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مقدمه

سیاسـتی  همانگونه که در گفتمـان . توان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانستعلم، فناوری و نوآوری را می•
وذ آن در بخـ   های اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است، مهیا ساختن زمینه الزم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفسال

.های مختلف اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت
ـ     ای که سالبه ویژه با توجه به تغییرات فناورانه• یدن بـه  های اخیر، صنایع و بخ  های مختلف را تحت تأثیر خـود قـرار داده اسـت، لـزوم اندیش

ـ  راهکارهای بهره گیری از این تغییرات در راستای حل مسائل و اولویت ادی و بـه  های کشور و همچنین استفاده از ظرفیت آن در خلـ  ارزش اقتص
ای قابل توجهی این تغییر در فناوری ها، موجب نوآوری ه. کارگیری نیروی انسانی دان  آموخته و تحصیلکرده را بی  از پی  مشخص کرده است

عرفـی  در حوزه ها و بخ  های مختلف اقتصادی و کسب وکار شده است، و توانسته است ضمن ارائه خدمات جدید بـا ارزش افـزوده بیشـتر و م   
تنی بر دانـ  و  های مبهای جدید کسب و کار، بخ  سنتی کسب و کار را نیز به چال  کشیده و زمینه ظهور بازیگرانی جدید به نام شرکت¬مدل

هـای مختلـف،   ها و نفـوذ آن در حـوزه  های اخیر و در نتیجه توسعه فناوریهایی که در سالیکی از پارادایم. فناوری و استارت آپ ها را فراهم سازد
های مختلف کسب وکار را تحت تأثیر خود قـرار  اهمیت بسیار باالیی یافته است، اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخ 

.داده است و بر اساس پی  بینی ها، به سرنوشتی محتوم برای حوزه ها و بخ  های مختلف اقتصادی تبدیل خواهد شد
د مسـأله  ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با در نظر داشـتن همزمـان رویکـر   •

سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشـور در نظـر گرفتـه    محور و رویکرد آینده نگر، برنامه های قابل توجهی را برای توانمندسازی، توسعه و متنوع
ـ   ن حـوزه، بـه   است و بر این اساس، ابزارهای جامعی را نیز برای نفوذ شرکت های مبتنی بر دان  و فناوری و اکوسیستم استارت آپی فعـال در ای

.بخ  های مختلف اقتصاد کشور طراحی کرده است
نی، در سلسله برهمین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزه های فعالیت اکوسیستم استارت آپی و ترویج نمونه ها و الگوهای موف  جها•

باشـد در  های ده گانه، به بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اسـت، تـا گـامی   گزارش
تـر مـورد   راستای هدایت کارآفرینان و سرمایه گذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوظهور وارد می شوند؛ چرا که حرکت به سمت حوزه هـای کم 

ـ   و رات اجتمـاعی  توجه قرار گرفته که با توجه به پتانسیل باالی کشور و ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی دان  آموخته در این حوزه هـا، دارای اث
.خواهد داداقتصادی قابل توجهی نیز می باشد، در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات مورد انتظار آن را افزای 

هـای  مسـائل و اولویـت  امید است انتشار این کتاب ها، در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دان  و فناوری اقتصاد دیجیتال برای حـل •
.های ناشی از توسعه فناوری و نوآوری، راهگشا باشدکشور و همچنین استفاده از ظرفیت ها و فرصت

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری



يتالتوسعه اکوسيستم اقتصاد دیج

تم با  متنوع سازي اکوسيس
رویکرد نيازمحور و 

محورمساله

جهت دهی خلق دانش؛ .3توانمندسازي تخصصی؛ .2ترویج و توانمندسازي عمومی؛ .1
تعامالت با شرکت هاي بزرگ و پيشگام.6تامين مالی؛ . 5شکل دهی به فضاي استارتاپی؛ .4

يتوانمندساز

توسعه زیرساخت و بهبود فضاي کسب و کار و رگوالتوري در سطح ملی؛  .1
تعامالت با نهادهاي بين المللی و گسترش بازارهاي خارجی.2 زیرساختی

و آینده محورپویاسازي و متنوع سازي اکوسيستم با رویکردهاي نيازمحور، فناورانه

ود با  تقویت اکوسيستم موج
رویکرد رگوالتوري، 
يزیرساختی و ميانجيگر

ستم  متنوع سازي اکوسي
با رویکرد فناورانه و

آینده محور

محوریت برنامه هاي ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد دیجيتال و هوشمندسازي

سه رکن اساسی  زییر   محوریت برنامه های ستاد با در نظر داشتن لزوم پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور، بر مبنای

.م  باشد
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هاي اولویتدار فعاليت ستاد، تلفيقی از رویکرد مسأله محور و رویکرد آینده نگرحوزه

ل و اولویت های ملی یکی از مهمترین انتظاراتی که می توان از اکوسیستم جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری داشت، پرداختن به مسائ

ـ  . است کل حوزه های اولویت داری که در زمره تمرکز و توجه برنامه های ستاد قرار گرفته است، شامل موارد نشان داده شـده در ش

(.شکل الف)زیر می باشد 

ی اسـت کـه   همچنین داشتن نگاه آینده نگر به منظور بهره گیری از فرصت های حاصل از توسعه فناوری ها، یکی از مهمترین موارد

زیـر نشـان   حوز های فناورانه ای که با رویکرد آینده نگر مورد توجه قرار گرفته است، در شکل. در ستاد مورد توجه قرار گرفته است

(.شکل ب)داده شده است 

بین المللی، در همچنین مسیر برنامه های ستاد، از ترویج و توانمندسازی تا  مشارکت در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تعامالت

.شکل صفحه بعد نمای  داده شده است

شکل بشکل الف
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برنامه هاي جامع ستاد در راستاي توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
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اینترنت اشياءاستارت آپ هاي حوزه ي . 4

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ4



پيشران تحول: اینترنت اشيا

توسط کوین اشتون بیان شده اما تنها در چند سال اخیر است کیه بیه ریور  یدی در دنییای     ۱۹۹۹نظریه اینترنت اشیا، برای نخستین بار در سال 

ع از ایین  فناوری ارالعات بر روی این مبحث کار م  شود و در حال حاضر اکثریت کسب و کار های دنیا در حال حرکت به سیتت اسیتداده ی وسیی   

.فناوری هستند

گاه هیای مختفیف   برنامیه هیا و دسیت   اینترنـت اشـیا  به کتک. در کل، مدهوم اینترنت اشیا اتصال هر چیزی به یکدیگر از رریق اینترنت است

ازد تا اشیا میورد اسیتداده   در واقع، اینترنت اشیا بشر را قادر م  س. تعامل و صحبت کنندبا یکدیگر و حت  انسانم  توانند از رریق اتصال اینترنت

محاسبه، دستگاه های اینترنت اشیا، سیستت  از کامپیوترها، ماشین های. خود را از راه دور و به کتک زیرساخت های اینترنت  مدیریت و کنترل کند

ر دارند و سهم قابیل  دیجیتال و مکانیک ، انسان ها و حیوانات است که هر کدام با یک کد مستقل و به عنوان یک وسیفه ی متتایز، در شبکه حضو

.تو ه  از تبادل ارالعات و رفتار و رابطه میان آنها، بدون دخالت و نظارت مستقیم انسان انجام م  شود

یاءاینترنت اش

جمعيت کره ي زمين

دستگاه هاي متصل

ي  دستگاه هاي متصل به ازا
هر نفر

دميليار6.3 دميليار6.8 دميليار7.2 دميليار7.5

ميليون500 دميليار12.5 ميليارد25 ميليارد50

0.08 1.84 3.47 6.58

2003 2010 2015 2020

عبور تعداد  
دستگاههاي  

متصل از تعداد
انسانها

12



قبل از اینترنت اینترنت محتوا اینترنت خدمات اینترنت انسان ها اینترنت اشياء

انسان به انسان “WWW” “Web 2.0” شبکه هاي اجتماعی ماشين به ماشين

تفدن

پیامک

ایتیل

ارالعات

سرگرم 

بهره وری دیجیتال

تجارت دیجیتال

اسکایپ

فیسبوک

شناسای 
ردیاب 
نظارت
اتوماسیون

سير تکامل اینترنت

ف ، تفدین ،  هتچنین اختراع تفگیرا . ظهور اینترنت یک انقالب عظیم در مورد کامپیوترها و نحوه ارتبارات آن ها ایجاد کرد

منبع مهم و عظییم  اینترنت توانست خود را به عنوان یک. رادیو و کامپیوترها نیز تحت تاثیر این شبکه  هان  قرار گرفت

العیات  مفحیق   نیز به این بانک عظییم ار مشاهیر و دانشگاه ها, کم کم صنایع . در به اشتراک گذاری منابع معرف  کند

یف  وسیع م  اینترنت امروزی یک زیر ساخت ارالعات  خ. شده و آنها نیز ارالعات  را به این شبکه بزرگ اضافه کرده اند

باشد که هدف اصف  آن نیز هتین فراهم کردن ارالعات بوده است و در اواییل هیم بیه آن شیبکه  هیان  زییر سیاخت       

فیزای  کیارای    هتانطور که در شکل قابل مشاهده است سیر تکامل اینترنت نسل بیه نسیل بیا ا   . ارالعات  گدته م  شد

.تبهبود پیدا کرده و به مرحفه ای به نام اینترنت اشیاء ختم شده که ارتباط بین هته چیز را متکن ساخته اس
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فناوري هاي مختلف ارتباطی مرتبط با اینترنت اشياء

سنسییورهای اصییف  تییرین بخیی  در
 یدول  .دتوسعه اینترنت اشیا م  باشن

مرسیوم در سنسورهای روبه رو، انواع 
را اینرنت اشیا و کاربرد و بیرد آن هیا  

.نتای  م  گذارد

14

ی  فناوری ارتباط
حداکثر بردکاربرد های کلیدیبی سیم

گذردهی
توان 

مصرفی

2G/3G/4G
هتیشگ ، نرخ دادهاتصال

باال، قابفیت تحرک
زیاد۱Gbpsترکیفوم30

NFC
بازاریاب  از رریق تفدن هتراه، 
پرداخت از رریق تفدن هتراه، 

سنسور های پوشیدن 

۱0
کم20Kbpsرسانت  مت

Wi-Fi

ف وسیفه نقفیه، خانه هوشتند، مصر

تفدن  الکترونیک ، بازاریاب  از رریق

هتراه، لوازم خانگ ، سنسورهای  

پوشیدن 

تا ۱00

متر300
300

Mbps
زیاد

Bluetooth
از بازاریاب  از رریق تفدن هتراه، پرداخت

دن رریق تفدن هتراه، سنسورهای پوشی
متر۱00تا ۱0

1Mbpsکم

ZigBee
خانه هوشتند، لوازم مصرف   

الکترونیک ، صنعت
20-250متر۱00تا ۱0

Kbps
کم

RFID
عوارض  اده ها، فروشگاههای  

هوشتند

200تا ۱0

40سانت  متر

Kbps
کم



چرخه ي ارزش اینترنت اشياء

فعاليت هاي تجاري نندسنسور ها توليد داده می ک داده ها تحت رایانش ابري
آناليز می شوند

داده ها منجر به بينش
می شوند

ــه    ــر ب ــا منج ــنش ه بي
ن تصميم گيري و اقدام کـرد 

می شود

چرخه ارزش اینترنت اشيا

میان  مدیید و   اما این ارالعیات ز متترکز است؛ بر روی تجتیع ارالعات و استداده از منابع ارالعات  مختفف اشیاء اینترنت 

ند در حالیت اییده آل   این فرآی. ارزش آفرین هستند که باعث تغییر در تصتیم گیری های آینده با هدف سودمندی بیشتر باشند

نجییره ی  ارالعات، پس از آن، م  تواند نه تنها در یک ز. باعث ایجاد ارالعات  دید م  شود و این رویه تداوم پیدا م  کند

. فرین  کندارزش خط  ارزش آفرین باشد بفکه این امکان را ایجاد م  کند تا به صورت یک فرآیند و چرخه ی دائت  ارزش آ

.ستیک  از راههای  ذب این فرآیند یک چرخه ارزش ارالعات است که مراحل  ذب گسسته اما به یکدیگر مرتبط ا

Source: Deloitte. Insight: internet of things
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ار
يلي

م
د

اتعداد دستگاه هاي متصل شده در دني

نفوذ اینترنت اشياء

شدن اینترنیت بی  سییم،    به تدریج با فراگیر. پتانسیل های اصف  و قابفیت های باالی اینترنت اشیاء، در چند سال اخیر بیشتر به چشم م  خورد

ی عالوه بیر ییک ابیزار    مدهوم اینترنت اشیاء تکامل یافت، سنسورهای قوی و پیچیده توسعه پیدا کردند و انسان ها متو ه شدند که این تکنولوژ

. عه پییدا کنید  عوامف  زیادی دست به دست هم دادند تا اینترنت اشییاء بیا سیرعت زییادی توسی     . حرفه ای، م  تواند یک ابزار شخص  نیز باشد

این . به ررز چشتگیری رشد داشته است2003هتانطور که در نتودار قابل مشاهده است تعداد دستگاه های متصل شده به اینترنت اشیاء از سال 

امر خود نشان دهنده ی میزان افزای  روز افزون توسعه ی اینترنت اشیاء در  هان م  باشد

Source: Deloitte. Insight: internet of things
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ت
بای

زا
اگ

هداده هاي ساختار یافت داده هاي ساختار نيافته

اطالعات در اینترنت اشياء

ه ایین داده هیا   ارزش واقع  اینترنت اشیاء فقط بر روی  داده ها قرار نگرفته و ارزش آن بیشتر در خدمات  است که نسیبت بی  

د ارزش ارائه م  دهد؛ محافظت از داده ها، تجزیه و تحفیل، رصد و پای  داده ها به روری که به راحتی  قابیل اسیتداده باشین    

ند و م  توان گدت که اینترنت اشیاء و کالن داده ها فقط برای استداده ی تجاری نیست. واقع  اینترنت اشیاء را نتایان م  کند

وی در حقیقت این دو فناوری پایه های کسب وکار های کوچک و متوسط  هستند که می  توانید ایین شیرکت هیا را بیه سی       

داده را کامال اینترنت اشیاء مدهوم. فعالیت های  دید و نوآورانه در حوزه های نو که قبال در آن قدم گذاشته نشده سوق دهد

.برای نسل بشر و به رور کف  تاثیر ذخیره سازی داده ها برای آینده را تغییر داده است

Source: Deloitte. Insight: internet of things
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قااروپا، خاورمیانه و آفری اآمریک یهآسیا و اقیانوس

2021-2016( ميليارد دالر)سهم هزینه ي در بازار اینترنت اشيا بر اساس منطقه 

(ميليارد دالر)حجم بازار اینترنت اشياء در جهان 

حجم بازار اینترنت اشياء

هتیانطور کیه در نتیودار    . میفیارد دالر خواهد رسید۱700به بی  از 20۱۹حجم بازار اینترنت اشیاء در سال PWCربق گزارش 

بیشترین سیهم بیازار   20۱6سال بازار اینترنت اشیاء رشد بسیار چشتگیری داشته است که در سال ۱0قابل مشاهده است در ر  

به ترتیب برای کشور های آسیای  و اقانوسیه، آمریکا و آروپا، خاورمیانه و آفریقا بوده است  

Source: PWC : internet of things
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لاتومبي فناوري،  
رسانه، 

ارتباطات

بخش 
عمومی

انرژي و ابزار تفریحات خرده فروشی معدن محصوالت صنعتی سالمت خدمات

اینترنت اشياء

نوآورانه و کیاربردی  قابفیت هایبازاربا بازار اینترنت اشیاء در هتین چند سال اخیر به بازار میفیارد دالری تبدیل شده است؛ این 

عیث  فراوان  که دارد، تو ه بسیاری از غول های فناوری و شرکت های استارت آپ  را به خود  فب کرده و هتیین امیر خیود با   

تیا انتهیای سیال    PWCربق گزارش . افزای  چشتگیر میزان سرمایه گذاری در بخ  های مختفف اینترنت اشیاء شده است

.درصد شرکت های خودروساز در حوزه اینترنت اشیا سرمایه گذاری کنند8۱میالدی،  انتظار م  رود که 2020

Source: PWC : internet of things
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Source: PWC : internet of things

سهم جهانی از پروژه هاي اینترنت اشياء

ن سهم قاره های مختفف از پروژه های اینترنت اشیاء نشان دهنده ی این اسیت کیه در قیاره ی آمریکیا ایی     PWCربق گزارش 

.حجم سرمایه گذاری از بقیه ی نقاط دنیا بیشتر است پس از آن به ترتیب اروپا و آسیا قرار دارند
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ه  
دج

بو
(

الر
 د

رد
ليا

مي
)

بودجه ي ساالنه

ميزان سرمایه گذاري خطرپذیر

ط میزان سرمایه گذاری خطر پذیر در حوزه ی اینترنیت اشییاء و دریافیت سیرمایه توسی     Venture Scannerربق گزارش 

.میفیارد رسیده است25به بی  از 20۱8استارت آپ های این حوزه در سال 
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ترنت اشياءسرمایه گذاران خطر پذیر با بيشترین ميزان سرمایه گذاري در استارت آپ هاي حوزه ي این

شرکت های مو ود در نتودار بیشترین تعدادسرمایه گیذاری بیر روی اسیتارت آپ هیای     Venture Scannerبر اساس گزارش 

.حوزه ی اینترنت اشیاء در دنیا دارند

یر
پذ

طر 
 خ

ن
را

ذا
ه گ

مای
سر

استارت آپ هاي حوزه اینترنت اشياء
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چالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه اینترنت اشياء

1

2

ع آوری استفاده از فناوری  و خلق روش های نوآورانه برای رصد تجهیزات و وضعیت های مختلف با کمک سنسورها و جم
داده ها به منظور بهبود فرایندهای تصمیم گیری

4

3

به منظور توسعه خدمات اینترنت اشیا و افزایش امنیت آنبسترهایی ایجاد 

 ها با هدف توسعه رباتیک با کاربردهای مختلف به منظور انجام فرایندها و کارهای مختلف و خودکار سازی آن
سازی فعالیت هابهینه

استفاده از ابزارهای پوشیدنی و کمک ابزارها به منظور تسهیل شرایط زندگی برای انسان
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:1فرصت/چالش

استداده از سنسور های 
حرکت  و دوربین ها برای
کنترل، حداظت و رصد

ا به کارگیری سنسور ه
برای کاه  مصرف 
انرژی و صرفه  وئ 

:راهکار

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

:مخاطب

استداده از سنسور ها برای
دریافت ارالعات و تجزیه  
تحفیل آنها با هدف بهبود
روش های تصتیم گیری

124

سنسور های رصد و پایش و جمع آوری اطالعات-1

عتوم مردمکسب و کارها

استداده از سنسور ها به 
منظور هوشتند سازی 

محیط های خانگ ، اداری و 
تجاری

35

دف استداده از سنسور ها با ه
افزای  کیدیت آموزش و
ایجاد سرگرم  برای  

کودکان

استفاده از فناوری  و خلق روش های نوآورانه برای رصد تجهیزات و وضعیت های 
یم گیریمختلف با کمک سنسورها و جمع آوری داده ها به منظور بهبود فرایندهای تصم

نهادهای دولت  و ارگان های نظام 

24



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:2فرصت/چالش

عینک های هوشتند مجهز  
به دستیاران صوت  و 
وده قابفیت های واقعیت افز
دگ برای تسهیل شریط زن

استداده از لباس های 
ی  هوشتند و بارکد ها برا
دریافت ارالعات  
و فیزیک  بدن انسان

ارالعات محصوالت 

:راهکار

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

:مخاطب

استداده از ساعت ها و 
زیور آالت هوشتند به  
منظور پای  وضعیت 
یط   ستان  و تسهیل شرا

زندگ 

124

تجهییزات پوشیدنی و کمک ابزار ها-2

عتوم مردمکسب و کار ها

استداده از پد های هوشتند برای  
نظارت دائت  بر وضعیت سالمت

بیتاران

3

شرایط استفاده از ابزارهای پوشیدنی و کمک ابزارها به منظور تسهیل
زندگی برای انسان
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:3فرصت/چالش

استداده از ربات های  
هوشتند کوچک برای  
مصارف آموزش  و خدمات 

استداده از پهپاد ها 
برای رصد محیط و 
دسترس  به محل های

صعب العبور

:راهکار

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

:مخاطب

استداده از ربات های 
هوشتند برای انجام 
وظایف انسان  در 

محیط های تجاری، اداری 
و مسکون 

124

ربات ها و پهپاد ها-3

عتوم مردمکسب و کار ها

رای  استداده از ربات های پفیس ب
کاه  تفدات و آسیب های  

انسان   

3

کارهای توسعه رباتیک با کاربردهای مختلف به منظور انجام فرایندها و
سازی فعالیت هامختلف و خودکار سازی آن ها با هدف بهینه

نهادهای دولت  و ارگان های نظام 
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:4فرصت/چالش

هوشتند سازی و ارتقاء  
ت  امنیت شبکه ی اینترن
ن و اشیاء به کتک بالکچی

فناوری های از این دست

توسعه ی زیر ساخت های  
ماهواره ای برای دسترس 
یاء  به فناوری اینترنت اش

در هته ی نقاط کره ی 
زمین

:راهکار

:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

:مخاطب

تحقیق و توسعه در حوزه ی
تیاب  اینترنت اشیاء برای دس

ریهتگان  راحت به این فناو

124

خدمات پشتیبانی و توسعه زیرساخت های اینترنت اشیا-4

عتوم مردمکسب و کار ها

ته توسعه ی باتری های پیشرف
برای دائت  کردن فعالیت 
ه  سنسور های اینترنت اشیاء ب
کتک روش های نوین شارژ 

باتری

3

امنیت ایجاد بسترهای به منظور توسعه خدمات اینترنت اشیا و افزایش
آن

نهادهای دولت  و ارگان های نظام 
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نهاد های دولتی و ارگان ها

عه  خدمات پشتیبانی و توس
یازیرساخت های اینترنت اش

مصرف کنندگان نهایی کسب و کار ها

دسته بندي استارتاپ هاي فعال در حوزه اینترنت اشيا بر حسب مخاطب
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حوزه کاربردي استارتاپ هاي فعال در حوزه اینترنت اشيا

سنسور های رصد و پایش
و جمع آوری اطالعات

ر هاابزاپوشیدنی تجهییزات و کمک 

ربات ها و پهپاد ها

سعه  خدمات پشتیبانی و تو
زیرساخت های اینترنت  

اشیا

یزات یا این بخ  از دسته بندی، استارت آپ های که فرایند کاری آن ها هوشتند کردن تجه
تولید دستگاه هیای  بیه منظیور مانیتورینیج و  تیع آوری ارالعیات  هیت بهینیه سیازی         

.م  شودتصتیم گیری در صنایع مختفف م  باشد، را شامل 
1

2

3

4

د کیه ایین   می  باشین  فعال در این حوزه استارت آپ ها بیشتر در زمینه ی تجهیزات پوشیدن  
سهیل از این وسایل م  توان برای ت.م  باشد... موارد شامل لباس ها و لوازم  مانند ساعت و

.استداده کرد... شرایط زندگ  روزمره، پای  سالمت  مدیریت منابع انسان  و

تتیام   بیه ریور کفی    . بخ   دای  ناپذیر فناوری اینترنیت اشییاء اسیت   رباتیک حوزه ی 
کیار هیای   ربات ها به اینترنت اشیاء متصل هستند و برای تتیام  فرآینید هیای تولیید و ییا     

خدمات  از آنها استداده م  شود
عنیوان  پهپادها امروزه نق  پررنگ  در صنایع و زندگ  انسان ها دارند و باید از آن های بیه 

.نام بردیک حوزه اصف  در توسعه صنعت اینترنت اشیا 

  نظییر  استارت آپ ها در این بخ  بیشتر در توسعه ی زیرساخت اینترنیت اشییاء و خیدمات   
ناسب برای روالن  کردن عتر سنسور ها و تسهیل در توسعه اینترت اشیاء ، ایجاد شرایط م

.فعالیت م  کنند... استداده از این فناوری، بهبود امنیت و 
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ربات ها و پهپاد ها

خدمات پشتیبانی و توسعه زیرساخت های اینترنت اشیا

سنسور های رصد و پایش و جمع آوری اطالعات تجهییزات و کمک پوشدنی
ابزار ها

دسته بندي استارتاپ هاي فعال در حوزه اینترنت اشيا بر حسب حوزه کاربردي

1 23

4
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ءحوزه ي اینترنت اشيااستارت آپ هاي -4

رصد و پایش و جمع آوري اطالعاتسنسور هاي 4-2





https://rachio.com/ هوش مصنوع ، اینترنت اشیا، اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

خانواده ها:گروه مخاطب

Rachio:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

کنترل کننده هوشتند آبیاری:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر20.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

Rachio و داشـبورد  کنترل کننده هوشمند آبیاری همراه با نرم افزار مبتنی بر ابـر سازنده

شیرکت  ایین . تمرکز این شرکت بر بهبود مصـر  آب خـانگی اسـت   . مبتنی بر وب هست

تری را از رریق هوشتند پخ  آب است که مشتریان را قادر م  سازد تا نتایج بهتر و هزینه کتکنترل کننده

ن تفدن هوشتند مانیتورینج خودکار شرایط آب و هوای ، سازگاری با مشخصات حیاط کاربر، از رریق اپفیکیش

سیتم آبییاری    ایگزین  عبه کنترل  فعف  و قدیت  کاربر م  شود و با مدرنیزه کیردن سی Iro. داشته باشند

 Appleایین سیسیتم بیا آمیازون الکسیا،      . باعث صرفه  وی  در زمان، مقدار آب مصرف  و هزینه م  شود

Homekit ،دستیار گوگل ،nest ،IFTTT وSmartTHings میلیون 34تاکنون . نیز کار م  کنید

.صرفه جویی شده استRachioگالن آب توسط انجمن

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات

33

۱چال  فرصت شتاره 



:توضیح

www.smartfenestra.com اینترنت اشیا، اپفیکیشن موبایل

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خانواده ها،ادارات:گروه مخاطب

fenestra:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

اپنجره هوشتند تصدیه کننده هو:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱.5:هکل سرمایه  تامین شد

--:آخرین نوع تامین سرمایه

. ته اسـت این شرکت، به تصفیه هوای محیط داخل با استفاده از پنجره هوشمند پرداخ

سیته کیردن   این دستگاه سازگار با محیط زیست با متصل شدن به پنجره ها م  توانید بیه وسییفه بیاز و ب    

تازه به خودکار انها در زمان مناسب و متناسب با کیدیت هوای محیط، عالوه بر تصدیه هوا و ورود هوای

هدف این . دمحیط و  ابه  ای  هوا بین محیط بسته و باز، به  فوگیری از هدررفت انرژی نیز کتک  نتای

راسیتا  شرکت کاه  آلودگ  از منافذ ورودی هوا به داخل خانه م  باشد و با پنجره اولین گام را در ایین 

نتقیال  را هم به افراد خانیه ا ... این پنجره م  تواند ارالعات  هم چون دما، میزان آلودگ  و . برداشته است

دهد

:فناوری های کلیدی

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات

34

۱چال  فرصت شتاره 



:توضیح

https://www.smartfrog.com/en-ir/

Smartfrogنازل یک شرکت توسعه دهنده ی دوربین های مدار بسته برای نظارت بر م

وچک و این شرکت به دلیل اندازه ی بسیار کدوربین های. و ساختمان های تجاری است

ین  ایین دوربی  . امکانات بسیاری که ارائه  می دهد بسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     

ت ارتباط صیوت   قابفیت های  مانند دوربین شب، سنسور های حرکت  که از دزدی  فوگیری م  کند، قابفی

ند کیه بیا   هتچنین این دوربین ها به فناوری اینترنت اشیاء مجهز هست. داراسترا ... به صورت دو ررفه و

وربیین بیه   اپفیکیشن موبایل قابل دسترس  از راه دور است و کاربر می  توانید از تتیام  امکانیات ایین د     

.وسیفه ی تفدن هتراه استداده کند

اینترنت اشیاء،:فناوری های کلیدی

20۱4:سال تاسیس

ایرلند:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Smartfrog:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

IOTدوربین های هوشتند مجهز به :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر32:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات

35

۱چال  فرصت شتاره 



:توضیح

www.qarnot.com اپفیکیشن موبایل، اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

ایالت متحده:موقعیت جغرافیایی

خانواده ها و دفاتر اداری:گروه مخاطب

Qarnot:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بخاری دیجیتال  هوشتند:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون یورو4.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

ـ ، رادیاتوریکطراحی این شرکت با  رای از گرمای تولید شده از رایانه های در حال کار ب

تال  هوشتند این دستگاه یک بخاری دیجی. گرم کردن محیط داخلی ساختمان استفاده می نماید

ده،  هت استداده بدون نیاز به فن خنک کننکارراو متصل به اینترنت است که گرمای تولیدی رایانه درحال 

ازهیای  این دسیتگاه قیادر اسیت بیدون تولیید گ     . مجدد به عنوان انرژی سبز در دستگاه به  ریان م  اندازد

ر هتچنین یک برنامه نرم افیزاری قابیل نصیب بی    . مترمربع را گرم نتاید۹0تا 45گفخانه ای یک ساختتان 

روی تفدن هتراه، شخص را قادر م  سازد که سیستم گرمایشی  خانیه را میدیریت کیرده و در یه حیرارت      

. تان را نیز  دارددستگاه را به صورت کنترل از راه دور تغییر دهد که قابفیت ادغام با سیستم مدیریت ساخت
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:توضیح

www.commandcenterconcrete.com اینترنت اشیا ، اپفیکیشن موبایل، ساخت و ساز هوشتند:فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

ایالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

پیتانکاران :گروه مخاطب

 COMMAND Center:نام شرکت
Concrete

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سنسور  نظارت بر خواص بتن:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

اسـت کـه بـرای انـدازه گیـری و ثبـت      سنسـورهایی این شرکت ارائه دهنده ابزار و 

سنسیورهای  .بتن، محاسبه بلوغ و ارزیابی استحکام آن استفاده می شوددمایتاریخچه 

COMMAND Center  به یک ماژول و سنسور قابل استداده مجدد(SRM)  متصل م  شیوند

که داده ها را از هرمکان  به خصوص مکان های سخت و غیر قابیل دسیترس  تیع آوری می  کننید و      

انتقال م  دهد و یا داده ها را به صورت محف  بیرای انتقیال   iOSسپس  از رریق بفوتوث به اپفیکیشن 

و با این برنامه م  توان داده های سنسیور را در زمیان واقعی  مشیاهده و  تجزییه     .  بعدی ذخیره م  کند

شین  استداده از ایین اپفیکی با. به اشتراک گذاشتDropboxتحفیل کرد و هتچنین از رریق ایتیل یا  

بیه   iOSفایل های ایجاد شده در برنامه . حرفه ای ایجاد کرد PDFهایگزارش هتچنین م  توان 

.رور کامل با نرم افزار تحت ویندوز این شرکت سازگار است

فروش مستقیم

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات

-

-

-
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:توضیح

www.smappee.com نرم افزار/ اینترنت اشیاء، پفتدرم آنالین :فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

بفژیک:موقعیت جغرافیایی

خانگ :گروه مخاطب

 COMMAND Center:نام شرکت
Concrete

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سنسور  نظارت بر خواص بتن:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

خته که بـا  افزار وابسته به آن پردااین شرکت به توسعه نوعی ابزار اندازه گیری و نرم

دی هـا بـه آگـاهی و هوشـمن    گیری میزان انرژی مصرفی یا تولیدی در ساختماناندازه

و نیرم  ییری  ابزارهای اندازه گبه وسیفه . نمایدبیشتر کاربران در مدیریت انرژی و آب کمک می

ه هیا بیه هتیراه هزینیه بی     شود و انیرژی مصیرف  آن  افزار مربوط به آن تتام لوازم برق  منزل مانیتور م 

ربوط تواند در هر کجا که باشد ارالعات مگیرد و کاربر م در اختیار کاربر قرار م  real-timeصورت 

وشتند خیود  های خورشیدی در منزل را بر روی گوش  هبه میزان انرژی مصرف  یا تولید شده توسط پنل

.مشاهده نتاید

فروش مستقیم

-

میفیون دالر۱6,7

20۱2
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:توضیح

https://www.tado.com/en/

Tado     یک شرکت توسعه دهنده ی تهویه های هوشمند خـانگی اسـت کـه در مصـر

ـ   . انرژی صرفه جویی بسیاری می کند وص این دستگاه ها مجهز به سنسـور هـای مخص

هویـه ی  هستند که با ورود اولین فرد به خانه فعالیت را شروع و با خروج اخرین فـرد ت 

عییت  هتچنین به صورت خودکار با برس  وضیعیت هیوا در روز نسیبت بیه موق    . هوا را قطع می کنند

ندی هوشیتند  این دستگاه ها دارای قابفیت زمانب.  غرافیای  کاربر در ه ی حرارت منزل را تنظیم م  نتاید

.  کنید ییر  نیز هستند که باعث م  شود در رول ساعات روز نسبت به تغیییرات دمیا، دمیای خانیه نییز تغی     

ن اپفیکیشین بیا   ایی . هتچنین قابفیت روشن شدن و تغییرات از رریق اپفیکیشن موبایل را نیز دارا هسیتند 

 تع آوری داده ها میزان صرفه  وی  در انرژی و مواردی مانند میزان انرژی مصرف  و مدت زمان روشین 

. در اختیار کاربر قرار م  دهند... بودن و

یشن موبایلاینترنت اشیاء، یادگیری ماشین ، سنسور هوشتند، نرم افزار و اپفیک:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

آلتان:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Tado:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تهویه ی هوا هوشتند:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱۱۱.3:هکل سرمایه  تامین شد

 Secondary:آخرین نوع تامین سرمایه
Market

فروش مستقیم
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:توضیح

https://www.enlightedinc.com/

Enlighted  ربری استارت آپی فعال در حوزه ی اینترنت اشیاء برای ساختمان ها بـا کـا

5این شرکت سنسور های هوشمندی توسعه مـی دهـد کـه مجهـز بـه      . تجاری است

ار ایین  نحیوه ی کی  . سنسور استیک سنسور دما، میزان نور، حرکت، انرژی و بلوتوث در 

اینترنیت اشییاء   Gatewayسنسور ها به این شکل است که پس از نصب در محل مورد نییاز بیه ییک    

مثیال  بیه عنیوان  . متصل م  شود و پس از آن از داخل نرم افزار مخصوص این شرکت قابل کنترل است

زان نیور در  م  توان برای میزان نور مو ود در محیط اندازه ای تعیین کرد که این سنسور ها به نسیبت میی  

هتچنین . دکننروز و شب  وری تنظیم شوند که در شب ها چراغ ها نور بیشتر و در روز نور کتتری سارع 

فییت هیای   این شرکت به دلیل قابسنسور های. هتین موضوع برای میزان دمای محیط نیز صدق م  کند

. استداده م  شودAT&Tباالی  که دارند توسط کتپان  های معتبری هتچون 

اینترنت اشیاء، اپفیکیشن موبایل و نرم افزار:فناوری های کلیدی

200۹:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

ساختتان های تجاری و خدمات :گروه مخاطب

Enlighted:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای ساختتان های IOTتوسعه ی :خدمت/محصول
تجاری

:حوزه فعالیت

میفیون دالر80.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم
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:توضیح

https://www.nimasensor.com/

Nima توسـعه مـی دهـد کـه مـواد     را سنسور هایییک شرکت دان  بنیان است که

ه به عنیوان مثیال اگیر فیردی بی     . تشکیل دهنده ی موجود در خوراکی ها را تشخیص می دهد

تگاه گفوتن حساسیت داشته باشد میزان انیدک  از غیذای  را درون کپسیول هیای مخصیوص ایین دسی       

ر م  گذارد و داخل آن قرار م  دهد؛ پس از گذشت زمان کوتاه  ارالعات مواد تشکیل دهنده ی مو ود د

اربر داخل غذا را به وسیفه ی نرم افزار مخصوص آن نتای  م  دهد و در صورت و ود گفوتن آن را بیه کی  

  برنامه ریزی کرد تا فردی کیه بیه میواد غیذای    روری هتچنین م  توان این دستگاه را . هشدار م  دهد

ایین  . خاص  حساسیت داشته باشد در صورت و ود آن میاده در غیذا آن را بیه کیاربر هشیدار می  دهید       

.م  شوندسنسور ها مجهز به اینترنت اشیاء هستند و از رریق اپفیکیشن مخصوص موبایل کنترل

اینترنت اشیاء، اپفیکیشن موبایل و نرم افزار:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Nima:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 دهنده ی  دستگاه شناسای  مواد تشکیل:خدمت/محصول
مواد غذای 

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱3.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم
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:توضیح

www.drivefactor.com

ه ضـبط  این شرکت داده های رانندگی و تجزیه و تحلیل آن ها را با استفاده از دسـتگا 

ـ   ایین  . ودداده ها فراهم می کند که با یک پروفایل خصوصی برای راننده یکپارچه مـی ش

ه صیرفه در  شرکت این امکان را فراهم م  کند تا شرکت های بیته، قادر به صرفه  وی  سریع و مقرون ب

فی  بیرای ارزییاب     تخدیدات پیشنهادی  به مصرف کنندگان خود باشند و هتچنیین ییک پشیتیبان  تحفی   

ا رعاییت  این شرکت  هتچنین مصرف کنندگان را قادر م  سازد تیا بی  . دقیق تر نرخ ریسک ارائه م  دهد

خود را  ایجیاد  DriveFactor، امتیاز منحصر به فرد ایتنایتن  حین رانندگ  و عادت های رانندگ  

م  توانند تخدیف های بزرگ در بیتیه خیودرو   DriveFactorمصرف کنندگان با باالترین امتیاز. کنند

ییه خیود و ییک    در واقع با استداده از  یک دستگاه ضبط داده، رانندگان به وسییفه نقف . خود دریافت کنند

ییاز  وبسایت خصوص  وصل م  شوند که عیادت هیای راننیدگ ، مسییرها، توصییه هیای بهبیودی و امت       

DriveFactorمنحصر به فرد آن ها را نشان م  دهد.

IOT/ آنالین /پفتدرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بیته ، رانندگان:گروه مخاطب

DriveFactor:نام شرکت

فروش مستقیم خدمات:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تحفیل رفتار رانندگ  افراد:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر6.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series Unknown:آخرین نوع تامین سرمایه
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ل

:توضیح

www.weft.com

و weftاین شرکت به مشتریان خود این امکان را می دهد که بـا اسـتفاده از پلتفـرم     

ـ   ود سنسورهای آن در هر لحظه تنها با کمک موبایل از مکان دقی  محموله ارسـالی خ

پی  روی اگاهی یابند و مسیر طی شده آن را ردیابی کرده و مسیر آینده و برنامه زمانی

ا م  تواننید  با تو ه به تجزیه تحفیل های که این پفتدرم به شرکت ها م  دهد، آن ه. آن را مشاهد کنند

و سنسیورهای ایین شیرکت و سنسیور هیای      weftاز رریق پفتدرم .بپردازندبه برنامه ریزی کارآمدتر

را داراسیت، ایین مجتوعیه     EPR  , CRMسرویس دهندگان دیگر که قابفیت هتاهنگ  با سیستم های 

ای  کیرده و  دست به تجزیه تحفیل داده ها زده و با ترکیب داده های تاریخ  ، تنگناهای احتتال  را شناسی 

. پیشنهادات الزم را  هت دوری از این تنگناها ارائه م  دهد

اپفیکیشن تفدن هتراه  / اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا :موقعیت جغرافیایی

شرکت های /مشتریان نهای :گروه مخاطب
فروشگاه ها/پخ 

:نام شرکت

فروش ارالعات و واسطه گری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ای استداده از سنسور و نرم افزار بر:خدمت/محصول
ردیاب  کاال

:حوزه فعالیت

میفیون دالر 3:هکل سرمایه  تامین شد

SEED:آخرین نوع تامین سرمایه

weft

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات

43

۱چال  فرصت شتاره 



:توضیح

www.metromile.com

حـول  این شرکت صدور بیمه خودرو را از طری   مدل پرداخت بیمه به ازای هر مایل مت

از ای برای مدیریت ریسک ایجیاد کیرده اسیت؛   هوشتندانههایدر واقع این استارت آپ  راه. کرده است

ه از ماشین، ارائه  تفه ارائه بیته خودرو مقرون به صرفه، قیتت شداف بر اساس میزان کیفومتر استداده شد

قفییه از ررییق   استداده از ماشین و دسترس  سریع به تشخیص  زئیات وسیایل ن سازیها برای بهینهداده

در سراسر ایاالت متحده گسترش یافته و در حیال حاضیر در اختییار   Metromile. اپفیکیشن رانندگ 

مشتریان  کیه از ایین   . سترانندگان کالیدرنیا، ایفینوی، اورگان، نیو رس ، پنسیفوانیا، ویر ینیا و واشنگتن ا

.کنندم  وی دالر در سال صرفه500کنند، به رور متوسط بیته استداده م 

اینترنت اشیا/ اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

رانندگان:گروه مخاطب

Metromile:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پرداخت بیته خودرو بر اساس هر :خدمت/محصول
مایل رانندگ 

:حوزه فعالیت

میفیون دالر2۹5.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه
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https://dynniq.com/

Dynniq      ایـن . یک استارت آپ توسعه دهنـده ی پلتفـرم هـای اینترنـت اشـیاء اسـت

توسعه داده است که به افـرادی  CrossWalkاستارت آپ اخیرا یک اپلیکیشن به اسم 

که دارای محدودیت های حرکتی هستند اجازه می دهد که بـه راحتـی از خیابـان هـای     

دگ  مجهز نحوه ی کار این برنامه به این صورت است که چراغ های راهنتای  و رانن. شلوغ عبور کنند

داده از شده به سنسور های  که پیاده رو را اسکن م  کننید و اگیر فیردی را پییدا کننید کیه در حیال اسیت        

م م  کند تا اپفیکیشن این شرکت است با اسکن محیط و میزان ماشین های مو ود چراغ ها را  وری تنظی

مییزان  . رعت اینگونه افراد بتوانند به راحت  از خیابان عبور کنند؛ حت  مدت زمان چراغ را نسیبت بیه سی   

رکت در کنیار  ایین شی  . محدودیت حرکت  فرد نیز تنظیم کرده تا اینگونه افراد به هیچ مشکف  بر نخورند

اء در حیوزه ی  این اپفیکیشن خدمات سنسوری پارکینج ها  برای پارک ماشین ها و خدمات اینترنیت اشیی  

. انرژی نیز ارائه م  دهد

اینترنت اشیاء، اپفیکیشن موبایل و نرم افزار:فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

معفولین حرکت :گروه مخاطب

Dynniq:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

توسعه ی سنسور های چراغ های :خدمت/محصول
راهنتای  برای عابرین

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

-----:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک
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:توضیح

https://www.tiggly.com/ پفتدرم آنالین، اپفیکیشن موبایل، اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

نیویورک، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کودکان :گروه مخاطب

Tiggly:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

   بازی های نرم افزاری و ابزار فیزیک:خدمت/محصول
مرتبط با آن

:حوزه فعالیت

میفیون دالر5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

قریبا بیه  امروزه بازی با ابزار و ا سام فیزیک  بسیار محدود شده است و بازی های آموزش  ت

ارتباط بین Tigglyبازی های نرم افزاری شرکت  . فضای مجازی خالصه شده انید 

کی   ابیزار فیزی . بازی های مجازی خود و ابزار فیزیکی را برقرار سـاخته اسـت  

خوانیده  بازی های این شرکت به نحوی رراح  شده اند که از رریق صدحه نتای  تبفت هیا 

م  شود و امکان استداده از این ابزار را در حین ا یرای بیازی هیای نیرم افیزاری خیود را در       

.اپفیکیشن موبایل و پفتدرم آنالین از رریق اینترنت اشیا مهیا م  سازد

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات
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http://www.connectedstore.com/

CloudTags       یک استارت آپ در زمینـه ی معرفـی  محصـوالت فروشـگاه  هـای خـرده

بـر روی  Pop-Upsفروشی و برند ها است که بدون نیاز به اپلیکیشـن و بـه صـورت    

یـا قصـد   تمامی لوازم متصل به اینترنت افرادی که در نزدیکی فروشـگاهی هسـتند و  

رم افیزار  ایین نی  . خرید دارند ظاهر می شود تا محصوالت فیزیکی آنها را به نمای  بگذارد

دحه این ا ازه را به مشتریان م  دهد بدون ورود به وبسایت فروشیگاه محصیوالت فیزیکی  را روی صی    

یید آن اقیدام   وسیفه ی الکترونیک  خود بدون نیاز به نصب اپ خاص ،مشاهده کنند و ییا حتی  بیرای خر   

د به به این صورت است که افرادی در نزدیک  محل فروشگاه ها هستنPop-Upنحوه ی کار این . کنند

را دریافت م  کننید و فروشیگاه هیا    Pop-Upsاین ”sonic frequency sound“وسیفه ی یک 

این اسیتارت آپ  . ثبت نام کنند... م  توانند برای استداده از این قابفیت به صورت روزانه، هدتگ ، ماهانه و

.هتکاری م  کندTimberlandبا برند های معتبری مانند 

اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

فروشگاه های خدمات :گروه مخاطب

CloudTags:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ه  ارتباط فروشگاه ها و مشتریان ب:خدمت/محصول
Pop-Upکتک 

:حوزه فعالیت

میفیون دالر5.6:هکل سرمایه  تامین شد

 Early Stage:آخرین نوع تامین سرمایه
Venture

حق اشتراک
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www.io-sat.com

io-sat      ر یک شرکت فعال در حوزه ارائه خیدمات و پشیتیان  از شیرکت هیای فعیال د

.حوزه استخراج و اکتشاف معدن م  باشد 

نسور ها و این شرکت با استفاده از فناوری خود که مبتنی بر استفاده از س

وری و اینترنت اشیا، پردازش فضای ابری و ماهواره ها می باشد به جمع ا

بـا اسـتفاده از   io-satانتقال لحظه ای داده ها به مشتریان می پـردازد،  

ات اب و کوچکترین تغییرات محیطی در سایت معدن ، از تغییرسنسورها

رصد کـرده و داده هـای  لحظه را در ... هوایی تا لرزه های بسیار خفیف و 

ه را جمع آوریی نموده و در لحظه به انتقـال و پـردازش داد  آن مربوط به 

.  های دریافتی می پردازد

پردازش ابری ، اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

20۱4:سال تاسیس

شیف :موقعیت جغرافیایی

شرکت های فعال در اکتشاف و :گروه مخاطب
استخراج صنایع معدن 

Io-sat:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سنسورهای  تع اوری داده های :خدمت/محصول
محیط 

:حوزه فعالیت

........:هکل سرمایه  تامین شد

...........:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک
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https://greencitysolutions.de/en/

Green City Solutionهوا یک استارت آپ فعال در زمینه ی محیط زیست و پاکیزگی

هوای آلـوده ی محـیط اطـرا  را    Citytreeاست که به وسیله ی دستگاه هایی به اسم 

خصیوص  نحوه ی کار این دستگاه ها به این صورت است که با سنسیور هیای م  . جذب و فیلتر می کند

و ود آن میزان گاز های ناسالم در محیط ارراف را دریافت و پس از آنالیز آن، متناسب با درصد آلودگ  م

ستگاه ها در رول این د. شروع به فعالیت م  کند؛ هر چه میزان گاز ها بیشتر باشد سریع تر فعالیت  م  کند

. ار می  کننید  سال بی  از چند ساعت نیاز به فعالیت های تعتیر و نگه داری ندارند و با انرژی خورشیدی ک

ر ها تن گاز مونوکسید کربن را دارند و در نقاط مختفف شه230هتچنین این دستگاه ها قابفیت  تع آوری 

مجهیز هسیتند و   تتام  این دستگاه ها به سنسور های اینترنت اشییاء پیشیرفته  . به راحت  نصب م  شوند

.ارالعات بسیاری در اختیار شهرداری ها قرار م  دهند

اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱4:سال تاسیس

آلتان:موقعیت جغرافیایی

شهرداری ها و محیط زیست:گروه مخاطب

Green City Solutions:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای پاکسازی هواIOTتوسعه :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

هزار دالر8۱.6:هکل سرمایه  تامین شد

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم
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https://fieldintech.com/

FieldIn   و یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت اشیاء بـرای مقاصـد کشـاورزی

ور هـای  پرورش گیاهان است که تمامی دستگاه ها و ماشین آالت کشاورزی را به سنس

دیریت این سنسور ها برای مدیریت آفیت هیا، میدیریت کشیت و می     . اینترنت اشیاء مجهز می نماید

ور هیا  پیس از نصیب سنسی   . برداشت محصوالت استداده م  شوند که یک مزرعیه را هوشیتند می  کننید    

، ارالعیات آفیت هیا  ارسال م  شوند و ارالعات الزم نظیر خطرات آنالیزینرم افزارداده های آنها به یک 

دکار نییز  در اختیار کشاورزان قرار م  دهد؛ به عالوه در فعالیت های  مانند آبیاری و سم پاش  خو... خاک و

کیه بیه شیبکه     موبایل نییز توسیعه داده اسیت   اپفیکیشنشرکت یک هتچنین این . قابل استداده هستند

رالعات و ابررس  متصل شده و م   توان در آن وضعیت بفوک های درختان و محصوالت کاشته شده را 

.کندالزم را برای هر روز کسب 

اینترنت اشیاء، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:موقعیت جغرافیایی

صنعت کشاورزی:گروه مخاطب

FieldIn:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

IOTهوشتندسازی مزرعه به وسیفه ی :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر6:هکل سرمایه  تامین شد

Convertible Note:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک 
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https://www.cowlar.com/

Cowlar  صـرا  یک شرکت توسعه دهنده ی سنسور های اینترنت اشیاء اسـت کـه منح

سنسور ها کیامال  این.  برای دام هایی که محصوالت لبنیاتی تولید می کنند استفاده می شود

سییم  ماه یکبار نیاز به تغییر باتری دارند و از فنیاوری بی 6ضدآب و برای محیط بیروی ساخته شده و هر 

والت آنها را تغییرات در دمای بدن دام ها، سالمت  و میزان تولید محصکرده و برای انتقال داده ها استداده 

راه ییا ییک   کاربران م  توانند به چندین روش از  تفه به صورت پیام روی تفدن هتی . م  گیردتحت نظر

اربران بیرای  ک. کنند و به رور مداوم دسترس  داشته باشندرا بررس  دام هاآنالین وضعیت تتام داشبورد

مکانات ارائیه  استداده از این سنسور باید مبفغ  را برای سخت افزار آن و به صورت ماهانه مبفغ  را برای ا

.شده پرداخت کنند

هوشتندسنسور های، اشیاءاینترنت :فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Cowlar:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای IOTتوسعه ی ابزار مجهز به :خدمت/محصول
دام های لبنیات 

:حوزه فعالیت

هزار دالر50:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک
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www.giatecscientific.com اینترنت اشیا،  ساخت و ساز هوشتند،  اپفیکیشن موبایل :فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

پیتانکاران :گروه مخاطب

Giatec:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سنسور نظارت بر خواص بتن:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر2.4:هکل سرمایه  تامین شد

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه

ایجاد انقالب در صنعت بتن با ا رای فناوری های هوشتند است که خیواص Giatecچشم انداز شرکت

رکت این ش. بتن را نظارت و داده ها را در رول رراح ، تولید، تحویل و خدمات تجزیه و تحفیل م  کنید 

مبتنـی بـر   با ترکیب سنسورهای بی سیم بتن و برنامه های تلفن همراه، تکنولوژی هـای 

IoT     ایین  . هوشمند را برای نظارت بر خواص بتن در زمـان واقعـی توسـعه داده اسـت

ه را در محیل  تکنولوژی ارالعات حیات  را به پیتانکاران ارائه م  دهد تا بتوانند تصتیتات کارآمد و آگاهانی 

نولیوژی  این شیرکت هتچنیین تک  . کار اتخاذ کنند که در نهایت به صرفه  وی  در زمان و پول م  انجامد

را برای تجزییه و تحفییل کیارای  بیر اسیاس دوام میواد بتنی  و        ( NDT)های پیشرفته تست غیر مخرب 

تیا  ایین محصیوالت بیه مهندسیین کتیک می  کنید       . ارزیاب  شرایط دقیق زیرساخت ها توسعه داده اسیت 

ی و زیرساخت های عتران  خود را مدیریت نتاید و به آنها ا ازه دهد برنامه های تعتیر و نگهداری، نوسیاز 

.عتفیات  ایگزین  را به رور موثر تر برنامه ریزی کنند فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات
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WWW.prysmex.com

PRYSMEX یع م  پردازدشرکت  است که به توسعه و استداده از اینترنت اشیا در صنا.

اه هیا و وسیایل   این شرکت با استداده از فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن در دستگ

داده از مختفف در صنایع بالغ ماند معدن و  تع آوری لحظه ای داده ها و ترکیب آن با اسیت 

فعیال در  اپفیکیشن های مختفف و نرم افزارهای مدیریت  این امکان را برای شرکت های

و داشیته باشیند  فرآینیدها  تا نظارت و کنتیرل  یامع  بیر روی    م  آورداین حوزه فراهم 

.بتوانند بازده ، کیدیت و ایتن  کار را افزای  دهند 

اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

مکزیک :موقعیت جغرافیایی

شرکت های فعال در حوزه معدن:گروه مخاطب

PRYSEXM:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

اینترنت اشیا و نرم افزارهای :خدمت/محصول
مدیریت  در معادن

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

..............:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات
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:توضیح

https://www.nowi-energy.com/

Nowi   ـ اوری یک شرکت توسعه دهنده ی سنسور های اینترنت اشیاء اسـت کـه از فن

یاز به تغییـر  برداشت انرژی برای شارژ دائمی باتری این سنسور ها استفاده می کند تا ن

مان  مشخص نیاز به رور کف  سنسور های اینترنت اشیاء پس از گذشت مدت ز. باتری نداشته باشند

وسیط ایین   به تعویض باتری یا شارژ مجدد برای ادامه ی فعالیت دارند؛ اما سنسور های توسعه داده شده ت

ریافیت  فای یا حرکت  انیرژی د -استارت آپ م  توانند از کتترین انرژی های سارع شده مانند انرژی وای

رژی مختفف این سنسور ها صدحه های  یاذب انی  مدل های در . کنند و باتری های سنسور را شارژ نتایند

و یه  فناوری ساخته شده توسط این شرکت بیرای  یذب انیرژی  بسییار میورد ت     . نیز قرار داده شده است

.تشرکت های توسعه دهنده ی اینترنت اشیاء قرار گرفته و  وایز متعددی نیز دریافت کرده اس

اینترنت اشیاء، فناوری شارژ بیسیم:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

هفند:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Nowi:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

با روش  IOTتوسعه سنسور های :خدمت/محصول
برداشت انرژی

:حوزه فعالیت

میفیون یورو2.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات
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:توضیح

http://www.bluepillar.com/

Blue Pillar     استارت آپی فعال در زمینه ی هوشمندسـازی مصـر  انـرژی و نحـوه ی

Auroraاین شرکت یک پلتفرم هوشمند به نام . استIOTاستفاده از انرژی به کمک 

ه از انـرژی  توسعه داده است که به وسیله ی آن و اینترنت اشیاء، تمامی دستگاه هایی ک

بیه عنیوان مثیال   . استفاده می کنند را به شـکل یـک شـبکه ی کلـی و واحـد در مـی آورد      

انند مصرف انیرژی  بیتارستان ها که به رور کف  مصرف انرژی باالی  دارند با استداده از این پفتدرم م  تو

زای  مییزان  را با یک کفیک کنترل کنند و هتچنین م  توانند باعث صرفه  وی  در مصرف انیرژی و افی  

تدیرم آن  صنعت ، تجاری و خدمات  فعالییت می  کنید و پف   حوزه هایاین شرکت در اکثر . بهره وری شوند

.بسیار کاربردی م  باشد

اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

2006:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی و خدمات :گروه مخاطب

Blue Pillar:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ه کتک پفتدرم هوشتند کنترل انرژی ب:خدمت/محصول
IOT

:حوزه فعالیت

میفیون دالر36.8:هکل سرمایه  تامین شد

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات
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:توضیح

www.tonboimaganing.com

Tonbo ند کـه در  سیستم های تصویربرداری و حسگرهای پیشرفته ای را تولید می ک

ایـن  . دبخ  های مختلف زمینی، هوایی و دریایی حوزه دفاعی به کارگرفته می شـون 

تلـف دارا  سیستم ها و حسگرها قابلیت شناسایی و کارکردن را در شرایط محیطـی مخ 

ا در منیارق  موانع  از قبیل تاریک  شب، دود، مه و اسیتتار، رصید و هتچنیین مسییریاب  ر    . می باشند

گردند که مرزی و یا در شرایط  نج دشوار م  سازند، اما محصوالت پیشرفته این استارت آپ سبب م 

. ردنید عتفیات شناسای  منارق، فراهم نتودن امنیت زیرساخت هیای حییات  و حتیل و نقیل تسیهیل گ     

تم هیای  مواردی از قبیل سیستم های تصویر برداری پیچییده و دیجیتیال  و سیسی    Tonboمحصوالت 

م  باشد که  Tonboاز  تفه تولیدات  STARسیستم تصویربرداری به نام . رراح  را شامل م  گردند

وده و در بخ  نیروی زمین  و بر روی تانک ها نصب م  گردد که مجهز به فناوری واقعییت افیزوده بی   

انک قیرار  تصاویر و ویدئوهای  از محیط ارراف را به صورت هتزمان در اختیار راننده، تدنگدار و فرمانده ت

.  م  دهد

اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

صنایع دفاع  و نظام :گروه مخاطب

Tonbo Imaging:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سیستم های تصویربرداری و :خدمت/محصول
حسگرهای دفاع 

:حوزه فعالیت

میفیون دالر23.4:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات
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:توضیح

https://www.thoughtwire.com/

ThoughtWireاشـیاء و  یک شرکت فعال در زمینه ی تجهیز بیمارستان ها به اینترنت

کـار هـای   این شرکت با ارائه ی راه. هوشمند سازی رصد وضعیت بیمار فعالیت می کند

ز  تفه ی این ا. مختلف به هوشمند سازی بیمارستان ها و اتاق نگهداری بیمار کمک می کند

یت سالمت راهکار ها تجهیز منازل به سنسور های حیات  است که در صورت کوچکترین تغییرات در وضع

یدگ  فرد به نزدیک ترین آمبوالنس ارالع داده م  شود؛ هتچنین تتام  ارالعات مورد نییاز بیرای رسی   

ات بیتیار در  بهتر و دقیق تر به بیتار برای تکنسین های آمبوالنس نتای  داده  م  شود؛ پس از آن ارالع

ر نتیجیه ی  بیتارستان نتای  داده م  شود تا در زمان مورد نیاز برای پذیرش بیتار صرفه  وی  شیود و د 

ان بیه اینترنیت   تتام  دستگاه های حیات  بیتارسیت تجهیز هتچنین . آن بهره وری بیتارستان افزای  یابد

بیه افیراد   اشیاء هتراه پیجر های مخصوص برای پرستاران و پزشکان که در صورت تغییر احوال بیتیاران 

.مورد نیاز سریعا ارالع داده شود از  تفه خدمات این شرکت م  باشد

اینترنت اشیاء، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

200۹:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

بیتارستان ها و مراکز خدمات :گروه مخاطب

ThoughtWire:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای بیتارستان هاIOTتوسعه ی :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر20:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات

سنسور های رصد و پای  و  تع آوری 
ارالعات
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ءحوزه ي اینترنت اشيااستارت آپ هاي -4

پوشدنی و کمک ابزار هاتجهييزات 4-3



https://eightsleep.com/ هوش مصنوع ، اینترنت اشیا، اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱4:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

خانواده ها:گروه مخاطب

Eight:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

هوشتند سازی تشک خواب:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر30.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

زمره افراد این شرکت فناوری محور سیستم خواب مدرن و زیبایی را مطاب  با زندگی رو

یـک روکـ    Eight Sleep Trackerمحصول این شرکت با نام تجاری . ارائه می دهد

ایین  .شـود هوشمند تشک است که بر روی آن کشیده تا تبدیل به یک وسیله هوشـمند 

و بهبود دستگاه داده های بیومتریک و محیط  را با هدف ارائه راه حل های شخص  شده در راستای ردیاب 

ا به افراد این شرکت از نوآوری، فناوری و بیومتریک های فردی بهره برده است ت.خواب  تع آوری م  کند

رمایه گذاران هتچنین این شرکت توسط س. کتک کند هرروز صبح سطوح باالتری از انرژی را داشته باشند

20۱8حتاییت و در سیال   Y Combinatorو Khosla Venturesپیشیرو دره سییفیکون از تفیه    

.اعالم  شده استFastبه عنوان یک  از شرکت های نوآور در لوازم الکترونیک  مصرف  توسط شرکت 

:توضیح

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا
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:توضیح

https://ringly.com/

Ringly    یک شرکت سازنده ی جواهر آالت است که محصـوالت خـود را بـه اینترنـت

 کند این شرکت جواهرات خود را به فناوری های مختلف مجهز می. اشیاء مجهز می کند

ر اختیـار  که به تلفن همراه متصل می شوند و به کمـک اینترنـت اشـیاء امکانـاتی را د    

ات و وقت های ؛ از  تفه ی این امکانات م  توان به سیستم هشدار برای  فساستفاده کننده می گذارد

در رول مالقات، ویبره در هنگام تتاس های تفدن  و سنسور های نتای  میزان انرژی مصرف  و تحرک

نید از  به عنوان مثال اگر فردی از تفدن هتراه خود دور باشد از رریق این  واهرات م  توا. روز اشاره کرد

.  تتاس ها و پیام های خود مطفع شود

اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Ringly:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 واهرات مجهز به اینترنت اشیاء:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر26.۹:هکل سرمایه  تامین شد

A Series:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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:توضیح

www.mykronoz.com

MyKronoz شـیاء  یک شرکت تولید کننده ی ساعت های هوشمند مجهز به اینترنـت ا

از این شرکت ساعت های هوشمندی تولید می کنـد کـه بـرای اقشـار مختلـف     . است

ال به تتیام   تتام  مدل های این شرکت قابفیت اتص. مدیران تا ورزشکاران قابل استفاده است

مدل های تفدن هتراه را دارند که امکان دریافیت پییام هیا و تتیاس هیای کیاربر را می  دهید؛ هتچنیین          

ساعت های مخصوص ورزش ارائه م  کند کیه مییزان انیرژی مصیرف  و تحیرک در ریول روز در کنیار        

ای دیگیر قیتیت   نکته قابل تتایز این شرکت نسبت به رقبی . امکانات دیگر را در اختیار کاربران م  گذارد

.ت ها استبسیار پایین در کنار کیدیت باالی محصوالت آن و هتچنین کاربر پسند بودن این ساع

اینترنت اشیاء، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

سوئیس:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

MyKronoz:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ساعت های هوشتندمجهز به اینترنت:خدمت/محصول
اشیاء

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱7.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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:توضیح

http://www.sensoriafitness.com/

Sensoria   رنـت  یک شرکت تولید کننده ی لباس های ورزشی مجهـز بـه سنسـور اینت

فاده این استارت آپ در تمامی لباس های ورزشی اش سنسـور هـایی اسـت   . اشیاء است

در نـرم افـزار مخصـوص   .. می کند که میزان انرژی، ضربان قلب، مدت زمان تحرک و

به سنسیور هیای هوشیتند    Sensoriaبه عنوان مثال ت  شرت های . تلفن همراه نمای  می دهد

مجهز هستند که در زمان ورزش به صورت خودکار فعیال می  شیوند و ارالعیات کیاربر را در نیرم افیزار        

. ننید مخصوص آن ثبت م  کنند و یا  وراب های مخصوص آن ارالعات حرکت  در کف  پا را ثبت می  ک 

ارالعات کاربران را  تع آوری کرده، آنالیز و ارالعات  کفی  در  Sensoriaدر کنار این لباس ها پفتدرم 

. بازه های زمان  که ورزشکاران حرفه ای نیازمند آن هستند را در اختیار آنان قرار م  دهد

اینترنت اشیاء، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Sensoria:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

لباس های ورزرش  مجهز به اینترنت:خدمت/محصول
اشیاء

:حوزه فعالیت

میفیون دالر5.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها

63



:توضیح

https://www.bynorth.com/

North   عینـک هـای ایـن   . یک استارت آپ تولید کننده ی عینک های هوشـمند اسـت

دسیتیار  از قابفییت هیای ایین عینیک    . شرکت قابلیت استفاده در تمامی اقشار جامعه را دارد

رمیان هیای   صوت  است که در این عینک قرار داده شده و به وسیفه ی هوش مصنوع  و اینترنت اشییا ف 

ینیک قیرار   هتچنین قابفیت های واقعیت افزوده نیز در این ع. صوت  کاربر را دریافت و آن را ا را م  کند

ررییق  وان از این عینک ها قابفیت اتصال به سیستم ها و تفدن های هتراه را نیز دارد تا بت. داده شده است

ا دارد کیه  این عینک ها قابفیت دریافت داده ها و وظایف ر. فرمان های حرکت  و صوت  آنها را کنترل کرد

.صورت شخص  نتای  م  دهدبه روی صدحه ی عینک 

واقعیت افزوده، اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

تتام سطوح  امعه:گروه مخاطب

North:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عینک های هوشتند:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱60:هکل سرمایه  تامین شد

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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:توضیح

https://www.orcam.com/en/

OrCam Technologies    یک شرکت تولید کننده ی عینک هـای مجهـز بـه اینترنـت

وشـته هـا،   اشیاء مخصوص نابینایان و کم بینایان است که امکانـاتی ماننـد خوانـدن ن   

نیک هیا   ایین عی . ارائه می دهـد ... شناسایی چهره، دستیار صوتی، شناسایی محصوالت و

ردی نابینیا نییاز   به عنوان مثیال اگیر فی   . قابفیت اتصال به تفدن هتراه را دارند و بسیار کاربر پسند هستند

نوشیته هیا را   داشته باشد مطفب  را مطالعه کند این عینک ها با کتک اینترنت اشیاء بیه صیورت خودکیار   

اری از مسیائل ماننید   هتچنین بسی. اسکن و به صورت پیام صوت  به فرد نابینا یا کم بینا انتقال م  دهند

.ل استمسیر یاب  و  هت یاب  به کتک دستیار صوت  این محصول برای این گونه افراد قابل ح

اینترنت اشیاء، ابزار پوشش :فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

OrCam Technologies:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای افراد IOTعینک های مجهز به :خدمت/محصول
نابینا

:حوزه فعالیت

میفیون دالر86.4:هکل سرمایه  تامین شد

Venture Series:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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:توضیح

http://neurable.com/

Neurable       یک استارت آپ توسعه دهنده ی عینـک هـای واقعیـت افـزوده مجهـز بـه

کـه  آنچـه  ص اینترنت اشیاء است که از فعالیت های بیوفیزیولوژیکی مغز برای تشـخی 

یـرات  شخص قصد انجام آن را دارد استفاده می کند تا در عینک واقعیـت افـزوده تغی  

ای مغزی نحوه ی کار به این صورت است که یک رابط بین مغز و کامپیوتر داده ه. الزم را اعمال کند

عتیال  و تغییرات الزم را اآنالیز را  تع آوری و به نرم افزار مخصوص انتقال م  دهد این نرم افزار داده ها را 

ه به افرادی که توانای  فیزیکی  خیود را از دسیت داده انید می  دهید کی       این ا ازه را این فناوری . م  کند

ود و بدون نیاز به فعالیت های مانند رانندگ  یا بازی های کامپیوتری را بتوانند فقط با فعالیت های مغزی خ

.انجام فعالیت فیزیک  انجام دهند

اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Neurable:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

توسعه ی عینک های واقعیت افزوده:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر2:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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:توضیح

https://vitalconnect.com/

Vitalconnect  یـد  یک شرکت نوآور در زمینه ی سالمت است که برچسـب هـایی تول

ضربان قلـب،  می کند که به اینترنت اشیاء مجهز می شوند و عالئم حیاتی بیماران مانند

ه ایین برچسیب هیا بی    . را در اختیار پزشکان و پرستاران می گذارد... درجه ی حرارت بدن و

ت  در نظیار دستگاه هایدلیل اندازه ی کوچک در کنار کارای  باالی آن و هتچنین حذف تعداد زیادی از 

گری نیز بیه  در کنار این مزایا این برچسب ها امکانات دی. مراکز درمان  بسیار مورد تو ه قرار گرفته است

ر منزل و ود آورده اند؛ مانند کنترل وضعیت بیتار از راه دور پس از ترخیص از مراکز درمان  و یا درمان د

ایین  .  دهید که به وسیفه ی این فناوری به پزشکان ا ازه ی بررس  عالئم حیات  بیتاران از راه دور را می  

ت بیتاران نییز  نیز توسعه داده است که تتام  امکانات مورد نیاز برای نظارت بر سالمرا پفتدرم شرکت 

. در آن مو ود است

اینترنت اشیاء، بایوتکنولوژی، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

فعالین حوزه سالمت و بیتاران:گروه مخاطب

VitalConnect:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برچسب های نشان دهنده ی عالئم :خدمت/محصول
حیات 

:حوزه فعالیت

میفیون دالر86.7:هکل سرمایه  تامین شد

Debt Financing:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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ل

:توضیح

https://www.wiseshelf.com/

Wiseshelf ـ . ی کنـد قفسه  های سنتی را با کمک اینترنت اشیا،هوشمند م

ی نحوه کارکرد محصوالت این شرکت بدین صورت اسـت کـه قفسـه هـا    

ایـن  مخصوصی را توسعه داده است که فروشگاه های زنجیره ایی با نصب

بیرای  .قفسه ها اطالعات کاملی از وضعیت اجناس داخل آن ها کسب می کنند

دی مثال وقت  تعداد محصیوالت قدسیه از تعیدادی کتتیر شیود در برنامیه موباییل متصی        

اقیدام  تا برای تکتیل محصوالتمحصول ارسال م  کند تعداد با عنوان کاه  هشداری 

ش رود و مانند میزان زمان که سپری شده تا کاال فیرو دیگری این قدسه ها ارالعات . شود

گاه ارالعات تحفیل دیگری در غالب یک نرم افزار موباییل بیه متصیدی و صیاحب فروشی     

. انتقال م  دهد

اپفیکیشن موبایل/اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:موقعیت جغرافیایی

زنجیره ایفروشگا های:گروه مخاطب

Wiseshelf:نام شرکت

فروش مستدیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تولید قدسه های هوشتند:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱.2:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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:توضیح

https://www.germanautolabs.com/

German Autolabsسعه داده یک استارت آپ نو پا است که پلتفرم دستیار صوتی تو

ی صـنعت  است که به کمک اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی کار می کند و منحصرا برا

نام دارد این قابفیت را دارد که در دو حالیت  ”Chris“این دستیار صوت  که . به کار می روداتومبیل 

ر موقع لزوم واکن  تا د کند آنالین و آفالین فعالیت کند و بسیاری از رفتار های راننده را شناسای  و ثبت 

شده تا بتواند هتچنین سیستم عامل این دستیار صوت  روری رراح . مناسب برای کاربر را داشته باشد

به راحت  متصل شیود و ارالعیات کیاربر را از آنهیا     ”Siri“به دستیاران صوت  شرکت های دیگر مانند 

ابفیت ارتباط با یک  از نکات مورد تو ه درباره ی این دستیار صوت  ق. دریافت و با آن مکاتبه داشته باشد

. ارائه دهنده های خدمات مانند شرکت های بیته و یا سرویس های کنار  اده ای م  باشد

اینترنت اشیاء، هوش مصنوع ، یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

آلتان:موقعیت جغرافیایی

صنایع اتوموبیل سازی:گروه مخاطب

German Autolabs:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

یلدستیار صوت  منحصر به اتوموب:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون یورو۹:هکل سرمایه  تامین شد

Series:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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:توضیح

http://www.altierre.com/

Altierreری و یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت اشیاء و راهکار های قیمت گذا

. د اسـت هوشمند سازی برای خرده فروشان و فروشگاه هایی که نیاز به تگ قیمتی دارن

. شگاه ها باشید پیشگام در زمینه ی قیتت گذاری برای فروتوانسته این شرکت با ارائه ی راهکار های نوین 

ه عنیوان مثیال اگیر    ب. لیبل های قیتت  این شرکت به اینترنت اشیاء مجهز هستند و قابفیت تغییر را دارند

برچسب هیای  یک شفف نیاز به قیتت گذاری مجدد یا تغییرات محصوالت در فروشگاه  را  داشته باشد این

فتدرم ارائیه شیده   هتچنین پ. قیتت  به وسیفه ی نرم افزار این شرکت قابفیت تغییر و نوشتار مجدد را دارند

بیه وسییفه ی   توسط این شرکت به مشتریان کتک م  کنند بدون نیاز به  ستجو در فروشگاه های بزرگ

خدیف برچسب های قیتت  از محل محصول مورد نظر خود در فروشگاه مظفع شوند و یا بخ  های  که ت

.دارد را به راحت  پیدا کنند

اینترنت اشیاء، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

2003:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

فروشگاه ها و محصوالت خدمات :گروه مخاطب

Altierre:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رنت  ابزار قیتت گذاری به کتک اینت:خدمت/محصول
اشیاء

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱۱۱.6:هکل سرمایه  تامین شد

Debt Financing:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها

70



:توضیح

https://evrythng.com/

EVRYTHNGرفی یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت اشیاء برای کاالها ی مص

بـرای  این شرکت با ارائه ی خدمات ابری، این امکان را به مشتریان می دهد که. است

قابیل اسیکن   بسته به نوع کاال یک کید محصوالت خود یک هویت دیجیتال فعال تهیه کنند؛ 

کن اسی بیا  می  تواننید  مشیتریان  و م  شودروی آن چاپ که م  شودبرای هر کاال به صورت مجزا تهیه 

ار ، خدمات پس از فروش، نحوه ی کار و  نظرات خود را دریافت و در اختیی آفر هاکردن این کد ارالعات، 

ر مقابیل  د. بگذارند؛ هتچنین به این وسیفه م  توانند از اصالت محصوالت خیود ارتینیان حاصیل کننید    

رکت به عنوان مثیال ییک شی   . ارزش محصول نیز به مدیران ارائه م  شودزنجیر هخدمات مدیریت  برای 

. تداده م  شودم  تواند ببیند کدام محصول  در کدام نقطه کاربرد بیشتری دارد و کدام محصول کتتر اس

اننید کوکیاکوال از آن   پشتیبان  م  کند و مشریان مطرح بسیاری مبالکچینپفتدرم این شرکت از فناوری 

.استداده م  کنند

اینترنت اشیاء، کالن داده ها، بالکچین، اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

 تولید کنندگان کاال های مصرف:گروه مخاطب

EVRYTHNG:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خدمات اینترنت اشیاء برای اقالم :خدمت/محصول
مصرف 

:حوزه فعالیت

میفیون یورو4۱.3:هکل سرمایه  تامین شد

B Series:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

ر هااستارت آپ هاي فعال در زمينه ي تجهييزات پوشدنی و کمک ابزا

تجهیزات پوشش  و کتک ابزار ها
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ءحوزه ي اینترنت اشيااستارت آپ هاي -4

و پهپاد هاربات ها 4-4



:توضیح

https://www.precisionhawk.com/

PrecisionHawk ری، تجـا مصار  شرکتی نوآور در زمینه ی پهپاد های هوشمند برای

ستند و به پهپاد های این شرکت که به اینترنت اشیاء مجهز ه. خدماتی و صنعتی است

ار آن کار نواحی مورد نیاز برای تصویر برداری و تهیه ی نقشه از محیط می روند و در کن

ا انجـام  تصویر برداری به کمک سنسور های حرارتی و سنسور های پیشـرفته دیگـر ر  

  دهنید و  این پهپاد ها به کتک اینترنت اشیاء داده ها را پس از ثبت در یک محیط ابری قرار م. می دهند

بیرای  این پهپاد ها قابفییت اسیتداده در حیوزه هیای کشیاورزی، انیرژی      . کاربر م  تواند از آن استداده کند

. پنل های خورشیدی و بادی، اکتشاف منابع ربیع  ندت و گاز و ساخت و ساز به کار م  رود

اینترنت اشیاء، هوش مصنوع ، رباتیک:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی و خدمات :گروه مخاطب

PrecisionHawk:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

IOTپهپاد های هوشتند مجهز به :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱04:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

ربات ها و پهپاد ها

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ربات ها و پهپاد
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:توضیح

www.Analogix.us اینترنت اشیاء، رباتیک:فناوری های کلیدی

2007:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع دفاع ،هوای ، سالمت:گروه مخاطب

Analogix:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سیستم های تصویربرداری و :خدمت/محصول
حسگرهای دفاع 

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

سـیگنال  این استارت آپ سیستم ها و تجهیزات پیشرفته با قدرت تجزیـه و تحلیـل  

یه سیازی و  که در حوزه های مختفف از قبیل سالمت، هواپیتای ، شیب های مختلف تولید می نماید 

ای از  تفیه محصیوالت ایین اسیتارت آپ سیسیتم هی      . هتچنین حوزه دفاع مورد استداده قرار م  گیرند

بات ها را این فناوری تمام حرکات ر. کنترل کننده ربات ها در عتفیات و شرایط مختفف م  باشد

ـ   رل مـی  از طری  دستک  ها و لباس هایی که اپراتور بر تن دارد شبیه سـازی و کنت

. رار می شودنماید، به گونه ای که تمام حرکات طبیعی اپراتورها توسط ربات ها نیز تک

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رصد، پایش و جمع آوري اطالعات
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:توضیح

www.cronsystems.com اینترنت اشیاء، هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

هند:موقعیت جغرافیایی

صنایع دفاع  و نظام :گروه مخاطب

Analogix:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ل  فناوری های پوشیدن   هت کنتر:خدمت/محصول
ربات ها

:حوزه فعالیت

میفیون دالر23.4:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

سـیگنال  این استارت آپ سیستم ها و تجهیزات پیشرفته با قدرت تجزیـه و تحلیـل  

یه سیازی و  که در حوزه های مختفف از قبیل سالمت، هواپیتای ، شیب های مختلف تولید می نماید 

ای از  تفیه محصیوالت ایین اسیتارت آپ سیسیتم هی      . هتچنین حوزه دفاع مورد استداده قرار م  گیرند

رکـات  ایـن فنـاوری تمـام ح   . کنترل کننده ربات ها در عتفیات و شرایط نظام  مختفف م  باشد

زی و ربات ها را از طری  دستک  ها و لباس هایی که اپراتور بر تـن دارد شـبیه سـا   

هـا نیـز   کنترل می نماید، به گونه ای که تمام حرکات طبیعی اپراتورها توسـط ربـات  

.  تکرار می شود

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ربات ها و پهپاد

ربات ها و پهپاد ها
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:توضیح

https://www.sphero.com/

Sphero         یک شرکت سـازنده ی ابـزار آموزشـی و اسـباب بـازی اسـت کـه تمـامی

ماننید  ایین اسیتارت آپ اسیباب بیازی هیای      . محصوالت خود را به اینترنت اشیاء مجهز می کند

دام برنامیه ای  مجهز هستند و هر کی اشیاءماشین کنترل  و ربات های کوچک تولید م  کند که به اینترنت 

 ی تدریح  آن برای تفدن هتراه دارند که به وسیفه ی آن کنترل م  شوند؛ این اسباب بازی ها در کنار  نبه

سییار  به عنوان مثیال ربیات بولیت ییک ربیات ب     . به کودکان امکان یادگیری و آموزش نیز ارائه م  دهند

مجهز شده است کودکان با اسیتداده از  LEDکوچک، ساخته شده توسط این شرکت است که به چندین 

های مو یود روی آن می  تواننید اعیداد را ییاد      LEDبرنامه ی مخصوص تفدن هتراه این ربات از رریق 

رگیزار  این استارت آپ در کنار این ربات های کوچک برنامه هیای آموزشی  نییز در سراسیر دنییا ب     . بگیرند

. م  کند

اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی، رباتیک، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Sphero:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

اءاسباب بازی مجهز به اینترنت اشی:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱2۱:هکل سرمایه  تامین شد

Produt:آخرین نوع تامین سرمایه
Crowdfunding

فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ربات ها و پهپاد

ربات ها و پهپاد ها
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:توضیح

https://www.unirobot.com/ هوش مصنوع ، رباتیک، کالن داده ، اینترنت اشیا:فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

ژاپن:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Unirobot:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ربات خانگ :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر2.۹:هکل سرمایه  تامین شد

----:آخرین نوع تامین سرمایه

صول این مح. این شرکت توسعه دهنده ربات ها و دستیاران خانگی هوشمند و شرکتی است

ه ایـن  با دستگاه های هوشمند ک، قادر است از طری  فناوری اینترنت اشیا Uniboشرکت 

را بـا  Uniboاین شرکت چندین مـدل از  . فناوری را پشتیبانی می کنند ارتباط برقرار کند

تاکنون توانسته اسیت  Unirobotهتچنین شرکت . تولید کرده است... کاربری خانگی، شرکتی و 

ز بسیاری را به بازار عرضه کند که هر یک ویژگ  خاص خود را دارند و تاکنون  وایچندین نتونه از ربات خود 

ناسب با فردی این ربات قابفیت یادگیری خصوصیات فردی را دارد و به عنوان مثال مت. کسب کرده استنیز را 

.که با آن صحبت م  کند نوع مکالته خودش را تغییر م  دهد خانواده ها

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ربات ها و پهپاد

ربات ها و پهپاد ها
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:توضیح

http://www.savioke.com/

Savioke      یک شرکت توسعه دهنده ی ربات های هوشـمند تحویـل دهنـده اسـت کـه

اقالم مـورد  وکند می تواند در محیط های کار انسانی مانند بیمارستان به راحتی گردش 

ربیات هوشیتند ایین شیرکت بیا چیرخ هیای متحیرک در         Relay. نیاز انسان ها را تحویل دهـد 

 هیا  محیط های بسته حرکت م  کند و اقالم مورد نیاز افراد را در اختیار قرار م  دهید ییا آنهیا را از انسیان    

بیه عنیوان مثیال دارو هیای     . دریافت کرده و در مخزن امن قرار داده و به بخ  دیگیر انتقیال می   دهید    

تییار  بیتارستان  در مخزن این ربات قرار گرفته و بر اساس برنامه این دارو هیا را بیه ریور خودکیار در اخ    

ارت و غیر مخزن نگه دارنده ی این ربات دارای امنیت باال با قابفیت تنظیم در ه  حر. بیتاران قرار م  دهد

 تیوان بطیور   هتچنین این ربات پفتدرم  دارد که محیط را مانند نقشه رراح  کرده و م . قابل ندوذ است

.مداوم فعالیت این ربات را مورد برس  قرار داد

اینترنت اشیاء، رباتیک، هوش مصنوع ، یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

بیتازستان ها و مراکز خدمات :گروه مخاطب

Savioke:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ربات تحویل دهنده:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر34:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ربات ها و پهپاد

ربات ها و پهپاد ها
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:توضیح

https://www.knightscope.com/

Knightscope  ـ عه یک استارت آپ فناور در حوزه ی رباتیک است که رباتی هـای توس

ـ  ایـن  . تندمی دهد که برای امور امنیتی استفاده می شوند و مجهز به اینترنت اشیاء هس

مدل مختلف ربات توسعه داده که هر کدام برای مقاصـدی خـاص بـه کـار     5شرکت 

بیه  . نـد می روند و نیزو های امنیتی از این ربات ها در محیط های مختلف اسـتفاده مـی کن  

د مدل است که بیشتر در محیط  که رفیت و آمید بیشیتر اسیت ماننی     5یک  از این K1عنوان مثال ربات 

ه خوانیدن و  الب  های هتل ها یا پارکینج های شفوغ استداده م  شود؛ این ربات قابفیت های زیادی دارد ک

خفدی  انجیام   تاتیومبیف   در صورت  که . استبه صورت هوشتند یک  از موارد آن اتومبیل هاثبت پالک 

بیرای  ن را آاشییاء و به کتک اینترنت را ثبت اتومبیل دهد، این ربات به صورت خودکار ارالعات پالک 

ای به رور کف  ربات های این شرکت بیرای کیاه   یرایم و خطیرات بیر     . ارسال م  کندقانون  مرا ع 

در یه ای ثبیت   360نیرو های امنیت  ساخته م  شوند و تتام  اتداقات محیط را به کتیک دوربیین هیای    

ابفییت  آپفیود می  شیوند و ق   صیورت لحظیه ای   به ربات هاتتام  ارالعات ثبت شده توسط این . م  کنند

.کنترل از راه دور را دارند

اینترنت اشیاء، رباتیک،  هوش مصنوع ، یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

نیرو های امنیت :گروه مخاطب

Knightscope:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ربات های هوشتند امنیت  مجهز به  :خدمت/محصول
IOT

:حوزه فعالیت

میفیون دالر46.6:هکل سرمایه  تامین شد

Debt Financing:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ربات ها و پهپاد

ربات ها و پهپاد ها
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ءحوزه ي اینترنت اشيااستارت آپ هاي -4

 هاي خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت4-5
اینترنت اشيا





:توضیح

https://www.samsara.com/

Samsara قریبـا در  یک استارت آپ بسیار بزرگ در زمینه ی اینترنت اشیاء است کـه ت

ـ     ر تمامی حوزه های صنعتی از مواد غذایی تا نفت و گاز و بسـیاری از حـوزه هـای دیگ

و نقیل و  بطور کف  این استارت آپ برای بخ  ناوگان حتل. خدمات اینترنت اشیاء ارائه می دهد

داشیبورد،  برای ناوگان های حتل ونقل خدمات بسیاری مانند دوربین های. بخ  صنعت بسیار فعال است

در کنیار راهکیار هیای   ... مدیریت ناوگان مانند سیستم های    پ  اس، سیستم هیای گیزارش و اخطیار و   

مکانیات  در کنار این حوزه، در صنعت نیز ا. نظارت بر تجهیزات و دارای  را در اختیار کاربران قرار م  دهد

نار نرم افزار ها بسیاری را تحت اینترنت اشیاء مانند سیستم چک خودکار خراب  کاال های ساخته شده در ک

. و سنسور های نظارت ارائه م  دهد

اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

تتام  صنایع:گروه مخاطب

Samsara:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ه ی  توسعه دهنده ی سنسور ها و شبک:خدمت/محصول
اینترنت اشیاء

:حوزه فعالیت

میفیون دالر230:هکل سرمایه  تامین شد

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

www.trilliant.com

ینترنت اشیاء شرکت تریلیانت یکی از پیشتازان توسعه شبکه هوشمند و ا

تم عصب  این شرکت ترکیب  از سخت افزار، نرم افزار و خدمات را به عنوان سیس. است

، این شیرکت هتیواره   ۱۹85از سال تأسیس این شرکت در . شبکه هوشتند ارائه م  دهد

راهکارهای پاسخ بیه  ،(AMI)یک پیشرو در توسعه زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته 

هر حیوزه هیای کفی  فعالییت ایین شیرکت شیامل شی        . تقاضا و مدیریت شبکه بوده است

کت دارای این شر. هوشتند، شبکه هوشتند، کنتورهای هوشتند و روشنای  هوشتند است

.مشتری از شرکت های یوتیفیت  مطرح است۱00بی  از 

نرم افزار، اینترنت اشیاء/ پفتدرم آنالین :فناوری های کلیدی

۱۹85:سال تاسیس

هفند:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Nowi:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

   سخت افزار، نرم افزار، شبکه برق، ب:خدمت/محصول
سیم

:حوزه فعالیت

مفیون دالر۱46:هکل سرمایه  تامین شد

 Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

توسعه زیرساخت

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

84



:توضیح

https://hologram.io/

Hologram  یک شرکت توسعه دهنده ی اینترنت اشیاء بر پایه ی شـبکه یCellular 

در کنـار پوشـ    LTE-4Gاین شرکت با توسعه ی یک سیمکارت در شـبکه ی  . است

توانسـته  Cellularعدد از ارائه دهنده های خـدمات اینترنـت   550سراسری به کمک 

ولوگرام ییک  در کنار این سیم کارت ه. توجه بسیاری از صاحبان مشاغل و صنایع را جلب کند

نیز توسعه داده است که به کاربران ا ازه میدهد تیا بیه  Novaپفتدرم مخصوص و کاربر پسند نیز به نام 

برد این پفتدیرم  نزدیک ترین برج مخابرات  برای اتصال به شبکه اینترنت متصل شوند و خودشان در داش

سیم کارت ها عالوه بر این مزایا این. انتخاب کنند که به کدام سرویس دهنده تتایل دارند که متصل شود

ننده را مدل مختفف سخت افزار اینترنت اشیاء از اکثر شرکت های تولید ک۱000قابفیت استداده با بی  از 

.هفوگرام با شرکت های بزرگ  چون اپل و هواوی هتکاری دارد. دارند

اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Hologram:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

متصل به ماهوارهIOTسنسور های :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر6.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

www.veniam.com

Veniamمل و نقل یک استارت آپ نوآور در حوزه اینترنت اشیاء منحصرا برای وسایل ح

  ابـری  این شرکت پلتفرمی تهیه کرده است که سخت افزار و نرم افزار و رایان. است

شبکه ای با مقیاس باال بـرای ارتبـاط وسـایل   Veniam.   را در کنار هم ارائه می دهد

سترش و حمل و نقل در شهر ها به وجود آورده و به کمک آن پوش  اینترنت بیسیم را گ

. ه استدر کنار آن انتقال ترابایت ها داده را در یک محیط تحت رایان  ابری شکل داد

اینترنیت  این شرکت از هر وسیفه ی نقفیه به عنوان یک هات اسپات استداده می  کنید تیا مییزان پوشی      

افیکی  و  بیسیم خود را افزای  دهد و در کنار آن این وسیفه ها به صورت هتتا به هتتا با هم ارالعات تر

 هیا و  سایر ارالعات را به اشتراک م  گذارند؛ هتچنین به عنیوان ییک شیبکه ی مرکیزی بیرای سنسیور      

 ,Verzion, Ciscoشیرکت هیای معتبیر زییادی ماننید      . دوربین ها از این وسایل نقفیه اسیتداده شیود  

Yamaha Motorsدر این استارت آپ سرمایه گذاری کرده اند... و.

اینترنت اشیاء، رایان  ابری:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

ناوگان حتل و نقل:گروه مخاطب

Veniam:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ایل  پفتدرم اینترنت اشیاو برای وس:خدمت/محصول
حتل و نقل

:حوزه فعالیت

میفیون دالر26.۹:هکل سرمایه  تامین شد

B Series:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

https://myriota.com

Myriotaشییاء خیود،   یک استارت آپ نوآور است که به دلیل نو آوری که در زمینه ی شبکه ی اینترنت ا

توانسـته  spacexاین شـرکت بـا همکـاری بـا کمپـانی      . بسیار مورد تو ه قرار گرفته است

سـیله ی  شبکه ی بسیار ارزان و کم مصرفی از اینترنت اشیاء را توسعه دهـد کـه بـه و   

ماهواره ای که در مدار زمین می چرخد پوش  سراسـری در تمـام نقـاط دنیـا بـرای      

وانسیته  این شرکت با نیو آوری بیزرگ خیود ت   . شبکه ی اینترنت اشیاء خود به وجود آورده است

بیه  Myriotaتتام  سنسور های توسعه داده شده توسط . یک  از پیشگامان حوزه ی اینترنت اشیا باشد

الزم را کتک ماهواره ی منحصر به فرد این شرکت به رور دائت  به شیبکه متصیل هسیتند و امکانیات    

با شرکت های بزرگ  مانند بویینج وMyriotaاستارت آپ . برای کاربران این سنسور ها فراهم م  کنند

.آمازون هتکاری تجاری دارد

اینترنت اشیاء، فناوری ماهواره ای:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

صنایع خدمات  و تولیدی:گروه مخاطب

Myriota:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

متصل به ماهوارهIOTسنسور های :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر۱5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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https://www.draysontechnologies.com/

Drayson Technologies ـ ه یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت اشیاء است ک

ترکیـب  توسعه داده است که فناوری شارژ بیسیم را با یادگیری ماشـینی IOTپلتفرم 

ان هزینه های کرده تا یک شبکه ی هوشمند اینترنت اشیاء به وجود آید که برای مشتری

رون بیه صیرفه   استارت آپ درایسون به دلیل مقی . مصر  انرژی کمتر با بازده باالتر داشته باشد

امر باعیث  بودن روش   تع آوری و انالیز داده های اینترنت اشیاء بسیار مورد تو ه قرار گرفته است؛ هتین

ای محیل کیار خیود    شده تا مشتریان این شرکت بتوانند با هزینه ای کتتر یک شبکه  ی اینترنت اشیاء بیر 

. مستقر کنند

اینترنت اشیاء، فناوری شارژ بیسیم، یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

2007:سال تاسیس

انگفستان:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Drayson Technologies:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

IOTتوسعه ی پفتدرم هوشتند :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون پوند3۹.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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https://www.ossia.com/

Ossia مـی تـوان تمـامی لـوازم    کرده که یک شرکت نوآور است که فناوری را ایجاد

تیک اینترنیت   این وسیفه کیه بیه ک  . الترونیکی را به صورت بدون سیم و با فاصله شارژ نمود

ارت آپ بیا  تدیاوت محصیول ایین اسیت    . اشیاء و فرستنده های مخصوص لوازم الکترونیک  را شارژ م  کند

انیرژی  شارژر های بیسیم دیگر در این است که تتام  شارژر های مو ود در بازار از یک صدحه ی انتقیال 

ال انرژی حتی   به باتری استداده م  کنند اما این وسیفه ی نسبت به قدرت فرستنده انرژی محدوده ی ارس

تفدن به عنوان مثال شارژی های موبایل مو ود در بازار برای شارژ الزم است.به شعاع چند  متری م  رسد

ر کیل  هتراه را روی یک پد انتقال انرژی قرار داد و در حقیقت فقط عنصر سیم از شارژ خارج شده ول  د

چ فرآیند شارژ را با شعاع چندین متری بدو نیاز بیه هیی  COTAهنوز قابفیت  ابه  ای  ندارد اما محصول 

ق امیواج انجیام   صدحه ای و به صورت کامال بیسیم با قابفیت  ابهجیای  وسییفه ی الکترونیکی  از رریی    

. م  دهد

اینترنت اشیاء، فناوری شارژ بیسیم:فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Ossia:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

شارژر بیسیم:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر25.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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http://audioanalytic.com/ هوش مصنوع ، اینترنت اشیا،  :فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

انگفستان:موقعیت جغرافیایی

ک سازندگان دستگاه های الکترونی:گروه مخاطب

 Audio Analytic:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزار تشخیص صدا:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر8.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

ایـن شـرکت   ai3نـرم افـزار   . این شرکت ارائه کننده نرم افزار تشـخیص صـدا اسـت   

ننـد کـه   سازندگان دستگاه های الکترونیکی را قادر می سازد تـا محصـوالتی را تولیـد ک   

ـ    دای صداهایی ازجمله آالرم های هشدار دی اکسید کربن، صدای شکسـتن شیشـه و ص

یـف  نرم افزار ایـن شـرکت در ط  . گریه نوزاد را شناسایی و به صورت خودکار پاسخ دهند

ایین  . یردوسیعی از دستگاه های هوشمند خانگی و همچنین خودرو مورداستفاده قرار می گ

اداره توسیعه شیرق   SEEDشرکت بر اساس تحقیقیات دانشیگاه  در مقطیع دکتیرا و بیا سیرمایه گیذاری        

.و فرشتگان سرمایه گذار محف  تاسیس شده است( (EEDAانگفستان

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

تتوسعه زیرساخ

90



:توضیح

https://www.alchemyiot.com/

Alchemy IOTت کـه  یک شرکت نوپا در زمینه ی توسعه ی خدمات اینترنت اشیاء اس

بیه  APIایین  . مجزا منحصرا برای خدمات اینترنت اشیاء به وجود آورده اسـت APIیک 

ه صیورت مسیتقیم   دلیل قابفیت ارتباط با پفتدرم های اینترنت اشیاء در دو حالت در فضای ابری و ارتباط ب

فیت  امکانات قابل تو ه  دیگری نیز دارد که م  توان به قابAPIاین . بسیار مورد تو ه قرار گرفته است

از به نظارت، بیرای  آنالیز اشاره کرد که این قابفیت باعث م  شود الگوریتم های یادگیری ماشین  بدون نی

گاه هیای  ارزیاب  تجهیزات به صورت حودکار  تع آوری شود؛ هتچنین امکانات  نظیر آپفیود کیردن دسیت   

لحظه و امکان  دید روی این شبکه به صورت کاربر پسند در کنار کنترل و برس  تجهیزان به صورت در

.ایجاد پروفایل های  دید با قابفیت شخص  سازی را م  دهد

اینترنت اشیاء، هوش مصنوع ، یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع سنگین و خدمات :گروه مخاطب

Alchemy IOT:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

IOTمجزا برای APIتوسعه ی :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر4:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک 

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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https://www.konux.com/

KONUXکه یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی است

فعالیـت  با هد  افزای  کارایی و تسهیل فرآیند نگهداری تجهیزات صنعتی و تجاری

تیام   شرکت که در حال حاضر منحصرا بر روی راه آهن کشیور آلتیان فعالییت می  کنید ت     این. می کند

  خطوط آهن این کشور را به سنسور های اینترنت اشیاء مجهیز کیرده اسیت و در کنیار هیوش مصینوع      

م تتام  فرآیند های نگهداری تجهیزات ریف  را به کتیک ایین سنسیور هیا و نیرم افیزار مخصیوص انجیا        

ییل هیا   سنسور های اینترنت اشیاء این استارت اپ م  توانند در شیرایط سیخت آب هیوای  روی ر   . م  دهد

کتتیر  )ساله در کنار نصب سریع و راحت آنها2سالم بتانند و به شدت مقاوم هستند هتچنین عتر باتری 

و تجهییزات ایین امیر باعیث افیزای  ریول عتیر       . باعث شده بسیار مورد تو ه قرار گیرند( دقیقه۱0از 

ایین امکیان را می  دهید تیا      KONUXهتچنین نیرم افیزار   . هتچنین کاه  فراوان هزینه ها شده است

بین  و بخ  های  که امکان اسیب دیدن را در آینده را دارند به کتک هوش مصنوع   و سنسور ها پیشی 

.به اپراتور ها اخطار دهد

اینترنت اشیاء، هوش مصنوع ، یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

20۱4:سال تاسیس

آلتان:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی و خدمات :گروه مخاطب

KONUX:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای افزای  کارای  IOTتوسعه ی :خدمت/محصول
تجهیزات

:حوزه فعالیت

میفیون دالر5۱.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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https://www.cassianetworks.com/

Cassia Networksسیله ی یک شرکت نوآور در زمینه ی توسعه ی اینترنت اشیاء به و

 هـای  بخـ  این اسـتارت آپ در  . فناوری بلوتوث است که در این حوزه پیشگام است

ترنـت  خدمات این... بازار اعم از آموزش، سالمت، اتوماسیون صنعتی، ورزش ومختلف 

بیرای بخی  هیای    ( روتیر )چندین مدل سیخت افیزاری  Cassia networks. اشیاء ارائه می دهد

اسیتداده در  تجاری و صنعت  با استداده از فناوری بفوتوث ارائه کیرده اسیت کیه قابفییت    -خانگ ، اداری

متیر  300  از برد این سنسور های اینترنت اشیاء به بی. موج های بفند با مصرف انرژی بسیار کم را دارند

لییل حالیت   سادگ  استداده بیه د . در کنار آن قابفیت اتصال به تعداد نا محدودی دستگاه را داردم  رسد و 

طرح این شرکت از مشتریان م. کاربر پسند بودن آن در کنار قیتت پایین از مزایای این سنسور ها م  باشد

.م  توان  نرال الکتریک و ماکروسافت م  توان اشاره کرد

اینترنت اشیاء، سنسورهای هوشتند:فناوری های کلیدی

20۱4:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Cassia Networks:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خدمات اینترنت اشیاء به وسیفه ی:خدمت/محصول
فناوری بفوتوث

:حوزه فعالیت

میفیون دالر20.3:هکل سرمایه  تامین شد

B Series:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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http://www.peoplepowerco.com/

People Power     یک استارت آپ ارائه  دهنده ی سخت افـزار بـرای خانـه ی هوشـمند

people power IoTوسیله ی این شرکت که . است Gateway   نـام دارد وسـیله ای

ت افیزار بیه   ایین سیخ  . است که برای مجهز کردن منازل به اینترنت اشیاء استفاده می شود

گوگیل و آمیازون در   دلیل قابفیت های امنیت  باال و هتچنین قابفیت اتصال به سیستم های دستیار صوت 

دیگیر محصیول   باال قابفیت هایموارد در کنار . کنار کاربر پسند بودن آن بسیار مورد تو ه قرار گرفته است

هز شده انید  این استارت آپ نرم افزار موبایل آن است که تتام  قستت های خانه که به اینترنت اشیاء مج

بر را این وسیفه تحت رایان  ابری نییز قیرار دارد کیه رفتیار هیای کیار      . را م  توان از راه دور کنترل کرد

.دریافت و آنها را به کتک هوش مصنوع  آنالیز و خود را با آن هتاهنج م  کند

اینترنت اشیاء،  رایان  ابری، اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

200۹:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صاحبان خانه:گروه مخاطب

People Power:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خدمات اینترنت اشیاء برای منازل:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر8.8:هکل سرمایه  تامین شد

B Series:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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https://www.sigfox.com/en

SIGFOX     یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت اشیاء اسـت کـه در شـاخه هـای

ا مصر  کم این شرکت با ارائه خدمات اینترنت اشیاء همراه ب. بسیاری فعالیت می کند

ام در ایـن  انرژی در کنار پوش  سراسری در اکثر نقاط دنیا یکی از شرکت های پیشگ

در زمینه های بسیاری اعم از مدیریت زنجییره ی تیامین، تولیید، شیهر    Sigfoxاز پفتدرم . زمینه  است

ورت است نحوه ی کار این شرکت به این ص. استداده م  کنند... هوشتند، ساختتان هوشتند، کشاورزی و

عیت که با مجهز کردن حوزه های مختفف به اینترنت اشیاء صیاحبان مشیاغل و میدیران می  تواننید وضی      

و بررسی   شرکت یا محل مورد نیاز خود را به صورت در لحظه به وسیفه ی پفتدرم هوشتند ایین شیرکت  

پارک است به عنوان مثال اگر در حوزه ی شهر هوشتند استداده شود فردی که نیازمند  ای. کنترل کنند

.از رریق این پفتدرم م  تواند ارالع پیدا کند که در مقصدش  ای پارک مو ود است یا خیر

اینترنت اشیاء، رایان  ابری، کالن داده:فناوری های کلیدی

200۹:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی، کارگاه ها، :گروه مخاطب
 هافروشندگان، شرکت ها و ساختتان

SIGFOX:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پفتدرم هوشتند اینترنت اشیاء:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون یورو277:هکل سرمایه  تامین شد

Private Equity:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

https://www.zingbox.com/

یشیامدن  یک  از مشکالت پی  روی حوزه ی اینترنت اشیاء امنیت شیبکه ی آن اسیت زییرا در صیورت پ    

ذیری کیل  حتالت سایبری به شبکه ی اینترنت اشیاء در صنایع و حوزه های مختفف خطیرات  بیران ناپی   

یک شـرکت ارائـه دهنـده ی خـدمات     ZingBoxشرکت . یک مجتوعه را تهدید خواهد کیرد 

این شـرکت  . امنیت سایبری برای شبکه های اینترنت اشیاء است در سراسر دنیا است

Zingboxیک نرم افزار به اسم  IOT Guardian  از نصـب  پـ   ارائه کرده است کـه

ه صورت روی سیستم ابتدا تمامی دستگاه های موجود در شبکه را اسکن و پ  از آن ب

ترین اشیکال  در صورت و ود کیوچک .می کنددائمی وضعیت سالمت سایبری شبکه را برسی 

IOT Personality-baseامنیت  این نرم افزار به رور خودکار فرآیند دفاع از شبکه را آغاز و از روش 

.فرآیند پشتیبان  را انجام م  دهد

اینترنت اشیاء، یادگیری ماشین ،کالن داده ها:فناوری های کلیدی

20۱4:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی و خدمات :گروه مخاطب

ZingBox:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

IOTامنیت شبکه :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر23.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

http://www.sonavation.com

Sonavationه بـه  یک شرکت سازنده ی سنسور های مجهز به اینترنت اشیاء است ک

ـ دارای فناوری این سنسور ها که . وسیله ی اثر انگشت کاربر فعال می شوند ه بعـدی  س

اسـت  را می توان در بخ  هایی که نیـاز بـه شناسـایی بایومتریـک    هستند فراصوت

  توانید بیه   می کند خود را با اثر انگشت روشن اتومبیل به عنوان مثال اگر فردی بخواهد . استفاده کرد

ی بیا کتیک   ایین فنیاور  . نتایدرریق روشن خود را به این اتومبیل کتک اینترنت اشیاء و این سنسور ها 

زوم ا یازه  اینترنت اشیاء کاربری که اثر انگشت خود را روی سنسور قیرار داده شناسیای  و در صیورت لی    

.یا وسیفه ای که بر روی آن سنسور بایومتریک قرار دارد را م  دهداتومبیل دسترس  به 

اینترنت اشیاء، بایومتریک، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

2004:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Sonavation:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

IOTسنسور های بایومتریک مجهز به :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر46.3:هکل سرمایه  تامین شد

Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

https://www.ucot.world/

Ultimo DigitalTechnologiesم یک شرکت توسعه دهنده ی اکوسیست

ایین  . اء اسـت امنیتی هوشمند بر پایه فناوری بالکچین برای اینترنت اشـی 

 هیا،  شرکت با ارائه راهکار های مختفف مانند گزارش های میداوم از رونید فعالییت سنسیور    

رنیت  ایجاد شدافیت در زنجیره ی تامین، حذف خراب  هیای نقطیه ای در سنسیور هیای اینت    

با کتپان  هیای  این شرکت. امنیت کف  شبکه ی اینترنت اشیاء را تامین م  کند.... اشیاء و

. معتبری مانند یوتیوب هتکاری م  کند

اینترنت اشیاء، بالکچین، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱7:سال تاسیس

استرالیا:موقعیت جغرافیایی

هته ی اقشار  امعه:گروه مخاطب

Ultimo Digital Technologies:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ت اشیاءاکوسیستم هوشتند ایتن اینترن:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر40:هکل سرمایه  تامین شد

----:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

https://filament.com

Filamentت اشیا بـرای  یک شرکت امنیتی برای استفاده از بالکچین در شبکه اینترن

نترنیت  این شرکت نرم افزار و سخت افزاری توسعه می  دهید کیه ای   . استمقاصد تجاری و صنعتی 

نیاوری  مورد استداده در حوزه های صنعت  و تجاری را با هیدف افیزای  امنییت بتیوان بیر پاییه ف      اشیای 

به ماشین ها نحوه ی کار این سخت افزار ها به این گونه است که پس از اتصال. پیاده سازی نتودبالکچین 

در یک محییط ابیری قیرار می  دهید و پیس از آن بیه وسییفه ی         و دستگاه ها داده های آنها را دریافت و

Blocklet Chip د نییاز  قرار گرفته و به قستت های میور بالکچیناین داده ها به صورت آن  در بستر

ری یا صینعت   این امر باعث افزای  امنیت در شبکه ی اینترنت اشیاء در محیط تجا. انتقال داده م  شوند

.صدمات از رریق حتالت سایبری را به کتترین حد خود م  رساندامکان م  شود و 

اینترنت اشیاء، بالکچین، نرم افزار و اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع و خدمات دهندگان:گروه مخاطب

Filament:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تجاری و IOTتوسعه بالکچین در :خدمت/محصول
صنعت 

:حوزه فعالیت

میفیون دالر22.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستقیم و حق اشتراک

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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:توضیح

https://slock.it/

.  یدا کیرده اسیت  در دهه گذشته مداهیم  دیدی مانند بالکچین، اینترنت اشیا و اقتصاد مشارکت  ظهور پ

Slock.itتفرم ایـن  پل. شرکت  است که با ترکیب این سه مدهوم خدمت نوین  را عرضه کرده است

مـتن بـاز   شرکت بر زیرساخت اتریم بنا شده است و خود این پلتفرم نیز به صـورت 

ـ  . طراحی شده است تا از سوی طراحان دیگـر قابـل اسـتفاده باشـد     ن در پلتفـرم ای

ـ    ریم مجموعه اشیا نیز دارای کیف پول دیجیتال می شوند و بر اسـاس قراردادهـای ات

بـه عنـوان مثـال شـما قصـد اجـاره دادن       . قابل اجاره دادن و اجاره کردن می باشـند 

را بر این اساس این اطالعات. دوچرخه خود را در زمان هایی که سر کار هستید دارید

. یـد قرار می دهید و از این شرکت یک قفل هوشمند تهیه می کنSlock.itدرون پلتفرم 

وشیتند  سپس هر شخص م  تواند در پفتدرم این مجتوعه وارد شود، میزان ا اره بها را با اسکن قدیل ه 

زینیه  پرداخت نتاید تا قدل به صورت الکترونیک  باز شیده و بیه مییزان ه   Slock.itدرون شبکه اتریم 

در Slock.itواریز شده بیا کسیر مییزان کتی  از سیوی      هزینه .نتایداستداده پرداخت شده از دوچرخه 

را در حال حاضر م  توان برای ا یاره ماشیین،   Slock.it. کسری از ثانیه به حساب شتا واریز م  گردد

.تتام  نجهیزات و خانه ها مورد استداده قرار داد

بالکچین، پفتدرم آنالین، اینترنت اشیا، اپفیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آلتان:موقعیت جغرافیایی

مردم، توسعه دهندگان نرم افزارها:گروه مخاطب

Solock.it:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پفتدرم اشتراک گذاری:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میفیون دالر2:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

واسطه گری

نترنت  استارت آپ هاي فعال در خدمات پشتيبانی و توسعه زیرساخت هاي ای
اشياء  

توسعه زیرساخت
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ءاشيااینترنتحوزه ياستارت آپ هاي -4

نتيجه گيري4-6
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فناوري هاي کمکی در استارت آپ هاي حوزه اینترنت اشياء

یادگیری  
ماشینی

کالن 
داده ها

رایانش 
ابری

هوش 
مصنوعی

رباتیک

اپلیکیشن  
موبایل و  
نرم آفزار

واقعیت  
مجازی و  

افزوده

بالکچین

103



فناوري هاي مطرح استارت آپ ها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

سنسور های رصد و 
پایش و جمع آوری  

اطالعات

نی پوشیدو کمک تجهیزات 
ابزار ها

ربات ها و پهپاد ها

وسعه خدمات پشتیبانی و ت
زیرساخت های اینترنت  

اشیا

1

2

3

4

زاراپلیکیشن موبایل و نرم اف•
هوش مصنوعی•
یادگیری ماشینی•
پلتفرم آنالین•
پردازش و ذخیره سازی ابری  •

ساخت  و ساز هوشمند
شارژر هوشمند•

زاراپلیکیشن موبایل و نرم اف•
رباتیک•
هوش مصنوعی•
واقعیت مجازی•
کالن داده ها•
یادگیری ماشینی•

زاراپلیکیشن موبایل و نرم اف•
واقعیت افزوده•
هوش مصنوعی•
فناوری بایو•
یادگیری ماشینی•
کالن داده•
بالکچین•

زاراپلیکیشن موبایل و نرم اف•
پلتفرم آنالین•
هوش مصنوعی•
شارژر بیسیم•
پردازش و ذخیره سازی ابری•
یادگیری ماشینی•
کالن داده ها•
بالکچین•
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مدل هاي مرسوم درآمدي استارت آپ ها به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

سنسور های رصد و 
پایش و جمع آوری  

اطالعات

نی پوشیدو کمک تجهیزات 
ابزار ها

ربات ها و پهپاد ها

وسعه خدمات پشتیبانی و ت
زیرساخت های اینترنت  

اشیا

1

2

3

4

فروش مستفیم•
حق اشتراک•
واسطه گری•

فروش مستقیم•

فروش مستقیم•
حق اشتراک•

فروش مستقیم•
حق اشتراک•
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ک
ق اشترا

ت ح
دریاف

واسطه 
گری

استارت آپ هاي حوزه اینترنت اشياء ـ به تفکيک مدل درآمدي
فروش مستقیم

106



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
مدل درآمدی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

استفاده از فناوری  و خلق روش های
نوآورانه برای رصد تجهیزات و 

وضعیت های مختلف با کمک 
سنسورها و جمع آوری داده ها به 

منظور بهبود فرایندهای 
تصمیم گیری

رف به کارگیری سنسور ها برای کاه  مص
انرژی و صرفه  وئ 

ت
العا

ي اط
ع آور

ش و جم
ي رصد، پای

سنسور ها
1

نرم افزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع 
رایان  ابری

B2C
B2B

نرم افزار و اپفیکیشن موبایل

B2C

B2B
B2G

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

استداده از سنسور ها برای دریافت 
ارالعات و تجزیه تحفیل آنها با هدف  

بهبود روش های تصتیم گیری

ن ها  استداده از سنسور های حرکت  و دوربی
برای کنترل، حداظت و رصد

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

وبایلنرم افزار و اپفیکیشن م
رایان  ابری

هوش مصنوع 

ایلنرم افزار و اپفیکیشن موب ی  استداده از سنسور ها به منظور هوشتند ساز
محیط های خانگ ، اداری و تجاری

یت  استداده از سنسور ها با هدف افزای  کید
آموزش و ایجاد سرگرم  برای کودکان

B2C
B2B

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

حق اشتراک

B2C
B2B

B2C
B2B

یلنرم افزار و اپفیکیشن موبا
یادگیری ماشین 

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

فروش مستقیم  
خدمت/محصول
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تزنجیره فعالی
مدل درآمدی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

کلیدی

استفاده از ابزارهای پوشیدنی و
کمک ابزارها به منظور تسهیل  

شرایط زندگی برای انسان

استداده از لباس های هوشتند و بارکد ها  
سان و برای دریافت ارالعات فیزیک  بدن ان

ارالعات محصوالت 

ک ابزار ها
ی و کم

ت پوشش
تجهييزا

2

نرم افزار و اپفیکیشن موبایل
هوش مصنوع  B2B

B2C

B2B
B2C

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

ه  استداده از ساعت ها و زیور آالت هوشتند ب
ل  منظور پای  وضعیت  ستان  و تسهی

شرایط زندگ 

عینک های هوشتند مجهز به دستیاران  
رای صوت  و قابفیت های واقعیت افزوده ب

زندگ شرایط تسهیل 

فروش مستقیم  
خدمت/محصول وبایلنرم افزار و اپفیکیشن م

ایلنرم افزار و اپفیکیشن موب
رباتیک

هوش مصنوع 

رت  استداده از پد های هوشتند برای نظا
دائت  بر وضعیت سالمت بیتاران

B2B
B2C

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

B2B

یلنرم افزار و اپفیکیشن موبا
هوش مصنوع 

بالکچین

فروش مستقیم  
خدمت/محصول
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تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
کلیدی

توسعه رباتیک با کاربردهای
ها و مختلف به منظور انجام فرایند

کارهای مختلف و خودکار سازی 
سازی آن ها با هدف بهینه

فعالیت ها

ت ها و پهپاد ها
ربا

3

هوش مصنوع 
نرم افزار و اپفیکیشن موبایل

B2C

B2B

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

استداده از ربات های هوشتند برای انجام
وظایف انسان  در محیط های تجاری، اداری

و مسکون 

استداده از پهپاد ها برای رصد محیط و
دسترس  به محل های صعب العبور

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

استداده از ربات های هوشتند کوچک
برای مصارف آموزش  و خدمات 

استداده از ربات های پفیس برای 
کاه  تفدات و آسیب های انسان 

B2C
B2B
B2G

B2B
B2G

B2G

ایلنرم افزار و اپفیکیشن موب
رایان  ابری

ایلنرم افزار و  اپفیکیشن موب
هوش مصنوع 
کالن داده ها

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

بایلنرم افزار و  اپفیکیشن مو
هوش مصنوع 
واقعیت افزوده
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تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
کلیدی

عه ایجاد بسترهای به منظور توس
خدمات اینترنت اشیا و افزایش

امنیت آن ی و 
ت پشتيبان

خدما
ی و توسعه

ت پشتيبان
خدما

ت اشيا 
ي اینترن

ت ها
زیرساخ

ت اشياء
اینترن

4

هوش مصنوع 
نرم افزار و اپفیکیشن موبایل

B2C

B2B

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

حق اشتراک

یاء  تحقیق و توسعه در حوزه ی اینترنت اش
برای دستیاب  هتگان  راحت به این 

فناوری

توسعه ی زیر ساخت های ماهواره ای برای 
اء در دسترس  به فناوری اینترنت اشی
هته ی نقاط کره ی زمین

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

ه ی  هوشتند سازی و ارتقاء امنیت شبک
ن و اینترنت اشیاء به کتک بالکچی
فناوری های از این دست

رای توسعه ی باتری های پیشرفته ب
دائت  کردن فعالیت سنسور های 
وین اینترنت اشیاء به کتک روش های ن

شارژ باتری

B2C
B2B

B2B
B2G

B2B
B2C

ایلنرم افزار و اپفیکیشن موب
رایان  ابری

ایلنرم افزار و  اپفیکیشن موب
هوش مصنوع 
کالن داده ها

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

حق اشتراک

فروش مستقیم  
خدمت/محصول

حق اشتراک

بایلنرم افزار و  اپفیکیشن مو
هوش مصنوع 

بالکچین
کالن داده ها
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اجراییمراحل . 8ـ4
شده در گزارش هر حوزهطی 





مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ت  شناسایی موضوعا

چال  ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 

فعالیت ها در هر حوزه
با بهره گیری از روش
زنجیره ارزش یا  
دسته بندی های  
استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساس  
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر  وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزین ( گام چهارم
استارت آپ های مهم  
و استخراج اطالعات  
تکمیلی برای  
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گام پنجم
ارت لیست نهایی است
آپ ها و تکمیل  
اطالعات آنها با  
بررسی وب سایت 
شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجام ( گام ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی،  
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 

: PESTبا بهره گیری از روش ( چال  ها و فرصت ها)بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

ر اساس آن تا باستخراج  شده در این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین چال  ها و موضوعات کلیدی 
. نمودارائه بتوان پیوندی میان این چال  ها و راه کارهای استارت آپی 
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:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
الیت ها خت فعدر این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتبط با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا در

.  و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی و شناسایی استارت آپ های هر حوزه بـر اسـاس حـوزه هـای اصـلی فعالیـت از       ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت های معتبر به ویژه وب سایت 

در این گام ضمن بررسی وب سایت های مهم، استارت آپ های موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و  
.  یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج گردید
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 https://www.crunchbase.comگزین  استارت آپ های مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ ها از وب سایت ( گام چهارم

یسـت  در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بی ، مهم ترین استارت آپ های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخص های رشـد و ارزش آنهـا یـک ل   
.  کوچک تر از استارت آپ های مهم استخراج گردید

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

ـ ( گام پنجم رکت هـا و  استخراج لیست نهایی استارت آپ ها و تکمیل اطالعات آن ها با بررسی وب سایت ش
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکت ها

ی در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعات   
.  مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوری های کلیدی آن ها تبیین شده استتأمین مانند نحوه 
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ـ    ( گام ششم ایی انجام تحلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناس
unicornها:

ـ مخادر این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تحلیل ها از منظرهای مختلف مانند فناوری های مورد استفاده، مدل های کسب وکار، حوزه فعالیـت،   ... ان و طب
. شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنندارائه 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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