در توسعه طرح جويشگر بومي عدم
درک صحیح از ارزش خدمات کسب وکارهاي مطرح در اين
طرح است.
 اين برآورد براي تخمین ارزش مالي سرمايه در سیاست و
استراتژي هاي انتخابي براي ادامه طرح مي توان استفاده نمود.

 از مهمترين آورده هاي اين مسئله مي توان به باال بردن امكان
تعامل شرکت ها با يكديگر و سهولت همكاري آن ها در خلق
ارزش جديد شاره کرد.
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مزاياي تعیین شاخص ارزش سرمايه هاي فكري
 طراحي مدل ارزشگذاري سرمايه هاي فكري:






تمرکز به دارايي هاي ناملموس و سرمايه هاي فكري
آنچه که در ترازنامه و صورت هاي مالي مد نظر قرار نمي گیرد ،در
اين مدل مدنظر است.
مهمترين برتري اين مدل ،عدم وابستگي کامل به داده هاي اظهار
شده کسب و کارها مي باشد .در اين مدل داده ها بصورت تعاملي و
بر اساس برداشت بي طرفانه ارزشگذار به دست مي آيد.
اين مدل ارزشگذاري صرفا به دارايي هاي معنوي طرح توجه دارد،
و مكمل ارزشگذاري از طريق صورت هاي مالي است.

مزاياي تعیین شاخص ارزش سرمايه هاي فكري
 خروجي اين مدل ،شاخص ارزش سرمايه هاي فكري براي هريک از کسب وکارهاي طرح
جويشگر است که با در نظر گرفتن ضريب حاصل از تحلیل مخاطرات وريسک هرصنعت
امكان تبديل به ارزش مالي را دارد.
 شاخص ارزش سرمايه هاي فكري:
 امكان قیاس کسب وکارها را از منظر ارزش سرمايه هاي فكري فراهم مي آورد.
 با توجه به عدم وابستگي به داده هاي دريافتي از کسب و کارها مي توان ،شاخص قابل اتكا از
ارزش هر کسب و کار باشد.

 به منظور انتخاب هريک از کسب و کارها در هريک از فراخوان ها و در هرمرحله اي از طرح
مي توان به عنوان شاخصي قابل اتكا مورد استفاده قرار گیرد.
 به منظور برآورد واقعي ارزش طرح ،اين شاخص بايد مد نظر قرار گیرد

2

8/10/2016

روش شناسي طراحي

مباني نظري مورد مطالعه
• مدل هاي ارزشگذاري :درآمدي  ،هزينه اي  ،بازاري

•
•
•
•
•
•
•
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مفاهیم دارايي هاي فكري
مباني ارزشگذاري دارايي هاي فكري
انواع مدل ارزشگذاري دارايي هاي فكري
شاخص هاي ارزشگذاري مدل هاي مختلف
مراکز مطرح ارزشگذاري و استخراج شاخص
مراحل توسعه سرويس و سطوح آن
انواع دسته بندي دارايي هاي کسب و کار
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سرمايه هاي فكري
 مجموع دارايي هاي پنهان شرکت که بطور کامل در ترازنامه نیامده است و
بنابراين  ،شامل آن چیزهايي است که در ذهن کارکنان سازمان وجود دارد و آن
چه که باقي مي ماند در صورتي که آن ها سازمان را ترک
نمايند(.ادوينسون)2006،
 در برگیرنده تمامي انواع دارايي هاي ناملموس ،چه سازمان به صورت رسمي آن را
داشته و استفاده نمايد و چه بصورت غیررسمي گسترش پیدا کرده باشد .سرمايه
فكري عالوه بر منابع انساني،ساختاري و ارتباطي سازمان ،چگونگي به کارگیري
آن ها براي يجاد ارزش را نیز در بر میگیرد( .مريتوم)2002،
 سرمايه فكري تفاوت بین ارزش بازاري يک شرکت و هزينه جايگزيني کلیه دارايي
هاي آن مي باشد( .سي مريتوم)2004،

اهمیت سرمايه هاي فكري
 شرکت مايكروسافت  ،نود و هفت درصد از ارزش کل دارايي هاي شرکت به دارايي هاي
فكري اختصاص دارد و فقط سه درصد از ارزش کل دارايي ها به ساختمان و تجهیزات و
غیزه مربوط مي شود .ارزش نام تجاري مايكروسافت در سال  2004برابر با  54/59میلیارد
دالر تخمین زده شده است.
 شرکت  IBMفقط در سال  2000میالدي از طريق فروش حق لیسانس خود بالغ بر 7/1
میلیارد دالر درآمد کسب کرده است .ارزش نام تجاري  IBMدر سال  2004بالغ بر 37/53
میلیارد دالر تخمین زده شده است.
 درآمد دانشگاه هاي آمريكا و کانادا از طريق واگذاري حق لیسانس نتايج تحقیقاتشان به ساير
شرکت ها و دولت هار در سال  2000میالدي بالغ بر 1/26میلیارد دالر بوده است.
 ارزش نام تجاري شرکت کوکاکوال در سال  2004بالغ بر  52/67میلیارد دالر تخمین زده
شده است.
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مراحل توسعه کسب و کار
 ارائه ايده
 ارائه دانش فني
 ارائه سرويس /محصول پیش نمونه
 ارائه محصول نهايي ( تجاري سازي)
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سطوح توسعه کسب وکار
سطح  : 1مشاهده و گزارش قواعد پایه
سطح:2مفاهیم و فرموله کردن کاربردها
سطح :3تحلیل مفاهیم در یک محیط آزمایشگاهی
سطح  : 4توسعه عناصر یا نمونه ها در آزمایشگاه
سطح  :5توسعه عناصر یا نمونه ها در محیط مربوطه
سطح  :6اثبات سیستم یا نمونه اولیه در محیط مربوطه
سطح  :7آزمایش نمونه اولیه در محیط واقعی و تجاری سازی برای
متقاضیان اولیه
سطح :8ارائه سیستم واقعی برای آزمایش ،نمایش و تجاری سازی
سطح :9اثبات و توسعه سیستم واقعی از طریق انجام موفقیت آمیز آن
در عمل

مراحل و سطوح توسعه کسب و کار
مراحل و سطوح توسعه کسب و کار:
• مرحله اول :شکل گیری ایده و ارائه آن
سطح  : 1مشاهده و گزارش قواعد پایه
سطح:2مفاهیم و فرموله کردن کاربردها
سطح :3تحلیل مفاهیم در یک محیط آزمایشگاهی

مرحله دوم :ارائه دانش فنی
سطح  : 4توسعه عناصر یا نمونه ها در آزمایشگاه
سطح  :5توسعه عناصر یا نمونه ها در محیط مربوطه
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مراحل و سطوح توسعه کسب و کار
مراحل و سطوح توسعه کسب و کار :
• مرحله سوم :ارائه خدمت پیش نمونه
سطح  :6اثبات سیستم یا نمونه اولیه در محیط مربوطه
سطح  :7آزمایش نمونه اولیه در محیط واقعی و تجاری سازی برای متقاضیان
اولیه

 مرحله چهارم :ارائه خدمات تجاری شده (محصول نهایی)
سطح :8ارائه سیستم واقعی برای آزمایش ،نمایش و تجاری سازی
سطح :9اثبات و توسعه سیستم واقعی از طریق انجام موفقیت آمیز آن در عمل

شاخص هاي شناسايي سطوح سطوح
توسعه سرويس
شاخص های ارزیابی

سطح آمادگی
سطح 1
مشاهده و گزارش قواعد پايه

-1اصول و قواعد پايه هر کدام بطور مستقل طراحي و تايید شده اند.
 -2اجزا اساسي و مهم تكنولوژي شناسايي شده اند.

سطح2
مفاهیم و فرموله کردن کاربردها

 -3طراحي بر مبناي اصول نظري و تجربي صورت گرفته است.

 -4اجزاي سرويس يا تكنولوژي تا حدودي مشخص شده اند.
 -5پیش بیني عملكرد هر جز مشخص شده است.

 -1پیش بیني عملكرد هر جز و قابلیت هاي آن از طرق زير تايید شده است:
 مطالعات تحلیلي تجربیات آزمايشگاهيسطح 3
تحلیل مفاهیم در يک محیط آزمايشگاهي

 مدلسازي و شبیه سازي -2مطالعات تولید نمونه اولیه شروع شده است.
 -3ويژگي ها و معیارهاي اجرايي اولیه مشخص و برآورد شده است(.سطح کیفیت
عملكرد)
 -4شروع به شناسايي آثار متقابل (اگر وجود دارد) شده است.
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شاخص هاي شناسايي سطوح سطوح
توسعه سرويس
شاخص های ارزیابی

سطح آمادگی

 -1اثبات تجربي تولید کامل شده است .مسائل مربوط به تولید شناسايي
شده و موضوعات مهم آن حل شده است.
-2اک ر تجهیزات مرحله قبل از تولید موجود است.
 -3برنامه تولید اولیه توسط کاربر نهايي و توسعه دهنده بازنگري شده
است.
نقشه هاي طراحي اولیه تقريبا کامل شده است-4 5.
سطح 6
 اثبات تجربي تجمیع شامل مسائل اثر متقابل تكنولوژي و ويژگياثبات سیستم يا نمونه اولیه در محیط مربوطه هاي اعتبارسنجي عملكرد کامل شده است.
 -6جمع آوري اطالعات واقعي مربوط به قابلیت نگهداشت ،قابلیت اتكا و
قابلیت پشتیباني آغاز شده است.
 -7مدل نمونه يا نمونه اولیه به صورت موفقیت آمیزي با دقت باالي
آزمايشگاهي آزمايش شده است و يا در محیط عملیاتي شبیه سازي شده
است.
-1مواد  ،فرآيندها ،روش ها و شیوه هاي طراحي شناسايي شده و به صورت متوسطي تكمیل و صحه گذاري شده است.

سطح 7
آزمايش نمونه اولیه در محیط واقعي و تجاري
سازي براي متقاضیان اولیه

 -2طراحي تولید کامل شده است.
 -3تجهیزات قبل از بهره برداري در مقیاس محدود فراهم شده است.
 -4داده هاي مربوط به قابلیت نگهداشت  ،قابلیت اتكا و قابلیت
 60داده هاي مورد نیاز رسيده است.
پشتیباني به بیش از %
 -5نمونه اولیه سیستم دربردارنده تكنولوژي به صورت موفقیت آمیزي
در محیط آزمايش شده است.

شاخص هاي شناسايي سطوح سطوح
توسعه سرويس
شاخص های ارزیابی

سطح آمادگی

 -1فرآيند کنترل و ارزيابي کامل شده است.
 -2داده هاي مربوط به قابلیت نگهداشت ،قابلیت اتكا و قابلیت پشتیباني به طور کامل
سطح 8
ارائه سیستم واقعي براي آزمايش ،نمايش و تجاري سازي

جمع آوري شده است.
 -3محصول به صورت موفقیت آمیزي کامل شده و آزمون هاي توسعه و ارزيابي انجام
شده است.
 -4قابلیت کارکرد در شكل نهايي و تحت شرايط مورد انتظار اثبات شده است.

 -1کارکرد تكنولوژي با موفقیت تكمیل شده و آزمون عملیاتي و ارزيابي ها انجام
شده است.
سطح 9

 -2برنامه آموزش اجرا شده است

اثبات و توسعه سیستم واقعي از طريق انجام موفقیت آمیز

 -3برنامه پشتیباني پیاده سازي شده است

آن در عمل

 -4برنامه نگهداري پیاده سازي شده است.
 -5مسائل مربوط به اثرات ايمني/مخاطرات تشخیص داده شده و تعديل شده است.
 -6اجراي عملیاتي با موفقیت انجام شده است.
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شاخص هاي ارزشگذاري سرمايه هاي فكري














پژوهش هاي حوزه ارزشگذاري سرمايه فكري:
روش  Qتوبین
روش کارت امتیازي
روش بروکینگ
روش لیوبويتز
روش گوتري و پتي
روش الگوي روس
روش ادينسون
روش استوارت
روش چن
روش دالیمور
روش چنگ
روش گوه ولیم

شاخص هاي ارزشگذاري سرمايه هاي فكري
 نمونه هاي برتر:
 شرکت صنعتي دانمارک
 گزارش هاي سالیانه شرکت هاي ايرلند
 شرکت اسكانديا
 شرکت دپابلوس
 شرکت ICM
 دانشگاه ژوهانسبورگ
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ساختارهاي داخلي

گزارش دهی شرکت های ایرلند

ساختارهاي بیروني
صالحیت کارکنان(سرمايه انساني)

روش ارزشگذاری
برگه متوازن نامحسوس

دسته شاخص ها
سرمايه فردي

مدل بروکینگ

سرمايه کسب و کار

سرمايه ساختاري
يادگیري و رشد

کارت امتیازی متوازن

سرمايه انساني
سرمايه شرکت

دالیمور

سرمايه شراکت

کارايي فرآيندهاي تجاري

سرمايه سرمايه گذار

رضايت مشتري

سرمايه کارکردي

مالي و اقتصادي

سرمايه تامین کننده

دارايي هاي بازار

عملكرد

حقوق مالكیت فكري
دارايي هاي انسان محور

سرمايه انساني
وانگ چنگ

سرمايه مشتري

منابع انساني
روش توسعه صنعتی و تجاری

مشتري

دانمارک

فناوري

سرمايه مشتريان و رابطه اي
الگوی روس

سرمايه خارجي
سرمايه انساني

سرمايه سازماني
سرمايه انساني
استخراج ارزش

فرآيند
سرمايه هاي داخلي

سرمايه نوآوري
سرمايه فرآيند

دارايي هاي زيرساختي

گوتری و پتی

سرمايه مشتري

سرمايه مشتري
شرکت ICM

سرمايه ساختاري
ايجاد ارزش
سرمايه انساني

شاخص هاي ارزشگذاري سرمايه هاي فكري
 بررسي مراکز ارزشگذاري سرمايه هاي فكري:
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Caycon

Equidam

-میزان توسعه

-رقابت در صنعت

-صنعت وحوزه فعالیت

-قدرت و اعتبار

-صنعت وحوزه فعالیت

-نوع مخاطبان

-حق امتیاز تولید/خريد/

-سطح توسعه (بلوغ) کسب -جريان هاي نقدي ،دارايي ها و

-منطقه فعالیت

شانس موفقیت-صنعت و حوزه فعالیت

-میزان درآمد جهاني در صنعت

استفاده

وکار

تجهیزات

-میزان رشد در صنعت

-دامنه جغرافیايي

-تعداد بنیانگذاران کسب

-میزان بدهي

-نوع رقباي صنعت

کاربردي

وکار

-میزان درآمد در يک سال آينده

مشتريان-وضعیت برنامه فروش و تبلیغات

دامنه پوشش جغرافیايي -تعداد کارمندان کسب-مراحل توسعه

وکار

-شرکاي استراتژيک کسب وکار

-آورده مالي

-وضعیت کسب درآمد

-سرمايه هاي فكري کسب وکار

-طول عمر

-سال ايجاد کسب وکار

-سطح تجربه کارآفريني

-اندازه بازار

-نوع مالكیت معنوي

تج-تعداد افراد با مدرک دکتراتعداد متخصصین فروش ،بازاريابي،توسعه کسب و کار
-وضعیت برنامه کسب و کار

میزان سرمايه گذاري-میزان حاشیه سود
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ip-tradeportal

Equitynet

-رشد بازار

میزان درآمد در  5سال آيندهمیزان سود در يک سال آينده-میزان سود در  5سال آينده
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شاخص هاي ارزشگذاري سرمايه هاي فكري
 شناسايي  690شاخص ارزشگذاري
 315 شاخص در بعد ساختار داخلي (سازماني)
167 شاخص در بعد ساختار ارتباطي
 208 شاخص در بعد انساني

معیارهاي انتخاب شاخص هاي ارزشگذاري

معیارهای انتخاب شاخص های ارزشگذاری
مفید
بودن
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مرتبط بودن
قابل

قابل

توجه

قهم

بودن

بودن

قابل

دسترسی

مقایسه

در هر زمان

بودن

ارزیدن

معتبر بودن
بی
طرف
بودن

واقعی
بودن

امکان
اعتبارسنجی
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معیارهاي انتخاب شاخص ارزشگذاري
 مفید بودن :شاخص در فرآيند تصمیم گیري هاي مديريتي در راستاي
اهداف طرح مي تواند مفید واقع شود.
 مرتبط بودن :شاخص زماني "مرتبط " است که بتواند انتظارات و ديدگاه
هاي تصمیم گیران را بهبود بخشیده يا آن ها را اثبات نمايد .اين شاخص
در سه وجه خود را نشان مي دهد.
 قابل توجه بودن :شاخص مربوط است به امري قابل توجه و حیاتي در طرح جويشگر بومي.
 قابل فهم بودن :شاخص مي تواند به گونه اي ارائه شود که براي استفاده کنندگان احتمالي قابل
درک و فهم باشد.
 دسترسي در هر زمان :شاخص در هر زمان که به منظور تحلیل ،مقايسه يا تصمیم گیري مورد
نیاز باشد ،قابل دسترسي خواهد بود.

معیارهاي انتخاب شاخص ارزشگذاري
 قابل مقايسه بودن :امكان مقايسه شاخص با شاخص هاي مشابه در
ساير موارد مشابه وجود دارد.
 معتبر بودن :قابل اتكا و اطمینان بودن شاخص که شامل موارد زير
خواهد بود:





بي طرف بودن :ارزش شاخص تحت تاثیر هیچ گونه تعصب ناشي از منافع گروه هاي
مختلف شرکت کننده در فرآيند جمع آوري اطالعات قرار نمي گیرد.
واقعي بودن  :اطالعات مرتبط به شاخص بیانگر واقعیت هاي موجود در طرح جويشگر
بومي هستند.
امكان اعتبار سنجي :امكان اندازه گیري اعتبار اطالعاتي که شاخص نمايانگر آن هاست
وجود دارد.

 ارزيدن :اطالعات الزم براي محاسبه شاخص قابل استخراج بوده و
هزينه استخراج آن بطور ضمني کمتر از منافع حاصل اندازه گیري
اين شاخص ها باشد.
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ابعاد
ابعاد

شاخص

کیفیت فرآیندهای داخلی

میزان توسعه
نوع مخاطبان

کسب و کار و محصوالت مرتبط

میزان رشد در صنعت

توانمندی تحقیق و توسعه

نوع رقبای صنعت

سودهای حاصل از کسب وکارهای جدید

نوع مشتریان

توانمندی فناوری اطالعات

برنامه کسب و کار
پیش بینی درآمد

نشان تجاری

سطح تجربه مدیران
ایده

شاخص

تعداد متخصصین کسب و کار
حاشیه سود
درصد افراد با تحصیالت عالی

سرمایه های
سازمانی
(داخلی)

تعداد کارمندان

حق اختراعات
قراردادهای موفق
توانمندی فرآیندهای مدیریتی
برنامه کسب وکار

میزان بدهی
طول عمر خدمت یا محصول

افتخارات کسب و کاری

میزان سرمایه مورد نیاز

توانمندی آموزش

ارتباط
کارایی

تعداد ایده ها/کسب و کارهای جدید ارائه شده

سودمندی

تجربه حضور در صنعت
فرهنگ سازمانی

ابعاد

شاخص

ابعاد

تعداد مشتریان

درصد کارکنان یا سابقه در صنعت

مشتریان اصلی و بزرگ ( درصد)

توانمندی کارکنان

تعداد مشتریان وفادار

میانگین تعداد سال تجربه کارکنان

سهم بازار سازمان

درصد متخصصین

تعداد قراردادهای در سال

درصد کارکنان دارای تحصیالت عالی

همکاری های تجاری بین المللی
سرمایه های ارتباطی
(خارجی)

تعداد مراکز کسب وکاری
توانمندی بازاریابی
تکرار کسب وکار
شرکای کلیدی
ارتباط با تامین کنندگان
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شاخص

ارزش افزوده به ازای هر کارمند
سرمایه انسانی

وضعیت آموزشی کارکنان
میانگین تعداد سال های استخدام
تعداد نیروی انسانی
سابقه مدیران در صنعت

اعتبار کسب و کاری

وضعیت سواد فناوری اطالعات کارکنان

درصد مشتریان جدید

درصد کارکنان جدید

کیفیت خدمات

میانگین سن کارکنان

8/10/2016

مدل ارزشگذاري سرمايه هاي فكري
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فاز اول نقشه راه حمایت
میزان توسعه ارائه دانش فنی
فاز اول نقشه راه حمایت
میزان توسعه محصول ایده
شاخص
میزان توسعه
نوع مخاطبان
میزان رشد در صنعت
نوع رقباي صنعت
نوع مشتريان
برنامه کسب و کار
پیش بیني درآمد
سطح تجربه مديران
تعداد متخصصین کسب و کار
حاشیه سود
درصد افراد با تحصیالت عالي
تعداد کارمندان
میزان بدهي
طول عمر خدمت يا محصول
میزان سرمايه مورد نیاز
ارتباط
کارايي
سودمندي
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وزن
0.05
0.025
0.05
0.05
0.025
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.025
0.025
0.025
0.025
0.05
0.2
0.1
0.1

امتیاز

وزن
شاخص
ابعاد
کسب و کار و محصوالت مرتبط 0.05
توانمندي تحقیق و توسعه 0.025
نشان تجاري
0.05
قراردادهاي موفق
0.05
برنامه کسب وکار
سرمايه هاي سازماني
0.15
(داخلي)
افتخارات کسب و کاري
0.05
تعداد ايده ها/کسب و کارهاي
0.025
جديد ارائه شده
تجربه حضور در صنعت
0.05
فرهنگ سازماني
0.05
مشتريان اصلي و بزرگ ( درصد) 0.025
سهم بازار سازمان
0.05
تعداد قراردادهاي در سال
0.05
سرمايه هاي ارتباطي همكاري هاي تجاري بین المللي 0.025
(خارجي)
توانمندي بازاريابي
0.025
شرکاي کلیدي
0.025
اعتبار کسب و کاري
0.025
کیفیت خدمات
0.05
توانمندي کارکنان
0.05
میانگین تعداد سال تجربه
0.025
کارکنان
درصد متخصصین
0.05
سرمايه انساني
درصد کارکنان داراي تحصیالت
0.025
عالي
میانگین تعداد سال هاي
0.025
استخدام
سابقه مديران در صنعت
0.05

امتیاز
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فاز دوم نقشه راه کنسرسیوم
میزان توسعه محصول نمونه اولیه

فاز دوم نقشه راه کنسرسیوم
میزان توسعه ارائه ايده

ابعاد

کیفیت فرآيندهاي داخلي

0.025

سرمایه های سازمانی

(داخلی)

توانمندی آموزش

0.05

تجربه حضور در صنعت

0.05

سرمایه های ارتباطی
(خارجی)

کسب و کار و محصوالت مرتبط 0.025
توانمندي تحقیق و توسعه
سودهاي حاصل از کسب وکارهاي
جديد
توانمندي فناوري اطالعات
0.025
نشان تجاري
0.025
سرمايه هاي سازماني
حق اختراعات
0.025
(داخلي)
موفق
قراردادهاي
0.025
توانمندي فرآيندهاي مديريتي 0.025
برنامه کسب وکار
0.025
افتخارات کسب و کاري
0.025
توانمندي آموزش
0.025
تعداد ايده ها/کسب و کارهاي جديد
0.025
ارائه شده
تجربه حضور در صنعت
0.025
فرهنگ سازماني
0.01
0.025

0.025
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قراردادهای موفق

0.05

برنامه کسب وکار

فاز اول نقشه راه حمایت
میزان توسعه محصول ایده
ابعاد

نشان تجاری

0.05

توانمندي فناوري اطالعات

سرمایه انسانی

شاخص

توانمندی تحقیق و توسعه

0.025

0.1

(خارجی)

وزن

کسب و کار و محصوالت مرتبط

0.05

سرمایه های ارتباطی

امتیاز

شاخص

وزن
0.05

سرمایه انسانی

فرهنگ سازمانی

0.1

مشتریان اصلی و بزرگ ( درصد)

0.025

تعداد مراکز کسب وکاري

0.05

تعداد قراردادهای در سال

0.05

درصد مشتریان جدید

0.025

توانمندی بازاریابی

0.1

شرکای کلیدی

0.025

ارتباط با تامین کنندگان

0.025

میانگین تعداد سال تجربه کارکنان

0.05

درصد متخصصین

0.05

درصد کارکنان دارای تحصیالت عالی

0.05

سابقه مدیران در صنعت

0.05

تعداد مشتریان

0.025

مشتریان اصلی و بزرگ ( درصد)

0.025

تعداد مشتریان وفادار

0.025

سهم بازار سازمان

0.025

تعداد قراردادهای در سال

0.025

همکاری های تجاری بین المللی

0.025

تعداد مراکز کسب وکاری

0.025

توانمندی بازاریابی

0.05

تکرار کسب وکار

0.025

شرکای کلیدی

0.025

ارتباط با تامین کنندگان

0.025

اعتبار کسب و کاری

0.025

درصد مشتریان جدید

0.025

کیفیت خدمات

0.025

درصد کارکنان یا سابقه در صنعت

0.025

توانمندی کارکنان

0.025

میانگین تعداد سال تجربه کارکنان

0.025

درصد متخصصین

0.025

درصد کارکنان دارای تحصیالت عالی

0.025

ارزش افزوده به ازای هر کارمند

0.025

وضعیت آموزشی کارکنان

0.025

میانگین تعداد سال های استخدام

0.01

تعداد نیروی انسانی

0.01

سابقه مدیران در صنعت

0.025

وضعیت سواد فناوری اطالعات کارکنان 0.025
درصد کارکنان جدید

0.01

میانگین سن کارکنان

0.01

امتیاز

