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مقدمه

مصرف گرایی زان مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میمختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه اخیر با توجه به تحوالت در دهه های •

. اسـت چالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـیط زیسـت مواجـه شـده    زندگی بشر با نوین، فناوری های از بهره گیری و افزایش نفوذ و 

اخیـر  دهه های در کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماندپیری جامعه، مانند چاقی و پدیده هایی 

ـ   . می دهندکه آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار شده اند به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل  ود پـارادایم  با این وجود این چالش هـا در نـوخ خ

.جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

سـریع  کـه بازگشـت  حـوزه هـایی   اخیر، عالوه بر توجه بـه  سال های در اکوسیستم های استارت آپی و ( استارت آپ ها)نوپا شرکت های با گسترش •

ـ پـایین تـر   باالتر و با قیمت بهره وری جدیدی را با ارزش های خدمات و توانسته اند جدید مدل های کسب وکار و با داشته اند اقتصادی  ه مشـتریان  ب

رایـه  کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـالوه بـر ا     چالش های که با تمرکز بر حل مسائل و می شود دیده استارت آپ هایی از روبه رشدی عرضه کنند، روند 

.کرده اندبزرگی چالش ها کمک های جدید، به حل این مسائل و مدل های کسب وکار خالقانه مبتنی بر راه حل های 

یست بوم با توجه به اینکه در سال های اخیر یکی از ماموریت ها و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه ز•

الش های شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو و شناخت موضوعات و چ

، یکـی از  بنـابراین . راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکل گیری و رشد اینگونـه شـرکت هـا کمـک کنـد     

تصـادی و هـم   رسالت های معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثـرات اق 

. اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند

ـ        • وین از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای ن

ـ   د بیشـترین  کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شود که مـی توانن

وندهای حاکم بر در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین ر. تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند

. معرفی شوندتحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و
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تغال و به ظهور نوپا در کشور، زمینه ایجاد اششرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی سال های در •

می باشد د که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رشهم اکنون . دانشگاهی فراهم گردیده استفارغ التحصیالن نوآورانه جوانان و ایده های رسیدن 

.  می باشدجدید حوزه های و تمرکز بیشتر بر متنوخ سازی و از نوپایی خارج شده است نیازمند 

و با توجه به د شده انآنالین متمرکز به صورت و غذا حمل ونقل خدماتی مانند فروش، فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های و ایده ها اغلب •

مئنـا   مطاین موضـوخ  . می شوندوارد حوزه ها به این حوزه وارد شوند به همین می خواهند ، اغلب افراد جدیدی که حوزه هاموفقیت چند شرکت در این 

صـادی و  منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنین کـاهش اثـرات اقت  می تواند باال برده و از سوی دیگر حوزه ها نرخ شکست را در این 

. ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

ـ  هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و با پتانسـی • رات ل بـاال و اث

ه چالش های با توجه ب. اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد

این دسـت،  روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محیط زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از

داشـته  صـاد و اشـتغال  ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماال  به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بر اقت

. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقدمه
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و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپیآینده نگاري معرفی برنامه ملی 

ناوری ریاسـت  نگاری علم و فناوری توسط معاونت علمی و فپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•

هــ مـورخ   51377ت/154202جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، براسـاو مصـوبه  شـماره       

.ه استهیات وزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفت1393/12/17

تفکـر حـامی   نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه    دبیرخانه برنامه ملی آینده•

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتمختلفی اقدام به گفتمانهایآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوریمورد کارکردهای 

اجماع و ایجاد مدل ذهنی  
مشترک در خصوص اتخاذ  

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در  
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در  مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه

هاي ملیاولویت

ر  نقعان دارتقاي دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری  مهمترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فن
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی
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معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

ورزش و سـالمت  . 2مـدیریت پسـماند،   . 1: های استارت آپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفته اند کـه عبارتنـد از  در فاز اول از طرح حاضر حوزه•

انرژی . 9کاالهای زودمصرف . 8نوآوری اجتماعی . 7سالمت دیجیتال . 6مدیریت آب و خشکسالی . 5کشاورزی، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3جسمی، 

. های مجزا تولید و ارائه می شوندآموزش، که در قالب گزارش. 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگری . 10

دی هـر  و موضـوعات راهبـر  چالش ها کالن هر موضوخ شروخ شده و با پیوند میان تحلیل های مختلفی است که از بخش های گزارش دربرگیرنده هر •

تنی بـر  مبتحلیل های از مجموعه ای و در نهایت می کند مهم ادامه پیدا استارت آپ های نوپای جهانی و معرفی کسب وکار شرکت های حوزه با الگوهای 

ه بخش اصلی بنابراین هر گزارش دربرگیرنده س. می یابدآنها خاتمه بزرگ شدن و الگوهای تامین مالی و نحوه مدل های کسب وکار ، فناوری هاشناخت 

: است

o کلیدی مرتبطچالش های تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و

o کلیدی در هر موضوخ راهبردی استارت آپ های شناسایی و معرفی

o کلیدی آن حوزهچالش های و نحوه پاسخگویی به کسب وکار ، حوزه فعالیت، مدل فناوری هاو تحلیل از منظر جمع بندی
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استارت آپ هاي حوزه ي سالمت دیجيتال. 6

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ6



ارتقای سطح سواد سالمت شهروندان 3

تضعف در مدیریت دانش نظام سالمت در سطح مراکز ارائه دهنده خدمات سالم 6

(تحرک ناکافی، تغذیه نامناسب، خواب نامطلوب و مانند آن)سبک زندگی ناسالم شهروندان 1

عدم دسترسی عادالنه شهروندان به خدمات سالمت با کیفیت و قیمت مناسب۲

ناکارآمدی نظام آموزش سالمت و انتقال مفاهیم آموزشی برپایه روش های سنتی۴

عدم وجود داده ها و اطالعات یکپارچه، روزآمد، معتبر و دقیق در حوزه سالمت، در سطح ملی، به عنوان سنگ۵
«سیاستگذاری مبتنی بر شواهد»بنای 

...(کاهش هزینه، افزایش دقت، باالبردن سرعت و )ضرورت بهبود داروها و  تجهیزات پزشکی 7

مسائل راهبردي حوزه خدمات سالمت

1۲



:1فرصت /چالش

رائه  توسعه نرم افزارهایی برای ا
برنامه های ورزشی با هدف  

متناسب اندام و زندگی سال

شرکت های توسعه دهنده نرم افزار

:راهکار

:مخاطب

:تجایگاه در بخش هاي کليدي نظام سالم

ه توسعه نرم افزارهایی برای ارائ1
رژیم و برنامه های غذایی با هدف

المتناسب اندام و سبک زندگی س

۲

13

(د آنتحرک ناکافی، تغذیه نامناسب، خواب نامطلوب و مانن)سبک زندگی ناسالم شهروندان 

تناسب اندام و سبک زندگی

بیماران/ شهروندان

توسعه سامانه های آموزشی و
المترویجی سبک زندگی س

3

شرکت های تولیدکننده  
ابزارک های هوشمند

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده



:۲فرصت /چالش

شرکت های تولیدکننده  
ابزارک های هوشمند

:راهکار

:مخاطب

:تجایگاه در بخش هاي کليدي نظام سالم

شامل ابزارک و)توسعه سامانه های هوشمند 
ام برای پایش عالئم حیاتی و انج( نرم افزار

آزمایش در منزل

سامانه های برخط به منظور  توسعه 1
به دسترسی ارائه دهندگان خدمات سالمت

وضعیت بیماران

3

(3و 1راهکار )مراقبت در منزل 

1۴

عدم دسترسی عادالنه شهروندان به خدمات سالمت با کيفيت و قيمت مناسب

ه دهنده توسعه پلت فرم های ارتباط بیمار با مراکز ارائ
خدمات سالمت و کادر بهداشت و درمان

۲

کادر بهداشت و درمان  
(خصوصی و دولتی)

مراکز ارائه دهنده
خدمات سالمت

شرکت های توسعه دهنده  
نرم افزارهای نرم افزار

/  شهروندان
بیماران

(۲راهکار )شبکه هاي اجتماعی بازارگاه هاي الکترونيکی 

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده



:3فرصت /چالش

ارشرکت های توسعه دهنده نرم افز

:راهکار

:مخاطب

:تجایگاه در بخش هاي کليدي نظام سالم

1

(1راهکار )شبکه هاي اجتماعی و بازارگاه هاي الکترونيکی

ارتقاي سطح سواد سالمت شهروندان

مایی اشتراک تجربیات بیماران و دریافت راهن
از سایر افراد با وضعیت مشابه

بیماران/ شهروندان

مت توسعه سامانه های آموزشی و ترویجی سال
با تاکید بر پیشگیری 

۲

(۲راهکار )تناسب اندام و سبک زندگی 

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

1۵



:۴فرصت/چالش

تولید و انتشار محتوای آموزشی 
جذاب، تعاملی و چندرسانه ای 

به اشتراک گذاشتن تجارب، موردکاوی ها و  
ویان،  سؤاالت بین اعضای هیئت علمی، دانشج

پزشکان و سایر کارکنان بخش سالمت
:راهکار

:مخاطب

:تجایگاه در بخش هاي کليدي نظام سالم

1۲

خدمات آموزشی

گر  دانشگاه های علوم پزشکی و دی
مراکز آموزش سالمت

16

تیناکارآمدي نظام آموزش سالمت و انتقال مفاهيم آموزشی برپایه روش هاي سن

وده و استفاده از فناوری های نوین مانند واقعیت افز
در فرایند آموزش... واقعیت مجازی، شبیه سازی و 
پزشکی

3

رشرکت های توسعه دهنده نرم افزا

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده



:۵فرصت /چالش

شرکت های داده کاوی و 
تجزیه وتحلیل اطالعات

دانشگاه های علوم پزشکی و 
ارائه دهندگان خدمات سالمت

:راهکار

:مخاطب

:تجایگاه در بخش هاي کليدي نظام سالم

1۲3

دولت و نهادهای سیاستگذار

17

عدم وجود داده ها و اطالعات یکپارچه، روزآمد، معتبر و دقيق در حوزه سالمت، در سطح 
«سياستگذاري مبتنی بر شواهد»ملی، به عنوان سنگ بناي 

ع و رصد منظم سالمت شهروندان در مقیاس وسی
 های ارائه بینش هایی به سیاست گذاران، شرکت

بیمه ای و ارائه دهندگان خدمات سالمت

ور  یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی به منظ
ایجاد بانک های بزرگ و تحلیل داده و 

اطالعات در مقیاس وسیع

مدیریت دانش

جمع آوری، یکپارچه  سازی و تحلیل داده ها و 
اطالعات نظام سالمت به منظور کمک به 

ینه منابعسیاستگذاری اثربخش و تخصیص به

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده



:6فرصت/چالش

ه طراحی سامانه هایی برای بهبود تجرب
بیمار، مدیریت گردش بیمار و ثبت

هنگام اطالعات سالمتبه

شرکت های توسعه دهنده نرم افزار

:راهکار

:مخاطب

:تجایگاه در بخش هاي کليدي نظام سالم

1

مدیریت دانش

18

ر توسعه پلتفرم ها و نرم افزارهای ارتباط کاد
و اشتراک( به ویژه پزشکان)بهداشت و درمان 

اطالعات و به روزرسانی دانش پزشکی  

۲

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت

ضعف در مدیریت دانش نظام سالمت در سطح مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت

کانکادر بهداشتی و درمانی، به ویژه پزش

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده



:7فرصت /چالش

ارائه دهندگان  
خدمت سالمت

:راهکار

:مخاطب

:تجایگاه در بخش هاي کليدي نظام سالم

استفاده از تجزیه وتحلیل
داده ها برای شخصی سازی  
محصوالت و خدمات سالمت

1

شرکت های  
توسعه دهنده نرم افزار

تشخيص و مراقبت پيشرفته

19

...(ت و کاهش هزینه، افزایش دقت، باالبردن سرع)ضرورت بهبود داروها و تجهيزات پزشکی 

شرکت های داده کاوی و  
تجزیه وتحلیل اطالعات

وده  استفاده از فناوری واقعیت افز
برای افزایش دقت تشخیص

بر استفاده از فناوری های مبتنی۲
اینترنت اشیا برای افزایش 
بهره وری خدمات سالمت

3

ده  شرکت های تولیدکنن
ابزارک های هوشمند

جمع آوری و تحلیل اطالعات آزمایش های  
وسعه بالینی و دارویی به منظور کمک به ت

داروها و تجهیزات پزشکی جدید

شرکت های تولید دارو و تجهیزات
پزشکی، شرکت های بیمه ای

۴

راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده



حوزه هاي فعاليت استارت آپ هاي سالمت دیجيتال

۲0



بيماران/ شهروندان1

تناسب اندام و
سبک زندگی

شبکه هاي اجتماعی و
بازارگاه هاي 
الکترونيکی

مراقبت در منزل

استارت آپ هاي سالمت دیجيتال به تفکيک حوزه فعاليت

۲1

Sporty app



ارائه دهندگان خدمات سالمت

تشخيص و 
فتهمراقبت پيشر

2

محيط هاي آموزشی3

خدمات آموزشی

مدیریت دانش 

استارت آپ هاي سالمت دیجيتال به تفکيک حوزه فعاليت

۲۲



استارت آپ هاي حوزه ي سالمت دیجيتال. 6

نبيمارا/ استارت آپ هاي شهروندان . ۲ـ6



بيماران/ شهروندان1

(تحرک ناکافی، تغذیه نامناسب، خواب نامطلوب و مانند آن)سبک زندگی ناسالم شهروندان 1

انارتقای سطح سواد سالمت شهروند 3

عدم دسترسی عادالنه شهروندان به خدمات سالمت با کیفیت و قیمت مناسب۲

بيماران/مسائل راهبردي مرتبط با بهداشت و سالمت شهروندان

۲۴



توسعه نرم افزارهایی برای ارائه  برنامه های ورزشی با هدف تناسب اندام و زندگی سالم•
توسعه نرم افزارهایی برای ارائه رژیم و برنامه های غذایی با هدف تناسب اندام و سبک زندگی سالم•
توسعه سامانه های آموزش و ترویج سبک زندگی سالم•
برای پایش عالئم حیاتی و انجام آزمایش در منزل( شامل ابزارک و نرم افزار)توسعه سامانه های هوشمند •
توسعه پلتفرم های ارتباط بیمار با مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت و کادر بهداشت و درمان•
توسعه سامانه های برخط به منظور دسترسی ارائه دهندگان خدمات سالمت به وضعیت بیماران•
اشتراک تجربیات بیماران و دریافت راهنمایی از سایر افراد با وضعیت مشابه•
توسعه سامانه های آموزشی و ترویجی سالمت با تاکید بر پیشگیری  •

مت  راهکارهاي ارائه شده براي مسائل راهبردي مرتبط با بهداشت و سال
بيماران  /شهروندان

۲۵

بيماران/ شهروندان1





بيماران/ استارت آپ هاي شهروندان . ۲ـ6

تناسب اندام و سبک زندگی



هدف این . می کندموتیو استارت آپی در کشور آمریکا است که در زمینه تولید ردیاب های عالئم حیاتی فعالیت

کـان  شرکت تولید ابزارک هایی است که کامال  با زندگی روزمـره مـا سـازگار باشـند و ام    

ن محصول این اولی. استفاده در تمامی حاالت با کمترین مزاحمت برای کاربر را داشته باشند

ه باا نصاب   در کناار ایان حلقا   . شرکت، یک حلقه هوشمند است که قابلیت ردیابی عالئم حیاتی بدن را دارد

ساعته در ایان اپلیکیشان قابال مشااهده و گازارش گیاری       24نرم افزار تلفن هوشمند، تمام عالئم به صورت 

این حلقه راحت و .حلقه طراحی شده توسط این شرکت ترکیبی از زیبایی، فرم و عملکرد مناسب است. هستند

زان کاالری  شیک، کوچک ترین ردیاب عالئم حیاتی است که می تواند بر ضربان قلاب، میازان فعالیات، میا    

در طراحای ایان حلقاه از مادارهای چااپی انعذااف پاذیر و ناوعی بااتری          . سوزی و خواب افراد نظارت کند

.استفاده شده است تا بتوانند فرم حلقه را بگیرند

:توضیح

mymotiv.com

2۰۱۳:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ابزارک های پوشیدنی هوشمند:حوزه فعالیت

تمام شهروندان:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Motiv:نام شرکت

فروش محصول:مدل درآمد

۱:مسائل راهبردی

ب پایش و برنامه ریزی تناس: خدمت/محصول
اندام

میلیون دالر2۰٫۵:هکل سرمایه  تامین شد

نامشخص:آخرین نوع تامین سرمایه

۲8

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی



Aaptiv  دسـترو  اپلیکیشنی است که با توجه به شرایط جسمانی کـاربر و امکانـات در
ـ : این برنامه ها، اهداف متفاوتی دارند. وی، برنامه های منظم ورزشی ارائه می دهد ب تناس

... .اندام، کاهش وزن، افزایش استقامت، دویدن و 
ی کند و بار  از بین برنامه های پیشنهادی یکی را انتخاب م. کاربر امکانات و شرایط خود را به نرم افزار می دهد

حرکات تمام. هر برنامه یک مربی دارد که در تمام مراحل به کاربر راهنمایی می کند. اساس آن پیش می رود
.ورزشی از زوایای مختلف فیلم برداری شده و مربی نیز توضیحات الزم را ارائه می کند

ه از حرکات کششای و برناماه هاای دویادن کاه نیااز با       : حرکاب ورزشی در این مجموعه بسیار متنوع است
... .زنه ها و تجهیزات ندارند، گرفته تا برنامه های باشگاهی با وسائلی همچون تردمیل، دوچرخه ثابت، انواع و

:توضیح

www.aaptiv.com

2۰۱۵:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مشاوره مرزش و تناسب اندام:حوزه فعالیت

تمام شهروندان:گروه مخاطب

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Aaptiv:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

۱:مسائل راهبردی

ارائه برنامه ورزشی با اهداف : خدمت/محصول
مختلف

میلیون دالر۵2٫۱:دهکل سرمایه  تامین ش

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

۲9

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی



:توضیح

2۰۰۵:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ورزش در منزل :خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www.myfitnesspal.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

MyFitnessPal:نام شرکت

4، ۱فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون عضو۱.2:تعداد مشتریان

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی

30

میلیـون  5این استارت آپ دارنده بزرگترین پایگاه داده های رژیم غذایی و کـالری جهـان بـا    

مگـان در  این پایگاه داده از طریق وبسایت و اپلیکیشن موبایـل بـرای ه  . غذای مختلف است

و این شرکت پلتفرمی طراحی کـرده اسـت کـه متناسـب بـا رژیـم غـذایی       . دسترو است

.  هدف های تعریف شده از سوی کاربر، برنامه های ورزشی پیشنهاد می دهد

خاود اساتفاده   این شرکت از فناوری بازی وارسازی برای ایجاد انگیزه در کاربران برای پایبندی به برنامه ورزشای 

2۰۱8ساال  این شرکت که زیرنظر شرکت پوشاک ورزشی آندرآمور فعالیت می کناد، در گزارشای کاه در   . می کند

ام کرده اناد و  حساب کاربری در وبسایت و اپلیکیشن این شرکت ثبت نمیلیون ۱.2منتشر ساخت، اعالم داشت که 

باه  2۰۱۵ل ساا در توسط کمپانی آنادرآمور  شرکت این ضمناً . از برنامه های غذایی و ورزشی آن استفاده می کنند

.خریداری شده استمیلیون دالر 47۵مبلغ 



:توضیح

2۰۱4:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فراهم آوردن امکان ورزش در :خدمت/محصول
کنار یکدیگر

عمومی:گروه مخاطب

www.sportyapp.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Sporty app:نام شرکت

۱فرصت/چالش:مسائل راهبردی

حق اشتراک:مدل درآمد

میلیون دالر۱.۵:کل سرمایه  تامین شده

31

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی

ر نزدیکـی  این شرکت اپلیکیشنی ارائه داده است که افراد می توانند از طریق آن ورزشکاران دیگـر د 

.خود را پیدا کنند و به صورت گروهی با یکدیگر ورزش کنند

ده بارای ورزش  کاربران می توانند با پرداخت حق عضویت در این اپلیکیشن، نوع ورزش موردعالقه و زمان در نظر گرفته ش

راد می توانناد از طریاق   این اپلیکیشن نزدیکترین افراد با برنامه ریزی مشابه را به کاربر معرفی می کند و این اف. را وارد کنند

.برنامه با یکدیگر صحبت کرده و قرار ورزشی بگذارند

ورت همچنین کاربران می توانند برنامه های گروهی و مهم ورزشی پیرامون محال زنادگی خاود را دریافات کنناد و باه صا       

ند دوچرخه سواری، این اپلیکیشن طیف گسترده ای از فعالیت ها مان. گروهی با سایر عالقمندان در این رویدادها شرکت کنند

.پیاده روی، فوتبال و سایر ورزش های حرفه ای را در بر می گیرد

Sporty app



3۲

 باه  شرکت منگو، شرکتی فعال در حوزه سالمت همراه است که هدف خاود را الهاام بخشای و توانمندساازی افاراد مباتال      

ـ    . بیماری های مزمن در مسیر حفظ سالمتی شان قرار داده است ه بـه  این شرکت پلتفرمی ارائـه کـرده اسـت ک

زار امکـانی  این نرم اف. شهروندان کمک می کند شرایط پیچیده و فرآیند درمانی خود را مدیریت کنند

بـت  را فراهم آورده است که کاربر برای انجام فرایندهای درمانی خود، مثل مصرف به موقع داروهـا، ث 

اساتفاده کناد   منگو به کاربر یادآوری می کند که باید چه دارویی را. را برنامه ریزی کند... وزن، ثبت فشار خون و 

.  ی کندمنگو درباره داروهای کاربر نیز اطالعات جامعی به وی ارائه م. یا زمان کدام فعالیت مربوط سالمت رسیده است

:توضیح

www.mangohealth.com

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

/ نظارت بر تغذیه و فعالیت :حوزه فعالیت
بازی وارسازی

عموم شهروندان:گروه مخاطب

ایل  اپلیکیشن های موب:  فناوری های کلیدی
و پلتفرم های  

نرم افزاری

Mango Health:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

۳و ۱:مسائل راهبردی

پلتفرم اصالح سبک زندگی  : خدمت/محصول

میلیون دالر8٫۳:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی



GeoPalz

:توضیح

2۰۰8:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

بازی های پرتحرک:خدمت/محصول

عمومی، کودکان:گروه مخاطب

www.geopalz.comآنالین/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

GeoPalz:نام شرکت

۱فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

هزار دالر2۰:کل سرمایه  تامین شده

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی

33

د، پیادا  دائما در حال چاق و چاق تار شادن هساتن   ( نسل بومی دیجیتال)همانذور که کودکان نسل جدید 

هـدف اصـلی   . کردن راهکارهاای انگیزشای بارای ورزش بیشاتر و بیشاتر آن هاا اماری مهام اسات         

. ، افزایش فعالیت کودکان با ارائه بازی های دیجیتالی استGeoPalzاستارت آپ 

ود و از یاک  محصول اصلی این شرکت یک گام شمار هوشمند است که به کمربند کودکان بساته مای شا   

ی کناد و  شتاب سنج یکپارچه برای اندازه گیری سرعت و فاصاله طای شاده توساط کودکاان اساتفاده ما       

ی شکل جدید این گام شمار به صاورت اساتیکرها  . روز اطالعات را درون خود ذخیره سازد2۱می تواند تا 

ایت ایان  کودکان با فعالیت و بازی هاای طراحای شاده در اپلیکیشان و وب سا     . کفشی طراحی شده است

.ه باشنددسترسی داشت... شرکت می توانند امتیاز کسب کرده و به سذوح باالتر، جوایز و پاداش ها و 



:توضیح

2۰۱4:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

های پوشیدنیگجت:خدمت/محصول

عمومی:گروه مخاطب

www. moov.ccآنالین، سنسور/App/پالتفرم نرم افزاری:فناوری های کلیدی

ـ     ه و خدمت اصلی ارائه شده توسط این استارت آپ، پـایش فعالیـت ورزشـکاران، تجزی

.تحلیل لحظه ای اطالعات بدن و  ارائه مشاوره آنالین ورزشی است

نوع فعالیات و  این شرکت گجت های پوشیدنی هوشمندی را توسعه داده است که ضربان قلب، ریتم تنفس،

. ش مای شاود  کالری سوزی فرد را اندازه گیر ی می کند و فعالیت فرد به صورت هم زمان توسط یک مربی پاای 

ند و به صورت این مربی با استفاده از ارتباط صوتی با ورزشکار در ارتباط است و نتایج ورزش را مشاهده می ک

ر د. هم زمان در مورد نوع تمرین ها و نحوه اجرای بهتر حرکات و فعالیت های ورزشی به فرد مشاوره می دهاد 

رده و با شروع فعالیات  اپلیکیشن پشتیبان این گجت کاربر میتواند فعالیت ورزشی مورد نظر خود را اتتخاب ک

اریر همچناین کا  . مربی مجازی به صورت شنیداری روند صحیح انجام حرکات ورزشی را توضیح خواهد داد

. میتواند اطالعات فعالیت های پیشین خود را در پایگاه داده های حساب کاربری خود مشاهده کند

MOOV:نام شرکت

۱فرصت/چالش:مسائل راهبردی

فروش مستقیم:مدل درآمد

میلیون دالر۱6:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی

3۴



3۵

اخـتالالت  کرونو تراپیکس بر بهبود خروجی های بالینیِ بیمارانی کـه بـا اعتیـاد و   
ـ  . عصبی دست وپنجه نرم می کنند، متمرکز است ه کـرده  این شرکت راه حلـی ارائ

ه بـه  است که در آن دارورسانی به بیمار از طریق برچسب های دارورسان و با توج
نـرم افـزار،   با استفاده از برنامه موبایلیِ پشتیبان ایـن . نیاز هر فرد انجام می شود

.می توان عملکرد دستگاه را زمان بندی و شخصی سازی کرد
ثربخشی این سامانه مقدار کافی از دارو را در زمان درست به بدن بیمار وارد می کند تا از این طریق، ا

. انی ارائه می دهدهمچنین اپ پشتیان، تحلیل هایی از وضع بیمار و پیشینه دارورس. دارو بیشینه شود

:توضیح

www.chronothera.com

2۰۰4:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ابزارک های پوشیدنی هوشمند:حوزه فعالیت

افراد دچار به اعتیاد و اختالالت عصبی:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Chrono Therapeutics:نام شرکت

فروش محصول:مدل درآمد

2و ۱:مسائل راهبردی

گجتهایبرچسبیهوشمند: خدمت/محصول
دارورسان

میلیون دالر82٫۵:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی
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Sharecare         پلتفرمی را طراحی کرده است کـه کـاربران مـی تواننـد در آن همـه امـور مربـوط بـه
ـ  . سالمتشان را مدیریت کنند واص خـود،  این پلتفرم برای هر شخص با توجه به پروفایل سـالمت خ

. خدماتی جامع و شخصی سازی شده فراهم می کند

:توضیح

www.sharecare.com

2۰۱۰:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

سامانه های آموزشی و ترویجی:حوزه فعالیت

شهروندان:گروه مخاطب

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•:فناوری های کلیدی

Sharecare:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

۳و ۱:مسائل راهبردی

پلتفرم سالمت همراه: خدمت/محصول

میلیون دالر۳6۰:کل سرمایه  تامین شده

Private Equity:آخرین نوع تامین سرمایه

ت متناسب ارائه اطالعات مفید پزشکی و سالم: برخی خدمات این پلتفرم عبارت است از
؛ ...با نیاز کاربر؛ دنباال کاردن شااخص هاای ساالمتی فارد مانناد قناد، چربای، وزن و          

مرکاز  ذخیره سازی اطالعات سالمت کاربر و تضمین امنیت آن؛ معرفای مناساب تارین   
ی و خدمات درمانی به کاربر؛ ایجاد ارتباط با ساایر ذی نفعاان مانناد ساازمان هاای دولتا      

.بیمه ها
. موضوع، برنامه های ویژه ای به کااربر ارائاه مای دهاد    ۱۰۰این پلتفرم در زمینه بیش از 

ژیام و  بیماری های قلبی، کااهش وزن، ر : برخی از پرطرفدارترین موضوعات عبارت اند از
. تغذیه، ترک سیگار و افسردگی

استارت آپ هاي فعال در بخش تناسب اندام و سبک زندگی
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:توضیح

athelas.com

ل خون محصول شرکت آتالو، دستگاه هوشمندی است که امکان انجام آزمایش شمارش کام

(CBC )اند، بهباود  مشتریان اصلی این شرکت افرادی هستند که پیش از این دچار سرطان بوده. در خانه را دارد 

ی کاه نیازمناد   همچناین ساایر بیمااران   . یافته اند و دائما باید تحت نظر باشند تا از بازگشت سرطان جلوگیری شاود 

ی توانناد از  نیز م( مانند افراد مبتال به کم خونی یا عفونت های خونی و عروقی)آزمایش شمارش کامل خون هستند 

. این دستگاه استفاده کنند

 کناد و تعاداد   این دستگاه از فناوری های یادگیری ماشین و بیناایی رایاناه ای در حاوزه بیوتکنولاوژی اساتفاده مای      

ن کاار،  بارای ایا  . گلبول های سفید و قرمز، تعداد لنفوسیت ها و نوتروفیل ها در واحد خون را انادازه گیاری مای کناد    

.ی شوددستگاه تنها نیاز به یک قذره خون دارد که روی کیت آزمایش چکیده می شود و در دستگاه قرار داده م

نتایج به دسات آماده   . این دستگاه کمتر از یک دقیقه نتایج آزمایش را به اپلیکیشن تلفن همراه بیمار ارسال می کند

. می تواند با پزشک متخصص به اشتراک گذاشته شود

2۰۱6:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

آزمایش خون در خانه:حوزه فعالیت

یافراد مبتال به سرطان و بیماری های خون:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
تجزیه وتحلیل اطالعات و داده کاوی•

Athelas:نام شرکت

فروش محصول:مدل درآمد

2:مسائل راهبردی

آزمایش خود در منزل و ارائه نتیجه به : خدمت/محصول
ببمار و پزشک

میلیون دالر۳٫6:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش مراقبت در منزل
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کرد کار خود را در زمینه تولید ابزارک های هوشمند پایش عالئم قلب آغاز2010االیو کور که از سال 

یکا را و در حال حاضر دو محصول کلیدی ارائه می کند، توانسته است گواهی سازمان غذا و داروی آمر

. دریافت کند

ه صاورت  محصول اول یک ابزارک مستذیلی شکل و کوچک است که امکان اتصال به موبایل را داراست و اطالعات را با 

ساال باه پزشاک    این اطالعات توسط بیمار قابل مشاهده است و امکان ار. هنگام به اپلیکیشن تلفن همراه ارسال می کندبه

صص هشادار  همچنین نرم افزار هوشمند می تواند در صورت عملکرد نامناسب قلب به بیمار و پزشک متخ. متخصص را دارد

مند اپال  محصول دوم، بند ساعتی است که به ساعت هاای هوشا  . دهد و از حمالت قلبی و آسیب های ثانویه جلوگیری کند

.متصل می شود و عملکردی مشابه محصول اول دارد

:توضیح

alivecor.com

2۰۱۰:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پایش عالم حیاتی:حوزه فعالیت

قه تمام شهروندان مخصوصاً افراد دارای ساب:گروه مخاطب
بیماری قلبی

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

AliveCor:نام شرکت

فروش محصول:مدل درآمد

2و ۱:مسائل راهبردی

ردیاب های عالئم حیاتی: خدمت/محصول

میلیون دالر4۳٫۵:کل سرمایه  تامین شده

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش مراقبت در منزل
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ایان  . داردشرکت بلوم الیف یکی از استارت آپ های حوزه سالمت دیجیتال است که بار ساالمت باانوان بااردار تمرکاز     

ه شاکم خاود،   شرکت محصولی را توسعه داده  است که به بانوان باردار این امکان را می دهد که با اتصال این دستگاه با 

صل به پـ   قطعات الکترونیکی درون یک پد مت. انقباض عضالنی رحم خود در دوران بارداری را مدیریت کنند

ه در شبانه روز که بانوان می توانند هر لحظ. مصرفی قرار گرفته اند که به شکم بانوان متصل می شود

دساتگاه بارای   با توجه به ایان کاه ایان   . بخواهند از این پ  استفاده کنند و وضعیت خود را بررسی کنند

.  بررسی انقباضات رحم طراحی شده است، برای سه ماهه نهایی دوران بارداری می تواند مفید باشد

:توضیح

bloomlife.com

2۰۱4:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

نظارت بر جنین و مادر باردار:حوزه فعالیت

مادران باردار:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Bloomlife:نام شرکت

فروش محصول•:مدل درآمد
حق اشتراک•

2:مسائل راهبردی

پایشگر انقباضات رحم : خدمت/محصول

میلیون دالر6٫۳:هکل سرمایه  تامین شد

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش مراقبت در منزل
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ـ  . اسلیپس راه حلی طراحی کرده است تا کاربران بـه بهتـرین خـواب دسـت یابنـد      کل از تیمـی متش

ـ  تارت آپ متخصصان فناوری اطالعات و سالمت که تجربه کاری در حوزه اینترنت اشیاء دارند، این اس

. ۱: حوزه محصوالتی مبتنی بر اینترنت اشیا ارائه می دهد4اسلیپس پا را از مدیریت خواب فراتر گذاشته و در . را هدایت می کنند

. مراقبت در منزل. 4پایش نوزاد؛ . ۳خانه هوشمند؛ . 2اتاق خواب هوشمند؛ 

ایان  . یکی از این ها به منظور بهینه سازی خواب کاربران تهیه شده است. گجت را ارائه می کند۱۱در حال حاضر این شرکت 

با بررسی عالئم حیااتی و چرخاه   . همگام سازی می شودDreamLifeگجت درون بالش قرار می گیرد و با نرم افزار موبایل 

. خواب، نرم افزار زمان مناسب بیداری و خواب کاربر را تعیین و توصیه هایی در این خصوص ارائه می دهد

:توضیح

www.sleepace.com

2۰۱۱:سال تاسیس

چین:موقعیت جغرافیایی

پایشگر خواب:حوزه فعالیت

عموم مردم:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Sleepace:نام شرکت

فروش محصول:مدل درآمد

۱:مسائل راهبردی

گجتونرمافزارپایشگرخواب: خدمت/محصول

میلیون دالر۱8:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش مراقبت در منزل
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ر، بـه منظـور   لیوُنگو سامانه ای است برای تغییر عادات که بر اساو ویژگی های سالمتی کارب
هدف شرکت عبارت اسات از افازایش باازدهی ماالی    . درمان دیابت و فشارخون خدماتی ارائه می دهد

. شندکلینیک ها در حالی که بیماران نیز بهترین وضعیت را در کنترل بیماری های مزمن خود داشته با
شار خون لیونگو گوشی هوشمند، دستگاه سنجش ف: برای استفاده از خدمات این شرکت به سه دستگاه نیاز است

ار نصب شده بر اساس اطالعات خروجی از این دستگاه های سنجشگر، نرم افز. و دستگاه سنجش قند خون لیونگو
تنی باه  عالوه بر این امکان ارسال پیام م. روی موبایل توصیه های شخصی سازی شده را به هر فرد نشان می دهد

. کارشناسان دیابت شرکت و دریافت پاسخ از آن ها وجود دارد

:توضیح

livongo.com

2۰۱4:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پایش عالئم حیاتی:حوزه فعالیت

مراکز درمانی:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Livongo:نام شرکت

سامانه/ فروش محصول:مدل درآمد

2:مسائل راهبردی

سامانه کنترل دیابت و فشار خون: خدمت/محصول

میلیون دالر24۰:هکل سرمایه  تامین شد

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش مراقبت در منزل
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گه سامانه ای طراحی کرده است تا بیماران ریوی را در فرآیند درمان نCoheroHealthشرکت 
ـ  . دارد و تبعیت آن ها را از پزشک افزایش دهد یار چرا که فرآیند درمان بیماری های ریـویی بس

.زمان بر است
ه طاور  ب. حسگرها و نرم افزار این سامانه مصرف داروها را یادآوری می کنند و درباره آن ها به بیمار اطالعاتی می دهند

ات باه صاورت   این اطالع. پیوسته شاخص های سالمتی ریه مانند میزان باز بودن مسیرهای هوایی را پایش می کنند
اه تانفس و  این پلتفرم ترکیبای اسات از ساخت افزارهاای پاایش وضاعیت دساتگ       . آنی برای پزشک ارسال می شود

.نرم افزاری که اطالعات دریافتی از سخت افزار را دریافت، تحلیل و ارسال می کند

:توضیح

www.coherohealth.com

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

نظارت بر ریه و تنفس:حوزه فعالیت

مبتالیان به بیماری تنفسی:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Cohero:نام شرکت Health

فروش محصول  :مدل درآمد

2:مسائل راهبردی

سیمدیریت فرایند درمان بیماری های تنف: خدمت/محصول

میلیون دالر۱۵٫۳:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش مراقبت در منزل
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استارت آپ هاي فعال در بخش مراقبت در منزل

. آمارها در آمریکا نشان می دهد که یک نفر از هر چهار نفر دست کم به دو بیماری مازمن دچاار اسات   
اهش از این رو کا . درصد هزینه های سالمت در این کشور صرف کنترل بیماری های مزمن می شود8۵

.هزینه های این بخش امری ضروری است
باندنی به این شرکت پلتفرمی شامل حسگری به اندازه یک دانه گندم، حسگری چس

ـ     عه داده بدن، اپلیکیشن تلفن همراه برای بیمار و پرتـال مخصـوص پزشـک را توس
یی بـه  وقتی حسگر وارد شکم شد، سـیگنال هـا  . حسگر دانه ای را فرد می بلعد. است

 آمده برای سپس تمام رکوردهای دیجیتال به دست. ابزارک چسباندنی ارسال می کند
زشـک  اپ نیز با اجـازه کـابر اطالعـات را بـرای پ    . اپلیکیشن موبایل ارسال می شود

. ارسال می کند

www.proteus.com

2۰۰۱:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

مدیزیت بیماری های مزمن:حوزه فعالیت

شهروندان دارای بیماری مزمن:گروه مخاطب

:فناوری های کلیدی
ابزارک های هوشمند و •

اینترنت اشیا
اپلیکیشن های موبایل و•

پلتفرم های نرم افزاری

Proteus Digital Health:نام شرکت

سامانه/ فروش محصول•:مدل درآمد
حق اشتراک•

2:مسائل راهبردی

ابزارک و سامانه کنترل بیماری های مزمن: خدمت/محصول

میلیون دالر487:کل سرمایه  تامین شده

Series H:آخرین نوع تامین سرمایه
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شبکه های اجتماعی و بازارگاه های الکترونیکی
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:توضیح

www.onemedical.com

، شرکت وان مدیکال در حوزه خدمات ارتباط آنالین پزشک و بیمـار، رزرو قرارهـای مالقـات   

ـ    ایان  . ددریافت نوبت آزمایش، انجام آزمایش در محل و خدماتی از این قبیل فعالیـت مـی کن

و، نیویاورک،  شرکت در حال حاضر خدمات خود را در کشور آمریکا، در شهرهای واشنگتن، بوستون، سانفرانسیسک

لی در .توسط تام ایکس2۰۰7شرکت وان مدیکال در سال . لس آنجلس، شیکاگو،  فونیکس و سیاتل ارائه می دهد

. کارمند دارد86۵این شرکت در حال حاضر تعداد .  منذقه خلیج سانفرانسیسکو تاسیس شد

. ساعته و هفت روز هفته در دسترس هستند و باه بیمااران و افاراد مشااوره مای دهناد      24کارشناسان به صورت 

. نظیم کننداعضای وان مدیکال و افراد جدید می توانند به صورت تلفنی قرار مالقات با پزشک مورد نظر خود را ت

در محال زنادگی   همچنین افراد با استفاده از اپلیکیشن وان مدیکال می توانند نزدیک ترین درمانگاه ایان شارکت  

.خود را پیدا کرده و در روز و ساعت دلخواه قرارهای مالقات را تنظیم کنند

2۰۰7:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

...تنظیم قرار مالقات، آزمایش و :حوزه فعالیت

تمام شهروندان و پزشکان در حوزه های  :گروه مخاطب
مختلف را مورد هدف خود قرار داده است

و انتقال داده( صوتی و تصویری)ارتباط از راه دور •:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

One Medical:نام شرکت

:مدل درآمد
هزینه یکبار استفاده•
از بیماران( ساالنه/ماهانه)حق اشتراک •
حق اشتراک از کلینیک ها•

2:مسائل راهبردی

بیمارپلتفرم آنالین  ارتباط پزشک و:خدمت/محصول

میلیون دالر۱8۱٫۵:کل سرمایه  تامین شده

 Secondary Market:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت
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ت وگـوی  این سامانه از طریق گف. بابیلون خدمات سالمت را از طریق تلفن همراه ارائه می کند

اسـت از  چشم انداز بابیلون عبـارت . متنی و گفت وگوی صوتی به بیماران خدمت ارائه می دهد

. فراهم آوردن خدمات سالمتِ به صرفه و دردسترو برای همه

:توضیح

www.babylonhealth.com

2۰۱۳:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

ارتباط بیمار با پزشک:حوزه فعالیت

شهروندان•:گروه مخاطب
پزشکان•

و انتقال داده( صوتی و تصویری)ارتباط از راه دور •:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Babylon Health:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

2:مسائل راهبردی

پلتفرم ارتباط با پزشک: خدمت/محصول

میلیون دالر8۵:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

نیزاورمیانهخوکاناداآمریکا،چین،بهداردقصدکهاستروانداوانگلستاندرشرکتاینکنونیفعالیتحوزه

تاتاسآوردههمگردرامهندسانوریاضی دانانپزشکان،دانشمندان،ازمجموعه ایشرکتاین.یابدگسترش

دهدرحشسامانهبرایرابیماریعالئممتنی،گفت وگویطریقازمی تواندبیمار.بدهدارائهراخدماتبهترین

برمی تواندبابیلونمصنوعیهوش.کنددریافتراراه حلبهترینسرانجامودهدپاسخپزشکسؤاالتبهسپس

وصوتیه صورتبقبلی،وقتتعیینبامی تواندکاربر.کندوصلخدمتبهترینبهراکاربرمتن،تحلیلاساس

.کندمکالمهنیزپزشکباتصویری

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت
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:توضیح

conversahealth.com

ارد و شـیوه ای  شرکت کانورسا پلتفرمی را توسعه داده  است که بر تعامل و ارتباط با بیماران تاکیـد د 
مت، مراقبـت   سـال  . جدید از خدمات مراقبت سالمت مبتنی بر فناوری های دیجیتال را ارائه مـی دهـد  

شده  ارائـه  تجربه های درمانی جدید و متفاوت مبتنی بر تعامل و گفتگو، خودکار و هوشمند و شخصی
باازدهی  این خدمات در نهایت منجر به روابط صحیح و معنی دار با بیمار، مدیریت موثر جمعیت و افزایش. دهند

. مالی و بهبود عملکرد بالینی می شود
د مادیریت  این پتلفرم باعث می شود نحوه ارتباط میان بیمار و کادر درمانی در تجربه هاای درماانی کلیادی و مهام ماننا     

صارف  بیماری های مزمن، نظارت پس از ترخیص، مراقبت قبل و بعد از جراحی، آموزش بیمار، پایبنادی باه درماان و م   
.دارو، برنامه ریزی منظم قرارهای مالقات و مربیگری شیوه  زندگی سالم بهبود یابد

۱4 2۰:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ارتباط بیمار و پزشک:حوزه فعالیت

ا و کلینیک ها، مذب هاا، بیمارساتان ها   :گروه مخاطب
سایر مراکز درمانی

تجزیه وتحلیل اطالعات و داده کاوی•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Conversa:نام شرکت

:مدل درآمد

6و 2:مسائل راهبردی

روند پلتفرم ارتباط با بیمار و پیگیری: خدمت/محصول
درمان

دالرمیلیون۱۰٫۵:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

سامانه/ فروش محصول 

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت
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 های آن ها ویزیت.  این شرکت محصولی نوآورانه در حوزه پزشکی از راه دور عرضه کرده است
م آن هـا روی  پلتفر. ویدئویی در لحظه و برنامه ریزی شده با پزشکان آمریکایی فراهم می کنند

. موبایل، تبلت و رایانه اجرا می شود
ینکاه  از هماه مهام تار ا   . در اغلب شرایط غیر اورژانسی می توان از پزشکان و روان شناسان این سامانه بهره گرفت

ازمان هاا  این شرکت برای س. ساعته می توان در کمتر از چند دقیقه به پزشک دسترسی داشت24هفت روز هفته و 
۱4۰۰ز بایش ا . بسته ویژه ای تدارک دیده است تا وضع سالمت جسمی و روانی کارکناان آن هاا را بهباود بخشاد    

.ثانیه منتظر پاسخ بماند۹۰روان شناس در این سامانه حضور دارند که باعث می شود کاربر کمتر از ۳۰۰پزشک و 

:توضیح

www.doctorondemand.com

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

...تنظیم قرار مالقات، آزمایش و :حوزه فعالیت
ارتباط بیمار و پزشک

:گروه مخاطب
عموم شهروندان•
پزشکان•
روان شناسان•

و انتقال داده( صوتی و تصویری)ارتباط از راه دور •:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Doctor on Demand:نام شرکت

پرداخت به ازای هر بار استفاده:مدل درآمد

2:مسائل راهبردی

ارتباط سریع با پزشک: خدمت/محصول

میلیون دالر۱6۰٫7:کل سرمایه  تامین شده

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت
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استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت

. خشـد این شرکت در تالش است تا مطلوبیت تجربه درمان را برای بیمـاران بهبـود ب  
پزشکان بـه  میلیون ها نفر از بیماران از سامانه زاک داک استفاده می کنند تا نزدیک ترین
ت سایرین را محل زندگی خود را بیابند، به صورت آنالین وقت مالقات تنظیم کنند، نظرا

ارهـای  درباره وی مرور کنند برای چکاپ های ساالنه خود یادآور تنظیم کنند و برخـی ک 
. اداره مربوط به سالمت را انجام دهند

و زاک داک همیشه برای بیماران رایگاان اسات و در تماام ایااالت متحاده آمریکاا از طریاق اپلیکیشان        
ان پزشاکی،  پزشکان در بسیاری از زمینه ها مانند آلرژی، قلب و عروق، دناد . وب سایت قابل دسترسی است

ساته  زاک داک توان. در این سامانه حضور دارند... پوست، زنان، چشم، ارتوپدی، ارولوژی، اعصاب و روان و 
.است بیمه ها را نیز در اکوسیستم خود جانمایی کند

:توضیح

www.zocdoc.com

2۰۰7:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ارتباط بیمار با پزشک:حوزه فعالیت

:گروه مخاطب
عموم شهروندان•
پزشکان•
روان درمان گرها•

(  صوتی و تصویری)ارتباط از راه دور •:فناوری های کلیدی
و انتقال داده

رم های  اپلیکیشن های موبایل و پلتف•
نرم افزاری

ZocDoc:نام شرکت

(از پزشکان)حق اشتراک :مدل درآمد

2:مسائل راهبردی

...تنظیم قرار مالقات، آزمایش و : خدمت/محصول

میلیون دالر22۳:کل سرمایه  تامین شده

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه
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ان درمان گران تالک اسپیس پلتفرمی پیاده سازی کرده است که مشاوره ای محرمانه و به صرفه را با رو
ز این کار بدون نیـاز بـه قـرار مالقـات و بـا اسـتفاده ا      . حرفه ای در هر زمان و مکانی فراهم می کند

. پیام های نامحدود صورت می گیرد
یاز ارائاه   عالوه بر مشاوره از طریق پیام های متنی، با قیمتی باالتر مشاوره صوتی و خدمات مشاوره ای مخصوص زوج ها ن

امانه چناد  بار ایان اسااس، سا    . سپس کاربر باید ارزیاابی اولیاه ای انجاام دهاد    . ابتدا باید در پلتفرم ثبت نام کرد. می شود

.کاربر باید یکی را انتخاب و درمان را آغاز کند. روان درمان گر و برنامه مشاوره پیشنهاد می کند

:توضیح

www.talkspace.com

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ارتباط بیمار و پزشک:حوزه فعالیت

عموم شهروندان:گروه مخاطب

و انتقال داده( صوتی و تصویری)ارتباط از راه دور •:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Talkspace:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

2:مسائل راهبردی

پلتفرم مشاوره روانی: خدمت/محصول

میلیون دالر۵۹:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت
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نه درمـان  که در آن افراد می توانند بهترین گزیرا مهیا کرده است این شرکت شبکه ای 

مراکـز درمـانی   را بیابند، با کسانی که شرایطی مانند خودشان دارند ارتباط بگیرند و با

ت گذاران عالوه بر پزشکان و بیماران، شرکت های بزرگ داروسازی و سیاس. آشنا شوند

ت عمـومی  نیز در شبکه حضور دارند تا خواسته های مردم را به تحقیق وتوسعه یا سیاس

.  تبدیل کنند

بادیل باه   این سامانه اطالعاتی از قبیل عالئم بیماری، فرآیند درمان و نتیجه را از ماردم مای گیارد کاه ت    

ه اطالعات به دست آمده سازمان دهی می شوند تاا بیانش هاای جدیادی نسابت با      . میلیون ها داده می شود

ساپس . حاصل تجزیه وتحیل این داده ها نیاز بارای هماه اعضاا منتشار مای شاود       . بیماری ها به وجود آید

تجدید تجربه های بیماران در اختیار شرکت های حوزه سالمت قرار می گیرد تا در محصوالت و خدماتشان

.نظر کنند

:توضیح

patientslikeme.com

2۰۰4:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

ارتباط بیماران با یکدیگر:حوزه فعالیت

شهروندان، پزشکان و سیاست گذاران:گروه مخاطب

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری:فناوری های کلیدی

PatientsLikeMe:نام شرکت

فروش اطالعات:مدل درآمد

۵و ۳:مسائل راهبردی

شبکه اجتماعی تخصصی: خدمت/محصول

میلیون دالر۱27:کل سرمایه  تامین شده

نامشخص:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت
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تبط بـا  این شرکت مالک و اداره کننده وب سایتی است که برای بیماران سرطانی و افـراد مـر  
داننـد،  کاربران در این وب سایت می توانند از بیماری خـود بیشـتر ب  . آن ها طراحی شده است

خود را پیگیری درباره آن با دیگران گفت وگو کنند، سابقه پزشکی خود را ببیند و فرآیند درمان
. کنند

ر فارد  هدف این سایت این است که با استفاده از فناوری، فرآیند درماان را بیماارمحور کناد؛ باه گوناه ای کاه ها       
نحاو اطاالع رساانی    به سهولت با تیم پزشکی اش در ارتباط باشد، به سابقه اش دسترسی داشته باشد و به بهتارین 

. نددر این وب سایت، کلینیک های مشهور سرطان شناسی هم حضور دارند و خدمات آنالین ارائه می ده. شود

:توضیح

www.navigatingcancer.com

2۰۰8:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

سامانه های  /  ارتباط بیمار و پزشک :حوزه فعالیت
آموزشی و ترویجی

بیماران سرطانی•:گروه مخاطب
کلینینک های سرطان شنناسی•

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری:فناوری های کلیدی

Navigating Cancer:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

۳و 2:مسائل راهبردی

یپلتفرم مخصوص بیماران سرطان: خدمت/محصول

میلیون دالر۱7٫۵:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت
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:توضیح

patientory.com

2۰۱۵:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

اران با ارتباط بیم/ ارتباط پزشک و بیمار :حوزه فعالیت
یکدیگر

بیماران•:گروه مخاطب
مراکز درمانی•

:  فناوری های کلیدی

Patientory:نام شرکت

حق اشتراک از مراکز درمانی:مدل درآمد

۳و 2:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر7٫2:هکل سرمایه  تامین شد

 Equity:آخرین نوع تامین سرمایه
Crowdfundin

g

آن ها تعامل . ندپشنتوری افراد را قادر می سازد که کنترل بیشتری بر اطالعات سالمت خود داشته باش

بیمـاران از  پزشـکان و . بیمار و پزشک و نیز چگونگی دسترسی شان به اطالعات را دگرگون کرده اند

. طریق یک پلتفرم امن به بهترین درمان دست می یابند

پزشاکان  . یاموزندبه عالوه، بیماران می توانند با کسانی که شرایذی مانند آن ها دارند ارتباط برقرار کنند و از تجربه های آن ها ب

رسایدگی باه بیمااران را    نیز بر تمام پیشینه پزشکی فرد دسترسی دارند و می توانند نظر دیگر پزشکان را بخوانند، زمان بندی

 های درمان همه این ها باعث می شود که هزینه. مدیریت کنند، فرآیندها را هماهنگ کنند و از امنیت اطالعات مذمئن باشند

داده هاا حفاظ حاریم    برای حفظ امنیت سامانه از فناوری بالک چین استفاده شده است که با رمزنگاری پیشرفته. کاسته شود

. خصوصی و امنیت سامانه را تضمین می کند

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•
فناوری های امنیت سایبری•

رپلتفرم اطالعات سالمت مبتنی ب
بالک چین

استارت آپ هاي فعال در بخش شبکه هاي اجتماعی سالمت



استارت آپ هاي حوزه ي سالمت دیجيتال. 6

استارت آپ هاي مرتبط با . 3ـ6
ارائه دهندگان خدمات سالمت



ضعف در مدیریت دانش نظام سالمت در سطح مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت 6

عدم وجود داده ها و اطالعات یکپارچه، روزآمد، معتبر و دقیق در حوزه سالمت، در سطح ملی، به عنوان سنگ بنای ۵
«سیاستگذاری مبتنی بر شواهد»

...(کاهش هزینه، افزایش دقت، باالبردن سرعت و )ضرورت بهبود داروها و  تجهیزات پزشکی 7

مسائل راهبردي مرتبط با ارائه دهندگان خدمات سالمت

۵6

ارائه دهندگان خدمات سالمت2



راهکارها

 دهنادگان  رصد منظم سالمت شهروندان در مقیاس وسیع و ارائه بینش هایی به سیاست گذاران، شرکت هاای بیماه ای و ارائاه   •
خدمات سالمت

خصای   جمع آوری، یکپارچه  سازی و تحلیل داده ها و اطالعات نظام سالمت به منظور کماک باه سیاساتگذاری اخاربخش و ت    •
بهینه منابع

یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی به منظور ایجاد بانک های بزرگ و تحلیل داده و اطالعات در مقیاس وسیع•
هنگام اطالعات سالمتطراحی سامانه هایی برای بهبود تجربه بیمار، مدیریت گردش بیمار و خبت به•
انی داناش  و اشتراک اطالعات و باه روزرسا  ( به ویژه پزشکان)توسعه پلتفرم ها و نرم افزارهای ارتباط کادر بهداشت و درمان •

پزشکی 
استفاده از تجزیه وتحلیل داده ها برای شخصی سازی  محصوالت و خدمات سالمت•
استفاده از فناوری واقعیت افزوده برای افزایش دقت تشخی  ارائه دهندگان خدمات سالمت•
استفاده از فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیا برای افزایش بهره وری خدمات سالمت•
دیدجمع آوری و تحلیل اطالعات آزمایش های بالینی و دارویی به منظور کمک به توسعه داروها و تجهیزات پزشکی ج•

راهکارهاي ارائه شده براي  مسائل راهبردي مرتبط با ارائه دهندگان
خدمات سالمت

۵7

ارائه دهندگان خدمات سالمت2





استارت آپ هاي مرتبط با . 3ـ6
ارائه دهندگان خدمات سالمت

مدیریت دانش



60

:توضیح

www.augmedix.com

ان سااده  آگ مدیکس فناوری جدیدی را توسعه داده که کار با پرونده ها الکترونیک ساالمت را بارای پزشاک   

ی و رفع بیمار به رابطه ای انسان-این شرکت هدف خود را بازگرداندن روابط پزشک. می کند

ـ »یکی از بزرگترین چالش های روزانه پزشکان با عنوان  قـرار  « انمستندسازی نتایج درم

رونده هـای  با استفاده از این پلتفرم دیگر پزشکان زمان خود را برای تکمیل پ. داده است

تفارم باه   ایان پل .الکترونیک هدر نمی دهند و این زمان را به بیمارن خود تخصیص می دهنـد 

ت کردن باا  پزشک این امکان را می دهد که  هم زمان به تمامی سوابق بیمار دسترسی داشته باشد و با صحب

ق بیماار در  عینک گوگل، تمامی سواالت خود در مورد سوابق بیمار را بپرسند و هنگام مالقات با تماام ساواب  

.  کمترین زمان ممکن آشنایی یابند

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پرونده های الکترونیک:حوزه فعالیت

پزشکان:گروه مخاطب

فناوری های ذخیره سازی و اشتراک اطالعات•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن  های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

AUGMEDIX:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

7و 6:مسائل راهبردی

مستندسازی نتایج درمان:خدمت/محصول

میلیون دالر6۳:کل سرمایه  تامین شده

نامشخص:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش مدیریت دانش



61

:توضیح

xealth.io

نی شرکت زلث امکان سفارش خدمات و محتوای دیجیتال را برای مراکز و افراد ارائه دهنده خادمات درماا  
ماره درماانی   مانند کلینیک ها، بیمارستان ها و پزشکان و متخصصان به آسانی سفارش دارو و ملزوماات روز 

 هـای ارائـه   تـیم ،با استفاده از پلتفرم تجزیه و تحلیل و تجویز شرکت زلـ  . ساخته است
ـ         ن و دهنده خدمات درمـانی مـی تواننـد محتـوای دیجیتـال مراقبـت سـالمت، اپلیکیش

امـل بـا   دستگاه های سالمت دیجیتال متصل را برای بهبود خدمات درمانی، آموزش و تع
خـود بـه   پزشکان می تواننـد بـه سـرعت بـر پیوسـتن بیمـاران      . بیمار را داشته باشند

آن هاا را قاادر   شرکت زلث.اطالخ یابند...( پلتفرم، اپلیکیشن و )راه حل های سالمت دیجیتال 
می سازد تا با حفظ چارچوب های گردش کار و رابط های کاربری خاود عمال نظاارت را انجاام دهناد و در      

د تااثیرات ارتبااط   تیم های مراقبت و پزشک رهبر تیم، می تواننا . نتیجه کارایی تیم مراقبت را بهبود بخشند
تگاه های متصال  بیشتر با بیمار را ببینند و نتایج و اثربخشی های ناشی از محتواها، برنامه ها و خدمات و دس

.  پزشکی را در کل سیستم مشاهده کنند

2۰۱۵:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پرونده های الکترونیک:حوزه فعالیت

ارائه دهندگان خدمات درمانی•:گروه مخاطب
التولیدکنندگان محتوای دیجیت•

ذخیره سازی و اشتراک اطالعات•:فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

Xealth:نام شرکت

:مدل درآمد

6:مسائل راهبردی

پلتفرم خدمات سالمت دیجیتال: خدمت/محصول

دالرمیلیون8٫۵:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک•
خدمت/ فروش محصول•

استارت آپ هاي فعال در بخش مدیریت دانش



6۲

:توضیح

carecloud.com

2۰۰۹:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

پرونده های الکترونیک:حوزه فعالیت

:گروه مخاطب

ذخیره سازی و اشتراک اطالعات•:  فناوری های کلیدی
اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری•

CareCoud:نام شرکت

سامانه/ فروش محصول:مدل درآمد

6:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر۱28٫4:کل سرمایه  تامین شده

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

CareCoudارائه از اولین فعاالن حوزه سالمت است که خدمات نرم افزازی بر بستر ابر

مـدیریت روش  . 1: پلتفـرم اسـت  4محصوالت اصلی این شـرکت شـامل   . کرده است

مـدیریت  . 4مـدیریت چرخـه درآمـد؛    . 3ثبت الکترونیکی اطالعات سالمت؛ . 2درمان؛ 

.تجریه بیمار

ر ساریع تارین   با استفاده از پلتفرم ثبت اطالعات سالمت این شرکت، پزشکان پیش از مالقاات باا بیماار د   

. زمان می توانند اطالعات پزشکی فرد را مشاهده کنند و روند درمان وی را از نظر بگذرانند

بااا ایجااادی هوشاامندی باارای گردانناادگان مراکااز درمااانی، آن هااا را در   CareCoudپلتفاارم هااای

.تصمیم گیری های مدیریتی یاری می کند مراکز درمانی

استارت آپ هاي فعال در بخش مدیریت دانش

ذخیره سازی اطالعات 
ریدر بستر فضای ابسالمت



63

:توضیح

healthverity.com

2۰۱4:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تجزیه وتحلیل کالن داده ها:حوزه فعالیت

:گروه مخاطب

ذخیره سازی و اشتراک اطالعات:  فناوری های کلیدی
تجزیه وتحلیل اطالعات و داده کاوی

HealthVerity:نام شرکت

:مدل درآمد

7و ۵:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر۱7٫2:کل سرمایه  تامین شده

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

HealthVerity ایـن ابزارهـا داده هـای    . از تأمین کنندگان ابزارهای فناورانه و نرم افزاری اسـت

عـات نیـز   مخاطبان اصلی این اطال. بیماران را از منابع قدیمی و جدید جمع آوری و تحلیل می کند

.  عبارت اند از کارخانه های داروسازی، بیمارستان ها و بیمه گرها

۵۰ن داده ها از ای. یکی از خدمات این شرکت، پایگاه داده ای است که مخاطبانش را در بازارشناسی و برنامه ریزی یاری می کند

. میلیون بیمار شامل می شود۳۰۰میلیارد تراکنش را از بیش از 2۰منیع جمع آوری شده و بیش از 

د، کاه در نساخه نویسای، توساعه داروهاای جدیا      . خدمت ارزشمند دیگر این سامانه تجزیه و تحلیل اطالعاات اسات  

ز درمانی و این اطالعات بهترین ماده خام تصمیم گیری برای گردانندگان مراک. کارآمد است... سیاست های بیمه ای و 

.تولیدی های دارویی است بیمارستان ها•
داروتولیدکنندگان•
بیمه گرها•

فروش اطالعات

پایگاه های داده سالمت

استارت آپ هاي فعال در بخش مدیریت دانش



6۴

:توضیح

truvenhealth.com

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تجزیه وتحلیل کالن داده ها:حوزه فعالیت

:گروه مخاطب

:  فناوری های کلیدی

Truven:نام شرکت Health Analytics

:مدل درآمد

7و ۵:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیارد دالر2٫6:کل سرمایه  تامین شده

IBMادغام در :آخرین نوع تامین سرمایه

Truven    ارائـه  شرکتی است که خدمات مبتنی بر تجزیه وتحلیل داده هـا بـه بخـش سـالمت
ارو و بیمارستان هـا، ادارات دولتـی، کارفرماهـا، برنامـه ریـزان و نیـز تولیدکننـدگان د       . می دهد

. تجهیزات پزشکی می توانند از خدمات شرکت بهره برداری کنند
ده اناد تاا   در این شرکت تخصص مدیریت سالمت با پلتفرم های نوآورانه و دارایی های اطالعاتی درهام آمیختاه شا   

ه هاای داده ای  عالوه بر این ها، شرکت پایگا. خدمت رسانی به مشتری ها با همکاری خود آن ها یه بهترین شکل باشد

.  اشدنیز به منظور انجام امور پژوهشی گرداوری کرده است که می تواند راهگشای دانشمندان علوم زیستی ب

وهای جدید، که در نسخه نویسی، توسعه دار. خدمت ارزشمند دیگر این سامانه تجزیه و تحلیل اطالعات است

گان مراکاز  این اطالعات بهترین ماده خام تصمیم گیری برای گردانند. کارآمد است... سیاست های بیمه ای و 

.درمانی و تولیدی های دارویی است

پلتفرم تجزیه وتحلیل سالمت

بیمارستان ها•
تولیدکنندگان دارو•
بیمه گرها•

فروش اطالعات

تجزیه وتحلیل اطالعات و داده کاوی

استارت آپ هاي فعال در بخش مدیریت دانش



6۵

:توضیح

www.doximity.com

2۰۱۱:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

اشتراک اطالعات و شبکه سازی:حوزه فعالیت

:گروه مخاطب

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری:  فناوری های کلیدی

doximity:نام شرکت

فروش اطالعات:مدل درآمد

6و ۵:مسائل راهبردی

پلتفرم ارتباط دهنده پزشکان: خدمت/محصول

میلیون دالر8۱٫8:کل سرمایه  تامین شده

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

بیش . دست یابندداکسیمیتی پزشکان را به یکدیگر وصل می کند تا به موفقیت و بهره وری بیشتری

ماینده ای در درصد پزشکان آمریکایی در این شبکه عضو هستند و تقریبا  از هر مرکز معتبری ن70از 

. آن وجود دارد

ازی به منظاور  می توان از آن برای شبکه س. این پلتفرم امکان ارتباط دائم با همکاران و پیشتازان هر حوزه را فراهم می کند

ر آن قابال  همچنین مقاالت باه روز پزشاکی د  . بافتن فرصت های شغلی و آموزشی مناسب و مقایسه درآمدها استفاده کرد

. در ضمن، امکان ارسال فکس نیز در این شبکه وجود دارد. دسترسی است

تی با ایجادی هوشمندی برای گردانندگان مراکز درمانی، آن ها را در تصمیم گیری های مادیری CareCoudپلتفرم های

.  یاری می کند

پزشکان و مراکز درمانی

استارت آپ هاي فعال در بخش مدیریت دانش



66

:توضیح

www.sermo.com

2۰۱۱:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

اشتراک اطالعات و شبکه سازی:حوزه فعالیت

:گروه مخاطب

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری:  فناوری های کلیدی

SERMO:نام شرکت

فروش اطالعات:مدل درآمد

6و ۵:مسائل راهبردی

پلتفرم ارتباط دهنده پزشکان: خدمت/محصول

میلیون دالر۱۱۰:کل سرمایه  تامین شده

نامعلوم:آخرین نوع تامین سرمایه

که آن ها مـی تواننـد در ایـن شـب    . هزار پزشک تأییدشده در شبکه سرمو عضو هستند800بیش از 

راحت سـرمو خـود را سـالن اسـت    . به طور ناشناو درباره حس خود نسبت به کارشان صحبت کنند

.مجازی برای پزشکان توصیف می کند

ت پزشکی خود پزشکان می توانند سؤاال. عالوه بر امکان ناشناس بودن، سرمو از پیشتازان حوزه جمع سپاری پزشکی است

. را در سامانه طرح کنند و صدها پاسخ دریافت کنند

ه منظاور  شرکت های داروسازی، تجهیازات پزشاکی و زیسات فنااوری با     . این سامانه همیشه برای پزشکان رایگان است

.تحقیقات بازار و اسپانسرشیپ منبع درآمد سایت هستند

پزشکان•
شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی•

استارت آپ هاي فعال در بخش مدیریت دانش



استارت آپ هاي مرتبط با . 3ـ6
ارائه دهندگان خدمات سالمت

تشخیص و مراقبت پیشرفته
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:توضیح

vitalconnect.com

2۰۱۱:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

نظارت بر عالئم حیاتی بیمار در :حوزه فعالیت
محیط درمانی

:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا:  فناوری های کلیدی

VitalConnect:نام شرکت

:مدل درآمد

7:مسائل راهبردی

سنسورهوشمندنظارتبربیمار: خدمت/محصول

میلیون دالر86٫7:کل سرمایه  تامین شده

Late Stage:آخرین نوع تامین سرمایه

حسـگر  : ویتاکانکت پلتفرمی به نام ویستا توسعه داده است که شـامل دو بخـش عمـده اسـت    

بیمار که روی اختصاصی ویتاپ  که روی بدن بیمار نصب می شود و نرم افزار پایش عالئم حیاتی

. دستگاه های همراه پزشک قابل اجرا است

نسابت باه   پایش آنی وضعیت بیمار باعث می شود خدمات دهندگان بخش درمان بتوانند در سریع ترین زماان ممکان  

متی بیمار را در ویناپچ حسگری زیستی است اطالعاتی ارزشمند از وضعیت سال. شرایط اضذراری واکنش نشان دهند

ایان هاا،   عاالوه بار  . این حسگر از ویتاکُر قدرت گرفته که عملیات پردازش را انجام می دهد. اختیار پزشک می گذارد

. شرکت مدعی است که ارتباط ابری این سامانه به شدت امن است

کلینیک ها و بیمارستان ها

فروش محصول

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته
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:توضیح

echopixeltech.com

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

سه بعدی سازی تصاویر:حوزه فعالیت

عموم پزشکان متخصص:گروه مخاطب

:  فناوری های کلیدی

EchoPixel:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

7:مسائل راهبردی

ارائه تصاویر سه بعدی برای :خدمت/محصول
تشخیص سرطان

میلیون دالر۱4٫۳:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

لـی  ایـن شـرکت راه ح  . اکوپیکسل دستگاه های تصویربرداری پزشکی ارائـه مـی دهـد   

ـ  . غیرتهاجمی برای تصویربرداری کولن ارائه داده اسـت  ت هـا  پزشـکان و رادیولوژیس

با اساتفاده  . ندمی تونند با استفاده از این فناوری به مدلی سه بعدی از روده بیمار دست یاب

ه از این ابزار هر پزشکی می تواند تمام روده را بررسی کند و اغلاب پلیاپ هاا و ناهنجااری هاای منجار با       

. سرطان را تشخیص دهد

ازی تماام  هدف اصلی شرکت ساه بعادی سا   . این شرکت قصد دارد که تنها به مدل سازی روده اکتفا نکند

ز فنااوری  برای این کاار ا . تصویربرداری های پزشکی ای است که به صورت دوبعدی نمایش داده می شوند

. واقعیت مجازی استفاده شده است

...(واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت مختلط و )واقعیت گشترش یافته 

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته
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استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته

BrainScope:شرکتنام

مغزیآسیب هایتشخیص:فعالیتحوزه

 هایآسیبتحلیلوتجزیهدستگاه:خدمت/محصول

مغزیضربهازناشی

Venture:سرمایهتامیننوعآخرین Round

دالرمیلیون۵2.۱:شدهتامینسرمایه کل

سالمتخدماتارائه دهندگان:مخاطبگروه

پزشکیتجهیزاتبهبود:راهبردیمسائل

خدمتفروشمحصول،فروش:درآمدمدل

آمریکامتحدهایاالت:جغرافیاییموقعیت

2۰۰6:تاسیسسال

اطالعات،تحلیلوتجزیه:کلیدیفناوری های

ماشینیادگیریومصنوعیهوش

ز ضربه هـای  زمینه فعالیت اصلی این شرکت، شناسایی دقیق و آنی آسیب های ناشی ا
ـ      . وارده به مغز است ا برین اسکوپ دستگاهی را توسـعه داده اسـت کـه مـی توانـد ب

ودآگاه طبیعی شناسایی فعالیت های الکتروشیمیایی واکنشی، اتوماتیک، خودآگاه و ناخ
ا شناخته و بـا  مغز، همبستگی های ریاضیاتی قابل پیش بینیِ این واکنش های طبیعی ر

.تجزیه و تحلیل داده های دریافتی، آسیب ها مغزی را تشخیص  دهد
ازکاملیفطیارزیابیدقیقه؛چنددرعملیپاسخ هایارائه:ازعبارتندمحصولایناصلیقابلیت های

درتهاجمیغیرروشازاستفادهدقیقه؛۱۰ازکمتردرعملکردیاختالالتشاملمغزیآسیب های

اولروزسهدربیمارانبرایاستفادهامکانسال؛8۵-۱8بیمارانبرایاستفادهقابلآسیب ها؛تشخیص

۱۵الی۱۳گالسکوکمایمقیاسبامغزیآسیب های

http://brainscope.com
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استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته

Soluciones: نام شرکت Kenko

شتابدهنده سالمت: حوزه فعالیت

دستکش تشخیص آریتمی: خدمت/محصول

قلبی

 Venture: آخرین نوع تامین سرمایه

Round

ارائه دهندگان خدمات سالمت: گروه مخاطب

بهبود تجهیزات پزشکی: مسائل راهبردی

فروش محصول، فروش خدمت: مدل درآمد

مکزیک: موقعیت جغرافیایی

2۰۱6: سال تاسیس

قال هوشمند، انتحسگرهای : فناوری های کلیدی

داده از راه دور

الالت عملکردی محصول شرکتی سولوشنزکنکو، دستکش هوشمندی است که می تواند در چند ثانیه اخت

گر در این محصول مانند یک دستکش ساده است که باا قارار گیاری ساه حسا     . قلب را تشخیص دهد

ریافت ضربان و سرانگشتان آن است، که درمانگر با قراردادن انگشتان خود بر قفسه سینه بیمار، امکان د

حمله قلبی ریتم قلب و ارسال اطالعات به ساعت هوشمند و یا دستگاه های نوار قلب سنتی  و تشخیص

جهیـز  ساعت مچی این دستگاه به هوش مصنوعی و الگوریتم های مشخصـی ت . را دارد

ـ ( تندطپشی)شده است که فورا فیبریالسیون بطنی و یا تایکاردی  ی را تشـخیص  بطن

تی ناوار  نوار قلب بیمار به صورت بالدرنگ به ساعت هوشمند مچی و یا به الکترودهاای سان  . می دهد

. قلب برای چاپ ارسال می شوند

https://www.ecglove.com
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:توضیح

www.viome.com

بخش عمده  ای از عملکرد مناسب بادن انساان باه عملکارد میلیاردهاا ریزانادامگان هام زیسات        

ه فارد هساتند،   میکروبیوم های بدن هر فرد مانند اثرانگشات او منحصارب  . بستگی دارد( میکروبیوم)

باشد و یا حتای  درنتیجه ممکن است غذایی که برای یک نفر مفید باشد برای شخص دیگر مفید ن

گاهی وایـوم دسـت  . آنچه امروز برای فرد مفید است، چند ماه آینده دیگر برای او مفیاد نباشاد  

ـ  وم هـای  ارائه کرده است که با استفاده از بزاق فرد، طیف گسترده ای از میکروبی

پـس از شـناخت  . موجود در روده و سیستم گوارش وی را اندازه گیری مـی کنـد  

ـ   ود و ویژگی های بدن فرد، یک رژیم منحصربه فرد برای وی در نظر گرفته مـی ش

برخای اوقاات ایان رژیام هاا کااماًل مخاالف       .از طریق اپلیکیشن به دست فرد می رسـد 

. ودرژیم هایی است که پیش ازاین توسط متخصصان تغذیه برای فرد در نظر گرفته می ش

2۰۱6:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تشخیص داده محور:حوزه فعالیت

همه افراد، بدون هیچ محدودیتی:گروه مخاطب

ابزارک های هوشمند و اینترنت اشیا•:فناوری های کلیدی
تجزیه وتحلیل اطالعات و داده کاوی•

Viome:نام شرکت

فروش محصول:مدل درآمد

7:مسائل راهبردی

ارائه رژیم قضایی شخصی سازی شده:خدمت/محصول

میلیون دالر2۰٫۵:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته
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:توضیح

، ۱باا ناام لوساید   محصول این شارکت . شرکت نیورل آناالیتیکس در زمینه سونوگرافی مغز فعالیت می کند

اوری داپلار تارانس   نا . سیستم سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال مبتنی بر رباتیک برای ارزیابی مغاز اسات  

سیساتم  ایان .  کرانیال روش تشخیصی پرهزینه ای است که بررسی همودینامیک مغز را ممکن می ساازد 

ر مغاز  تمام دستگاه های سونوگرافی مغز را در خود دارد و برای اندازه گیری و نمایش گردش جریان خون د

یری ماشین فناوری این شرکت، تلفیقی از سونوگرافی با رباتیک و یادگ. طراحی شده اسات 

المت برای توانمندسازی متخصصان مغز و اعصاب با اطالعات حیاتی و مهم در مورد س

. ت، ارائه می دهـد مغز که برای تصمیم گیری بالینی و بهبود نتایج بیمار مورد استفاده اس

هــوش مصــنوعی و یــادگیری ماشــین در تجزیــه و تحلیــل اطالعــات، بهبــود قــدرت 

.  سـازند تصمیم گیری و نظارت پیوسته بر مغز و هشدار در زمان بروز خطر را ممکن مـی 

، هدسات  ۱یداین شرکت طیف گسترده ای از محصوالت شامل دستگاه رباتیک سونوگرافی هوشامند لوسا  

.می دهدارائه... سونوگرافی مغز هوشمند و ابزار جانبی مانند کنترل دستگاه سونو، مبدل ها دستی و 

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته

Neural Analytics: نام شرکت

زشکیسیستم های تصویربرداری پ: حوزه فعالیت

راهدستگاه سونوگرافی مغز هم: خدمت/محصول

میلیون دالر۵۱.7: کل سرمایه  تامین شده

 Early Stage: آخرین نوع تامین سرمایه

Venture

ارائه دهندگان خدمات سالمت: گروه مخاطب

بهبود تجهیزات پزشکی: مسائل راهبردی

فروش محصول، فروش خدمت: مدل درآمد

ایاالت متحده آمریکا: موقعیت جغرافیایی

2۰۱4: سال تاسیس

رنت و اینتابزارک هوشمند : فناوری های کلیدی

http://www.neuralanalytics.comاشیاء
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:توضیح

benevolent.ai

2۰۱۳:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

تجزیه وتحلیل کالن داده ها:حوزه فعالیت

شرکت های داروسازی:گروه مخاطب

تجزیه وتحلیل اطالعات و داده کاوی:  فناوری های کلیدی

BenevolentAI:نام شرکت

فروش اطالعات:مدل درآمد

7:مسائل راهبردی

دید با بهینه سازی فرآیند ایجاد داروی ج:خدمت/محصول
استفاده از هوش مصنوعی

میلیون دالر2۰2:هکل سرمایه  تامین شد

نامشخص:آخرین نوع تامین سرمایه

ری هـای  بِنِوُلنت شرکتی است که از هوش مصنوعی به منظور ایجاد داروهای جدید برای بیمـا 

رآیند کشف این شرکت اولین فعال هوش مصنوعی است که با ف. صعب العالج استفاده می کند

محصول این شـرکت باعـ  مـی شـود هزینـه هـای شـرکت هـای         . دارو یکپارچه شده است

. داروسازی کاهش یابد و به سرعتشان افزوده شود

اتی را ساپس ترکیبا  . بنولنت اطالعات آزمایش های بالینی و مقاالت علمای را مای کااود   

مااری  شناسایی می کند که در آزمایش ها جواب نداده اند ولی ممکن است برای درماان بی 

ثار صادها   باید توجه داشت که فرآیند ایجاد یک دارو شامل آزماایش ا . دیگر مفید باشند

رائه یک این امر باعث شده است فرآیند ا. ماده است که اغلب آن ها کنار گذشته می شوند

.سال طول بکشد و تا چند میلیون دالر هزینه داشته باشد6دارو به بازار دست کم 

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته
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:توضیح

قابلیتتمسیساین.استهمراهسونوگرافیسیستمکالریوس،همراهسالمتشرکتاصلیمحصول

دهزنمشاهدهوآی اواوواندرویدموبایلگوشی هایبهسونوگرافیاطالعاتارسال

حصوالتمبهنسبتتصویرکیفیتباالترینشرکتاینمحصول.داردراتصاویر

.می دهدارائهرامشابهشرکت های

تصویرازارمتفاوتیقابلیت هایکهاستدادهتوسعهراهمراهسونوگرافیدستگاهنوعسهشرکتاین

مزیتنمهم تری.داردراشش هاوقلبآسیبتشخیصوبرداریتصویرتاسذحیآسیب هایازبرداری

ون هابیمارستادورافتاده،ومحرومنواحیآمبوالنس ها،اورژانسی،موارددراستفادهامکانمحصولاین

ترده ایگسکاربردمحصولاینهمچنین.استبحرانبروزمواقعوراهیبینوصحراییدرمانیمراکز

.دارد...ودامپزشکیورزشی،پزشکیبیهوشی،پزشکی،آموزشاولیه،مراقبتدر

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته

Neural Analytics: نام شرکت

زشکیسیستم های تصویربرداری پ: حوزه فعالیت

راهدستگاه سونوگرافی مغز هم: خدمت/محصول

میلیون دالر۵۱.7: کل سرمایه  تامین شده

 Early Stage: آخرین نوع تامین سرمایه

Venture

ارائه دهندگان خدمات سالمت: گروه مخاطب

بهبود تجهیزات پزشکی: مسائل راهبردی

فروش محصول، فروش خدمت: مدل درآمد

ایاالت متحده آمریکا: موقعیت جغرافیایی

2۰۱4: سال تاسیس

رنت و اینتابزارک هوشمند : فناوری های کلیدی

https://www.clarius.comاشیاء
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:توضیح

flatiron.com

فرد اسات  فرایند درمان هر بیمار تجربه ای منحصر به. تجربه درمان سرطان هر بیمار میراثی ارزشمند است

ان که اطالعاتی در مورد سرطان و نحوه عملکرد و درمان آن به ما می دهد که می تواند در شناساایی و درما  

سـیاری  ب: یک چالش فناورانه مهم در مسیر دستیابی به این هدف وجود دارد. موارد بعدی به ما کمک کند

، از اطالعات موجود در مورد بیماران سرطانی بدون ساختار و در هزاران مرکز درمـانی خصوصـی  

ه داده اسـت کـه   فلت آیرن فناوری ای را توسع. کلینیک و بیمارستان غیر متصل به یکدیگر است

طراحی کـرده  OncoCloudاین شرکت پلتفرمی آنالین را با نام . این چالش را برطرف می سازد

دارای چهاار  پلتفارم آنکاوکالود  . است که به نیازها ی فناورانه جامعه تومورشناسان پاسخ می گویـد 

اده از بخش مختلف است که خدمات مختلفی را در زمینه هاای پروناده هاای الکترونیکای ساالمت و اساتف      

ارائاه  .. .اطالعات این پرونده ها، امور مالی و قراردادی پزشکان، انجام فعالیت های آزمایشی تومورشناسای و  

.OncoTrialsو OncoEMR ،OncoAnalytics ،OncoBilling: می دهد

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

تجزیه وتحلیل کالن داده ها:حوزه فعالیت

متخصصااان تومورشناساای، محققااان علااوم:گروه مخاطب
زیستی، مراکز درمانی، مراکز آموزشی

تجزیه وتحلیل اطالعات و داده کاوی:فناوری های کلیدی

Flatiron:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

7:مسائل راهبردی

کی ساختار پلتفرم آنالین و پرونده های الکترونی:خدمت/محصول
یافته بیماران سرطانی

میلیون دالر۳۱۳:کل سرمایه  تامین شده

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته



77

:توضیح

www.akiliinteractive.com

2۰۱۱:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

درمان مبتنی بر بازی:حوزه فعالیت

:گروه مخاطب

اپلیکیشن موبایل و پلتفرم های نرم افزاری: فناوری های کلیدی

Akili:نام شرکت Interactive Labs

حق اشتراک:مدل درآمد

7:مسائل راهبردی

-بازیبرایدرمانبیماریروحی: خدمت/محصول
روانی

میلیون دالر۱27٫۹:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

فـراهم  شرایطی. اکیلی فرآیندهای شناخت درمانی را از طریق بازی های ویدئویی ارائه می دهد

ـ   د و از کرده است که درمان از راه دور انجام شود و پزشک بتواند هر لحظه بیمار را کنتـرل کن

. طرفی هزینه ها به شدت کاسته شود

 شاود کاه   نسخه های پزشکی این پلتفرم از طریق بازی های ویدئویی خالقانه ای ارائه مای 

محصوالت .گویی بیمار درگیر یک بازی بسیار جذاب است. بیمار را در درمان نگه می دارند

زار درمان این شرکت با بهره گیری از سرگرمی، درگیرسازی عمیق و جایزه، بازی ها را به اب

د باازی  رون. اما بازی های این شرکت با بازی های معمولی متفاوت است. تبدیل کرده است

ی ساازی شاده   برای هر شخص با توجه به ویژگی هایش توسط الگوریتمی پیشرفته شخص

.است تا بیشترین انذباق را با اختالل روحی وی داشته باشد

دکسانی که درمان های شناختی نیاز دارن

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته
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:توضیح

www.heartflow.com

انناد  بسیاری از دردهای ناحیه قفسه سینه بیماران را وامی دارند تاا باه آزماایش هاای تهااجمی م     

ـ  از این رو، . آنژیوگرافی دست زنند که ممکن است چندان هم ضروری نباشد رای هارت فلـو ب

اسـت  فقط کـافی . تشخیص بیماری های قلبی عروقی طرحی نو درانداخته است

ـ   رکت بیمار یک سی تی اسکن انجام دهد و تصاویر آن را در سامانه امنی کـه ش

شرفته هارت فلو به کمک متخصصان و رایانه های پی. فراهم کرده، بارگذاری کند

یمار یک مدل سازی سه بعدی از وضعیت قلب و جریان حرکت خون در رگ ها به ب

در این مدل اثر هر گونه انساداد کااماًل مشاهود اسات، بای آنکاه بیماار تحات         . ارائه می دهد

پزشک با مشاهده خروجی نرم افزار می تواند قادم بعادی درماان را   . د قرار گیرد.جراحی های محد

.تعیین کند

استارت آپ هاي فعال در بخش تشخيص و مراقبت پيشرفته

Neural Analytics: نام شرکت

پزشکیسیستم های تصویربرداری: حوزه فعالیت

راهدستگاه سونوگرافی مغز هم: خدمت/محصول

میلیون دالر۵۱.7: کل سرمایه  تامین شده

 Early Stage: آخرین نوع تامین سرمایه

Venture

ارائه دهندگان خدمات سالمت: گروه مخاطب

بهبود تجهیزات پزشکی: مسائل راهبردی

فروش محصول، فروش خدمت: مدل درآمد

اایاالت متحده آمریک: موقعیت جغرافیایی

2۰۱4: سال تاسیس

رنت و اینتابزارک هوشمند : فناوری های کلیدی

اشیاء
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استارت آپ هاي مرتبط با  . ۴ـ6
محيط هاي آموزشی



مسئله راهبردي

ناکارآمدی نظام و متدهای آموزشی در حوزه سالمت و انتقال مفاهین آموزشی به شیوه سنتی ۴

راهکارها

المتتولید و انتشار محتوای آموزشی جذاب، تعاملی و چندرسانه ای به منظور آموزش هر چه بهتر فعالین حوزه س•
کارکناان  به اشتراک گذاشتن تجارب، موردکاوی ها و سؤاالت بین اعضای هیئات علمای، دانشاجویان، پزشاکان و ساایر     •

بخش سالمت
کیدر فرایند آموزش پزش... استفاده از فناوری های نوین مانند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، شبیه سازی و •

ا آن مسئله راهبردي مرتبط با محيط هاي آموزشی و راهکارهاي مرتبط ب

80

محيط هاي آموزشی3



استارت آپ هاي مرتبط با  . ۴ـ6
محيط هاي آموزشی

خدمات آموزشی



8۲

:توضیح

medicalrealities.com

2۰۱۵:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

دانشگاه ها پزشکی و دانشجویان پزشکی:گروه مخاطب

...(واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت مختلط و )واقعیت گسترش یافته :فناوری های کلیدی

Medical Realities:نام شرکت

فروش حق اشتراک•:مدل درآمد
فروش محصول•

4:مسائل راهبردی

آموزش جراحی و آناتومی :خدمت/محصول

نامشخص:کل سرمایه  تامین شده

نامشخص:آخرین نوع تامین سرمایه

زی و شرکت مدیکال ریالیتی، گروهی نوآور است که با اسـتفاده از فنـاوری هـای واقعیـت مجـا     

ن شرکت محصول ای. واقعیت افزوده محصوالتی برای آموزش پزشکی، به ویژه جراحی ارائه می کند

از با کمک یک هدست واقعیت مجازی، هزینه های آموزش پزشکی را به شدت کاهش می دهاد، طیاف وسایع تاری    

.مخاطبان را در بر می گیرد و محیط آموزشی امنی برای دانشجویان پزشکی فراهم می کند

رکت در ساایت شا  . مخاطبان می توانند با پرداخت حق اشتراک ماهانه ده دالر از خدمات این شرکت اساتفاده کنناد  

پزشاکی  این شرکت تا کنون توانساته اسات اعتمااد دانشاگاه هاای     . هدست های واقعیت افزوده نیز فروخته می شود

. بسیاری را در سذح اروپا جلب کند و خدمات خود را به آن ها بفروشد

استارت آپ هاي فعال در بخش خدمات آموزشی
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:توضیح

zspace.com

2۰۰7:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

واقعیت افزوده:حوزه فعالیت

سامانه کامل آموزشی

:گروه مخاطب

...(واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت مختلط و )واقعیت گسترش یافته :  فناوری های کلیدی

zSpace:نام شرکت

سامانه/ فروش محصول:مدل درآمد

4:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر۵6٫6:هکل سرمایه  تامین شد

نامشخص:آخرین نوع تامین سرمایه

رده زداسپیس شرکتی است که واقعیت مجازی را وارد آموزش در بسیاری از حوزه ها ک

ار و سخت افزار، نـرم افـز  : زیست بوم آموزش این شرکت شامل سه بخش است. است

صـول  این شرکت در موضوعات متفاوتی از جمله علوم زیسـتی و پزشـکی مح  . محتوا

.ارائه می دهد

لام  سامانه سخت افزاری این شرکت شامل یک صافحه نماایش مخصاوص، عیناک ساه بعادی و یاک ق       

رم افازار  ماالالً نا  . به فراخور نیاز آموزشی روی این دستگاه  ها نرم افزارهایی نصب می شود. مخصوص است

ECGکندتیم تولید محتوا نیز محتوای مناسب را آماده می. برای آموزش آناتومی طراحی شده است .
مراکز آموزشی

استارت آپ هاي فعال در بخش خدمات آموزشی
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:توضیح

ossovr.com

2۰۱6:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

واقعیت افزوده:حوزه فعالیت

آموزش جراحی

:گروه مخاطب

...(واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت مختلط و )واقعیت گترش یافته :  فناوری های کلیدی

Osso:نام شرکت VR

فروش محصول:مدل درآمد

4:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر2:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Osso VRحی از پلتفرمی برای آموزش جراحی ارائه کرده است که جراحان می توانند با هر سط

یی با حرکـت  این پلتفرم به ادعای سازندگانش هماهنگی بسیار باال. مهارت از آن استفاده کنند

. دست جراح دارد و آخرین روش های جراحی در آن موجود است

حلیل آن، فرآیند عالوه بر آموزش، پلتفرم امکاناتی دراد که عملکرد آموزش گیرندگان را ارزیابی می کند و با تجزیه وت

وپادی و  تیم توسعه دهنده در در حال حاضر سعی می کند نقص های برنامه را در زمینه جراحی ارت. را بهبود می دهند

. ستوم فقرات رفع کند

کلینیک های جراحی

استارت آپ هاي فعال در بخش خدمات آموزشی
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:توضیح

www.reeldx.com

2۰۱2:سال تاسیس

ایاالت متحده:موقعیت جغرافیایی

فیلم های آموزشی:حوزه فعالیت

نه های کتابخانه فیلم هایی از نمو
موردی واقعی

:گروه مخاطب

اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم های نرم افزاری:  فناوری های کلیدی

.ReelDx, Inc:نام شرکت

حق اشتراک برای استفاده فردی•:مدل درآمد
حق اشتراک برای استفاده عمومی •

4:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر۱:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

ص و میلیون بار درگیر فرایندهای پزشکی، اعم از ویزیت، تشخی3٫2پزشکان آمریکایی در هر روز 

ـ . درمان می شوند رای هر کدام از این ها حاوی اطالعاتی به شدت ارزشمند است و ظرفیتی بزرگ ب

. تقویت آموزش پزشکی به حساب می آید

دانشجویان پزشکی•
مراکز آموزش پزشکی•

و هدف اصلی شرکت ریل دکاس اساتفاده از تجربیاات عملای پزشاکان عماومی      

پزشاکی  متخصصان در فرایند آموزش پزشکی در راستای ارتقاء کیفیات آماوزش  

کان در همین راستا این شرکت پلتفرمی را فاراهم سااخته اسات کاه پزشا     . است

ی می توانند با استفاده از آن تجارب حرفه ای خاود را ثبات کارده و نکاات آموزشا     

فرایناد  حاصل از این تجربیات را به اطالعات دانشجویان برسانند و از این طریاق 

روشن تر تشخیص و تصمیم گیری برای درمان را برای افراد کم تجربه و تازه وارد

تراک از دانشجویان، دانشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند با پرداخت حق اش. سازند

د در ویدئو ها و مذالبی که به صورت روزاناه در ایان پلتفارم باارگزاری مای شاون      

ازدید محتوا پزشکان نیز با توجه به میزان ب. کالس های آموزشی خود استفاده کنند

.و ویدئوهای آموزشی که تولید کرده اند، دستمزد دریافت می کنند

استارت آپ هاي فعال در بخش خدمات آموزشی
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جمع بندي. ۵ـ6



توضیحعنوان

ان و مراکاز حوزه سالمت به شهروندان، پزشکسامانهفروش مستقیم محصوالت یا خدمات پیاده سازیخدمت/سامانه/فروش محصول
...درمانی، شرکت های دارویی، دولت و بخش عمومی و 

دریافت حق اشتراک

به صورت )ر ابتدا ایجاد جریان نقدی قابل پیش بینی با دریافت مبلغ دسترسی به محصول و سرویس د
خی ماوارد  در بر. هزینه بر اساس میزان استفاده فرد از محصول یا خدمتو یا دریافت( یکجا یا دوره ای

ته باشاند  ممکن است محصول یا خدمت پایه رایگان بوده و خدمات بیشتر نیاز به پرداخت هزیناه داشا  
(Freemium)

هپرداخت به ازای هر بار استفاد
باه عناوان مالاال اساتارت آپ هاای فعاال در حاوزه        )برخی از استارت آپ های حوزه سالمت دیجیتاال  
کااربر از  باه ازای هار باار اساتفاده    ...( و با درمانگرآزمایش خون، ژنتیک یا میکروارگانیسم ها، ارتباط

.محصول برای دریافت اطالعات و یا خدمات از کاربر هزینه دریافت می کنند

فروش اطالعات

عاات  ی، یکپارچه سازی و تجزیه وتحلیل اطالعات بیماران، آزماایش هاای باالینی و ساایر اطال    جمع آور
دارویای  سالمت منجر به بینش هایی می شود که پزشکان را در درمان شخصی سازی شده، شرکت های

. درا در بهینه ساازی فرآیناد تولیاد دارو و نیاز نهادهاای دولتای را در سیاسات گاذاری یااری مای کنا           
.شرکت هایی در حوزه سالمت وجود دارند که از این راه درآمد کسب می کنند

مدل هاي درآمدي استارت آپ هاي حوزه سالمت دیجيتال
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خدمت/سامانه/فروش محصولدریافت حق اشتراک  تجزیه وتحلیل و فروش اطالعات

پرداخت به ازای هر بار استفاده

استارت آپ هاي حوزه ي سالمت دیجيتال ـ به تفکيک مدل درآمد
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فناوري هاي  

سالمت 

دیجيتال

1
۲

3

۴۵

6

7

ابزارک هاي هوشمند و اینترنت اشياء

تجزیه و تحليل اطالعات و داده کاوي 

فناوري هاي امنيت سایبري

اپليکيشن موبایل و پلتفرم هاي نرم افزاري

فناوري هاي ذخيره سازي و اشتراک اطالعات

...(واقعيت افزوده، واقعيت مجازي، واقعيت مختلط و )واقعيت گسترش یافته 

و انتقال داده( صوتی و تصویري)ارتباط از راه دور 

فناوري هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه سالمت دیجيتال
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بازار سالمت 
فناوری های اصلیمخاطبراهکارهای ارائه شدهمسئله راهبردیدیجیتال

مدل درآمدی  
کلیدی

ک  تحر)سبک زندگی ناسالم 
ناکافی، تغذیه نامناسب و

که باعث... و ( خواب نامذلوب
شیوع بیماری های مزمن  

.می شود

شی  توسعه نرم افزارهایی به منظور ارائه  برنامه های ورز
با هدف تناسب اندام و زندگی سالم

ه های  توسعه نرم افزارهایی به منظور ارائه رژیم و برنام
مغذایی با هدف تناسب اندام و سبک زندگی سال

B2C

B2C

اپلیکیشاان هااای موبایاال و •
پلتفرم های نرم افزاری

ایاازارک هااای هوشاامند و   •
اینترنت اشیا

حق اشتراک•

/  شهروندان

بيماران
عدم دسترسی عادالنه شهروندان

و به خدمات سالمت، با کیفیت

قیمت مناسب
توسعه سامانه های برخط به منظور دسترسی 

ارائه دهندگان خدمات سالمت به وضعیت بیماران

ایاازارک هااای هوشاامند و   •
اینترنت اشیا

اپلیکیشاان هااای موبایاال و •
پلتفرم های نرم افزاری

صااوتی و)ارتباااط از راه دور •
و انتقال داده( تصویری B2C

حق اشتراک•
/ فروش محصول•

سامانه/ خدمت
پرداخاات بااه ازای •

هر بار استفاده

المتوسعه سامانه های آموزش و ترویج سبک زندگی س

( ارشامل ابزارک و نرم افز)توسعه سامانه های هوشمند 
برای پایش عالئم حیاتی و انجام آزمایش در منزل

B2C

B2C
B2B

B2C
B2B

ارتقای سذح سواد سالمت 

شهروندان

سایر  اشتراک تجربیات بیماران و دریافت راهنمایی از
افراد با وضعیت مشابه

اکید  توسعه سامانه های آموزشی و ترویجی سالمت با ت
بر پیشگیری  

B2C

B2C

ل و اپلیکیشن های موبایا •
حق اشتراک•پلتفرم های نرم افزاری

هنده توسعه پلتفرم های ارتباط بیمار با مراکز ارائه د
خدمات سالمت و کادر بهداشت و درمان
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بازار سالمت 
مدل های فناوری های اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمسئله راهبردیدیجیتال

درآمدی کلیدی

عدم وجود داده ها و اطالعات 

ق در یکپارچه، روزآمد، معتبر و دقی

حوزه سالمت، در سذح ملی، به 

ذاری  سیاستگ»عنوان سنگ بنای 

«مبتنی بر شواهد

رائه رصد منظم سالمت شهروندان در مقیاس وسیع و ا
ه ای و  بینش هایی به سیاست گذاران، شرکت های بیم

ارائه دهندگان خدمات سالمت

B2B

B2G

ارائه دهندگان

خدمات سالمت
ک های  یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی به منظور ایجاد بان

بزرگ و تحلیل داده و اطالعات در مقیاس وسیع

/  لفروش مستقیم محصو•
سامانه/ خدمت

فروش اطالعات•

ضعف در مدیریت دانش نظام 

سالمت در سذح مراکز  

ارائه دهنده خدمات سالمت

ریت طراحی سامانه هایی برای بهبود تجربه بیمار، مدی
هنگام اطالعات سالمتگردش بیمار و ثبت به

B2B

B2G

ت و توسعه پلتفرم ها و نرم افزارهای ارتباط کادر بهداش
و اشتراک اطالعات و  ( به ویژه پزشکان)درمان 

به روزرسانی دانش پزشکی  

B2C

جمع آوری، یکپارچه  سازی و تحلیل داده ها و اطالعات 
ربخش نظام سالمت به منظور کمک به سیاستگذاری اث

و تخصیص بهینه منابع

B2B

B2G

B2B

B2G

تجزیه وتحلیل اطالعات•
ذخیره سازی و اشتراک •

اطالعات
یفناوری های امنیت سایبر•

ولموبایاپلیکیشن های•
/  فروش مستقیم محصول•نرم افزاریپلتفرم های

سامانه/ خدمت
فروش اطالعات•
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ی حوزه فعالیت
مدل درآمدی  یفناوری اصلمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردیاستارت آپ

کلیدی

ضرورت بهبود داروها و 

کاهش  )تجهیزات پزشکی 

ن  هزینه، افزایش دقت، باالبرد

...(سرعت و 

ازی   استفاده از تجزیه وتحلیل داده ها برای شخصی س
محصوالت و خدمات سالمت

B2C

B2B

ارائه دهندگان  

خدمات سالمت

قت استفاده از فناوری واقعیت افزوده برای افزایش د
تشخیص تصویربرداری های پزشکی

ین به اشتراک گذاشتن تجارب، موردکاوی ها و سؤاالت ب
ر  اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پزشکان و سای

کارکنان بخش سالمت

B2C

B2B

واقعیت گسترش یافته•
نرم افزارهای موبایل و •

پلتفرم های نرم افزاری
ابزارک های هوشمند و اینترنت•

اشیاء

حق اشتراک•
خدمت/ سامانه/ فروش محصول•

B2B•تتجزیه وتحلیل اطالعا
تهواقعیت گسترش یاف•
ابزارک های هوشمند و •

اینترنت اشیاء

/  سامانه/ فروش محصول •
خدمت

حق اشتراک•

محيط هاي 

آموزشی
ال  ناکارآمدی نظام آموزش سالمت و انتق

تیمفاهیم آموزشی برپایه روش های سن

تولید و انتشار محتوای آموزشی جذاب، تعاملی و 
چندرسانه ای  

استفاده از فناوری های نوین مانند واقعیت
در ... افزوده و واقعیت مجازی، شبیه سازی و 

فرایند آموزش پزشکی

B2C

B2B

B2C

B2B

اشیا  استفاده از فناوری های مبتنی بر اینترنت
B2Bیبرای افزایش بهره وری مراقبت در مراکز درمان

B2B

نی  جمع آوری و تحلیل اطالعات آزمایش های بالی
و دارویی به منظور کمک به توسعه داروها و  

تجهیزات پزشکی جدید
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استارت آپ هاي حوزه ي سالمت دیجيتال. 6

مراحل اجرایی طی شده  . 6ـ6
در گزارش هر حوزه



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ات  شناسایی موضوع

چالش ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
ز حوزه با بهره گیری ا
روش زنجیره ارزش  
یا  دسته بندی های

استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

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

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

گزینش( گام چهارم
استارت آپهای مهم  
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای  
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گام پنجم
لیست نهایی 
استارت آپ ها و 
ها  تکمیل اطالعات آن
ت با بررسی وب سای

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 

: PESTاز روش بهره گیری با ( فرصت هاو چالش ها )بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

ر اساو آن تا باستخراج شده و موضوعات کلیدی چالش ها و تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین آینده نگاری در این گام ضمن بررسی مطالعات 
. ارایه نمودراه کارهای استارت آپی و چالش ها بتوان پیوندی میان این 
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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

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

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

یسـت  رشد و ارزش آنهـا یـک ل  شاخص های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به مهم ترین استارت آپ های در این گام با بررسی وب سایت کران  بیس، 
. مهم استخراج گردیداستارت آپ های از کوچک تر 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

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

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

ـ مدل های کسب وکارمورد استفاده، فناوری های از منظرهای مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه ای در این گام برای هر شرکت  ... ان و ، حوزه فعالیت، مخاطب
. می کنندارایه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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