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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
ـ     . کارگیری نیروی انسانی دان  آموخته و تحصیلکرده را بی  از پی  مشخص کرده است ای قابـل  این تغییر در فنـاوری هـا، موجـو نـوآوری ه

ـ     تر و توجهی در حوزه ها و بخ  های مختلف اقتصادی و کسو وکار شده است، و توانسته است ضمن ارائه خدمات جدیـد بـا ارزش افـزوده بیش

های مبتنـی بـر   های جدید کسو و کار، بخ  سنتی کسو و کار را نیز به چال  کشیده و زمینه ظهور بازیگرانی جدید به نام شرکت¬معرفی مدل
هـای  هـا و نفـوذ آن در حـوزه   های اخیر و در نتیجه توسعه فناوریهایی که در سالیکی از پارادایم. دان  و فناوری و استارت آپ ها را فراهم سازد

های مختلف کسو وکار را تحـت تـأثیر   مختلف، اهمیت بسیار باالیی یافته است، اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخ 
.خود قرار 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

انی، در سلسـله  برهمین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزه های فعالیت اکوسیستم استارت آپی و ترویج نمونه ها و الگوهای موف  جه•
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 حـوزه 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
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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

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

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

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

ـ   . است کل حوزه های اولویت داری که در زمره تمرکز و توجه برنامه های ستاد قرار گرفته است، شامل موارد نشـان 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 المللـی، در  همچنین مسیر برنامه های ستاد، از ترویج و توانمندسازی تا  مشارکت در بهبود فضای کسو و کار و ارتقای تعامالت

.شکل صفحه بعد نمای  داده شده است

شکل بشکل الف

8
8



برنامه هاي جامع ستاد در راستاي توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
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استارت آپ هاي حوزه ي واقعيت گسترش  -7
یافته

بررسی وضعيت کالن حوزه7-1



انواع واقعيت گسترش یافته  

واقعیت مجازی-1
واقعیت مجازی فناوری  است که در آن محیط  مجیازی در 

ر و جلوی چشمان کاربر قرار م  گیرد و بر اساس حرکت سی 

گیر  به عبارت دی. بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار م  کند

ر هنگام  که یک فرد عینک واقعیت مجازی را بیر روی سی  

خود م  گذارد، در جلوی چشمان خود محیطی  را مشیاهد    

ر می  کنید و   م  کند که بر اساس تغییر موقعیت بدنش تغییی 

ع  ذهن انسان پس از مدت  م  پذیرد که در یک محیط واق

.قرارگرفته است

واقعیت افزوده-2
ای فناوری واقعیت افزود  یک  از جلو  های فنیاوری در دنیی  

ر مدرن است که برای قرار دادن اطالعات اعم از صدا، تصوی

و متن، بر روی جهان  است که بیرای افیراد قابیل مشیاهد     

ازنظیر  واقعیت افزود  به یک نمای تعامل  با کیاربر و . است

ای واقعی   فیزیک  زند  گفته م  شود که عناصری را به دنی

ان در از واقعیت افزود  م  تیو .پیرامون افراد اضافه م  کند

. بهیر  بیرد  ... آموزش، بازی های کامپیوتری و نرم افزار هیاو  

ه وتحلیل عناصری که افزود  م  شوند توسط رایانه و با تجزی

یکی  و  اطالعات کاربر و به صورت صدا، ویدیو، تصاویر گراف

.ساخته م  شوند GPSیا داد  های 

یواقعیت ترکیب-3
زیک  با دنیای واقعیت ترکیب  نتیجه ترکیب دنیای فی

ی در تعامل واقعیت ترکیب  تکامل بعد. دیجیتال است

نیات  را  انسان، کامپیوتر و محیط پیرامون است و امکا

.  کنید که قبالً به تصورات انسان ها محدود بود، باز م 

وان پیردازش  با پیشرفت های  در بینای  کامپیوتری، ت

ای گرافیکیی ، فنوییاوری صییفحه نمییایش و سیسییتم هیی

ب  در اصطالح واقعیت ترکی. ورودی امکان پذیر است

توسییط پییل میلگییرام و فومیییو ۱۹۹۴ابتیدا در ماالییه  

صیری  ییک طبایه بنیدی از نمایشیگرهای ب    »کیشینو 

.معرف  شد« واقعیت ترکیب 
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فته    تفاوت ميان فناوري هاي واقعيت گسترش یا
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اکوسيستم واقعيت دیجيتالی

واقعيت دیجيتالی

واقعيت مجازي
یک محیط دیجیتال ایجاد م  کند

.که جایگزین محیط واقع  کاربر م  شود

واقعيت افزوده
محتوای دیجیتال  افزود  شد 
به محیط دنیای واقع  کاربر

درجه360ویدئو 
یک چشم انداز جدید ارائه م  دهد که اجاز  م  دهد  

.کاربر به تمام  جهات دید پیدا کند

جذابيت
سنسورهای چندگانه، تجربه 
دیجیتال  را ارائه م  کند
و از طریق هر یک از این 
.فناوری ها ارائه م  شود

واقعيت مختلط
  محتوای دیجیتال  را به دنیای واقع

متصل م  کند
و محیط  را ایجاد م  کند که در آن  
و واقعیت مجازی و افزود  همسو هستند

.با هم تعامل م  کند
Source: Deloitte Consulting LLP, Consumer Technology Association  
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المان هاي اصلی و فناوري هاي واقعيت دیجيتالی

محيط

کاربر

منابع اطالعات. 1

سنسورها
دوربین ها
اینترنت اشیاء
داد  های شرکت

ارائه اطالعات. 2

الیه  افزود  بصری
نشانه های صوت 

(زند )ویدئو مستایم

تعامل و استفاده از اطالعات. 3

حرکت ها
دستورات صوت 
دقت و توجه

Source: More real than reality: Transforming work through augmented reality,” Deloitte University Press
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16

کاربرد واقعيت گسترش یافته در کارخانه ها

ی، عینک هوشمند، ابزار انداز  گییر 
ا به آموزش و پشتیبان  از را  دور ر
ری کارکنان بخش تعمییر و نگهیدا  

.ارائه م  دهد
سنسییییورهای بکییییار رفتییییه در 
ماشییین آالت بییا کمییک یییادگیری

میک  ماشین  به بهبود بهر  وری ک
میی  کننیید و هم نییین توانییای     

.  برندپیش بین  شکست را باال م

ربییات هییای هوشییمند بییه صییورت  
.خودکار تولید م  کنند

مک کمک به آموزش کارکنان با ک
عینییک هوشییمند و دوربییین  هییا و  

اژتطبیق دستورالعمل های مونت
اه  و تجهیزات هوشمند از قبیل جلی

کیییال  ایمنییی  و نظیییارت بیییر   
محیط زیست

حرکت کامل نمونه اولیه مجازی، شبیه سازی مونتاژ، تست پیشرفته، ردیاب 
.دبدن و طراح  ارگونومیک فضاهای کاری و خطوط مونتاژ را ارائه م  ده

م همه دستگا  ها به یک سیست
ه مدیریت داد  متصل هستند ک
ز  به صورت دیجیتال  هر مرحله ا

.  فرآیند را ثبت م  کند
یش بین   تجزیه و تحلیل پیشرفته پ

ازی الگوهای تااضا برای بهینه س
ت تولید ازجمله کارهای این قسم

.است

برای اینکه محصوالت COMPUTER VISIONاستفاد  از سنسورها و 
رس  بیه  هم نین مدل های سه بعدی دست. را طبق استانداردها ارزیاب  کنند

.تمام مشخصات محصول را در طول تولید فراهم م  کنند

دی را وسایل نالیه مستال، موجو
چییراه هییا و . مییدیریت میی  کننیید

عینک های هوشمند، اپراتورهیا را 
.از در انبار هدایت م  کنند

ن به تمام  تجهیزات زنجیر  تأمی
سنسورها مجهز م  شوند

تعمیر و نگهداری و عملیات تولید

طراح  و توسعه

گزارش و تجزیه و تحلیل

کنترل کیفیت

توزیع
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Source: Deloitte University Press, dupress.deloit



(بر حسب ميليارد دالر)بازار جهانی واقعيت دیجيتالی 

واقعیت افزود  واقعیت مجازی واقعیت مختلط

27.2 13.1

15.1 10.3

8.5 7.6

5.2 3.7

0.3

0.2

0.1

0.12016

2017

2018

2019

Source: Technavio, , Global augmented reality market

17



2025ال پيش بينی درآمد فناوري هاي واقعيت مجازي و افزوده در حوزه هاي مختلف بر حسب ميليارد دالر تا س

Source: Brabant Developement Agency, BOM
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تعداد ثبت اختراع در حوزه واقعيت مجازي و افزوده توسط 
شرکت هاي بزرگ دنيا

Source: CB Insights Apple Strategy Teardown
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ت  اکتساب  استارتاپ ها شرکت هاي معروف جهان در زمينه واقعي
یافتهترش سگ

Source: CB Insights
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سرمایه گذاران فعال در حوزه واقعيت مجازي و افزوده

Source: CB Insights

سرمایه گذار رتبه

Boost VC 1

Vive X 2

Rothenberg Ventures River Accelerator 3

Rothenberg Ventures 4

Techstars 5

Presence 6

The Venture Reality Fund 7
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واقعيت گسترش یافتهچالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه 

2

3

4

5

6

ر جامعهبه کارگیری واقعیت گسترش یافته برای بهبود سالمت و ارتاای مراقبت های پزشک  و درمان  د1

یطافزایش تعامل پذیری و جذابیت در صنعت سرگرم  و رسانه با ایجاد شبیه سازی های دیجیتال  مح

ه هابهبود فرایندهای طراح  و تولید با استفاد  از امکان سه بعدی سازی اطالعات انتزاع ، مدل ها و ناش

اد تجربه ای  های تبلیغات  نوین برای ترویج محصوالت به کمک فناوری واقعیت گسترش یافته و ایجایجاد کانال
جذاب و نزدیک به واقعیت برای مشتریان

افته   تولید پلتفرم های سخت افزاری و نرم افزاری برای بهبود فضای توسعه فناوری واقعیت گسترش ی

 افزایش تعامل پذیری فضای آموزش با دانش پذیران برای ارتاا سطح آموزش و درک بهتر مفاهیم آموزش
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

ورزش و سالمت-1

توسعه

:1فرصت /چالش

اینترنت توسعه 
کمک اشیاء به 

واقعیت افزود  
برای افرادی که 
ناتوان  حرکت  

دارند

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

145
نشان دادن اعضای 
داخل  بدن مانند 
ورت اسکلت بندی به ص

سه بعدی در محیط 
مجازی

ارائه عالئم حیات  و 
مسیر حرکت 

از ( دوچرخه سواران)
طریق دوربین های 
واقعیت افزود  برای 

ورزشکاران

3
استفاد  از دوربین های
واقعیت مجازی برای 
جراح  های پی ید 

2

ورزشکاران

قرار دادن بیماران تحت
با کنترل مستمر پزشک
استفاد  از واقعیت 

مجازی

کاهش ریسک 6
آموزش های پزشک ، 
خصوصاً جراح  و 
افزایش یادگیری 
پزشکان با استفاد  از 
واقعیت مجازی

بیماران و ناتوانان جسم  پزشکان

ای پزشک  و به کارگیری واقعیت گسترش یافته برای بهبود سالمت و ارتاای مراقبت ه
درمان  در جامعه
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

رسانه و سرگرمی-2

توسعه

:2فرصت /چالش

ایجاد 
سرگرم  های 
متنوع به صورت 
واقعیت ترکیب 

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

145
ارائه بازی های  
سه بعدی در محیط 
ک  زندگ  کاربر با کم
واقعیت افزود 

ای ساخت و تهیه فیلم ه
سه بعدی که با 
عینک های واقعبت 
مجازی قابل رویت 

م  باشند

3
ایجاد محیط  جذاب و 
 ها سرگرم کنند  در جشن
از طریق بازی های سه 

بعدی مجازی

2

کسب و کارها

درجه 360ایجاد دید 
برای افراد به کمک  
دوربین های واقعیت 

مجازی

عموم مردم

ازی های  افزایش تعامل پذیری و جذابیت در صنعت سرگرم  و رسانه با ایجاد شبیه س
دیجیتال  محیط
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

مهندسی و توليد-3

توسعه

:3فرصت /چالش

سه بعدی سازی 
امالک و لوازم 
خانگ  برای  
تجربه بهتر 
خریداران

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

145
ایجاد صفحه 
و کنترل های سه بعدی
ت  دیجیتال  برای راح
کار اپراتورها

نمایش سه بعدی 
محصوالت تولیدی در
کارگا  خریداران برای 
راحت  تصمیم گیری

آن ها 

3
ایجاد ناشه های 
ر دیجیتال  سه بعدی د
محیط های بسته

2

کسب و کارها

کمک به طراحان 
صنعت  و معماران برای
ایجاد یک مدل سه بعدی
مجازی از اید  های خود

6
ساخت مدل سه بعدی 
خط تولید برای آموزش 

به کارکنان 

مهندسین و طراحان

انتزاع ، بهبود فرایندهای طراح  و تولید با استفاد  از امکان سه بعدی سازی اطالعات
مدل ها و ناشه ها
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

بازاریابی و راهکارهاي سازمانی-4

توسعه

:4فرصت /چالش

ارائه دوربین برای  
آنالیز و زیباسازی  
اتصاویر در آتلیه ه

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

145
رای ارائه اپلیکیشن ب

تبلت و موبایل جهت
جانمای  لوازم خانگ 

دی ارائه ناشه های سه بع
شهرها به صورت 
واقعیت مجازی برای 

مسافران

3
سه بعدی سازی لباس 
برندهای مختلف که 
خریداران خود را به 
صورت مجازی در آن 

م  بینند

2

کسب و کارها

سه بعدی سازی 
محصوالت فروشگا  های
آنالین برای ارائه به 

مشتریان

6
ایجاد ربات برای 
فیلمبرداری و 
360تصویربرداری 

درجه جهت ارائه آن ها 
به صورت مجازی

عموم مردم

ت های تبلیغات  نوین برای ترویج محصوالت به کمک فناوری واقعیایجاد کانال
گسترش یافته و ایجاد تجربه ای جذاب و نزدیک به واقعیت برای مشتریان
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

سخت افزارها و نرم افزارهاي واقعيت گسترش یافته-5

توسعه

:5فرصت /چالش

ایجاد لنز های 
مخصوص 

عینک های واقعیت 
ترکیب  تا نیازی به 
نمایشگر ال ای دی 

نباشد

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

145
برقراری ارتباط بین
صوت و تصویر و 
اینترنت اشیا برای
ایجاد قابلیت 
فرمان های صوت 

ایجا یک سخت افزار 
قابل نصب بر روی 
عینک های واقعیت 
مجازی برای کنترل 
محیط های مجازی

3
ساخت عینک های 
واقعیت مجازی برای 
پخش مجازی فیلم ها 

2

کسب و کارها

ارائه زیرساخت واقعیت
مجازی برای بازی های  

رایانه ای

6
ارائه سخت افزارهای 
نورپرداز برای کمک به  
)  فناوری هولوگرافیک
ایجاد تصویر سه بعدی 

(توسط نور

ی واقعیت تولید پلتفرم های سخت افزاری و نرم افزاری برای بهبود فضای توسعه فناور
گسترش یافته    
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

آموزش-6

توسعه

:6فرصت /چالش

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

اع  شبیه سازی مطالب انتز14
اقعیت.با کمک فناوری و

رک گسترش یافته و ایجاد د
  به مراتب بهتر از آناتوم
تمام موجودات نسبت به
ماکت های موجود

ایجاد بستری مناسب
برای آموزش و کمک 
افراد برای شروع 
ند فعالیت های عمل  مان
نااش ، کدنویس 

3
ایجاد محیط  

سرگرم کنند  برای 
کودکان به صورت 
سه بعدی جهت افزایش
توانای  کودکان

2

جوامع آموزش 

افزایش یادگیری 
دانش آموزان به کمک 
تدریس سه بعدی با 
زود استفاد  از واقعیت اف

رک افزایش تعامل پذیری فضای آموزش با دانش پذیران برای ارتاا سطح آموزش و د
بهتر مفاهیم آموزش 
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جمع بندي حوزه هاي کاربردي واقعيت گسترش یافته

56

34

12

ورزش و سالمت-1
اسییتارت آه هییای اییین حییوز  از فنییاوری هییای واقعیییت      

درمیان  گسترش یافته برای مصارف پزشک  و سالمت بیرای 
بیمییاری هییای روانیی  و فیزیکیی  در کنییار تمییرین بییرای     
و جراح  های پی ید  و هم نین برای فعالیت هیای ورزشی   

.فیزیک  استفاد  م  شود

سخت افزارها و -5
نرم افزارهاي واقعيت 

گسترش یافته

ش یافته تا از تولیدکنندگان عینک های جدید واقعیت گستر
اد  ارائه دهند  های نرم افزارهای سه  بعدی سازی برای استف

از عینییک هییا و شییرکت هییای توسییعه دهنیید  ی خییدمات   
.هولوگرافیک از استارت آه های این بخش هستند

مهندسی و تولید-3
  و فناوری های واقعیت گسترش یافتیه در بخیش مهندسی   

ارگران از آموزش ک. تولید بسیار کاربردی به شمار م  روند
نند  های جدید برای فرآیند های پی ید  ی تولید تا هدایت ک

لیه  از را  دور به وسیله ی دستگا  های واقعیت افیزود  ازجم 
.کاربرد های این بخش هستند

رسانه و سرگرمی-2
در اییین بخییش اسییتارت آه هییا خییدمات سییرگرم  ماننیید 
ا بازی های رایانه ای در کنار شبکه های اجتماع  مجیازی ر 

ان ارائیه  بر پایه فناوری واقعیت گسیترش یافتیه بیه کیاربر    
.م  دهند

آموزش-6

استارت آه ها در این بخش با  اهداف آموزشی  بیه کمیک    
ت افیزود   فناوری های واقعیت گسترش یافته خصوصاً واقعی

شییرایط یییادگیری را تسییهیل کییرد  و روش هییای نییوین  
.آموزش  را ارائه م  دهند

بازاریابی و راهکارهای-4
سازمانی

صیاً  استارت آه های واقعیت گسیترد  در بازارییاب  و خصو  
میر ایجیاد   در کنار این ا. تبلیغات بسیار فعال عمل م  کنند

راهکییار هییای نییوین باهییدف بهبییود شییرایط سییازمان و   
روش های جدید به کمک فناوری هیای واقعییت گسیترد    

.هدف استارت آه های این بخش است
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ایگاه در  ـ به تفکيک جواقعيت گسترش یافتهاستارت آپ هاي حوزه ي 
حوزه کاربردي

رسانه و سرگرمیورزش و سالمت

یبازاریابی و راهکارهای سازمان
مهندسی و تولید

سخت افزارها و نرم افزارهای  
واقعیت گسترش یافته

آموزشی
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حوزه ي واقعيت گسترش  استارت آپ هاي -7
یافته

و سالمتورزش 7-2



:توضیح

https://psious.com/ نرم افزار و اپلیکیشن، واقعیت مجازی، سنسورها:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

اسپانیا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب
بیمیییاران دارای مشیییکل تیییرس و  

اضطراب

Improbable:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
نرم افزار واقعیت مجازی برای مصیارف 

روان پزشک  و قلبه به ترس

واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر8:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

درمـان منحصـربه فـردی را    Psiousشرکت اسپانیایی فناوری بهداشت رفتاری به نـام  

، برای شرایط روانی همچون ترس از پرواز، سوزن، حیوانات مختلـف، صـحبت عمـومی   

با کمک واقعیـت مجـازی مـی تـوان    . اضطراب یا ترس از مکان های شلوغ ارائه می کند

واجه شدن بیا  وظیفه بیماران م. بیماران را در موقعیت هایی تحت کنترل مستمر پزشک قرارداد

کمیک  درحال  که تخیل به وسیله واقعیت مجیازی بیه آن هیا   . ترس خود و به تدریج از بین بردن آن ها است

ن اجاز  می  دهید   این فناوری به پزشکا. تابه حال نتایج استفاد  از این روش امیدوارکنند  بود  است. م  کند

فاقد منیابع  بیشتر پزشکان. بسیاری از چالش های مرتبط با انواع درمان های مواجهه ای را پشت سر بگذارند

رگ تیرین تیرس   در بسیاری از موارد این کاف  نیست که به بیمار بگویید بیز . الزم برای درمان مؤثر هستند

.خود را تصور کن و الزم است که بیمار در یک موقعیت واقع  قرار گیرد

3333

۱چالش فرصت شمار  

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ورزش و سالمت



:توضیح

https://appliedvr.io/ واقعیت مجازی، سنسورها، هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مارانبیمارستان ها و مراکز درمان ، بی:گروه مخاطب

Improbable:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ود استفاد  از واقعیت مجازی برای بهبی :خدمت/محصول

طول درمان

واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

AppliedVRانی پیشرو در واقعیت مجازی درمانی است که کاربرد آن ارتقا خدمات درم

.و مراقبتی از بیماران با کمک فناوری واقعیت دیجیتال است

به طور علم  را  حل های درمان  و بهداشت  بیرای  appliedVR، 20۱5از زمان تأسیس شرکت در سال 

از . کشور را به طور علم  طراح  و اجرا کرد  است8بیمارستان و در 250بیمار در بیش از 20،000بیش از 

شرکت برای کاهش درد مزمن و نیز دردهای شدید، کاهش اضطراب قبیل،  wellness digitalپلتفرم 

یریت درد هدف شرکت ایجاد پلتفرم مد. بعد و در طول عمل جراح  و جلسات توان بخش  استفاد  م  گردد

ک و در خانیه  به صورت دیجیتال و ایجاد یک الگوی درمان  جدید برای مدیریت درد در بیمارسیتان، کلینیی  

۴8با توجه به مطالعات مختلف انجام شد ، واقعیت مجازی زمان فکر کیردن در میورد درد را حیدود    . است

ایین فنیاوری   . درصید اسیت  ۱0درحال  که این مادار با داروهای مسکن تنها حدود . درصد کاهش م  دهد

درصد در میورد داروهیا   ۱6درصد کاهش م  دهد، درحال  که این رقم تنها 38ناخوشایندی درد مزمن را تا 

.است

3434

میلیون دالر8

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ورزش و سالمت



:توضیح

https://www.surgicaltheater.net نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، فناوری سه بعدی:فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

جراحان و متخصصان :گروه مخاطب

Surgical Theater:نام شرکت

فروش مستایم و حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برنامه ی تمرین  جراحان متخصص:خدمت/محصول

نرم افزار و سخت افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر ۹.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

Surgical Theaterی استفاده ی پزشـکی از فنـاور  ٔ  یک شرکت خالق و نوآور درزمینه

واقعیت مجازی است که نرم افزار و سخت افزار این فناوری را برای جراحان و مصـار  

پزشک  نحو  ی کار این شرکت به این صورت است که عکس برداری های. پزشکی توسعه داده است

بیه سیازی  مانند ام آر آی یا س  ت  اسکن صورت گرفته از بیماران به صورت دوبعدی وارد پلتفیرم ویی  ی شی   

 صیورت  سه بعدی این استارت آه م  شود و به کمک افراد متخصص این تصیاویر دوبعیدی از بیمیاران بیه    

د به محل های  پس ازاین فرآیند پزشکان جراح به راحت  م  توانن. واقعیت مجازی از این پلتفرم خارج م  شود

 افزار مخصوص که دیدن ها به سخت  انجام م  پذیرد به راحت  دسترس  داشته باشند حت  این شرکت سخت

مجازی عمل جراح  برای اتاق های عمل توسعه داد  است که پزشکان م  توانند از این عینک های واقعیت

را در حین عمل استفاد  کنند تا داخل بدن بیمار را به صورت سیه بعیدی مشیا هید  کننید و عمیل جراحی        

.استSNAPاسم این پلتفرم توسعه داد  شد  توسط این شرکت . به راحت  انجام دهند

35

میلیون دالر8

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ورزش و سالمت



:توضیح

https://www.holodia.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

20۱7:سال تاسیس

سوئییس:موقعیت جغرافیایی

ورزشکاران:گروه مخاطب

Holodia:نام شرکت SA

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم ورزش  واقعیت مجازی:خدمت/محصول

نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

----:هکل سرمایه  تامین شد

-----:آخرین نوع تامین سرمایه

Holodia SA ـ ت یک استارت آپ در زمینه ی ورزش و سالمتی است که از فناوری واقعی

د در دنیـای  مجازی در پلتفرم خود استفاده می کند تا ورزشکاران به صورت گروهی بتوانن

لتفرم مجازی در کنار هم فعالیت ورزشی کنند؛ الزم به ذکر است که در حال حاضر این پ

کـال  فقط بر روی ورزش های هوازی مانند تردمیل، دوچرخه های ثابت، دستگاه های الپتی

کاران نحو  ی کار این پلتفرم به این صورت اسیت کیه ورزشی   . از این دسته لوازم ورزشی است... و

یک محییط  عینک های سه بعدی را در حین ورزش استفاد  م  کنند پس از اتصال به پلتفرم ورزشکاران در

ابل توجه در بیار  ی  نکته ی ق. مجازی با یکدیگر م  توانند به فعالیت های ورزش  بپردازند و همدیگر را ببینند

شی  را  این پلتفرم امکان ورزش کردن در حالت مجازی به صورت گروه  است که محیط یک باشیگا  ورز 

ییک  بسییاری از میدال آوران المپ  . م  توان در خانه تجربه کرد و از مربیان به صورت مجازی اسیتفاد  نمیود  

.نظرات مثبت  دربار  ی این استارت آه ارائه کرد  اند
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:توضیح

https://www.retinas.co نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

پزشکان:گروه مخاطب

RetinasVR:نام شرکت

فروش مستفیم و حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
پلتفرم واقعیت مجیازی بیرای کیاهش   

استرس و درمان بیماری های روان 

خدمات سالمت در حوز  ی واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

هزار دالر50:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

RetinasVR    یک شرکت فعال در حوزه ی سالمت به کمک واقعیت مجـازی اسـت کـه

پیشرو ایین  یک  از پلتفرم های. چندین پلتفرم واقعیت مجازی در این حوزه توسعه داده است

حو  ی ن. شرکت در درمان افرادی که به طور دائم  دچار استرس و حمله های عصب  م  شوند به کار م  رود

 هیای  کار آن به این شکل است که به کمک پزشک روان شناس بیماران را بیا واقعییت مجیازی در محییط    

رای حمیالت  هم نین در کنار این پلتفرم پلتفرم های دیگر مانند تمرین بی . خاص قرار داد  و درمان م  کند

میک واقعییت   شیمیای ، میکرب  و رادیواکتیو توسعه داد  که به افراد آموزش ماابله با این حمالت را بیه ک 

ازی یک  دیگر از پلتفرم های این استارت آه آموزش های پزشک  به کمیک واقعییت مجی   . مجازی م  دهد

.است که کارآموزان دور  های پزشک  م  توانند از طریق این پلتفرم آموزش های الزم را ببینیم
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:توضیح

https://everysight.com/ نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود ،اینترنت اشیا :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عالقه مندان به دوچرخه سواری:گروه مخاطب

Everysight:نام شرکت

:مدل درآمد
فروش مستایم

حق اشتراک

:مسائل راهبردی

رای تولید عینک های واقعیت افیزود  بی  :خدمت/محصول

دوچزخه سواری

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

در تالش است تـا عینـک هـای    Everysightبعد از آزمای  موف  عینک های هوشمند، 

که توسط BEAMفنّاوری . خود را ارائه کندRaptorمتمرکز مخصوص دوچرخه سواری 

رفـه ای  این کمپانی به ثبت رسیده است به دوچرخه سواران امکان آموزش و یادگیری ح

.را با مشاهده اطالعاتی از طری  عینک های هوشمند خود می دهد

را بیه  تزمان، فاصله، ضیربان قلیب، سیرعت و قیدر    بینند  از دری ه این عینک ها اطالعات مختلف  نظیر

دییدی  Raptorمهم ترین ویگ  عینک هیای  . همرا  چشم اندازی از مسیر با وضوح باال مشاهد  م  نماید

ز در حالیکه یک دوچرخه سوار معمول  دیدی محیدود ا . است که دوچرخه سوار در طول مسیر از محیط دارد

.با استفاد  از این عینک، دید شما از اطراف ب  حدوحصر م  شود. اطراف خود دارد

واقعیت افزود 
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:توضیح

http://www.octi.tv نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

امریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Octi:نام شرکت

تبلیفات/ فریمیوم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
سیان  توسعه ی نرم افزار شناسای بدن ان

با قابلیت واقعیت افزود 

واقعیت افزود :حوزه فعالیت

میلیون دالر7.5:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Octi مـراه  از واقعیت افزوده درزمینه ی شناسایی بدن انسان ها در دوربین های تلفـن ه

مـی توانـد   این اپلیکیشن هم درزمینه ی سرگرمی و هم درزمینه ی علمی. استفاده می کند

را  از کل بدن یک  نحو  ی کار این اپلیکیشن به این شکل است که با تلفن هم. مورداستفاده قرار گیرد

ا قابلییت هیای    فرد فیلم برداری م  کند و به کمک فیلتر های مختل م  توان بدن فرد را به اشکال مختلف ی

ن قبییل  از ایی ... مانند بازسازی سه بعدی اسکلت بندی،  ساخت سه بعدی از حجم بدن، شناسیای  مفاصیل و  

.امکانات ارائه م  دهد
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:توضیح

www.neurable.com

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

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

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

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

اعمال را جمع آوری و به نرم افزار مخصوص انتاال م  دهد این نرم افزار داد  ها را آنالیز و تغییرات الزم را

عالیت های این فناوری اجاز  را به افرادی که توانای  فیزیک  خود را ازدست داد  اند م  دهد که ف. م  کند

ییاز بیه انجیام    مانند رانندگ  یا بازی های کامپیوتری را بتوانند فاط با فعالیت های مغزی خیود و بیدون ن  

.فعالیت فیزیک  انجام دهند

اینترنت اشیاء، واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

همه ی اقشار جامعه:گروه مخاطب

Neurable:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

توسعه ی عینک های واقعیت افزود  :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر2:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ورزش و سالمت
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:توضیح

https://www.seevividly.com بعدی3نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای، فناوری :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

چشم پزشکان:گروه مخاطب

Vivid Vision:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عینک معاینه ی چشم واقعیت مجازی:خدمت/محصول

مصارف پزشک  واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.۹:هکل سرمایه  تامین شد

Convertible Note:آخرین نوع تامین سرمایه

Vivid Visionانند یک استارت آپ نو آور درزمینه ی معاینه و درمان بیماری های چشمی م

توسـط  تنبلی چشم است که نرم افزار و چشم بند واقعیت مجازی توسعه داده است کـه 

فاد  در ایین نیو آوری قابلییت اسیت    . چشم پزشکان برای درمان مشکالت چشمی به کار می رود

نحیو  ی  . ند استتمام  سنین و در هرجای  مانند منزل یا مطب پزشک قابل استفاد  است و بسیار کاربرپس

ا نمیایش  کار این برنامه بدین صورت است که یک تصویر در چشم بند واقعیت مجازی برای هر چشم مجیز 

تصیاویر بیا   داد  م  شود؛ پس ازآن با توجه به میزان تنبل  هر چشم بیمار دست کاری در سیگنال هر یک از

ط پزشک این توجه به نظر پزشک ایجاد م  کند و درنهایت به کمک این دستگا  و فرآیند درمان چشم توس

افیت کیرد    این نو آوری بسیار موردتوجه پزشکان قرارگرفته و جوایز بسییاری دری . بیماری را درمان م  کند

.است
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:توضیح

www.medicalrealities.com

20۱5:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

:حوزه فعالیت

دانشگا  ها پزشک  و دانشجویان پزشک :گروه مخاطب

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

Medical Realities:نام شرکت

فروش حق اشتراک•:مدل درآمد
فروش محصول•

:مسائل راهبردی

آموزش جراح  و آناتوم  :خدمت/محصول

نامشخص:کل سرمایه  تامین شده

نامشخص:آخرین نوع تامین سرمایه

ت مجازی شرکت مدیکال ریالیتی، گروهی نوآور است که با استفاده از فناوری های واقعی

محصول .و واقعیت افزوده محصوالتی برای آموزش پزشکی، به ویژه جراحی ارائه می کند

هید،  این شرکت با کمک یک هدست واقعیت مجازی، هزینه های آموزش پزشک  را به شدت کاهش می  د 

راهم طیف وسیع تری از مخاطبان را در برم  گیرد و محیط آموزشی  امنی  بیرای دانشیجویان پزشیک  فی      

.م  کند

سیایت  در. مخاطبان م  توانند با پرداخت حق اشتراک ماهانه د  دالر از خدمات این شرکت استفاد  کننید 

میاد  ایین شیرکت تیاکنون توانسیته اسیت اعت     . شرکت هدست های واقعیت افزود  نییز فروختیه می  شیود    

.دانشگا  های پزشک  بسیاری را در سطح اروپا جلب کند و خدمات خود را به آن ها بفروشد
پ

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي ورزش و سالمت
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حوزه ي واقعيت گسترش  استارت آپ هاي -7
یافته

و سرگرمیرسانه 7-3



:توضیح

http://www.humaneyes.com/ دوربین های سه بعدی، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

200۱:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:موقعیت جغرافیایی

تمام  مشاغل و صنایع:گروه مخاطب

HumanEyes:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دوربین فیلم برداری واقعیت مجازی:خدمت/محصول

سخت افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر 5:هکل سرمایه  تامین شد

Series Unknown:آخرین نوع تامین سرمایه

Humaneyesی برای یک استارت آپ پیشرو درزمینه ی دوربین های فیلم برداری سه بعد

. پتنت در این زمینه به ثبت رسـانده اسـت  70فناوری واقعیت مجازی است که بی  از 

نام دارد از دو دوربین به هم متصل شد  تشکیل شید  VUZEدوربین فیلم برداری سه بعدی این شرکت که 

ییک  ایین شیرکت  . که بر روی صورت فرد فرار م  گیرد و از محیط تصویر برداری سه بعدی انجام م  دهید 

نیز دارد که برای تصویربرداری برای واقعییت  +VUZEدرجه ی دیگری به نام 360دوربین تصویر برداری 

لم سه بعدی به کمک دوربین های فیلم برداری این شرکت م  توان از محیط یک فی. مجازی استفاد  م  شود

.ودتهیه کرد که به کمک عینک های واقعیت مجازی تمام  محیط به صورت مجازی قابل مشاهد  م  ش
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:توضیح

https://www.vrstudios.com/ نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای:فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های سرگرم :گروه مخاطب

VRstudios:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ایجاد محتوای واقعیت مجازی:خدمت/محصول

نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر۴.۴:هکل سرمایه  تامین شد

Corporate Round:آخرین نوع تامین سرمایه

Vrstudiosوا در یک شرکت پیشگام درزمینه ی ارائه ی خدمات نرم افزاری و تولید محت

حوزه ی واقعیت مجازی است که راهکار های بسـیاری در ایـن بخـ  بـه شـرکت هـا،       

بیه  این شرکت بیا پلتفیرم هیای مختلیف    . مخصوصاً شرکت های حوزه ی سرگرمی ارائه می دهد

VRCADE AMP, VRcadeنام های  ATOM, VRcade Arenaاسیت کیه هرکیدام امکیان     ... و

VRcadeبیه عنیوان مثیال بیه وسییله ی پلتفیرم       . پیاد  سازی واقعیت مجازی برای شرکت ها ارائه م  دهد

Arenaتلیف  شرکت های سرگرم  م  توانند قسمت های کوتا  از یک بازی واقعیت  مجازی با حاالت مخ

نفر و حرکت به طور آزادانه در کنار قابلیت های مختلیف ارائیه می  دهید کیه شیرکت هیا        8باقابلیت اتصال 

ایین پلتفیرم،   م  توانند کارمندان خود را برای سرگرم  در این پلتفرم قرار دهند و به بازی بپردازند؛ در کنار

راهکار های واقعیت مجازی درزمینه ی آنالیز و مدیریت ارائه م  دهد که مدیرانVRCADE AMPپلتفرم 

.م  توانند در فضای سه بعدی واقعیت مجازی به اطالعات موردنیاز دسترس  پیدا کنند
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:توضیح

https://survios.com/arcades/ واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Survios:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برگییزار کننیید  ی رویییداد هییای واقعیییت :خدمت/محصول

مجازی

خدمات واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر5۴.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

Survios  ـ ا، شرکتی نوآور درزمینه ی برگزاری رویداد های واقعیت مجازی برای جشـن ه

ن نحو  ی کیار ایین شیرکت بیه ایی     . شو زنده داران و سرگرمی برای شرکت های مختلف است

اص اشیخ . صورت است که چندین مدل مراسم دارد و برای شرکت در این مراسم ها نیاز به ثبت نیام اسیت  

بدهند و م  توانند برای جشن های خود مانند جشن تولد در خواست بازی های واقعیت مجازی به این شرکت

 کنند و افراد نفر را در یک بازی رایانه ای چندنفر  بازی کنند؛ این استارت آه شرایط بازی را فراهم م 32تا 

ییت  هم نین ایین اسیتارت آه روییداد هیای واقع    . م  توانند با مهمان های خود به بازی و سرگرم  بپردازند

فیریح  مجازی برگزار م  کند که افراد پس از خرید بلیط می  تواننید در ییک محییط رقیابت  بیه بیازی و ت       

.به وسیله ی عینک های واقعیت مجازی بپردازند
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:توضیح

https://www.with.in نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

WITHIN:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تهیییه ی محتییوای سییینمای  واقعیییت :خدمت/محصول

مجازی

توسعه ی پلتفرم واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر52.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

Within  قعیـت  یک استارت آپ پیشرو در حوزه ی تولید محتوای سینمایی بـه صـورت وا

ن ایی . مجازی است که با شرکت هـای سـینمایی و مسـتند سـاز بسـیاری همکـاری دارد      

د م  کند و استارت آه با همکاری با شرکت های سینمای  در ژانر های مختلف فیلم های واقعیت مجازی تولی

خود را انتخاب کاربران م  توان در این اپلیکیشن محصول موردنظر. در اپلیکیشن خود به نمایش م  گذارد

ستارت آه از مزایای این ا. کنند و پس ازآن مدل عینک واقعیت مجازی خود را انتخاب و فیلم را تماشا کنند

ی ایین اسیتات آه بیا غیول هیا     . قابلیت همخوان  با تمام  عینک های واقعیت مجازی موجود در بازار است

 گیذاران  همکاری می  کنید و هم نیین سیرمایه    ... فناوری مانند گوگل، اپل، سون ، سامسونگ، اچ ت  س  و

در این استارت آه سرمایه گذاری Viceمطرح  مانند سرکت سینمای  فاکس، لجندری و مستندساز بزرگ 

.کرد  اند
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:توضیح

https://www.vrchat.com واقعیت مجازیموبایل، نرم افزار و اپلیکیشن :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

VRChat:نام شرکت

فروش مستفیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

شییبکه ی اجتمییاع  بییر پایییه وااقعیییت:خدمت/محصول

مجازی

نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر5.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

VRChat    عـدی  یک شبکه ی اجتماعی مانند فیس بـو  و اینسـتاگرام در فضـای سـه ب

ـ  ت هـای  واقعیت مجازی است که کاربران می توانند در آن ثبت نام کرده و در آن به فعالی

واند یک نحو  ی کار این دنیای مجازی به این صورت است که هر فرد م  ت. اجتماعی مجازی بپردازند

آیکون مجازی برای خود درست کند ظاهر و لباس های موردنظر خود را شکل دهد و وارد دنییای مجیازی   

لیف  در آنجا افراد م  توانند باهم به گفت وگو و یا انجام بازی های مخت. بعدی شود3این شبکه ی اجتماع  

ردن آن هر فرد م  تواند در این پلتفرم دنیای اجتماع  خود را درست کند که به محض درسیت کی  . بپردازند

دربار  ی ایین  نکته ی قابل توجه. وارد مجموعه ای از دنیا ها م  شود و م  تواند با بایه افراد ارتباط بر قرار کند

.استارت آه قابلیت ورود به شبکه و استفاد  از آن بدون عینک واقعیت مجازی است
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:توضیح

https://www.visbit.co نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Visbit:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

توسعه ی رسانه ی واقعیت مجازی:خدمت/محصول

نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر3.2:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Visbitایـن  . ندشرکتی است که درزمینه ی رسانه ی آنالین واقعیت مجازی فعالیت می ک

ن هـا  شرکت پس از دریافت هزینه ی ح  اشترا  از مشتریان یک محیط ابـری بـرای آ  

ـ     دی، ایجاد می کند و تمامی داده های سه بعدی مانند فیلم ها، شبکه هـای ورزشـی سـه بع

ریان به صورت آنالین و بدون نیاز به خرید هرکدام در اختیـار مشـت  ... موزیک ویدئو ها و

تمام  این داد  ها در محیط ابری هستند و در هرزمان  بدون نییاز بیه دانلیود بیا عینیک هیای      . می گذارد

شرکت ها و هم نین این شرکت این فضا را به صورت اختصاص  برای. واقعیت مجازی قابل مشاهد  هستند

.صنایع مختلف نیز ارائه م  دهد
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:توضیح

https://nianticlabs.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود ، اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

امریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Niantic:نام شرکت

(فریمیوم)حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بازی های تلفن همرا  واقعیت افزود :خدمت/محصول

نرم افزار واقعیت افزود :حوزه فعالیت

میلیون دالر۴70:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

Niantic سال به موفقیت های بسیاری 9شرکتی است که در گوگل متولدشده و در طی

نـاوری  دست پیداکرده است؛ این استارت آپ که عمده فعالیت خود را با تمرکز بر روی ف

واقعیت افزوده قرار داده اسـت، توسـعه دهنـده ی بـازی بسـیار مشـهور و کاربرپسـند       

“Pokemon Go”  دن است که بسیاری از مردم دنیا به صورت دائمی مشغول بـازی کـر

تمـامی  این بازی واقعیت افزوده هستند و حتی به صورت گروهی به سفر های مختلف در

این . د شوندنقاط دنیا می روند تا با استفاده از واقعیت افزوده از امکانات این بازی بهره من

ازی قبلی   شرکت در حال حاضر توسعه ی یک بازی دیگر بر پایه واقعیت افزود  را انجام م  دهد که مانند ب

.خواهد بود اما باحالت متفاوت که به زودی منتشر خواهد شد
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:توضیح

https://www.snap.com/en-US نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

امریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

.Snap Inc:نام شرکت

تبلیفات/ فریمیوم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ییت  توسعه ی نرم افیزار بیا قابلییت واقع   :خدمت/محصول

افزود 

واقعیت افزود :حوزه فعالیت

میلیارد دالر5:هکل سرمایه  تامین شد

Post IPO:آخرین نوع تامین سرمایه

Snap Inc.این شیرکت کیه هیدف را  انیدازی آن    . یک نمونه بسیار جالب در دنیای استارت آه ها است

سال پس از تأسیس 6توسعه نرم افزار برای دوربین های عکاس  بود از یک اید  ی کوچک توانست در ط  

فـزار  یـک نـرم ا  این اید  . میلیارد دالر برسد و بتواند به سرعت وارد بازار سهام بشود5به کل سرمایه ی 

منحصر برای تلفن های همراه است که به کاربران اجازه مـی دهـد عکـس هـای سـلفی      

تنـوع  بگیرند و به کمک فناوری واقعیت افزوده صورت های خود را به شکل های جالو و م

یکیشن قـرار  مانند حیوانات خانگی یا صورت های متفاوت به وسیله ی فیلتر هایی که در اپل

ماع  را ؛ هم نین در کنار این قابلیت، امکان به اشتراک گذاری آن ها در شبکه های اجتداده شده در آورند

ه یکی  از  ترکیب این دو قابلیت باعث شد این شرکت در ط  میدت بسییار کوتیاه  بی    . نیز قرار داد  است

.موفق ترین استارت آه ها در دهه  ی اخیر شود
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رسانه و سرگرمی

:توضیح

www.magicleap.com

ه صورت این استارت آپ یک فناوری پوشیدنی ارائه می دهد که کاربر را قادر می سازد تا ب

ی مبتنـی بـر   این شرکت بـا سیسـتم  . بصری با دستگاه های دیجیتال ارتباط برقرار کند

واقعیت افزوده و ایجاد سخت افزار و نرم افـزار جدیـد تجربـه جدیـد از دسترسـی بـه       

د  بیرای  هدست ترکیب  طراح  شی . صفحه نمای  و تجسم داده ها در اختیار کاربران می گذارد

  پشیتیبان   این محصول از توانای  ذات  شنوای  کاربر استفاد  م  کند و توسط فنیاوری هیای تلفین همیرا    

اء واقعی   درنهایت با استفاد  از سیگنال هیای نیورپردازی دیجیتیال  پوییا، تصیاویری کیه از اشیی       . م  شود

ت بیرای  فنیاوری ایین شیرک   . قابل تشخیص نیستند را به صورت یکپارچه در دنیای واقعی  قیرار می  دهنید    

.بازی های ویدئوی  فوق العاد  کاربرد دارد و لذت تجربه کاربر را دوچندان م  کند

 Newو AT&Tو Googleو CNNو HBOاین استارت آه حمایت شرکت هیای بزرگی  هم یون    

York Times و سازمانNBAرا دارد.

Computer Visionواقعیت افزود ، پلتفرم نرم افزاری و :فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

MagicLeap:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
ور عینک واقعیت افزود  برای انجام امی 

و بازی های رایانه ای

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

Corporated:آخرین نوع تامین سرمایه Round

فروش مستایم
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:توضیح

https://www.jauntxr.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت ترکیب :فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

امریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Jaunt:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 توسعه ی نرم افزار واقعیت ترکیب:خدمت/محصول

واقعیت ترکیب :حوزه فعالیت

میلیون دالر۱00:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

Jauntیک شرکت بسیار مشهور درزمینه ی واقعیت ترکیب  است که برنامه های  با شرکتSnapChat

کـه  XRم این استارت آپ پلتفـر . برای توسعه ی فناوری واقعیت ترکیب  انجام داد  استAT&Tو 

کاری این اساس. یک پلتفرم واقعیت ترکیبی است برای این دو شرکت توسعه می دهد

یغیات  دارد امیا   و هدف آن برای جذب کاربر های بیشتر و جنبه های تبلپلتفرم بر پایه سرگرمی است 

  تواند دریافیت فاییل   یک  از قابلیت های این پلتفرم م. این تبلیغات را بر پایه واقعیت ترکیب  انجام م  دهد

Jauntاسیتارت آه  . اسکن کل  از ییک فیرد و نمیایش تصیاویر آن بیه صیورت واقعییت ترکیبی  اسیت         

، سامسیونگ و والیت دیزنی  دارد کیه از     (Sky)سرمایه گذاران بسیار معتبری مانند گوگل، شبکه ی اسک  

.اید  های نوین این شرکت پشتیبان  م  کنند
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:توضیح

https://vntana.com

VNTANA    اری از استارت آپی بسیار مشهور درزمینه ی هولوگرافیک اسـت کـه بـا بسـی

ـ    ت، شرکت های بزرگ مانند نایکی و افراد مشهوری مانند راجر فـدرر درزمینـه ی خالقی

بخیش ارائیه ی خیدمات بیرای سیمینار هیا،       ۴این شیرکت در  . سرگرمی و نوآوری همکاری می کند

  فعالییت  نمایش های هولوگرافیک زند ، هولوگرافیک در خرد  فروش  و پلتفیرم نیرم افیزاری هولیوگرافیک    

رداشت به عنوان مثال در همکاری این شرکت با راجر فدرر قهرمان تنیس با ب. م  کند و خدمات ارائه م  دهد

ر کنار این سه بعدی از این ورزشکار به مخاطبان اجاز  م  دهد که بتوانند خود را در تصاویر هولوگرافیک  د

هم نیین ایین شیرکت خیدمات نمیایش      . ورزشکار قرار دهند و آن را در شبکه های مجیازی آپلیود کننید   

جیواهرآالت  هولوگرافیک برای خرد  فروشان  که نیاز به نمایش محصوالت خود دارند مانند لباس، کفیش، 

.به شرکت ها ارائه م  دهد... و

نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، هولوگرافیک:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

VNTANA:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

توسعه فناوری هلوگرافیک:خدمت/محصول

هولوگرافیک:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.2:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

55

2چالش فرصت شمار  

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رسانه و سرگرمی



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رسانه و سرگرمی

:توضیح

www.zappar.com

Zappar      برنامـه  . واقعییت افیزود  و مجیازی اسیت    ٔ  استارت آپی  جهیت توسیعه نیرم افیزار درزمینیه

ZapWorksکههتوسط ههنوشرهه ورهههکشوشهشستورههزهوش ههشوشتههکاهوراوزبههزوسههکوکههکه هش و ههکو ههک شو

د  محتییوای تولیدشیی.وطشقعرههشوشوههاطزهوطورتههکا ووهههز و ههطزو ههکوزربهههش وشهس ههکنو هقهههشهوک  ههز

نمیایش داد   به صورت واقعیت افزود ، از طریق تلفن همرا  به شکل انیمیشن  از شخصیت هیای کیارتون   

تگا  پوز را با این برنامه شما م  توانید هر چیزی مانند چاه، محصول، بسته بندی، محل و حت  دس. م  شود

ایایت ایین   در ح. بیه اشیتراک بگذاریید   ... به یک کانال تحویل تعامل  به صورت ویدئو، انیمیشن، بیازی و  

مأموریت . داستارت آه یک بعد بصری جدید را از طریق فناوری دیجیتال تلفن همرا  به جهان شما م  افزای

بزرگ این شرکت دموکراتیز  کردن فناوری واقعیت افزود  است که برای همه مردم جهان، کسب و کارهای

.ترس باشدو کوچک و مصرف کنندگان از تمام سنین است که از طریق گوش  هوشمند در جیبشان در دس

واقعیت افزود ، واقعیت مجازی و اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

انگلیس :موقعیت جغرافیایی

عموم مردم و کسب و کارها:گروه مخاطب

Zappar:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

وحتیوای  اپلیکیشن موبایل برای تولیید :خدمت/محصول

واقعیت افزود 

:حوزه فعالیت

میلیون دالر3.8:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم

56

2چالش فرصت شمار  



:توضیح

www.nexto.io :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

اسلواک :موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

هزار دالر70:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

واسطه گری

Nextoیکپلتفرمینا.استافزودهواقعیتبرمبتنیفرهنگیداستان سراییپلتفرمیک

رائه دهندگاناتوانمندسازیوفرهنگ محتوایتوسعهوتاویتآن چشم انداز.استفرهنگ تعاملسامانه

ربه هاتجتولیدخودفناوریتوسعهباتادارندسع آن ها.استتاریخ مکان هایوگردشگریخدمات

.کنندآسانراافزود واقعیتهیجان انگیزوخاص

مبتن  داستان سرایمنحصربه فردروشیکباقدیم صوت راهنماهایجایگزین وبهبودحالدرآن ها

گنجشکارورارفاتاق هایباتجربهقابل ماایسهشیو این.هستندهمرا تلفندستگا  هایرویبرمکانبر

توانندبتادهندقرارجونزایندیانامجازیکفش هایدررابازدیدکنندگانکهاستاینآن هاهدف.است

.کنندتجربهراتاریخ ماجراجوییکمانندموقعیت 

Nexto

مسافران، مکان های دیدن 

افرود /سایت و نرم افزار موبایل، واقعیت مجازی

ارائه خدمات بازدید از 
جاذبه های گردشگری

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رسانه و سرگرمی
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:توضیح

www.timelooper.com :فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش خدمات

TimeLooperگرانگردشسازماناینپلتفرم.استمجازیواقعیتخدماتارائهشرکتیک

وافزود قعیتوافناوریبرمبتن ویدئوی تصاویرازاستفاد باراتاریخ مهملحظاتتام  سازدقادررا

.کنندتجربهخود،هوشمندگوش  هایازاستفاد باتنها

عاببهراساعت هاجهاننااطتمامدرتابدهدراامکاناینگردشگرانبهداردسع شرکتاین

برمجازیواقعیتفیلم هایبه صورتتاریخمهملحظاتدرراتاریخ مکان هایورویدادهاوبرگردانند

.کنندتجربهاپلهوشمندگوش  هایروی

TimeLooper

مسافران، مکان های دیدن 

افرود /سایت و نرم افزار موبایل، واقعیت مجازی

میلیون دالر3.۹

ی بازاریاب  و فروش انواع تورها
گردشگری و راهنمای سفر

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي رسانه و سرگرمی
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حوزه ي واقعيت گسترش  استارت آپ هاي -7
یافته

و توليدمهندسی 7-4



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مهندسی و توليد

:توضیح

www.insitevr.com

InsiteVR     به معماران و طراحان سه بعدی کمک می کند تابه راحتـی ایـده هـای خـود را

در سایت این اسـتارت آپ معمـاران و طراحـان   . به صورت واقعیت مجازی نمای  دهند

وی سه بعدی مدل خود را به راحتی آپلود می کنند و سپس می تواننـد طـرح خـود را بـر ر    

نـین آن  گوشی موبایل و یا دیگر اپلیکیشن های موجود بر روی وب مشاهده کنند و همچ

.را بهینه سازی کنند

میا بیه   تالش برای درک سه بعدی ناشه ها مخصوصاً برای افرادی که آموزش ندید  اند کار دشواری اسیت ا 

و بیه فهیم   کمک این فناوری مشتری ها، دوستان و یا همکاران به خوب  با طرح شما ارتباط برقرار م  کنند

خود در با واقعیت مجازی معماران و طراحان بدون در نظر گرفتن ماهیت طرح. قابل قبول  در آن م  رسند

.زمان صرفه جوی  م  کنند و هم نین این فناوری به بینند  حس اعتمادبه نفس م  دهد

VRدوربین های واقعیت مجازی، :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

معماران و طراحان:گروه مخاطب

InsiteVR:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

فنییاوری واقعیییت م ییازی بییرای درک :خدمت/محصول

بهتر ناشه های سه بعدی

:حوزه فعالیت

میلیون دالر۱.6:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم 
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:توضیح

http://www.caint.io

Cambrian Intelligenceی از یک شرکت توسعه دهنده ی کنترلر های ربات های صنعت

این شرکت با الهام از ابزار بـازی هـای ویـدئویی و همچنـین واقعیـت      . راه دور است

ی مجازی اقدام به ایجاد یک پلتفرم برای کنترل دست ها و نحوه ی حرکـت ربـات هـا   

ن به ربات هیا از  ؛ به عالو  این شرکت توانسته حالت  ایجاد کند که بتواصنعتی از راه دور کرده است

ا هدف این شرکت توسعه ی هوش مصنوع  بیرای ربیات هیا بی    . را  دور آموزش فعالیت های جدید نیز داد

  پییاد   ضریب هوش  در سطح انسان است که بتوان برای هر نوع مدل ربیات  ایین پلتفیرم را بیه آسیان     

.ساخت

هوش مصنوع ، رباتیک، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

تمام  صنایع تولیدی و خدمات :گروه مخاطب

Cambrian Intelligence:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 های توسعه دهند  ی ابزار کنترل  ربات:خدمت/محصول

صنعت 

:حوزه فعالیت

.............:هکل سرمایه  تامین شد

..............:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم

توسعه و کاربرد ربات در خط تولید

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مهندسی و توليد
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مهندسی و توليد

:توضیح

www.scopeAR.com

ScopeAR       در زمینه واقعیت افزود  فعالیت و محصیوالت خیود را در زمنییه هیای آمیوزش، نگهیداری و

وده در این استارت آپ جدیدترین فناوری های واقعیت افز. حمایت از محیط کار طراح  م  کند

جهان را در تولیدات خود پیاده سازی کرده کـه بـر روی عینـک هـای واقعیـت افـزوده،       

را به معنای واقع  see it do itدرنتیجه شعار .گوشی های موبایل و تبلت ها قابل استفاده است

الش این شرکت هم نان به پیشرفت در این بازار نوظهور اعتایاد دارد و در راسیتای آن تی   . کندتجربه م 

ورت سفارش  کار به ص... این استارت آه با شرکت های پیشرو چندملیت  ازجمله تویوتا و فیلیپس و . م  کند

.هم نین یا سازمان های دولت  نظیر ناسا همکاری های موفا  دارد. م  کند

اپلیکشن و عینک های واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های نوآور در زمینه ساخت و ساز:گروه مخاطب

ScopeAR:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ایجییاد فنییاوری واقعیییت افییزود  بییرای :خدمت/محصول

افزایش بهر  وری

:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

(سفارش )فروش مستایم 

63

3چالش و فرصت شمار  



:توضیح

www.navvis.com هوش مصنوع  و واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

راکفروش مستایم و حق اشت

NavVis        توسعه دهنده ی دستگاه هایی اسـت کـه بـا کمـک هـوش مصـنوعی خـدمات

ـ    ار هـای  جهت یابی و نقشه ی دیجیتال در محیط های بسته  مانند انبار ها بـرای کسـو وک

ـ       . مختلف در صنایع را انجام می دهـد  ال ایـن شـرکت بـه وسـیله ی یـک پلتفـرم دیجیت

ـ       ا در مخصوص، قابلیت جهت یابی بی نظیری را بـرای صـنایع مختلـف و کسـو و کـار ه

ردی پشیت  ؛ نحو  ی کار این پلتفرم به این صورت است که فمحیط های بسته به وجود آورده است

ه بعیدی از  دستگا  های اسکنر مخصوص م  ایستد و به وسیله ی این دستگا  ها شروع بیه ناشیه بیرداری سی    

توانسیته یکی  از پیشیگامان    NavVisبیه وسییله ی ایین نیوآوری، اسیتارت آه      . محیط های بسته م  کند

ای جا به جای  صنعت  به وسیله ی هوش مصینوع  باشید کیه بسییاری از خیدمات جهیت ییاب  را بخیش هی         

 ,BMW, Daimler, Allianzشیرکت هیای بیزرگ و معتبیری ماننید      . لوجیسیتیک  انجیام می  دهید    

Lenovo, Deutsche Telekomاز پلتفرم این استارت آه استفاد  م  کنند.

NavVis

خدمات آنالیز موقعیت  و جهت یاب  صنعت 

میلیون دالر۴5.6

صنایع تولیدی و خدمات 

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مهندسی و توليد
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:توضیح

www.atlatlsoftware.com

Atlas ه یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات هوشمند سازی به ویژه خدمات واقعیت افـزود

Config2ARاین شرکت با ارائه نرم افزار . به تولید کنندگان و شرکت های خدماتی است

به شرکت های تولیدی و خدماتی اجازه می دهد محصوالت خـود را بـه صـورت واقعیـت    

عیـت  مجازی به نمای  درآورند تا برای بتوانند مشتریان محصـوالت را بـه صـورت واق   

دیگیری  استارت آه اطلس هم نین خیدمات . مجازی در کارگاه یا کارخانه ی تولیدی خود ببینند

ان را دریافیت و  نظیر نرم افزار خریدوفروش و قیمت گذاری برای تولید کنندگان که بتوانند طرح های مشیتری 

.به صورت آن  قیمت گذاری کنند ارائه م  دهد

واقعیت افزود ، نرم افزار و اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

خرد  فروشان محصوالت صنعت :گروه مخاطب

Atlatl Software:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ارائه خدمات واقعیت افزود :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر۱2.8:کل سرمایه  تامین شده

..............:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مهندسی و توليد
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:توضیح

www.kinemic.com/en

Kinemicشـرکت  محصول ایـن . یک شرکت تولیدکننده ی کنترلر های دیجیتال است

لیـد یـا   مچ بند هایی هستند که پس از استفاده از آن ها به اپراتور اجازه می دهد صفحه ک

یزیکـی بـا   کنترل دستگاه مربوطه را به صورت کامالً دیجیتال، بدون نیاز بـه تمـاس ف  

سییله ی کیامپیوتر   ؛ به عنوان مثال اگر اپراتوری در خط تولید نیاز به تغییرات  بیه و صفحه کنترل نماید

د هیا می  توانید    داشته باشد بدون اینکه صفحه کلیدی وجود داشته باشد به راحت  به وسیله ی ایین میب بنی   

ور های گردش حت  برای راحت  بیشتر سنس. صفحه کلید دیجیتال را روشن و فعالیت های الزم انجام دهد

یکی  از  . بعیدی نییز دارد  3مب نیز توسط این استارت آه تهیه شد  که اجاز  اسیتفاد  کیاربر در محییط    

اسیتفاد   محصوالت دیگرکنترلر های اشار  ای نیز هستند که به وسیله ی اشار  دست ها م  تیوان از آن هیا  

.کرد

اینترنت اشیاء، واقعیت افزود  :فناوری های کلیدی

20۱8:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی:گروه مخاطب

kinemic:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

مب بند های دیجیتال  کنترلر ها:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

.............:کل سرمایه  تامین شده

..............:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مهندسی و توليد
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:توضیح

https://www.marxentlabs.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب
حیییوز  امیییالک، لیییوازم خیییانگ  و 

خرد  فروشان

Marxent:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم های طراح  سه بعدی مخیتص :خدمت/محصول

واقعیت مجازی

نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر۱3.7:هکل سرمایه  تامین شد

Series Unknown:آخرین نوع تامین سرمایه

Marxent یک استارت آپ نو آور درزمینه ی سه بعدی سازی و بازار یابی در حوزه امـال ، 

ی سازی لوازم خانگی و خرده فروشی است که چندین پلتفرم و نرم افزار طراحی و سه بعد

ه کمک این شرکت که عمد  ی فعالیت آن درزمینه ی امالک و لوازم خانگ  است ب. به وجود آورده است

بعیدی درمی  آورد کیه بیه صیورت      3پلتفرم منحصربه فرد خود محیط خانه ها و یا لوازم خانگ  را به صیورت  

این شیکل  نحو  ی کار این شرکت به این پلتفرم ها به. واقعیت مجازی و واقعیت افزود  قابل مشاهد  است

ا را است که عکس و مدل های لوازم منزل مانند کابینت یا مبیل و مییز را دریافیت و طی  فرآینیدی آن هی      

هم نیین  . به صورت سه بعدی نمایش م  دهد که قابلییت مشیاهد  بیه صیورت واقعییت مجیازی را دارنید       

شاغل برنامه های مدل سازی لوازم خانگ  و محیط های خانگ  و تجاری را نیز ارائه م  دهد که به صاحبان م

رت آه این استا. این حوز  اجاز  م  دهد قبل از تجهیز محیط، آن را به صورت واقعیت مجازی مشاهد  کنند

.جوایز بسیاری درزمینه ی واقعیت مجازی و واقعیت افزود  دریافت کرد  است
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:توضیح

https://irisvr.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مهندسان و صاحبان صنایع:گروه مخاطب

IrisVR:نام شرکت

حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

مجازیپلتفرم پروتوتایپ سازی واقعیت:خدمت/محصول

نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر۹.7:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

IrisVRبسیاری ارائه دهنده خدمات تهیه ی پروتوتایپ های صنعتی و ساختمانی است که

از مهندسان و شـاالالن در صـنایع ای ماننـد سـاخت وسـاز و معمـاری بـرای تهیـه ی         

حو  ی کار ایین  ن. نمونه های اولیه  به صورت سه بعدی از پلتفرم این شرکت استفاده می کنند

ت مجازی توسعه استارت آه بدین صورت است که یک پلتفرم طراح  باقابلیت سازگاری با عینک های واقعی

اییپ از  داد  است و به کمک این پلتفرم و عینک های واقعیت مجازی کیاربر می  توانید نمونیه هیای پروتوت     

شیرکت هیای معتبیر   . ساختمان ها و طرح های موردنظر را در فضای سه بعدی واقعیت مجازی طراح  کنید 

از بهیر  منیدان ایین    ... وThornton Tomasetti, Corgan, HMC Architectsمعماری مانند 

.استارت آه نوین هستند
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:توضیح

https://www.blippar.com

Blipparز زمینه هـای  استارتآپی پیشگام در حوزه واقعیت ترکیبی است که در بسیاری ا

در زمینه های خـرده فروشـی، اتومبیـل،    Blippar. این فناوری نرم افزار تهیه کرده است

و نرم افـزار هـای واقعیـت ترکیبـی    ... سالمت، خدمات، زیبایی، بازی های تلفن همراه و

شبیه سازی یک  از نرم افزار های بسیار موردتوجه این شرکت نرم افزار. واقعیت افزوده ارائه کرده است

  اسیت  این نرم افزار که به صورت واقعیت ترکیبی . برای آموزش کارگران کارخانه های مدرن ارائه داد  است

ائل این اجاز  را به استفاد  کنندگان م  دهد که محیط  مانند محیط کارخانه را بیه وجیود آورنید و در مسی    

فیزود  ای  هم نین این شرکت یک پلتفرم طراح  واقعییت ا . موردنیاز را به کارمندان تاز  کار آموزش دهند

ه بعدی واقعیت ارائه داد  است بدون نیاز به کد نویس  و فاط با ابزار خود این پلتفرم م  توان محیط های س

.افزود  را طراح  کرد

نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت ترکیب :فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Blippar:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

یاری از نرم افزار واقعیت ترکیب  در بسی :خدمت/محصول

حوز  ها

واقعیت ترکیب :حوزه فعالیت

میلیون دالر۱3۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضیح

واقعیت افزود  و واقعیت مجازی :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

ایآالت متحد :موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب
شرکت هیای فعیال در حیوز  صینایع     

معدن 

LlamaZoo:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزارهای واقعیت افزود  و مجیازی  :خدمت/محصول

در حوز  ناشه های معدن  

:حوزه فعالیت

هزار دالر762:هکل سرمایه  تأمین شد

angel:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.llamazoo.com

حق اشتراک

LlamaZooکیان  یک شرکت فعال در حوز  ی معدن است که با استفاد  از فناوری های نوین این ام

. دهندرا برای مشتریان خود فراهم م  کند که اطالعات عددی را به صورت مصور به مخاطبین خود ارائه

ورت این شرکت با استفاد  از فناوری های واقعیت افزود ، واقعیت مجازی،ناشه هیا و اطالعیات را بیه صی    

.سه بعدی شبیه سازی و نمایش م  دهد م  کند

د ناشیه  این مجموعه با کمک  ناشه برداری لیزری و ماهوار  ای و ترکیب آن با اطالعات و دیتاها م  توان

از خیدمات ایین شیرکت بیرای انتایال مفیاهیم آموزشی  و        . سه بعیدی از سیایت معیدن نمیایش دهید     

.مشارکت پذیری بیشتر سهامداران معدن و تصمیم گیری های کالن استفاد  م  شود
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:توضیح

www.echopixeltech.com

20۱2:سال تاسیس

ایاالت متحد :موقعیت جغرافیایی

:حوزه فعالیت

عموم پزشکان متخصص:گروه مخاطب

:  فناوری های کلیدی

EchoPixel:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ارائه تصاویر سه بعدی برای:خدمت/محصول
تشخیص سرطان

میلیون دالر۱۴٫3:کل سرمایه  تامین شده

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

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

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

با استفاد  . ندمی توانند با استفاده از این فناوری به مدلی سه بعدی از روده بیمار دست یاب

ه سرطان از این ابزار هر پزشک  م  تواند تمام رود  را بررس  کند و اغلب پلیپ ها و ناهنجاری های منجر ب

.را تشخیص دهد

میام  هیدف اصیل  شیرکت سیه بعیدی ت     . این شرکت قصد دارد که تنها به مدل سیازی رود  اکتفیا نکنید   

ز فنیاوری  برای این کیار ا . تصویربرداری های پزشک  ای است که به صورت دوبعدی نمایش داد  م  شوند

.واقعیت مجازی استفاد  شد  است

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

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي مهندسی و توليد
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حوزه ي واقعيت گسترش  استارت آپ هاي -7
یافته

و راهکارهاي سازمانیبازاریابی 7-5



:توضیح

https://www.cappasity.com اشین واقعیت مجازی، رایانش ابری، یادگیری م.نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، :فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

تمام  صاحبان مشاغل:گروه مخاطب

Cappasity:نام شرکت

حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم سه بعدی سازی:خدمت/محصول

توسعه نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر2.۴:هکل سرمایه  تامین شد

 Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Cappasity     استارت آپی فعال در زمینه ی سه بعدی سـازی محصـوالت تجـاری بـرای

م هـای  این شرکت بـا ارائـه پلتفـر   . شرکت های تولید ی و خدماتی در سراسر دنیا است

ـ  ه مختلف به کاربران اجازه می دهد فروشگاه های آنالین و اجناس و محصوالت خود را ب

خدمات بیه  این شرکت به دلیل ارائه ی. شکل سه بعدی در آورند و در اختیار مشتریان قرار دهند

پشتیبان  م  کند هم نین به دلیل اینکه از فناوری بالک ین. اکثر مشاغل بسیار موردتوجه قرارگرفته است

 Easy 3D“ازجمله پلتفرم این شیرکت می  تیوان بیه     . درزمینه ی فروشگا  های آنالین بسیار ایمن است

Scan”و اپلیکیشن موبایل این استارت آه اشار  کرد .“Easy 3D Scan”  یک پلتفرم سه بعدی سیازی

درجیه از  360است که این اجاز  را به صاحبان صنایع و مشاغل م  دهد که فاط با استفاد  از فیلم بیرداری  

ایین  . محصول آن را به شکل یک تصویر سه بعدی برای فروشگا  های آنالیین کسیب و کیار خیود درآورنید     

.استارت آه با شرکت های معتبری مانند اینتل و انویدیا همکاری م  کند

سازمانیاستارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي 
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:توضیح

https://www.4dsight.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای:فناوری های کلیدی

20۱8:سال تاسیس

ایرلند:موقعیت جغرافیایی

ه ایسازندگان و بازیکنان بازی های رایان:گروه مخاطب

4D Sight:نام شرکت

حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تبلیغات در محیط مجازی:خدمت/محصول

خدمات در حوز  واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

----:هکل سرمایه  تامین شد

-----:آخرین نوع تامین سرمایه

4D Sight  انـه  یک شرکت تبلیغاتی در محیط های سه بعدی و مخصوصاً بـازی هـای رای

. می دهـد است که در این محیط  ها برای شرکت های مختلف فعالیت های تبلیغاتی انجام

  بیرای  به عنوان مثال در یک  از بازی های رایانه ای جنگ  به صورت واقعیت مجیازی ایین شیرکت تبلیغی    

  انید  شرکت کوکاکوال انجام داد به نحوی که بازیکنان بیرای جبیران آسییب هیای  کیه داخیل بیازی دیید        

یشیرو در  ایین شیرکت پ  . م  توانستند از نوشابه های کوکاکوال بخورد تا این آسیب ها در بازی جبیران شیود  

هم نیین بیا   .زمینه ی تبلیغات در محیط های سه بعدی بود و با شرکت های معتبر بسیاری همکاری م  کند

همکیاری  (Streamers)بازیکنان، سازندگان بازی ها و بخش کننیدگان آنالیین بیازی هیای وییدئوی       

.م  کند
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:توضیح

https://www.avametric.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، وواقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

شرکت های تولید و طراح  لباس:گروه مخاطب

Avametric:نام شرکت

فروش مستایم و حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ی نرم افزار طراح  سه بعدی لبیاس بیرا  :خدمت/محصول

واقعیت مجازی

نرم افزار واقعیت مجازی :حوزه فعالیت

میلیون دالر۱0.6:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

Avametric   ـ ه یک استارت آپ نوآور در زمینه ی مد، طراحی و بازاریابی لبـاس اسـت ک

ـ   ای  نرم افزاری توسعه داده که لباس های شرکت های معتبر را به صورت سه بعـدی نم

دی در می دهد و فردی که می خواهد لباسی را بپوشد می تواند خودش را به صورت سه بع

ط شرکت ها را نحو  ی کار این شرکت به این صورت است که لباس های ساخته شد  توس. آن لباس ببیند

سییله  به صورت سه بعدی تهیه م  کند و در برنامه ی توسعه داد  شد  ی این استارت قیرار می  دهید بیدین و    

نید و  مشتریان م  توانند با واردکردن اطالعات خود این لباس ها را به صورت واقعییت مجیازی مشیاهد  کن   

زمینه ارائه این شرکت هم نین برنامه های واقعیت افزود  نیز در همین. لباس موردنظر خود را انتخاب کنند

.همکاری م  کندGAPکرد  است و با کمپان  های بزرگ  مانند 
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:توضیح

www.3dqr.de نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود ،:فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، کسب و کارها:گروه مخاطب

3DQR:نام شرکت

:مدل درآمد
فروش مستایم

حق اشتراک

:مسائل راهبردی

ت کدکاال بیه تصیویر واقعیی   QRتبدیل :خدمت/محصول

افزود 

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

3DQR   ده یک شرکت نوپا و در حال رشد است که راهکارهای مبتنی بـر واقعیـت افـزو

... وکد برای بازاریابی، رفع نیازهای آموزشی، سالمت، پروژه های صـنعتی  QRمبتنی بر

.خدمات ارائه می دهد

. را برای تجربه واقعیت افزود  در هر مکان  تجهیز کرد  اسیت  QRاین استارت آه آلمان  کدهای قدیم  

است، این اپلیکیشن بجیای   QRاپلیکیشن طراح  شد  توسط این استارتاه یک خوانند  استاندارد کدهای 

، اجسام مختلف را نمایش خواهید داد کیه قبیل از    QRاسکن کردن محیط و نمایش جدول، بجای هر کد 

.خرید قادر به امتحان کردن آن ها خواهید بود

واقعیت افزود 
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:توضیح

https://www.bluevisionlabs.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود ، اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Blue Vision Labs:نام شرکت

واسطه گری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 نرم افزار چند رسانه ای واقعیت افزود:خدمت/محصول

نرم افزار واقعیت افزود :حوزه فعالیت

میلیون دالر۱7:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

Blue Vision Labs   ـ د استارت آپی نو آور در بسیاری از زمینه های واقعیـت افـزوده مانن

جهت یابی، شـبکه هـای اجتمـاعی، بـازی هـای رایانـه ای، حمـل ونقـل و جابـه جـایی و           

ـ    ن خرده فروشی است که به کمک یک نرم افزار توسعه داده شده برای تلفـن همـراه ای

کل است که این نرم افزار به این ش. امکانات واقعیت افزوده را به استفاده کنندگان ارائه می دهد

لفین همیرا  را   در آن ناشه ی سه بعدی تحت فضای رایانش ابری وجود دارد که استفاد  کنندگان م  توانند ت

بیه عنیوان مثیال   . در ماابل خود قرار داد  و در آن محیط شهری را به صورت واقعیت افزود  مشاهد  کننید 

ی سرشیان  م  توانند رستوران ها را به شکل غذا های مختلف ببینند یا کاربران را بیه اشیکال مختلیف بیاال    

.مشاهد  کنند
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي سازمانی

:توضیح

www.fingo.pro

اسـت  کارکرد آن به این صورت. این استارت آه در زمینه خرید و طراح  مبلمان منزل فعالیت دارد

ـ       د و که شما بعضی از منزل یا اتاق کار خود را مقابل دوربـین تبلـت خـود قـرار مـی دهی

و لوازم خانگی موردنیاز خود را در آنجا به صورت مجازی قرار می دهد و ازنظر اندازه، رنگ

ا بتوانید طیف گسترد  ای از انواع مدل ها و رنگ بندی ها را در اختیاردارید ت. مدل آن ها بررسی می کنید

ذاری آن درنهایت به شما اجاز  اسکرین شات از طراح  انجام و به اشتراک گ. بهترین انتخاب را انجام دهید

یین  بعید از اتمیام ا  . با دوستان و آشنایان را م  دهد تا شما از نظرات آن ها قبل از خریداری بهر  مند شیوید 

یک ترین شعبه رفته مراحل شما هم م  توانید به صورت اینترنت  از طریق اپلیکیشن سفارش بدهید یا به نزد

اط بیر روی  این نکته های این اپلیکیشن این است که ف. و طراح  خود را به سادگ  و راحت خریداری کنید

.نیدخریداری ک( فروشگا  اپلیکیشن ها)شما باید آن را از اه استور . سیستم عامل اپل کار م  کند 

اپلیکیشن موبایل و واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

امریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Fingo:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
انگ  اپلیکیشن برای جانمای  لیوازم خی  

پیش از خرید

:حوزه فعالیت

هزار دالر250:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي سازمانی

:توضیح

www.banuba.com

Banubaم  کندتوسعه دهند  فناوری واقعیت افزود   است که برنامه های کاربردی را برای موبایل ایجاد .

تفـرم  در حقیقت این شرکت فناوری های مبتنی بر دوربین ایجـاد کـرده و آن هـا را در پل   

در .واقعیت افزوده تقویت می کند و راه حل های کارآمد برای برندها و مردم ارائه می دهـد 

یجیتیال  هوش مصنوع  فعالیت م  کرد اما آن ها همیشه تالش کردنید تیا بیا د   ٔ  ابتدا این شرکت درزمینه

م را بهبیود  کردن ارتباطات و استفاد  از یادگیری ماشین  و همه این ها در راستای دوربین، روابط بین میرد 

دارد که اپلیکیشن ثبت شد  در آمریکا، اروپا و استرالیا3۱این شرکت . ببخشند و باعث شاد شدن آن ها شوند

فحه سبز، این اپلیکیشن ها در زمینه فیلتر صورت، ص. نشان از قدرت وی در تخصص خود اسیت 

اربرد آن هـا  همچنین ک. به بازار عرضه شده اند... زیبایی تصویر، آنالیز تصاویر، آواتارها و 

.در صنایع تجارت الکترونیک، تبلیغات، سالمت و ارتباطات است

واقعیت افزود ، اپلیکیشن موبایل، یادگیری ماشین  و هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

هنگ کنگ:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارهای مختلف و عموم مردم:گروه مخاطب

Banuba:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
ارائییه اپلیکیشیین هییای مختلییف بییرای 

توسییعه واقعیییت مجییازی در صیینایع   

مختلف

:حوزه فعالیت

میلیون دالر۱2:هکل سرمایه  تامین شد

.……:آخرین نوع تامین سرمایه

تبلیغات
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ل

:توضیح

www.multifold.com

Multifold        یک شرکت فعال واقعیت افزود  مبتن  بیر وب اسیت کیه بیه خیرد  فروشی  هیا، برنیدها و

.پلتفرم های آنالین خدمات ارائه م  کند

بر روی وب سایت و اپلیکیشـن  Multifoldمشتریان این شرکت با نصو نرم افزارهای 

د بـه  خود و سپس بارگذاری عکس های محصوالت خود، به راحتی هرچه تمام تر می توانن

کامل بـا  مشتریان خود این امکان را بدهند که از با کمک دوربین موبایل خود، تصویری

.کمک فناوری واقعیت افزوده از محصول مشاهده کنند

ون تغییرات درواقع با کمک و استفاد  از فناوری و را  حل های این شرکت، مشتریان م  توانند به راحت  و بد

.اساس  از فناوری واقعیت افزود  در وب سایت و اپلیکیشن خود استفاد  نمایند

واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱7:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

multifold:نام شرکت

حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
ت فراهم کردن امکان استفاد  از واقعیی 

افییزود  بییرای همییه ی فروشییندگان   

آنالین 

:حوزه فعالیت

---:کل سرمایه  تامین شده

---:آخرین نوع تامین سرمایه
ن فروشگا  و کسب و کارهای  آنالیی 

و فیزیک ،تولید کنندگان

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي سازمانی
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ل

:توضیح

www.cimagine.com

cimagineمه تلفن اجازه می دهد تا  مصر  کنندگان نهایی  بتوانند تنها با لمس یک دک

ـ  ... همراه یا تبلت و ایین  . دتجسمی از کاالیی که قصد خرید آن  را دارند به دسـت بیاورن

رکت هیا  شرکت  یک پلتفرم واقعیت افزود  ارائه م  دهد که با استفاد  از فنیاوری واقعییت افیزود  آن، شی    

رییدار  م  توانند  تصویری سه بعدی از کاالی موردنظر را برای خریدار ایجاد م  کند که باعیث می  شیود خ   

بیا  واقع  ترین تجربه و ادار  ممکن را از کاالی مذکور به دست آورد، فنیاوری مورداسیتفاد  ایین شیرکت    

اری دارد و بسیاری از گوش  های هوشمند تلفن همرا  و دیگر اپلیکیشن های هوشمند موجود در بازار سیازگ 

.نیاز به فرایند پی ید  ای برای نصب و استفاد  ندارند 

پلتفرم آنالین / واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

cimagine:نام شرکت

حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

برای نمایش کاال ها ARپلتفرم های :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:کل سرمایه  تامین شده

---:آخرین نوع تامین سرمایه

ن فروشگا  و کسب و کارهای  آنالیی 
و فیزیک ،تولید کنندگان

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي سازمانی
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:توضیح

https://www.vertebrae.com

Vertebraeفعالیت استارت آپی است که درزمینه ی تبلیغات سه بعدی و واقعیت افزوده

ن شرکت ای. می کند و با بسیاری از شرکت های بزرگ مانند تویوتا و نیکون همکاری دارد

روش عکس برداری گردشی، اسکن لیزری و طراحی سه بعـدی محصـوالت   3به کمک 

ارت آه بیه وسییله ای روش هیای فیوق اسیت     . شرکت های برای تبلیغات نوین آماده سازی می کند

ازی م  کند طراح  محصوالت تبلیغ  را به شکل سه بعدی و برای نمایش به کمک واقعیت افزود  اماد  س

پس درنهایت افراد م  توانند اجناس  که م  خواهند خریداری کنند به صورت مجیازی مشیاهد  کیرد  و سی    

.تصمیم گیری کنند

نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع و خدمات:گروه مخاطب

Vertebrae:نام شرکت

فروش خدمات:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

د پلتفرم تبلیغات  واقعیت افزو:خدمت/محصول

واقعیت افزود :حوزه فعالیت

میلیون دالر۱0:هکل سرمایه  تامین شد

Series Unknown:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي سازمانی
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:توضیح

https://www.retinadvr.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، واقعیت افزود ، داد  پردازی:فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

صاحبان مشاغل:گروه مخاطب

Retinad:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

آنالیز داد  به کمک واقعیت مجازی:خدمت/محصول

نرم افزار واقعیت ترکیب :حوزه فعالیت

میلیون دالر۱.6:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Retinad بـی  یک استارت آپ درزمینه ی آنالیز اطالعات و داده ها به کمک واقعیـت ترکی

ـ     ت است که پلتفرمی توسعه داده که می توان داده های کسو کارهـا را بـه کمـک واقعی

نحو  ی کار . درجه این کرد و اطالعات موردنیاز را از آن دریافت کرد360مجازی مشاهده 

پلتفیرم ایین   این استارت آه به این شکل است که ابتدا داد  ها به کامپیوتر ارسال م  شود سپس به کمیک 

رم بیه  ایین پلتفی  . شرکت و عینک های واقعیت مجازی این اطالعات توسط متخصصین پردازش می  شیود  

درجه در عینک ها نمایش داد  360ارائه م  دهد که به صورت ... کاربران قابلیت های بسیاری مانند ماایسه و

در ایین  این شرکت با شرکت های بزرگ و معتبری مانند گوگل و کوکاکوال همکیاری می  کنید و   . م  شود

.زمینه جوایز متعددی دریافت کرد  است
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي سازمانی

:توضیح

www.augment.com

Augment     یک برنامه تلفن همراه است که کسو و کارها قادر می سـازد تـا مـدل هـای

عـی  سه بعدی خود را به کمک فناوری واقعیت افزوده در زمان کم و در اندازه و محیط واق

اد  از مخاطب اصل  این استارت آه خرد  فروش  هیا هسیتند و آن هیا بیا اسیتف     . خود به نمای  گذارند

نمیایش  امکانات اپلیکیشن این شرکت محصوالت خود را به صورت واقعییت مجیازی بیرای مشیتریان بیه     

سیرعت فرآینید طراحی  را    Augment. م  گذارند که تأثیر به سزای  در بازاریاب  و فیروش آن هیا دارد  

 گییری  کاهش م  دهد و با بهبود بهر  وری، کاهش هزینه ها، بهبود تعامل بیا مشیتریان و تسیهیل تصیمیم    

ردنظر این را  حل که مشتریان قبل از خرید محصول میو . آن ها، باعث افزایش فروش کسب و کارها م  شود

ه بسیاری خود آن را توسط گوش  موبایل در خانه مشاهد  کرد  و رضایت کامل داشته باشند، کاهش هزین

.در خدمات پشتیبان  و پس از فروش برای کسب و کارها به همرا  دارد

واقعیت افزود ، واقعیت مجازی، فناوری سه بعدی و اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

خرد  فروش  ها:گروه مخاطب

Augment:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزاری بیرای تبیدیل طراحی  هیای     :خدمت/محصول

سه بعدی به مدل واقعیت افزود 

:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Early Stage Venture:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک
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ل

:توضیح

www.virtualapt.com :فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

:نام شرکت

فروش خدمات:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:کل سرمایه  تامین شده

:آخرین نوع تامین سرمایه

Virtulapt       یک شرکت فعال در حوزه واقعیـت مجـازی و واقعیـت افـزوده اسـت کـه

درجه باال بـاالترین دقـت و در نظـر    360ربات هایی جهت فیلم برداری و عکس برداری 

ان از ایین  که سپس با استفاد  از فناوری شرکت مذکور می  تیو  گرفتن همه ی جزئیات ارائه می دهد 

.فیلم ها و عکس ها جهت واقعیت افزود  و مجازی استفاد  کرد

ول خیود را  این محصول م  توان به فروشگا  ها یا تولیدکنندگان این امکان را بدهد که فروشگا   ییا محصی  

د فیزیکی   به صورت یک تصویر واقعیت مجازی و سه بعدی در ماابل مشتری قرار داد  و امکان تجربه خری

.را در بستر آنالین ایجاد کنند

Virtulapt

فییراهم اوردن تصییاویر سییه 
بعدی بیرای فروشیگا  هیا و    

صاحبان برند

---

---

آمریکا

واقعیت مجازی و واقعیت افزود  

فروشیییگا  و کسیییب و کارهیییای و  
ولفیزیک ،تولید کنندگان محص

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي بازاریابی و راهکارهاي سازمانی
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حوزه ي واقعيت گسترش  استارت آپ هاي -7
یافته

و نرم افزارهاي سخت افزارها 7-6
واقعيت گسترش یافته



:توضیح

https://www.improbable.io نرم افزار و اپلیکیشن، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

شرکت های بازی های رایانه ای:گروه مخاطب

Improbable:نام شرکت

فروش مستایم و حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

یت سیستم عامل ساخت بازی های واقع:خدمت/محصول

مجازی

بازی های رایانه ای:حوزه فعالیت

میلیون دالر 60۴:هکل سرمایه  تامین شد

Corporate Round:آخرین نوع تامین سرمایه

Improbable     یک استارت آپ نو آور درزمینه ی نرم افـزار واقعیـت مجـازی در زمینـه ی

این شرکت . میلیارد دالر رسیده است1بازی های کامپیوتری است که به ارزش بی  از 

توسعه داده است که ابـزار بسـیاری بـرای    SpatialOSیک سیستم عمل جدید به نام 

ان مثیال  به عنو. ساخت بازی های رایانه ای در تمامی مراحل تولید به سازندگان ارائه می دهد

ا کند ابزار این اگر به بازی رایانه ای ساخته شد  از حالت سه بعدی بخواهد به حالت واقعیت مجازی تغییر پید

ه شرایط  که در تغییرات در این سیستم عامل نام برد  شد  موجود است و توسعه دهندگان م  توانند به وسیل

د این نرم افزار فراهم شد  تغیییرات موردنییاز را در مراحیل سیاخت بیازی ایجیاد کننید بیدون اینکیه در کی          

سیاخت  این نرم افزار با اکثرییت موتیور هیای   . نویس  های موجود در موتور ساخت بازی تغییری ایجاد کنند

اد بازی های رایانه ای همخوان  دارد و امکان ایجاد سرور های مخصوص برای بازی  در حالت چندنفر  را ایج

.م  کند
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:توضیح

http://www.royole.com/en واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Royole:نام شرکت Corporation

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عینک واقعیت مجازی:خدمت/محصول

سخت افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیارد دالر۱.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series E:آخرین نوع تامین سرمایه

Royole Corporation       یک شرکت نو آور در اکثـر فنـاوری هـای نـوین اسـت کـه در

الیـت  فع... بسیاری از شاخه های فناوری مانند تلفن همـراه، لبـاس هـای الکترونیکـی و    

ه بسیار این استارت آپ به تازگی یک عینک واقعیت مجازی طراحی کرده است ک. می کند

بسییار  این عینک واقعیت مجازی تشیکیل شید  از ییک هدسیت صیوت      . موردتوجه قرارگرفته است

  بدون نیاز این عینک و هدست صوت. باکیفیت است که قابلیت جدا شدن از عینک واقعیت مجازی را دارد

ه صیورت بی  سییم    به کامپیوتر کار م  کنند و قابلیت اتصال به انواع تلفن های همرا  و دیگر سیستم ها را بی 

از به هیب هم نین دارای پردازشگر و حافظه ی مجزا هستند و افراد م  توانند برای سرگرم  بدون نی. دارند

اقعیت مجیازی  از این عینک و. وسیله ای با کمک این عینک واقعیت مجازی به دیدن فیلم یا بازی بپردازند

.نام دارد به عنوان سینمای سه بعدی سیار یاد م  شودMoonکه 
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:توضیح

https://varjo.com واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱۱:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنعت و خدمات:گروه مخاطب

Varjo:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عینک واقعیت مجازی:خدمت/محصول

سخت افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر۴6:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

Varjo    ـ واع یک استارت آپ تولیدکننده ی عینک های واقعیت مجـازی بـرای صـنایع و ان

ی نحوه ی تفاوت این شرکت با تولید کننده های واقعیت مجاز. فعالیت های خدماتی است

عـی بـه   نمای  آن است که همانند چشم انسان عمل کرده و تصویری همانند دنیای واق

شیاغل  اسیت   بیشتر استفاد  از عینک های این استارت آه برای ماستفاده کننده از آن انتقال می دهد 

. ر می  گیرنید  که قبل از ورود به آن نیاز به آموزش عمل  دارند که برخ  از صنایع تولیدی در این دسته قرا

ه صنایع مختلیف  هدف این شرکت از بین بردن دنیای مکانیک  به وسیله ی دنیای دیجیتال است به طوری ک

امیل دیجیتیال    با استفاد  از این عینک ها بتوانند محیط اطراف افرادی که در آنجا کار م  کنند نیز به طور ک

کل است که نحو  ی کار به این ش. شد  و از به کار گیری دست و نیاز به جابه جای  در محیط جلوگیری شود

فاد  از ایین  فردی که از این عینک ها استفاد  م  کند بدون اینکه نیاز به لمس چیزی باشید از طرییق اسیت   

Bionicشیرکت  عینک واقعیت مجازی این. عینک و قابلیت ربات ها بتواند کنترل تولید را به دست بگیرد

.نام دارد
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:توضیح

https://lucidinside.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Lucid:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دی بیه  اپلیکیشن فیلم بیرداری سیه بعی   :خدمت/محصول

وسیله ی تلفن همرا 

زیاپلیکیشن موبایل برای واقعیت مجا:حوزه فعالیت

میلیون دالر3.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

Lucid بعدی سازی و واقعیت مجازی راهکار ارائه م  دهد 3استارت آپ  فعال و نوآور است که درزمینه ی

وسـعه  جدید ترین نوآوری انجام شده توسط این استارت آپ در ت. و در این حوز  پیشرو است

ـ       ه بـه  نرم افزار حوزه اپلیکیشن موبایل برای سیستم هـای بـر مبنـای اندرویـد اسـت ک

عمـ   دوربین فیلم برداری یکی برای تصویر و یکی برای2تلفن های هوشمند مجهز به 

این مکان را می دهد که بتوانند به صـورت سـه بعـدی کـه در فضـای واقعیـت مجـازی        

رت هم نین ایین شیرکت در حیوز  ی راییانش ابیری بیه صیو       . قابل مشاهده است فیلم برداری کند

.سه بعدی نیز خدمات ارائه م  کند
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:توضیح

https://www.leapmotion.com افزود /نرم افزار اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب
ت اسییتفاد  کننیید گییان عینییک واقعییی

مجازی

Leap Motion:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دسییته هییای هوشییمند حرکتیی  بییرای  :خدمت/محصول

واقعیت مجازی

سخت افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر۹۴.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

عیـت  این استارت آپ دسته های کنترلر توسعه داده که به کمک آن می تـوان فضـای واق  

کیه بایید   نحو  ی کار این کنترلر ها به این صورت است. مجازی را همانند دست انسان کنترل کرد

ترلر ها همانند نرم افزار و سخت افزار بر روی سیستم واقعیت مجازی نصب شود سپس فرد م  تواند از این کن

ر هیا بایید   الزم به ذکر است بیرای اسیتفاد  از ایین کنترلی    . یک دست انسان در محیط مجازی استفاد  کند

که یک قطعه ی کوچک است بر روی عینک های واقعیت مجازی LeapMotionسخت افزار مخصوص 

فاد  از ایین فنیاوری   برای اسیت . نصب شود تا دستگا  بتواند حرکات دست استفاد  کنندگان را شناسای  کند

.رایانه حتماً باید وجود داشته باشد
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:توضیح

https://daqri.com/

DAQRI  ـ . یک شرکت تولید کننده  ی محصوالت واقعیت مجازی و  افـزوده اسـت ن ای

اری کرده استارت آپ با تولید عینک های واقعیت افزوده محیط را برای کارگران دست ک

گر فردی به عنوان مثال ا. و به این شکل باعث افزای  کارایی و بهره وری کارگران می شود

اشد اطالعات توسط در خط تولید نیاز داشته باشد تغییرات  ایجاد کند و یا قطعه نیاز به جابه جای  داشته ب

ش داد  اپراتور به این عینک انتاال به صورت مجازی بر روی چشم کارگران به صیورت سیه بعیدی نمیای    

.دارد... وORACLE, IBM, Amazonمحصوالت این شرکت مشتریان بزرگ  مانند . م  شود

واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱0:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنایع تولیدی:گروه مخاطب

DAQRI:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

افزود تولید کنند  ی محصوالت واقعیت:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون ذالر275:هکل سرمایه  تامین شد

تامین خصوص :آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم

کمک ابزار های هوشمند

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي سخت افزارها و نرم افزارهاي واقعيت گسترش یافته
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:توضیح

https://www.highfidelity.com/ نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، بالک ین:فناوری های کلیدی

20۱3:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

High Fidelity:نام شرکت

(ارز تعریف )فروش مستایم :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دنیییای سییه بعییدی مییتن بییاز واقعیییت  :خدمت/محصول

مجازی، بازارگا   آنالین

نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر72.۹:هکل سرمایه  تامین شد

Series D:آخرین نوع تامین سرمایه

High Fidelity     استارت آپی است نوآور در زمینه ی واقعیت مجـازی اسـت کـه دنیـای

ـ   «متن باز»مجازی  رکت ی توسعه داده است که افراد پس از ثبت نام در پایگـاه ایـن ش

دنییای  ایین . می توانند وارد این دنیای مجازی بشوند و از قابلیت هـای آن اسـتفاده کننـد   

ان آن ارائیه  سه بعدی به دلیل اینکه به صورت متن باز طراح  شد  است، امکانات ب  شیماری را بیه کیاربر   

ازار هم نین در این دنیای مجازی ییک بی  . م  دهد و هرکدام م  توانند تغییرات دلخوا  خود را اعمال کنند

ن بیازار گیا    گا  آنالین نیز قرار داد  شد  و کاربران م  توانند اشیاء و چیزهای  را که طراح  کرد  اند را در ای

نام دارد کیه در ایین   high fidelity coinآنالین به فروش برسانند؛ پول موجود در این دنیای مجازی 

، کوین ها را با  دنیا استفاد  م  شود اما اگر کاربران بخواهند ارز مخصوص آن را تهیه کنند باید از این شرکت

ایین دنییای مجیازی   . خرید  و در دنیای مجازی از آن ها استفاد  کنند... ارز های واقع  مانند دالر و یورو و

.ردتحت فناوری بالک ین فعالیت م  کند و برای استفاد  نیاز به عینک های واقعیت مجازی دا
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:توضیح

https://wayray.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود ، اینترنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

سوئیس:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

WayRay:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سیسیییتم جهیییت ییییاب  پیشیییرفته    :خدمت/محصول

هولوگرافیک

سخت افزار  واقعیت افزود :حوزه فعالیت

میلیون دالر۱08:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

WayRayافزوده یک شرکت توسعه دهنده ی سیستم ها و کاله های هولوگرافیک واقعیت

افـزوده  ای سیستم ها به صورت واقعیت. برای مصار  جهت یابی در حین رانندگی است

لـی بـه   در مقابل راننده ی اتومبیل قرار می گیرند و راننده این امکان را دارد یـک نگـاه ک  

اباات در حیال حاضیر ایین دسیتگا  هیا بیشیتر بیرای جهیت ییاب  در مسی          . مسیر حرکتی داشته باشد

ار این محصیول  نحو  ی ک. اتومبیل ران  که نیاز به جهت یاب  و یک دید کل  از مسیر دارند استفاد  م  شود

لیکیشین  به این صورت است که در ماابل رانند  باالی فرمان اتومبیل نصب م  شیود و در کنیار آن بیه اپ   

ومبییل بیه   این شرکت هم نین شیشه  هیای جلیوی ات  . موبایل نیز متصل است و رانند  را راهنمای  م  کند

.صورت هولوگرافیک نیز تولید م  کند
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:توضیح

https://lightform.com نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

امریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Lightform:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پروژکتور واقعیت افزود :خدمت/محصول

واقعیت افزود :حوزه فعالیت

میلیون دالر7.7:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Lightform بـر  استارت آپی است که درزمینه ی واقعیت افزوده آن هم به صورت نمای

کـه  LF1این شرکت دستگاهی را به وجود آورده به نام . روی پروژکتور ها فعالیت می کند

ژکتور هـا  به کمک این دستگاه می توان فناوری واقعیت افزوده را به وسـیله ی ویـدئوپرو  

ل واقعییت  نحو  ی کار بدین شکل است که ابتدا با برنامه ی مخصوص تصاویر را بیه شیک  . مشاهده کرد

ایین دسیتگا  قابلییت اتصیال بیه تمیام        . ارسیال می  کنید   LF1افزود  در آورد  و سپس این تصاویر را به 

ل را دارد و به کمک آن م  توان به وسیله ی پروژکتورهیا تصیاویر را بیه شیک    HDMIپروژکتور ها با کابل 

.واقعیت افزود  و سه بعدی مشاهد  کرد
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي سخت افزارها و نرم افزارهاي واقعيت گسترش یافته

:توضیح

www.lumusvision.com

چـال   این شرکت عالقه مند به ساخت تجهیزاتی است که محدودیت های اپتیک را به

عیـت افـزوده   بکشند و بر همین اساس روی تولید نمایشگرهای پوشیدنی مبتنی بـر واق 

و نیرم افیزار   این استارت آه با بهینه سازی اپتیک از طریق توانای  ادغام سخت افیزار . تمرکز کرده است

ایق و توسیعه  برای توسعه سریع محصوالت، دسترس  مشتریان به آخرین فناوری های پرتابل از طریق تح

مثیال کیاربرد   بیرای . مداوم و ظرفیت تولید مایاس پذیر و کیفیت عال  موفایت خود را تضمین کرد   است

عینیک هیای ایین شیرکت در ورزش هیای  مثیل دوچرخییه سیواری بسییار باالسیت بیه ایین صیورت کییه             

به سادگ  دوچرخه سواران قابلیت استفاد  از دستان خود را همیشه ندارند و چشم هایشان به جاد  دوخته شد ،

و همه اطالعات موردنیاز سواری را در نمایشگر عینک خود به صورت واقعییت افیزود  مشیاهد  می  کننید     

.کیفیت دوچرخه سواری آن ها تا حد زیادی افزایش م  یابد

واقیعت افزود :فناوری های کلیدی

2000:سال تاسیس

رژیم اشغالگر قدس:موقعیت جغرافیایی

ورزشکاران:گروه مخاطب

Lumus:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
عینک های واقعیت افزود  

:حوزه فعالیت

میلیون دالر57:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي سخت افزارها و نرم افزارهاي واقعيت گسترش یافته

:توضیح

www.wikitude.com

Wikitude       ت هیا و  از پیشگامان فناوری پیشرفته واقعییت افیزود  بیر روی تلفین همیرا  هوشیمند، تبلی

پک مجموعه نرم افزارهای این SDK (software development kit). عینک های دیجیتال است

وییت کننید و   شرکت است که م  توانند تصاویر، اشیاء، صحنه ها و مکان های جغرافییای  را شناسیای  و تا  

، ویندوز های بوم  به دستگا  دیجیتال دارند و هم نین بر روی سیستم های اندرویدAPIتوانای  اتصال با 

هزار تصویر را از طریق ابر ذخیر  سازی کند کیه تجربیه ای   ۱00کاربر م  تواند تا . و آی او اس اجرا م  شوند

ت اپلیکیشـن ارائـه شـده توسـط ایـن شـرک      . سریع و قابل اعتماد را برای کیاربر رقیم می  زنید    

Wikitude Studio ـ رای نام دارد که با رابط بصری فوق العاده خود، ابزار پیشرفته ای ب

تارت آه محصول این اس.کاربران ایجاد کرده تا پروژه هایی بی نقص و به سادگی انجام دهند

.هزار بار دانلود شد  است۱25کشور و بیش از ۱80در بیش از 

واقعیت افزود ، پردازش ابری، اپلیکیشن موبایل و برنامه ویندوز:فناوری های کلیدی

200۹:سال تاسیس

اتریش:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Wikitude:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ر نرم افزار برای ایجاد واقعیت افیزود  بی  :خدمت/محصول

روی تمام  دستگا  ها

:حوزه فعالیت

میلیون یورو2.۱:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک
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:توضیح

www.bynorth.com

Northرکت عینک های این ش. یک استارت آپ تولید کننده ی عینک های هوشمند است

یـدی و  قابلیت استفاده در تمامی سطوح جامعه را دارد که بسیاری از شرکت هـای تول 

یار صوت  است از قابلیت های این عینک م  توان به دست. خدماتی از این عینک استفاده می کنند

  کیاربر را  که در این عینک قرار داد  شد  و به وسیله ی هوش مصنوع  و اینترنت اشیا فرمان های صیوت 

. د  اسیت هم نین قابلیت های واقعیت افزود  نیز در این عینک قرار داد  شی . دریافت و آن را اجرا م  کند

رمیان هیای   این عینک ها قابلیت اتصال به سیستم ها و تلفن های همرا  را نیز دارد تیا بتیوان از طرییق ف   

وی این عینک ها قابلییت دریافیت داد  هیا و وظیایف را دارد کیه ر     . حرکت  و صوت  آن ها را کنترل کرد

.صفحه ی عینک به صورت شخص  نمایش م  دهد

و هوش مصنوع  واقعیت افزود :فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

کانادا:موقعیت جغرافیایی

تمام سطوح جامعه:گروه مخاطب

North:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عینک های هوشمند:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر۱60:هکل سرمایه  تامین شد

Grant:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش مستایم

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي سخت افزارها و نرم افزارهاي واقعيت گسترش یافته
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:توضیح

https://www.oculus.com انه اینرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی، واقعیت افزود ، بازی های رای:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

صنعت سرگرم :گروه مخاطب

Oculus:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عینک های واقعیت مجازی:خدمت/محصول

افزار واقعیت مجازیسخت:حوزه فعالیت

میلیون دالر۹6:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

Oculus     یک شرکت مشهور در زمینه ی فناوری واقعیـت مجـازی اسـت کـه پلتفـرم و

ی این استارت آپ دو عینک واقعیت مجـاز . عینک های واقعیت مجازی را توسعه می دهد

ت برای استفاده نیازمند کامپیوتر اسRiftتوسعه داده است که Quest-Riftبه نام های 

ن بدون نیاز به اتصال به کـامپیوتر و سـیم مـی تـوان از آ    Questو باسیم کار می کند و 

ــرد  ــتفاده ک ؛ اییین شییرکت بییا بسیییاری از شییرکت هییای بییزرگ حییوز  ی سییرگرم  ماننیید        اس

Netflix,Youtube,Redbull TV, FOX sportهمکییاری تجییاری دارد و بییه وسیییله ی   ... و

شاهد  عینک های واقعیت مجازی این استارت آه م  توان برنامه های این شرکت ها را به صورت سه بعدی م

سییاری از  هم نین این شرکت در زمینه بازی های کامپیوتری بسیار فعال است و عینک هیای آن در ب . کرد

.بازی های رایانه ای قابل استفاد  هستند
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:توضیح

https://www.avegant.com واقعیت مجازی، واقعیت افزود ، اینرنت اشیاء:فناوری های کلیدی

20۱2:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Avegant:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 توسعه پلتفرم واقعیت ترکیب:خدمت/محصول

سخت افزار و نرم افزار واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر62.۴:هکل سرمایه  تامین شد

Series Unknown:آخرین نوع تامین سرمایه

Avegantت یکی از نوآور ترین شرکت ها در حوزه ی واقعیت مجازی، واقعیت افزوده اس

ـ     ت کـه  که در حال حاضر یک پلتفرم بسیار هوشمند واقعیـت ترکیبـی توسـعه داده اس

رکت عینک طراح  شد  توسط این شی . ترکیبی از هر دو فناوری واقعیت مجازی و افزوده است

ز دو لنیز  یک ویدئو هدست است که مانند بایه ی عینک های واقعیت مجازی صفحه ی نمایشیگر نیدارد و ا  

ختیار کیاربر  چشم  استفاد  م  کند که فاط دور چشم شخص استفاد  کنند  قرار م  گیرد و امکانات را در ا

 تیوان از  در زمینه های مهندس ، طراح  و پزشک  می  . م  گذارد؛ اما کاربرد های آن عینک بسیار زیاد است

طور مجیازی  همزمان با لمس دنیای واقع  م  توان به)آن استفاد  کرد و چون این عینک واقعیت ترکیب  

ه بعیدی  روی تصاویری که به صورت عادی دید  م  شود طراح  کرد یا مثالً شکل یک قلب را به صورت س

آوری این اسیتارت آه بیا ایین نیو    . است م  توان دائماً در طول روز از این عینک استفاد  کرد( مشاهد  کرد

.منحصر به واقعیت مجازی را حذف و یک طرح ارگونومیک جایگزین کندLEDتوانسته صفحه ی 
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:توضیح

https://www.vivid-q.com

ViviQ       یک استارت آپ نوپا در حـوزه ی فنـاوری هولـوگرافیکی اسـت کـه یـک بسـتر

رافیک را نرم افزاری بسیار پیشرفته در این حوزه توسعه داده که رایان  داده های هولوگ

رشد  این راهکار که به کمک شکل دادن به نور های منتش. با ارائه راهکار های خاص ساده می کند

  شود بسیار برای نمایشگر هولوگرافیک  باعث عمق دادن به این نور ها و در نهایت یک تصویر سه بعدی م

رگونه عینک این تصاویر هولوگرافیک  بدون نیاز به ه. موردتوجه شرکت های فعال در حوز  قرارگرفته است

ح بیه صیورت   یا دستکاری سه بعدی این اجاز  را به کاربران م  دهد که بتوانند تصاویر را با چشیم غیرمسیل  

ه اول این نرم افزار فرآیند تصویر سه بعدی را در چهار مرحله انجام می  دهید؛ مرحلی   . سه بعدی مشاهد  کنند

خر ایین  در مرحله آ. مرحله ی دو فشرد  سازی و پس از تجمع نور ها مانند هسته است. دریافت تصاویر است

.نور ها آزادشد  و در میکرو نمایشگر های هولوگرافیک  نمایش داد  م  شود

نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، هولوگرافیک:فناوری های کلیدی

20۱7:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

VividQ:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول
ه بستر نرم افزاری برای صفحه هیای سی  

بعدی هولوگرافیک

هولوگرافیک:حوزه فعالیت

میلیون پوند2.۴:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه
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ل

:توضیح

www.unity3d.com

Unity Technologies    خالق و توسعه دهند  بزرگ تیرین پلتفیرم آنالیین(REAL TIME 3D)  در

جهان است،

ت ها و کسو این شرکت پلتفرمی آنالینی ارائه می دهد که به توسعه دهندگان دیگر شرک

و کارها ابزار کارآمدی می دهد تا به خل  و ایجاد انـواع تبلیغـات و ویـدیوهای دوبعـدی    

و انواع دیگر تجربـه هـای بصـری تعـاملی در بسـتر آن      AR ،VRسه بعدی، تجربه های 

.بپردازند و از این ویدیوها برای تبلیغ محصوالت خوی  استفاده نمایند

پلتفرم آنالین //AR/VR/3D:فناوری های کلیدی

200۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

ن فروشگا  و کسب و کارهای  آنالیی :گروه مخاطب
و فیزیک ،تولید کنندگان

 Unity Technologies:نام شرکت

حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرم آنالین  جهت ساخت ویدیو های :خدمت/محصول
3D/AR/VR

:حوزه فعالیت

میلیون دالر600:کل سرمایه  تامین شده

SERIES D:آخرین نوع تامین سرمایه

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي سخت افزارها و نرم افزارهاي واقعيت گسترش یافته
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حوزه ي واقعيت گسترش  استارت آپ هاي -7
یافته

آموزش7-7



:توضیح

https://immersivevreducation.com 

Immersive VR Education     خدمات آموزشی و یادگیری بـه کمـک فنـاوری واقعیـت

نـه ی  یکی از پلتفرم های مطرح این استارت آپ در زمی. مجازی به مخاطبان ارائه می دهد

این پلتفرم واقعیت مجازی این امکان را می دهد افراد در هر. نام داردEngageآموزش 

سـیله ی  کجای دنیا بتوانند در کالس ها و فعالیت های آموزشی به صورت سه بعدی و به و

ین پلتفرم هم نین ا. و از این کالس ها بهر  ببرندعینک های واقعیت مجازی حضور داشته باشند 

وان برای امکانات تمرین  برای ارائه ها در سمینار ها و کالس های مختلف به مخاطبین خود م  دهد که م  ت

جیازی در  هم نین این شرکت چندین قابلییت واقعییت م  . کاهش استرس و موارد دیگر از آن استفاد  کرد

ورت مجیازی  زمینه های آموزش  مانند حضور در وقایع تاریخ  مانند کشت  تایتانیک یا جنگ جهان  به ص

.شعار این استارت آه یادگیری به وسیله ی تجربه است. به کمک عینک ها را ایجاد نمود  است

نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت مجازی:فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

ایرلند:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Immersive VR Education:نام شرکت

فروش مستایم و حق اشتراک :مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خییدمات آموزشیی  بییه کمییک واقعیییت :خدمت/محصول

مجازی

واقعیت مجازی:حوزه فعالیت

میلیون دالر۱:هکل سرمایه  تامین شد

Series Unknown:آخرین نوع تامین سرمایه
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:توضیح

https://www.getqurious.co نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود ،ا:فناوری های کلیدی

20۱۴:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کودکان:گروه مخاطب

Get Qurious:نام شرکت

فروش مستایم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

آموزش و بازی با واقعیت افزود :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

Get Quriousاده یک استارت آپ فعال در حوزه کودکان است که با روش بازی و استف

.از واقعیت افزوده و مجازی برای آن ها بسترهای آموزشی ایجاد می کند

Get Quriousبا معرف  Get Quriousاستارت آه  Maker Box  بازی های کارت  فیزیک  را بیا ،

کیارت   دنیای تعامل  ترکیب کرد  است و آن ها با استفاد  از تصویرسازی در واقعییت افیزود ، بیازی هیای    

سیال  ۹تیا  ۴ن این بازی واقعیت افیزود  بیرای کودکیا   . فیزیک  را با انیمیشن های قصه گو ترکیب کرد  اند

ف در جلیوی  کودکان با نگه داشتن قطعات فیزیک  بازی هم ون تصاویر حیوانات مختلی . طراح  شد  است

ال بیا  بیرای مثی  . دوربین آی پد، شاهد نمایش انیمیشن ها بر روی صفحه نمیایش تبلیت خیود خواهنید بیود     

ت هیای  کیار . نگه داشتن روی تصویر سه خوک کوچک، قصه بر روی اپلیکیشن به نمیایش درخواهید آمید   

عی  خواهنید   تعامل  قصه، پازل ها، کتاب استیکرها و ماسک های مربوط به آنها نیز داستان را به زندگ  واق

.آورد

واقعیت افزود 
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:توضیح

https://sketchar.tech/ نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، واقعیت افزود ،یادگیری ماشین :فناوری های کلیدی

20۱6:سال تاسیس

لیتواتن :موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

SKETCHAR:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نااش  با واقعیت افزود :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

هزار یورو500:هکل سرمایه  تامین شد

SEED:آخرین نوع تامین سرمایه

SketchARعصبی است اپلیکیشنی بسیار جذاب بر مبنای یادگیری ماشین و شبکه های

که به کمک واقعیت افزوده پیاده سازی شـده اسـت و بـه تمـام هنرمنـدان حرفـه ای و       

می کند تـا  عالقه مندان به نقاشی حتی کسانی که هیچ استعدادی در نقاشی ندارند کمک

.بتوانند به نقاشی حرفه ای تبدیل شوند

 ، روش کار به این صیورت اسیت کیه پیس از نصیب اپلیکیشین و انتخیاب طیرح میوردنظر بیرای نااشی           

SketchAR    د دوربین داخل  خود را اجرا م  کند، بعد از انتخاب سایز طرح میوردنظر خیود دکمیه ی تائیی

  لمس را کنید تا طرح موردنظر شما به صورت واقعیت افزود  روی کاغذ ییا دییوار و ییا هیر سیطح صیاف      

ید با نگیا  بیه   به صورت ثابت منعکس شود و با تکان دادن گوش  طرح ثابت باق  م  ماند حال شما م  توان

.ویدگوش  بامداد خطوط طرح را روی کاغذ نااش  کنید و به راحت  تبدیل به یک نااش حرفه ای ش

واقعیت افزود 
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:توضیح

www.neobear.com پلتفرم آنالین، واقعیت افزود ، اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

200۹:سال تاسیس

چین، شانگهای:موقعیت جغرافیایی

کودکان:گروه مخاطب

NeoBear:نام شرکت

فروش مستایم محصوالت:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ابزار آموزش  کودکان:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر56:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

کیشـن  این مجموعه ارائه دهنده اسباب بازی های مبتنی بر فناوری واقعیت افـزوده و اپلی 

ایین  .ساله کمک می کند تا کلمات و زبان را یاد بگیرند7تا 2موبایل است که به کودکان 

نیرم افیزار   این امکانات در قالیب . مجموعه هم نین سری فیلم های کارتون  را برای کودکان تولید م  کند

زود  و پلتفیرم آنالیین، واقعییت افی    این شرکت از ترکیب فنیاوری هیای   . آنالین و سایت خود ارائه م  دهد

.اپلیکیشن موبایل بهر  م  برد

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش
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:توضیح

www.zspace.com

2007:سال تاسیس

ایاالت متحد :موقعیت جغرافیایی

:حوزه فعالیت

سامانه کامل آموزش 

:گروه مخاطب

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

zSpace:نام شرکت

سامانه/ فروش محصول:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر56٫6:کل سرمایه  تامین شده

……:آخرین نوع تامین سرمایه

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

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

صول ارائه این شرکت در موضوعات متفاوتی ازجمله علوم زیستی و پزشکی مح. محتوا

.می دهد

م سامانه سخت افزاری این شرکت شامل یک صیفحه نمیایش مخصیوص، عینیک سیه بعیدی و ییک قلی        

رم افیزار  میثالً نی  . به فراخور نیاز آموزش  روی این دستگا   ها نرم افزارهای  نصب م  شود. مخصوص است

ECGندتیم تولید محتوا نیز محتوای مناسب را آماد  م  ک. برای آموزش آناتوم  طراح  شد  است.
مراکز آموزش 

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش
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:توضیح

www.ossovr.com

20۱6:سال تاسیس

ایاالت متحد :موقعیت جغرافیایی

:حوزه فعالیت

آموزش جراح 

:گروه مخاطب

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

Osso:نام شرکت VR

فروش محصول:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

میلیون دالر2:کل سرمایه  تامین شده

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Osso VR ـ ا هـر  پلتفرمی برای آموزش جراحی ارائه کرده است که جراحان می توانند ب

گی این پلتفرم بـه ادعـای سـازندگان  همـاهن    . سطحی از مهارت از آن استفاده کنند

.تبسیار باالیی با حرکت دست جراح دارد و آخرین روش های جراحی در آن موجود اس

جزیه وتحلییل  عالو  بر آموزش، پلتفرم امکانات  دارد که عملکرد آموزش گیرندگان را ارزیاب  م  کند و با ت

زمینیه  تیم توسعه دهند  در حال حاضر سع  م  کند ناص هیای برنامیه را در  . آن، فرآیند را بهبود م  دهند

.جراح  ارتوپدی و ستون فارات رفع کند

کلینیک های جراح 

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش
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:توضیح

www.lifeliqe.com واقعیت افزود ، واقعیت مجازی، پلتفرم آنالین، اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

20۱5:سال تاسیس

آمریکا، سانفرانسیسکو:موقعیت جغرافیایی

دانش آموزان و مدارس:گروه مخاطب

Lifeliqe:نام شرکت

فروش مستایم محصوالت:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سییخت افییزار و نییرم افییزار و محتییای   :خدمت/محصول
آموزش 

:حوزه فعالیت

---:کل سرمایه  تامین شده

---:آخرین نوع تامین سرمایه

این مجموعه محتوای آموزشی سه بعدی در دروس علـوم و زیرشـاخه هـای آن در دوره    

وای محتی . متوسطه را ارائه می دهد که منجر به افزای  بازدهی فضای آموزشی مـی گـردد  

اقعییت  آموزش  به صورت کامل مطابق با دروس مدرسه بود  و حت  امکان استفاد  از این محتوا درقالیب و 

وط این شرکت عالو  بر این نرم افزارهای محتوای سه بعدی، عینک ها و سخت افزار مربی . افزود  وجود دارد

یین و اپلیکیشین   این امکانات در بستر پلتفرم آنال. به فناوری واقعیت افزود  موردنیاز را نیز عرضه م  نماید

.موبایل مجموعه ارائه م  گردد

استارت آپ هاي فعال در زمينه ي آموزش
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حوزه ي واقعيت گسترش  استارت آپ هاي -7
یافته

جمع بندي7-8



نواع  ـ به تفکيک اواقعيت گسترش یافتهاستارت آپ هاي حوزه ي 
واقعيت گسترش یافته

واقعیت مجازی-1

واقعیت ترکیبی-3واقعیت افزوده-2
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واقعيت گسترش یافتهفناوري هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه ي 

پلتفرم
آنالین

اینترنت
اشیاء

اپلیکیشن
موبایل و 
نرم افزار

داده کاوی

یادگیری
ماشینی

هولوگرافیک هوش 
مصنوعی

پردازش  
ابری

بالکچین
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واقعیت مجازی-1

واقعیت افزوده-2

یواقعیت ترکیب-3

فزاراپلیکیشن موبایل و نرم ا•
بازی های رایانه ای•
یادگیری ماشینی•
پلتفرم آنالین•
پردازش ابری•
دوربین سه بعدی•
هوش مصنوعی•
بالکچین•
اینترنت اشیاء•

زاراپلیکیشن موبایل و نرم اف•
اینترنت اشیاء•
هوش مصنوعی•
بینایی کامپیوتر•
رایانش ابری•
پلتفرم آنالین•

زاراپلیکیشن موبایل و نرم اف•
بازی های رایانه ای•
هوش مصنوعی•
هولوگرافیک•
اینترنت اشیاء•
داده کاوی•

ره فعاليت هابه تفکيک جایگاه در زنجيواقعيت گسترش یافتهفناوري هاي مطرح 
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هواقعيت گسترش یافتمدل درآمدي هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه 

توضیحعنوان

...افراد، شرکت ها وبهخدمات محصول و یا فروش مستایم تکنولوژی،فروش مستایم

تبلیغات
، شنوند  و خدمات یا محتوا را به صورت رایگان به یک بخش از مخاطبان ارائه م  کند و تعداد بازدیدکنند 

.را به بخش دیگر مخاطبان خود م  فروشد... 

واسطه گری
فیراد  بیین ا و از تیراکنش می  کنید   تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشند  در یک حوز  معرفی   

.ماداری کمیسیون برداشت م  کند

اشتراکحق
ورت یکجیا ییا   به صی )ایجاد جریان نادی قابل پیش بین  با دریافت مبلغ دسترس  به محصول و سرویس 

باشد و در برخ  موارد ممکن است محصول پایه رایگان. و یا بر اساس میزان استفاد  از محصول(دور  ای
.شوددریافت ( حق اشتراک)برای امکانات بیشتر حق اشتراک 
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تبلیغات

آمديـ به تفکيک مدل درواقعيت گسترش یافتهاستارت آپ هاي حوزه 
ک

ت حق اشترا
دریاف

ی
واسطه گر

فروش مستقیم



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

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

به کارگیری واقعیت 
بود گسترش یافته برای به

ی سالمت و ارتقای مراقبت ها
پزشکی و درمانی در جامعه

ت
الم

ش و س
ورز

1

دی نشان دادن اعضای داخل  بدن مانند اسکلت بن
به صورت سه بعدی در محیط مجازی

B2C

اینترنت اشیاء

هوش مصنوع 

حق اشتراک

فروش مستایم

ک با  قرار دادن بیماران تحت کنترل مستمر پزش
استفاد  از واقعیت مجازی

استفاد  از دوربین های واقعیت مجازی برای 
جراح  های پی ید 

از ( دوچرخه سواران)ارائه عالئم حیات  و مسیر حرکت 
طریق دوربین های واقعیت افزود  برای ورزشکاران

B2B

توسعه اینترنت اشیاء به کمک واقعیت افزود  برای
افرادی که ناتوان  حرکت  دارند

و موبایلاپلیکیشن 
نرم افزار

کاهش ریسک آموزش های پزشک ، خصوصاً جراح  
و افزایش یادگیری پزشکان با استفاد  از واقعیت 

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

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

به کارگیری واقعیت 
بود گسترش یافته برای به

ی سالمت و ارتقای مراقبت ها
پزشکی و درمانی در جامعه

ی
رسانه و سرگرم

ا ارائه بازی های سه بعدی در محیط زندگ  کاربر ب2
کمک واقعیت افزود 

B2C

اینترنت اشیاء

هولوگرافیک

حق اشتراک

فروش مستایم

درجه برای افراد به کمک  360ایجاد دید 
دوربین های واقعیت مجازی

ایجاد محیط  جذاب و سرگرم کنند  در جشن ها از 
طریق بازی های سه بعدی مجازی

ای  ساخت و تهیه فیلم های سه بعدی که با عینک ه
واقعبت مجازی قابل رویت م  باشند

B2B

 ایجاد سرگرم  های متنوع به صورت واقعیت ترکیب

و موبایلاپلیکیشن 
نرم افزار

واسطه گری

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

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

بهبود فرایندهای طراحی و 
ن سه تولید با استفاده از امکا

بعدی سازی اطالعات 
انتزاعی، مدل ها و نقشه ها

ی و توليد
مهندس

3

برای ایجاد صفحه کنترل های سه بعدی و دیجیتال 
راحت  کار اپراتورها

B2C

اینترنت اشیاء

رباتیک

حق اشتراک

فروش مستایم

اد کمک به طراحان صنعت  و معماران برای ایج
یک مدل سه بعدی مجازی از اید  های خود

بستهایجاد ناشه های دیجیتال  سه بعدی در محیط های

نمایش سه بعدی محصوالت تولیدی در کارگا   
خریداران برای راحت  تصمیم گیری آن ها  

B2B

سه بعدی سازی امالک و لوازم خانگ  برای تجربه 
بهتر خریداران

و موبایلاپلیکیشن 
نرم افزار

ساخت مدل سه بعدی خط تولید برای آموزش به 
کارکنان 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

های تبلیغاتی ایجاد کانال
ت نوین برای ترویج محصوال

به کمک فناوری واقعیت 
گسترش یافته و ایجاد 

ه تجربه ای جذاب و نزدیک ب
واقعیت برای مشتریان

ی
ي سازمان

ی و راهکارها
بازاریاب

4

انمای   ارائه اپلیکیشن برای تبلت و موبایل جهت ج
لوازم خانگ 

B2C

اینترنت اشیاء

رایانش ابری

حق اشتراک

فروش مستایم

ن سه بعدی سازی محصوالت فروشگا  های آنالی
برای ارائه به مشتریان

ان سه بعدی سازی لباس برندهای مختلف که خریدار
خود را به صورت مجازی در آن م  بینند

ارائه ناشه های سه بعدی شهرها به صورت واقعیت
مجازی برای مسافران

B2B

ارائه دوربین برای آنالیز و زیباسازی تصاویر در  
آتلیه ها

و موبایلاپلیکیشن 
نرم افزار

360ایجاد ربات برای فیلمبرداری و تصویربرداری 
درجه جهت ارائه آن ها به صورت مجازی

یادگیری ماشین 

واسطه گری

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

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

تولید پلتفرم های  
سخت افزاری و 

نرم افزاری برای بهبود
فضای توسعه فناوری  

ه    واقعیت گسترش یافت

ی
ي سازمان

ی و راهکارها
بازاریاب

5

نت اشیا برقراری ارتباط بین صوت و تصویر و اینتر
برای ایجاد قابلیت فرمان های صوت 

B2C

اینترنت اشیاء

هوش مصنوع 

حق اشتراک

فروش مستایم

ارائه زیرساخت واقعیت مجازی برای بازی های  
رایانه ای

ساخت عینک های واقعیت مجازی برای پخش مجازی
فیلم ها  

ی  ایجا یک سخت افزار قابل نصب بر روی عینک ها
واقعیت مجازی برای کنترل محیط های مجازی

B2B

ایجاد لنز های مخصوص عینک های واقعیت ترکیب   
تا نیازی به نمایشگر ال ای دی نباشد

و موبایلاپلیکیشن 
نرم افزار

ارائه سخت افزارهای نورپرداز برای کمک به فناوری  
(ایجاد تصویر سه بعدی توسط نور) هولوگرافیک

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

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

ای افزایش تعامل پذیری فض
ای آموزش با دانش پذیران بر

ارتقا سطح آموزش و درک 
بهتر مفاهیم آموزشی

ش
آموز

6

اقعیت .شبیه سازی مطالب انتزاع  با کمک فناوری و
ناتوم  گسترش یافته و ایجاد درک به مراتب بهتر از آ
تمام موجودات نسبت به ماکت های موجود

B2C

حق اشتراک

فروش مستایم

س افزایش یادگیری دانش آموزان به کمک تدری
سه بعدی با استفاد  از واقعیت افزود 

ورت ایجاد محیط  سرگرم کنند  برای کودکان به ص
سه بعدی جهت افزایش توانای  کودکان

رای ایجاد بستری مناسب برای آموزش و کمک افراد ب
 شروع فعالیت های عمل  مانند نااش ، کدنویس

B2B

و موبایلاپلیکیشن 
نرم افزار

یادگیری ماشین 
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شهر هوشمنداستارت آپ هاي حوزه ي -7

اجراییمراحل 7-9
شده در گزارش هر حوزهطی 



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ات  شناسایی موضوع

چال  ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 
فعالیت ها در هر 
از حوزه با بهره گیری

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
لیست نهایی 
استارت آپ ها و 
ها  تکمیل اطالعات آن
ت با بررسی وب سای
شرکت ها و همچنین
ا  ارتباط ایمیلی ب
شرکت ها

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

هاunicornشناسایی 

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

تا بر اساس آن استخراج  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 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 درخت

. 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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گزین  استارت آپ های مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ ها از وب سایت ( گام چهارم https://www.crunchbase.com 

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

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

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

در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از اطالعات در قالو یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی    
. مالی، نحوه رشد، مدل کسو و کار و فناوری های کلیدی آن ها تبیین شده استتأمین مانند نحوه 
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انجام تحلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناسـایی     ( گام ششم
unicorn :ها

... طبـان و  مخادر این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تحلیل ها از منظرهای مختلف مانند فناوری های مورد استفاده، مدل های کسو وکار، حوزه فعالیـت،  
. 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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