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 مقدمه مترجم 
 ،نخبگان ،صنعتگران ذهن توسعه اقتصادی در ایران راهی پرفراز و نشیب بوده و همیشه

 را به خود مشغول نموده است. و صاحبان کسب و کار پژوهشگران 

شرکت پژوهشی و مشاور مدیریت ، د فضای رقابتیبا توجه به این مهم از یک سو، و تشدی

، در مسیر ارتقاء بهره وری ، وخود تیمأمورتا در مسیر بهبود پارسیان را بر آن داشت  فرآیند

 نماید. ، ترجمه و نشر کتابفیتأل، از طریق توسعه دانش مدیریتاقدام به 

 ، اقتصادمهندسی صنایع ،بهبود پارسیان دانش آموختگان مدیریت فرآینداکثر همراهان شرکت 

 اندوخته شده خویش طی با تکیه بر تجاربسعی دارند و اساتید دانشگاههای برتر کشور بوده و 

 کارفرمایان خودخدمتگزار و همراهی شایسته برای تمامی از بهترینها، یادگیری  و اخیر یانسال

 در بازار فردا می اندیشند. ی موفق و شایستهکه به حضور ،باشند

لذا با نشر کتابهای مدیریتی، رسالت خود را یاری رسانی در ارتقاء سطح مدیریت در بین 

نعت و مراکز جهت برقراری ارتباط مداوم و موثر با فعاالن بخش خدمات و ص ،خوانندگان

حاصل از موفقیت آنها برگزیده است و  یهاافتهیدانشگاهی و تحقیقاتی و به اشتراک گذاشتن 

و مهندسی  فرآیندمدیریت افزایش فروش، کاهش قیمت تمام شده،  یمحورهاتمرکز خود را 

، کنترل پروژه، سیستم مدیریت منابع انسانی ،استراتژیک مدیریت ستاندارد سازی،ا ،سیستم

را  هانهیزمو بهره وری قرارداده و سعی دارد مطالبی جدید و کاربردی در این مهندسی ارزش 

عمومی و غیر دولتی  ،صنعت و خدمات و در بخش تجارت گانختیفرهدر اختیار متخصصان و 

                                                                قرار دهد.

 

 مازیار جهادی                                                           

 مدیر عامل شرکت                                                         

 بهبود پارسیان فرآیند                                                       
www.FBPGROUP.org 

 

 



 
 

 
 

 

 

 شرکت مهندسین مشاور مدیریت
 فرآیند بهبود پارسیان

الزامات  –ارزش گذاری برند 

 ارزش گذاری مالی برند

ISO10668:2010 
 

 الزامات ارزش گذاری مالی برند –ارزش گذاری برند 

 

 پیش گفتار

ايزو )سااازمان بیا اللییی اسااتانداردسااازید يس فدراساایون جهانی از مراج  

شد. کار آماده ضای ايزود می با سازی میی )اع ستاندارد ستانداردهای ا سازی ا

بیا اللییی به طور عادی از طريق کلیته های فنی ايزو انجام می شاااود. هر 

ضو عالقلند به ست  ع شده ا شکیل  ضوع خاص که برايش کلیته ای ت يس مو

سازمانهای بیا اللییی، دولتی و غیره دولتی  حق حضور در آن کلیته را دارد. 

با هلکاری با ايزو در ايا کار ساااهلی دارند. ايزو با کلینااایون الکتروتکنیس 

 International Electrotechnicalباایااا الاالاایاایاای )

Commission (IEC))تانداردسااازی تلام موضااوعات د بر روی اساا

 الکتروتکنیکی هلکاری نزديکی دارد.

 ISO/IECراهنلاهای  2اسااتانداردهای بیا اللییی مبابق با قوانیا بخش 

 به صورت پیش نويس تهیه می شوند.

کار اصاایی کلیته های فنی آماده سااازی اسااتانداردهای بیا اللییی اساات. 

ستانداردهای بیا اللییی پیش نويس که توسط کلیته های فنی پذيرش می  ا

شوند در میان اعضاء به رای گیری گذاشته می شوند. انتشار آن به عنوان يس 

 درصد از اعضاء دارد. 75استاندارد بیا اللییی نیاز به تايید و رای حداقل 

به ايا نکته بايد توجه نلود که امکان آن وجود دارد که برخی قناالتهای ايا 

شته باشند. ايزو منئول شناسايی بخشی از ايا سند حق امتیاز ثبت شده دا

 حقوق يا کییه آنها نینت.

مديريت انر ی تهیه  ISO/PC 231توساااط کلیته پرو ه  ۱0668ايزو 

 گشته است.
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 مقدمه

دارايی های نامشااهود بناایار با ارزشااند و برند هر سااازمان از ارزشاالندتريا 

ست. تعییا  نی نیز آنرا درک کرده ا ست که کلتر ک ارزش برند به نحوی آنها

که موثق باشد کار گرانقدرينت. ايا استاندارد بیا اللییی رويکردی مناسب و 

تاری و  مالی، رف های  به  ئه می دهد و از جن ند ارا گذاری بر به ارزش  معتبر 

 قانونی به آن می پردازد.
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 الزامات ارزش گذاری مادی برند –ارزش گذاری برند 

 

 دامنه کاربرد .۱

ندارد  تا ها و ايا اسااا يه  ماتی پیرامون رو نده الزا بیا اللییی تعییا کن

 روشهای اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.

شخص  ستاندارد بیا اللییی چارچوبی برای ارزش گذاری برند م در ايا ا

می شااود نریر اهدا ، مبناهای ارزش گذاری، رويکردهای ارزش گذاری، 

ات کیفی را در بر می روشاااهای ارزش گذاری و يافتا داده ها و فرضااای

شهای گزارش دهی درباره نتايج ارزش گذاری را عنوان گیرد. هلچنیا رو

 می کند.

 اصبالحات و تعاريف .2

 در ايا استاندارد، اصبالحات و تعاريف زير کاربرد دارد

 دارایی .2.۱

حق قانونی يا يس منب  تحت کنترل شرکت است و توانايی سودآوری را 

 دارد.

 برند .2.2

سلبیها، لوگوها دارايی نامشهود  سامی، عبارات، عالمتها،  شامل ا تجاری 

و طرحها و يا ترکیبی از آنها و ديگر موارد اساات که برای شااناسااايی 

صوير يا معانی متلايزی در  شده و ت ستفاده  شرکتها ا کاالها، خدمات و 

ذهنیت ذی نفعان تداعی می کند که به واساابه آن مناف  يا ارزشااهای 

 اقتصادی ايجاد می گردد.
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 دارایی نامشهود .2.۳

 دارايی قابل شناسايی غیر مالی که دارای جنم فیزيکی نینت

 ارزش مادی برند .2.4

 ارزش برند

 ارزش اقتصادی برند بر حنب واحدهای مالی قابل انتقال

شهای :تذکر ست يس يا مجلوعه ای از ارز ست آمده ملکا ا نتايج به د

 اقتصادی باشد

 معیار ارزش .2.5

يبی که در مورد موضوع ارزش گذاری فرضیه مربوط به محتلیتريا شرا

 حاکم است

 ارزش فعلی .2.6

 ارزش تنزيل شده مبیغ پولی در آينده که به حال حاضر در آمده است

 ذی نفع .2.7

 فردی که تصلیلاتش تحت تاثیر برند است يا ملکا است باشد

ذی نفعان معلول شاااامل مشاااتريان، مصااار  کنندگان، تامیا :تذکر 

سرمايه کنندگان، کارکنان، کارکنان بال سهامداران،  صاحب نرران،  قوه، 

 گذاران، مقامات دولتی و سازمانهای غیر دولتی می باشند.

 نشان تجاری .2.8

عالمت قانونی قابل حفاظت يا ترکیبی از چند عالمت که قادر اسااات 

 کاالها يا خدمات يس نشان تجاری را از ديگر موارد تلیز دهد.

اد، اجزای تصااويری و کیلات )شااامل اسااامی افرادد، حرو ، اعد:مثال 

 ترکیبی از رنگها
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ايا تعريف با تعريف عالمت تجاری توافقنامه ساااازمان   ۱تذکر 

های معنوی  گانی حقوق دارايی  بازر های  به  باره جن جارت جهانی در ت

(TRIPSد تبابق دارد 

سازمانی ديگر   2تذکر  نه يا  س شرکت، مو شان تجاری نام يس  ن

شود. نشان تجاری ملکا است  است که برای شناسايی آن استفاده می

با نشااان تجاری که شاارکت برای شااناسااايی محصااوالت يا خدماتش 

 استفاده می کند يکنان باشد يا نباشد.

 تاریخ ارزش گذاری .2.۹

 تاريخی که ارزش گذاری در آن به پايان می رسد

 تاریخ ارزش .2.۱0

تاريخی که ورودی های ارزش گذاری، فرضااایات و نتیجه ارزش گذاری 

 هنتنددر آن معتبر 

 الزامات علومی .۳

 شفافیت  .۳.۱

شامل اعالم و  شد. ايا فرايندها  شفا  با فرايند ارزش گذاری برند بايد 

شد و  نکها می با ضیات و ري سازی ورودی های ارزش گذاری، فر کلّی 

ند در برابر  یت ارزش بر یل حنااااسااا هلچنیا در صاااورت لزوم تحی

 پارامترهای اصیی مورد استفاده در مدلهای ارزش گذاری.

 تباراع .۳.2

شد که از تاريخ ارزش  ضیاتی با ارزش گذاری بايد بر مبنای وروديها و فر

 معتبر و مرتبط باشند

 قابییت اعتلاد .۳.۳

 تکرار ارزش گذاری بايد نتايج يکنان و هلنانی پديد آورد
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 کفايت .۳.4

کافی  های  يه و تحییی ها و تجز نای داده  يد بر مب با ند  گذاری بر ارزش 

 د باشندصورت پذيرد تا نتايج، قابل اعتلا

 بی طرفی .۳.5

ارزش گذاری ارزياب بايد به دور از هر گونه قضاوت تبعیض آمیز صورت 

 پذيرد

 پارامترهای مالی، رفتاری و قانونی .۳.6

در ارزش گذاری مادی برند بايد پارامترهای مالی، رفتاری و قانونی را به 

شی از ارزيابی علومی در نرر گرفت. ارزش گذاری مادی برند  عنوان بخ

مبنای يافته های حاصااال از بخشاااهای مالی، رفتاری و قانونی بايد بر 

 صورت پذيرد.

 الزامات ويژه .4

 تشريح هد  از ارزش گذاری .4.۱

در ايا بند بايد کاربرد مورد نرر، مخاطبیا، دارايی شااناسااايی شااده، 

فرضاایه ارزش، پناات ارزياب )ارزش گذارد، تاريخ ارزش گذاری و تاريخ 

 ارزش.

 با هد  از ارزش گذاری تعییا گرددمفهوم ارزش بايد در تبابق 

اهدا  مختیفی برای ارزش گذاری وجود دارد. از انواع متداول آنها :تذکر 

 عبارتند از:

a) اطالع رسانی به مديريت 

b) برنامه ريزی استراتژيس 

c) گزارش دهی درباره ارزش 

d) حنابداری 

e) نقدينگی 



 
 

 
 

 

 

 شرکت مهندسین مشاور مدیریت
 فرآیند بهبود پارسیان

الزامات  –ارزش گذاری برند 

 ارزش گذاری مالی برند

ISO10668:2010 
 

f) داد و ستد قانونی 

g) اعبای نلايندگی 

h) پشتیبانی از دعاوی قضايی 

i)  اختال حل 

j) برنامه ريزی و تبابق با مالیات بندی 

k) وام و باال بردن سرمايه با فروش سهام 

 مفهوم ارزش .4.2

ارزش مادی يس برند بايد بیانگر مناف  اقتصادی باشد که برند می تواند 

شااود به وجود آورد. در علر اقتصااادی مفیدی که برايش پیش بینی می

ی محاساابه شااود که از علوما ارزش مادی بايد از طريق جريانهای نقد

 طريق درآمد، سود اقتصادی و کاهش هزينه پديد می آيد.

 شناسايی برند .4.۳

 در ارزيابی بايد برند مورد ارزيابی را شناسايی و تعريف نلود.

 رويکردها و روشهای ارزيابی .5

 مالحرات علومی .5.۱

برندها بايد با اساااتفاده از رويکردهای درآمد، بازار و هزينه، ارزش 

هد  از ارزش گذاری، مفهوم ارزش و مشخصات برند گذاری شوند. 

بايد تعییا کند از کدام رويکرد )يا رويکردهاد  مورد ارزش گذاری 

 برای محاسبه ارزش برند استفاده شود.

 رويکرد درآمد .5.2

 تشريح رويکرد درآمد .5.2.۱

در رويکرد درآمد، ارزش برند، ارزش فعیی مناف  پیش بینی شاااده 

 باشد.باقی مانده از آن می برند در طول علر مفید اقتصادی
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شده نقدينگی پس از  در ايا رويکرد به دنبال جريانهای پیش بینی 

کنر مالیات هنتیم که برند در طول علر اقتصادی مفیدش بوجود 

می آورد. بعد از تخلیا ايا نقدينگی با نرخ تنزيیی مناسااب آنرا به 

 زمان حال در می آوريم.

 تعییا جريانهای نقدی .5.2.2

 کییات  .5.2.2.۱

قد فاده در ن یار ديگری از درآمدهای برندد مورد اسااات يا مع ينگی )

ارزش گذاری برند بايد به طور معقول قابل استناد به آن برند  باشد. 

روشاااهای مختیفی برای تعییا جريانهای نقدی وجود دارد که در 

 تشريح شده است. 5.2.2.7تا  5.2.2.2

 روش صرفه قیلت  .5.2.2.2

ما را قادر می ساااازد تا چه در ايا روش تخلیا می زنیم که برند 

 حد قیلت کاال را ننبت به قیلت واقعی اش باالتر قرار دهیم.

قیلت کاال يا خدماتی که با برند خاصااای به فروش می رساااد بايد 

ند  بدون بر که برای محصاااولی علومی يعنی  با قیلتی  حا  ترجی

 پرداخت می شود مقاينه شود.

برند، بايد عوامل  برای دساااتیابی به جريان نقدی اضاااافه مرتبط با

تواند کاال يا خدمات مورد ديگر را که مالس برند به واسااابه آنها می

 بحث را با قیلتی باالتر بفروشد شناسايی و حذ  نلود.

ضافه ای که بايد پرداخت تا بتوان قیلتی باالتر هزينه های بیشتر و ا

 از حد معلول ارائه داد نیز بايد از صرفه قیلت کنر گردد.

ت در بنیاری صناي  شناسايی محصولی علومی يا بدون ملکا اس

برند برای مقاينااه با محصااول دارای برند دشااوار باشااد که در ايا 
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حالت برآورد با اسااتفاده از برندی که در بازار دارای کلتريا قدرت 

 د می باشد صورت می گیرد.6.2.4)ر.ک 

نیز در هنگام استفاده از روش صرفه قیلت بايد روش صرفه حجم را 

در نرر گرفت. هلچنیا بايد مناف  حاصل از صرفه جويی هزينه ای 

 را نیز در نرر بگیرد.

 روش صرفه حجم .5.2.2.۳

ايا روش، ارزش يس برند را با استفاده از صرفه حجلی که به وجود 

 می آورد تخلیا می زند.

برای تعییا جريان نقدينگی حاصااال از يس برند می توان از روش 

در ايا روش بايد جريانهای نقدينگی صااارفه حجم اساااتفاده کرد. 

اضااافه حاصاال از صاارفه حجم  بر اساااس تحییل سااهم بازار تعییا 

 گردد.

جريان نقدينگی اضافه حاصیه از برند، سود نقدی علییاتی مرتبط با 

 سهم اضافه بازار می باشد.

ست عوامل ديگری در تعییا يس  ارزياب بايد توجه کند که ملکا ا

داشاااته باشاااند. ناقص بودن بازار يکی از ساااهم بازار خاص نقش 

مهلتريا عوامل از ايا دسااات می باشاااد. در هنگام ارزش گذاری 

برندی با جايگاه ويژه در بازار، ارزياب بايد اثر ناقص بودن بازار را بر 

جريان نقدی شااناسااايی کرده و از جريان نقدی مربوط به آن برند 

 کنر کند.

صرفه قیلت، هزينه های ديگر شتر  مانند  سهم بی الزم برای حفظ 

 بازار يا رشد سريعتر در بازار را بايد در نرر گرفت.

در اسااتفاده از روش صاارفه حجم بايد روش صاارفه قیلت را نیز در 

نرر گرفت. بعالوه بايد مزايای صااارفه جويی در هزينه نیز در نرر 

 گرفته شود.
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 روش تقنیم درآمد .5.2.2.4

سود اقتصادی قابل در ايا روش، ارزش برند، ارزش فعیی بخشی ا ز 

سود علییاتی  ست با  صادی معادل ا سود اقت ست.  ستناد به برند ا ا

خالص بعد از يس افزايش در ساارمايه مورد اسااتفاده که به صااورت 

ارزش بازار بیان می شاود. سا س بايد از نتايج تحقیق رفتاری برای 

شناسايی سهم برند در افزايش درآمدها يا کاهش هزينه ها استفاده 

ارزش برند معادل ارزش فعیی بخشی از سود اقتصادی در طی  کرد.

 علر اقتصادی مفید باقی مانده از برند است.

 روش درآمدهای مازاد چند دوره ای .5.2.2.5

در ايا روش، ارزش برند معادل اسااات با ارزش فعیی جريان نقدی 

سودهای کییه دارايی نر  ضروری باقی مانده در آينده بعد از ک های 

 ت شرکت.ديگر برای علییا

شهود متعددی  صل دارايی های نام شرکت حا زمانیکه جريان نقدی 

اسااات در ايا روش بايد هر گروه از دارايی های نامشاااهود ارزش 

سبه  سرمايه مربوط به هر کدام را محا شوند تا بتوان هزينه  گذاری 

 کرد.

 روش جريان نقدی تفاضیی .5.2.2.6

ا يس در ايا روش جريان نقدی حاصاال از برند از طريق مقاينااه ب

شاارکت مشااابه که چنیا برندی ندارد به دساات می آيد. در علل 

با  ند چنیا شااارکتی  موقعیتهای کلی وجود دارد که کنااای بتوا

علییات مشابه شناسايی کند که برند نداشته باشد. جريانهای نقدی 

هم از طريق افزايش درآمد پديد می آيند و هم از کاهش هزينه. در 

ونه صااارفه جويی ها در هزينه بايد هنگام ارزش گذاری برند اينگ

 شناسايی و در نرر گرفته شوند.
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 روش تقويت حق امتیاز .5.2.2.7

برای تعییا جريان نقدی حاصااال از برند می توان از روش تقويت 

حق امتیاز اساااتفاده کرد. ايا روش بايد ارزش برند را به صاااورت 

با ايا  ندازه گیری کرد  نده ا یاز در آي ارزش فعیی فروش حق امت

خرد در نلی آيد. برند به تلیس کنی که حق امتیاز را می فرض که

شده از طريق ايا روش، ارزش فعیی فروش  سبه  بنابرايا ارزش محا

حق امتیازی که از طريق مالکیت برند به دساات می آيد را کنار می 

 گذارد.

برای تعییا حق اعبای امتیاز مورد استفاده در ارزش گذاری بايد از 

یاز برای اطالعات موجود در م های اعبای حق امت مه  نا ورد موافقت

سب مناف  برند میان واگذار کننده  نیم منا شابه و نیز تق برندهای م

و دريافت کننده حق امتیاز اساااتفاده کرده و آنها را کامال تحییل 

کرد. تا حد ملکا بايد از برندهايی با مشخصات و اندازه مشابه برند 

 مورد ارزش گذاری استفاده کرد.

 یا متغیرهای مالیتعی .5.2.۳

 تعییا نرخ تنزيل .5.2.۳.۱

در روش درآمد، ريناااکهايی که تا کنون در جريانهای نقدی آينده 

 منعکس نشده اند بايد در نرخ تنزيل در نرر گرفته شود.

شده در  ستفاده برای تنزيل جريانهای نقدی پیش بینی  نرخ مورد ا

يل  فاده برای تنز يل مورد اسااات ما از نزخ تنز يد علو با نده را  آي

ست آورد يعنی میانگیا  شرکت به د صل از کل  جريانهای نقدی حا

د. از آنجايی که يس شااارکت WACCموزون هزينه سااارمايه )

مجلوعه ای از دارايی ها و تعهدات اسااات، نرخ تنزيل بايد نشاااان 

 دهنده رينکهای ويژه برند نیز باشد.
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نکهای بازاری، رفتاری و قانونی  شرکت نریر ري برخی عوامل خاص 

در نرخ تنزيل در نرر گرفته شود مگر در مواقعی که صراحتا در بايد 

پیش بینی جريان نقدی يا طول علر پیش بینی شااده برای دارايی 

 در نرر گرفته شده باشد.

 علر اقتصادی مفید .5.2.۳.2

در اسااتفاده از رويکرد درآمد، برای تعییا علر اقتصااادی مفید يس 

د در آن حضااور برند بايد گرايش علومی برندها در صاانعتی که برن

دارد در نرر گرفته شااود. دوره پیش بینی مورد اسااتفاده در ارزش 

 گذاری نبايد از علر اقتصادی مفید باقی مانده از برند فراتر رود.

ملکا است برندی علر اقتصادی مفید نامحدودی داشته  تذکر 

 باشد.

 مالحرات مالیاتی .5.2.۳.۳

 نرخ مالیات .5.2.۳.۳.۱

مد بايد مالیات را کناار در محاساابه جريانهای نقدی در رويکرد درآ

 کرد.

 (TAB)مزيت استهالک مالیات  .5.2.۳.۳.2

در هنگام ارزش گذاری برند، تاثیر صااارفه جويی مالیاتی از طريق 

 استهالک بايد در نرر گرفته شده و در صورت لزوم محاسبه شود.

شان دهند که آيا ارزش، صرفه  گزارشهای ارزش گذاری بايد کامال ن

گرفته و يا خیر و در صااورت کاربرد آنرا جويی های مالیاتی را در بر 

 جداگانه نشان دهد.

 نرخ رشد در بیند مدت .5.2.۳.4
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شده بايد با  شخص  در روش درآمد، دوره فراتر از پیش بینی های م

شود.  شد مورد انترار در بیند مدت ارزش گذاری  ستفاده از نرخ ر ا

 نرخ رشد بايد بر اصول اقتصادی قابل توجیه بنا شده باشد.

 اررويکرد باز .5.۳

 تشريح رويکرد بازار .5.۳.۱

که ديگر  ندازه گیری ارزش در ايا رويکرد آن اساااات  نای ا مب

خريداران در بازار بابت دارايی مشابه موضوع ارزش گذاری چه مقدار 

 پرداخته اند.

با کلس ايا رويکرد بايد بتوان قیلت فروش برند را پیش بینی کرد. 

مشااابه بايد جل  داده های مربوط به بهای پرداختی برای برندهای 

آوری گردد و با تعديیهايی تفاوتهای میان آن دارايی ها و برند مورد 

تحییل جبران گردد. برای برندهای مشااابه بايد ضاارايبی بر مبنای 

قیلت خريد آنها محاساابه شااود. آن ضاارايب را به جل  برند مورد 

 بحث اعلال کرد.

 مالحرات مربوط به استفاده از رويکرد بازار .5.۳.2

اده از رويکرد بازار، برندهای منتخب برای مقايناااه بايد در اساااتف

خصوصیات مشابه برند مورد ارزش يابی را داشته باشند نریر قدرت 

 برند، کاالها و خدمات يا موقعیت قانونی و اقتصادی.

برای مقاينااه بايد تراکنشااهای انجام شااده از نرر زمانی به تاريخ 

 ارزش موضوع ارزش گذاری نزديس باشند.

ارزش گذاری بايد ايا حقیقت را در نرر گرفت که قیلت واقعی  در

ست  نتقل در يس تراکنش ملکا ا سط طرفهای م شده تو مذاکره 

بیانگر ارزشهای استراتژيس و هم افزايی هايی باشد که توسط مالس 

 فعیی قابل مشاهده نباشد.
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تعداد تراکنشهای مربوط به يس برند به عنوان يس دارايی  تذکر

بناایار کم اساات. بعالوه وقتی داده ها مشااخص هنااتند، جداگانه 

ست با مشخصات نلونه  مشخصات برند مورد ارزش گذاری ملکا ا

 های کلی که فروخته شده اند بنیار متفاوت باشد.

 رويکرد هزينه .5.4

 تشريح رويکرد هزينه .5.4.۱

در ايا رويکرد، ارزش يس برند بر مبنای هزينه هايی که برای ايجاد آن 

يا هزينه جايگزينی يا خیق مجدد آن اندازه گیری  برند صاااورت گرفته

 می شود.

ايا رويکرد بر ايا فرض استوار است که يس سرمايه گذار  تذکر 

يس  جدد  يا خیق م جايگزينی  محتاط مبیغی بیش از میزان الزم برای 

 برند برای آن نلی پردازد.

شامل تلام هزينه های ايجا شده در برند  سرمايه گذاری  د هزينه واقعی 

و حلايت از برند تا تاريخ ارزش می باشاااد. هزينه جايگزينی برند بايد 

هزينه ايجاد يس برند مشااابه با هلان کاربری به قیلتی واقعی در تاريخ 

یانگر  تجزيه و تحییل ارزش گذاری را در بر گیرد. هزينه تولید مجدد ب

هزينه ايجاد مجدد يس برند مشاااابه در تاريخ ارزش می باشاااد و بايد 

 عديل گردد تا خنارتهای احتلالی آگاهی و قدرت را در بر گیرد.ت

 مالحرات استفاده از رويکرد هزينه .5.4.2

زمان اساااتفاده از رويکرد هزينه، بايد بیا هزينه های قبیی و آگاهی از 

برندی که توساط آن هزينه ايجاد می شاود مقايناه ای صاورت بگیرد. 

ارزش راببه ای نبايد تصااور کرد که هلیشااه میان پول صاار  شااده و 

 وجود دارد.
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ته نگر  تذکر  گذشااا های  نای داده  یب بر مب نه اغ رويکرد هزي

اسااتوار اساات و ظرفیت کنااب درآمد شاارکت در آينده را در نرر نلی 

 گیرد.

زمانی بايد از رويکرد هزينه اساااتفاده کرد که ديگر رويکردهای ارزش 

تخلیا  گذاری قابل اسااتفاده نینااتند و داده های قابل اعتلادی برای

 هزينه وجود دارد.

از رويکرد هزينه می توان برای ارزيابی سازگاری و معقولیت ارزشهای به 

 دست آمده از طريق ديگر روشها استفاده کرد.

 وروديهای ضروری ارزش گذاری .6

 داده های مالی و مرتبط با بازار  .6.۱

ندازه،  ند ا برای ارزيابی بازاری که برند در آن فعالیت می کند )مان

هاد بايد به تحییل درباره حجم بازار، ارزش، حاشااایه ساااود و روند

کانالهای فعیی و پیش بینی شاااده پرداخت. ارزياب بايد اطلینان 

 حاصل کند که نتايج ايا تحییل در ارزش گذاری منعکس می شود.

 در ارزيابی بايد از برآورد تلام داده های مالی مرتبط استفاده کرد.

 جنبه های رفتاری .6.2

 جنبه های مالیراببه با  .6.2.۱

برای ارزيابی ارزش برند، پارامترهای مالی مهم و فرضااایات اصااایی 

ارزش گذاری بايد بر اسااااس تحییل جنبه های رفتاری برند تعديل 

 شود.

ند برای تعییا  تاری بر های رف به  یل جن مد از تحی در رويکرد درآ

نس مربوط به برند  ستناد به آن و برای ارزيابی ري سهم مالی قابل ا

 تعییا نرخ تنزيل بايد استفاده کرد.جهت 
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در ايا روش تحییل رفتاری جنبه های يس برند برای تعییا ضرايب 

 مناسب الزم است.

نه، تجزيه و تحییل جنبه های  در هنگام اساااتفاده از رويکرد هزي

رفتاری برای تعییا هزينه ايجاد يس برند با بهره مندی معادل بايد 

 صورت پذيرد.

 مالحرات علومی .6.2.2

به راه های ارزش آفرينی برند  بايد مناااتقیلا  ارزش گذاری برند 

ب ردازد و تلام مزايای اقتصاااادی که می توان از نقش برند در دل 

 شرکت دارای برند در نرر بگیرد.

صیی ارزش برند در معنی )معانید دارايی در میان  تذکر  بخش ا

ز برند سااهامداران نهفته اساات. معانی هلراه می تواند به اسااتفاده ا

 برای مقاصد مختیف محدود شده و يا از آن فراتر رود.

عوايد اقتصاادی مختیفی از يس برند حاصال می شاوند مانند موارد 

 زير:

a)  برند باعث شناخت بهتر و تبادل بهتر پیامهای ارتباطی گشته

و بنابرايا باعث افزايش کارايی در ارتباطات می شود. کارايی 

 ت دارای برند کلس می کند.در ارتباطات به سودآوری شرک

b)  برند به تلايز محصول و خدمات کلس می کند که وقتی ايا

تلايز اهلیت داشته باشد تاثیر مثبتی بر رفتار خريد مشتری 

می گذارد. تلايز صحیح منجر به ايجاد برتری می شود که در 

 نهايت به رشد مالی منجر خواهد شد.

c) ه به دوام شرکت برند به جذب يا ابقای مشتريان و در نتیج

کلس می کند. برندها تضلیا کننده تقاضا در آينده هنتند 

 و در نتیجه رينکهای علییاتی شرکت را کاهش می دهند.



 
 

 
 

 

 

 شرکت مهندسین مشاور مدیریت
 فرآیند بهبود پارسیان

الزامات  –ارزش گذاری برند 

 ارزش گذاری مالی برند

ISO10668:2010 
 

 تعییا موقعیت برند .6.2.۳

 موقعیت برند در بازار و مولدهای ارزش برند را بايد ارزيابی نلود.

تفکرات منبقی يا احناااس سااهامداران در راببه با برند  تذکر

نابرايا موجب حفظ  تعییا نده اسااات و ب نده موفقیتش در آي کن

ارزش آن يا افزايش ارزش و يا هر دو می شااود. ايا روابط، اساااس 

نقش برندها و ايجاد تعهد نناااب به برند را تشاااکیل می دهند که 

منجر به خريد مداوم و ظرفیت ايا برندها به جذب قیلت بیشاااتر 

نکهای ويژه آن در  می گردد. در نتیجه ارزيابی ارزش يس برند و ري

کل بدون ارزيابی جام  و ماهرانه از اسااتنباط ذی نفعان درباره برند 

 در مقاينه با رقبا بی معنی خواهد بود.

 قدرت برند .6.2.4

به منرور تخلیا میزان حجم فروش، درآمد و ريناااکها در آينده 

بايد در میان گروه های ذی نف  مرتبط تجزيه و تحییل قدرت برند 

 و در ارزيابی منعکس شود. صورت گرفته

معیارهايی که معلوال برای درک قدرت برند اسااتفاده می   ۱تذکر 

شااوند شااامل آگاهی، ويژگیهای اسااتنباطی، دانش، گرايش و تعهد 

 می باشد.

کیفیت و کلیت داده های مربوط به قدرت برند که برای   2تذکر 

 متفاوت ارزش گذاری موجود می باشند از برندی به برند ديگر کامال

 است

تاثیر تغییرات در   ۳تذکر  قدرت برند ملکا اسااات کامال تحت 

رفتار مصاار  کننده و روندها، ساارمايه گذاری بر روی برند، فعالیت 

 رقابتی و برنامه های حلايتی از نشان های تجاری باشد

 تاثیر بر روی تقاضا .6.2.5
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بازار ويژه آن و ند در  با بر باط  يد ارت با ند  گذاری بر  در هر ارزش 

محیط بخش ارزيابی شود. ارتباط با برند تشريح کننده نفوذی است 

که برند بر تصاالیم خريد در گروه هد  در بازار می گذارد. ترکیب 

شرکت تعییا می کند  شخصه های  صنعت با م ارتباط با برند برای 

 که برند چه مقدار ارزشی از ارزش کل را تشکیل می دهد.

يان ايا اطالعات نشاااان می دهد  تذکر  قدار از جر چه م که 

 نقدينگی کل به برند مربوط می شود.

ارتباط با برند را هم در ارتباط با وضعیت جاری و هم وضعیت آينده 

برند بايد در نرر گرفت. بنابرايا برآوردهايی از تغییرات )رشاااد يا 

افتد در ارتباط با برند در آينده در بازار يا بخش مورد بررساای بايد 

 د داشته باشد.در ارزيابی وجو

 جنبه های قانونی .6.۳

 ارزيابی حلايت قانونی .6.۳.۱

در ارزيابی،  میزان حلايتهای قانونی از برند بايد برآورد شود و موارد 

 زير مشخص گردد:

 هر کدام از حقوق قانونی که از برند حلايت می کنند 

 مالس قانونی هر کدام از آن حقوق قانونی؛ و 

 مثبتی بر ارزش برند می  پارامترهای قانونی که تاثیر منفی يا

 گذارند

يت   ۱تذکر  لا يابی ح ند ارز گذاری بر يس بخش مهم از ارزش 

قانونی اساات که در محکله های قضااايی مرتبط از برند می شااود. 

حلايت قانونی باعث اطالع رساااانی ارزش برند می گردد زيرا اجازه 

ستفاده کرده  سلی قانونی ا نتلهای ر سی می دهد که مالس برند از 
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شااخاص ديگر را از اسااتفاده از آن من  نلوده و انحصااار به وجود و ا

 آورد.

حقوق قانونی که برای حلايت جنبه های يس برند وجود   2تذکر 

دارد بیا سااینااتلهای قانونی فرق می کند. با برخی اسااتثنائات 

نتم عالمت تجاری اتحاديه اروپاد، حقوق قانونی  سی کوچس )مانند 

 تنها در سبح میی وجود دارد.که از برند حلايت می کند 

 حقوق قانونی که بايد ارزش گذاری شوند .6.۳.2

 کییات .6.۳.2.۱

يس تجزيه و تحییل در قالب قوانیا داخیی بايد به عنوان يس جزء 

 ضروری در ارزش گذاری برند وجود داشته باشد.

 حقوق قانونی مرتبط با برند و مالکیت برند بايد مشخص شوند.

کل تذکر  قانونی،  به طور علومی مهلتريا شااا يت  لا از ح

عالمتهای تجاری ثبت شااده هنااتند. البته ديگر حقوق قانونی نیز 

شند که از جنبه های برند حلايت می  شته با ست وجود دا ملکا ا

کنند. مثالهايی از ايا دسااات عبارتند از حقوق حلايت از اساااامی 

تجاری، عالمتهای تجاری ثبت نشاااده بر مبنای اساااتفاده، حقوق 

های ثبت شااده و ثبت نشااده، حقوق حلايت از حلايت از طراحی 

نه،  تار ناجوانلردا کارهای دارای ک ی رايت و حقوق جیوگیری از رف

فريبنده يا ضااد رقابت. چنیا نیناات که هله ايا حقوق قانونی در 

تلام بازارها کاربرد داشته باشند و ديگر قوانیا میی نیز عالوه بر ايا 

 مثالها وجود دارد.

 مالکیت .6.۳.2.2

تعییا شااده در ارزش گذاری برند بايد تنها قابل اسااتناد به ارزش 

 مالس حقوق قانونی باشد
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 تعییا حقوق قانونی .6.۳.2.۳

قه ای تعییا  بابق قوانیا مرتبط میی و منب يد م با قانونی  حقوق 

 شوند.

يس حق قانونی از طريق ثبت، اساااتفاده يا قانونگذاری پديد :تذکر 

ونی منحصر به فرد يا می آيد. حقوق قانونی يا به صورت يس حق قان

 به صورت مجلوعه ای از حقوق قانونی وجود دارند.

 حقوق قانونی از طريق ثبت .6.۳.2.4

به صاااورت  يد  با بت  مده از طريق ث به دسااات آ قانونی  حقوق 

عالمت/عالمتها، کاال يا خدمات و قیلرو/قیلروهايی و هلچنانکه در 

 سند يا اسناد ثبت می آيند تعريف شوند.

بالقوه قانونی يا هر دو که از طريق حقوق قانونی يا حقوق  .6.۳.2.5

 استفاده به دست می آيد

با در نرر گرفتا قیلرو اسااتفاده و شااناخت بازار در تبابق با قانون 

میی يا منبقه ای حقوق به دست آمده از طريق استفاده بايد تعريف 

 شوند را مرتبط در نرر بگیرند.

 پارامترهای قانونی موثر بر ارزش برند .6.۳.2.6

تلام پارامترهای قانونی که به طور منفی يا مثبت بر ارزيابی بايد 

 ارزش برند موثرند را در نرر بگیرد شامل:

a) تلايز 

b) دامنه کاربرد/ دامنه ثبت )قیلرو، کاال يا خدماتد 

c) میزان استفاده 

d) شهرت / میزان شناخته شده بودن برند 
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e)  رينس اببال، اولويت، کاهش توان و توانايی و/يا تلايل مالس

 ا گذاشتا حقوق قانونیبرای به اجر

ند و   ۱تذکر  قانونی بر یان حقوق  بابق م به ت قانونی  پارامترهای 

بازاری که در آن کار می کند بناااتگی دارد. ايا پارامترها تعريف 

 کننده روابط بیا حقوق قانونی و استنباط بازار هنتند.

حقوق شااخص ثالث می تواند بر کاربرد مورد انترار فعیی   2تذکر 

 و در نتیجه ارزش آن تاثیر بگذارداز برند 

 جل  آوری و استفاده از داده ها و فرضیات کیفی .6.۳.2.7

ارزياب بايد اطلینان حاصااال کند که داده های قابل اعتلاد برای 

ارزش گذاری برند به دساات آمده اساات. ايا امر شااامل داده های 

شد. ارزياب بايد  سب ديگر می با شخاص منا موجود از مالس برند و ا

بی کامل مرتبط بودن، ساااازگاری و کفايت تلام داده ها و به ارزيا

 فرضیات مورد استفاده ب ردازد.

 گزارش دهی .7

 هر گزارش دهی برند بايد به وضوح موارد زير را گزارش کند:

a) موقعیت و وضعیت ارزياب 

b) هد  از ارزيابی 

c) شناسايی برند مورد بحث 

d) دارايی های مرتبط با برندی که ارزش گذاری شده اند 

e) مخاطبیا يا شنوندگان مورد مخاطب 

f) معیار ارزش 

g) رويکردها و روشهای مورد استفاده 
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h) تاريخ ارزش گذاری 

i) تاريخ ارزش 

j) نتیجه ارزش گذاری مادی برند 

k) مناب  داده مورد استفاده 

l)  بررسی حقوق قانونی، جنبه های رفتاری و تجزيه و تحییل

 مالی

m) فرضیات و حناسیتهای اساسی 

n) محدوديتها 

 استقالل .8

ارزياب بايد قضاااوت دقیق و حرفه ای انجام دهد تا اسااتقالل و بی 

 طرفی در دستیابی به نرر درباره ارزش يابی را حفظ نلايد.
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 بهبود پارسيان  دشركت فراين 

  فرآيند بهبود پارسيان معرفي شركت
 15شررركت فرايند بهبود پارسرريان با ا با  بر   ربر 

های مديريتي و آموزش سيستم سالر خود در زمينر مشاوره
و سررررراير خرردمرراا مر با بررا اسرررت رراده از دا   و   ربررر 

 مايد. اين متخصرررصررران و اسرررا يد دا شرررماهي فعاليت مي
های پروژه اجرايي در سازمان 500شركت با اجرای بي  از 

ای آموزشررري مخت    دوره 1000بي  از  ايرا ي و برگزاری
الم  ي و اسررررا يد نهمباری خود با گروهي از مشرررراوران بي

 شروع  موده است. 1383دا شماهي از سال 
 

 مديريتي  هایسيستمشاوره م( 1     

  وسعر كسب و كار: ) ال 
 بر د سازی و مديريت بر د

  وسعر بازار

 مهندسي فروش و بازاريابي

 عارضر يابي

 رویچرخر بهره 

 سيستم مديريت منابع ا سا ي

   )پاداش و  نبير بر  يسررريسرررتم  گاز ا ميزشررر
 اساس عم برد پرسنل(
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 6δپياده سازی 

 سيستم مديريت بازار

  استرا ژيك بر امر ريزی

 ارزيابي عم برد سازمان/واحد/فرد

 های ماليا يمشاوره

 حسابداری و حسابداری صنعتي

 شناسايي و بهبود فرآيند ها
BPMN 

 

 ی مديريت كي يتاستا داردها ) ب
 ISO9001:2015 تسيستم مديريت كي ي

 سررريسرررتم مديريت رضرررايت مندی مشرررتريان
ISO10001,2,3,4 

از  گرر)  ررت   تسرررريسررررتم مررديريررت كي يرر
 ISO/TS29001تروشيمي( پ

سررريسرررتم مديريت كي يت )صرررنعت خوردو( 
IATF16949 

)  هيزاا پزشرربي(  تسرريسررتم مديريت كي ي
ISO13485 

 ی ايمني و بهداشت حرفر ایاستا داردها ) ج
 تزيسرررررسررررريسرررررتررم مررديررريررت مرر رريررا 

ISO14001:2015 

سرريسررتم مديريت ايمني و بهداشررت حرفر ای 
ISO450001:2018 
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سررر مت و م يا   سررريسرررتم مديريت ايمني
 HSE تزيس

 

 ساير  )  د
 اسررررريسرررررتررم مررديررريررت امررنرريررت ا رر عررا

ISO27001 

سرررررريسررررررترررم مرررديرررريرررت آمررروزشرررررري 
ISO10015:1999 

 ISO17025 سيستم مديريت آزمايشماه

 IWA2 يسيستم مديريت آموزش

 RF9000سيستم مديريت مالي 

 EFQM نمدل  عالي سازما

 MIS اسيستم مديريت ا  عا

 PMسيستم 

 سيستم مديريت پروژه و كنترل پروژه

 كي يررت ابزارهررایمشررررراوره و پيرراده سرررررازی 
(SPC,MSA,FMEA,COQ,5S.CIP,…)  

CRM 

 استا دارد فني م صول

 گواهي فني 

CE MARK 

بازار نابع ا سررررا ي   قاا در خصرررون م     قي
 ...شاخصهای ك يدی و
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 مديريت پروژه ) ه
 ISO21500مشاوره سيستم مديريت پروژه 

مشررررراوره سررررريسرررررتررم مررديررريررت پررروژه 
ISO10006 

 PMBOKمشاوره سيستم مديريت پروژه 

 
 
 موزش:آ( 2

 
  از دوره  از دوره  از دوره

مبررا ي و آشررررنررايي بررا 
بر  كي يررت  مررديريررت 
بنررای اسررررتررا رردارد  م

ISO9001 

مرررمررريرررزی داخررر ررري 
سررريسرررتم مديريت 

 ISO 9001كي يت 

 شرررريع معيارهای مدل 
  عالي سازما ي

EFQM 

سرررريسررررتم مررديريررت 
بررر اسررررراس   پررروژه

ISO 10016 

 رر ررزيررر  رر رر رريررل 
سررريسرررتمهای ا دازه 

 MSAگيری 

كارگاه  دوين اظهار امر 
 EFQMبر مبنای مدل 

 رررررررررز افررررررررزار 
PRIMAVERA 

مرررمررريرررزی داخررر ررري 
سررريسرررتم مديريت 

 ISOم يا زيسرررت 

14001 

 EFQM ر يب ارزيابي 

مبررا ي و آشررررنررايي بررا 
مديريت م يا زيسررررت 
بر مبنرای اسرررترا دارد 

ISO 14001 

 راحي آزمررايشررررراا 
DOE 

 مديريت استرا ژيك

 COQهزينر كي يت 

شررناسررايي و ارزيابي 
خرراررراا امررنرريررت 
 ا  عاا و پاير اثراا

 BSCكارا متوازن 
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مبررا ي و آشررررنررايي بررا 
مررديررريررت ايررمررنرري و 
برررررررهرررررررداشررررررررررت 

 OHSASشرررررر ررر ررري

18001 

ندسررر فروش و  يمه
 يابيبازار

 معماری سازما ي

مررديررريررت پررروژه بررر 
 ISO 21500اساس 

با م اهيم  نايي  آشررر
مررديريررت پروژه بررا 
اسررررررررترررررا ررررردارد 

PMBOK 

مررديررريررت ار رربررا  بررا 
مشتری و سيستم پاي  
و ا دازه گيری رضررررايت 

 CRM & CSMمشتری 

 SQFE حسابداری صنعتي مديريت مالي

كارگاه آموزشرري  راحي 
سررراختار شررربسرررت كار 

WBS 
 نگيبر د

 يو  راح ليو     ري  ز
 ستميس

كرراربرررد اكسرررررل در 
 مديريت

مررديررريررت رفررتررار 
 سازما ي

مبا ي آشنايي با سيستم 
 مديريت كي يت

شريع الزاماا و  مبا ي  
سيستم  سازی  مستند 

 IMSمديريت يبپارچر 

خر بهره  يت چر مدير
 وری

دوره  خصررصرري آمادگي 
آزمون حرفر ای مديريت 

 PMPپروژه 

ابزار هررای مهنرردسرررري 
 كي يت

6 ∂ 
مهررداری و  يريررت   مررد

  عميراا
مبا ي و مسررتند سررازی 
سرررريسررررتم مررديريررت 
ماه و  مايشررر يت آز كي 

خ ي  يزی دا م  ISOم

17025 

با  نايي  با ي و آشررر م
غذا  يت ايمني  مدير
بر مبنای اسرررتا دارد 

ISO 22000 

زما بندی بر امر ريزی و 
  مهداری  عميراا

مبررا ي و آشررررنررايي بررا 
يد  مديريت كي يت  ول
يزاا  ه ننرردگرران    ك

ISO 13485 

مبا ي مسررتند سررازی و 
مميزی داخ ي سرريسررتم 
مررديررريررت كرريرر رريررت 
های  آموزش و شرررريوه 

 ISO وين  ياز سن ي 

10015 

مميزی داخ ي سرريسررتم 
ني غررذا  م ي يريررت ا مررد

ISO 22000 
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شررررراخ  هررای ك يرردی 
 عم برد

 ضررررمين مررديريررت 
 كي يت

سيستم مديريت امنيت 
 ISO 27001ا  عاا 

 كارآفريني
مرديريرت مرالي برای 

 مديران غير مالي
كررار گررروهرري و  ررقرر  

 آفريني افراد در گروه

كارگاه  خصرررصررري  رز 
در SPSSافرررررررزار 

 مديريت

كررارگرراه  خصرررصررري 
 آموزش  رز افزار

Primavera P6 

v8.3 

 MINI TAB رز افزار 

حل مسرررالر بر اسررراس 
 TRIZ بنيك 

هنررگ  فر يريررت  مررد
 سازی

 MSP رز افزار 

مديريت سرريسررتم بهره 
 وری

 اصول و فنون مذاكره   ول سازما ي

 بهبود فرايند ها
مان    وه خ ق سرررراز
يرررادگررريرررر رررده در 
 سازمان های دولتي

كارگاه  خصصي آموزش 
  رز افزار ليزل

 مديريت دا  
 بنيبهررای ارزيررابي 
 عم برد پرسررررنررل و

 سازمان
 اصول مديريت

 مديريت استرس مديريت ب ران مديريت زمان

آ رراليز حررااا بررالقوه و 
 FMEA اثيراا آن 

 كنترل آماری فرايند

SPC 
 مهندسي فبر

شرررناسررررايي و ارزيابي 
نبررر هررای زيسرررررت  ج
م ياي و پررايررر اثراا 

 آ ها

با م اهيم  نايي  آشررر
ERP  و مرربررا رريررزز

پرريرراده سرررررازی در 
 سازمان های دولتي

فراينررد  رراييررد  اعرراا 
 PPAP وليدی 

 گرراز مررديريررت ايمني 
بهداشت و م يا زيست 

HSE 

  زيررر و    يررل و 
  راحي سيستم

 مديريت سرماير ا سا ي
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 شررررررريرررع الرررزامررراا 
HACCP يع در صررررنررا

 غذايي

آشرررنررايي بررااصرررول 
RRP در صرررررنررايررع
 غذايي

 ارزيابي عم برد سازمان

مبا ي مسررتند سررازی و 
مميزی داخ ي سرريسررتم 
مررديريررت كي يررت ويژه 
پيمررا برراران   ررت گرراز 
پررررتررررروشررررررريررررمرررري 

ISO/TS29001 

ستم های  سي  راحي 
 منابع ا سا ي

 سازمان شاد و موفق

اصرررول كاليبراسررريون 
   هيزاا ا دازه گيری

سررريسرررتم مديريت 
رضرايتمندی مشرتری 

ISO 10002 

مديريت منابع ا سررررا ي 
HRM 

 PS بنيك حل مسالر 
بر گزين  و  مصرررراح
 جذب  يروی ا سا ي

 LEAN ررولرريررد  رراب 

PRODUCTION 

 
و  رحريزی و اجرای ك يررر دوره هررای آموزشررري در حوزه 
مهندسررري صرررنايع  مديريت و سررررماير گذاری ماابق با  ياز 

 .كارفرما
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