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مقدمه

از شـی ایـن موضـون ناشده کـه تبدیل امروزه توسعه پایدار به گفتمان غالب در بین کشورهای جهان •

ت، گـر  نظیر تخریب محیط زیسچالش هایی . پایان موجود استضرورت مواجه بشر با چالش های بی 

فقیـر و شـاا  ، کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی،انبوه پساب و پسماندشدن زمین، تولید 

. از آن جمله استغنی، سالمت و امنیت غذایی 

شاالت، این م. دهد، فناوری و نوآوری توانسته به بسیاری از چالش های موجود پاسخ از سوی دیگر علم•

خلـ  ، بـه تبدیل چالش به فرصتکارآفرینان و کسب وکارها شده تا ضمن برای دانشمندان، انگیزه ای

.بپردازندخل  ثروت برای خود ارزش برای جامعه و 

در واقـع عمـدتا کارآفرینـان و. ویـهه ای داردتبلـور به نیازها و چالش ها در فرهنـ  کـارآفرینی پاسخ •

قالب خدمات و درو محصوالت طری  نوآوری در از به دنبال یافتن پاسخ برای یک چالش استارت آپ ها

.یک کسب و کار جدید می باشند
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مقدمه

ونـه چگشـده کـه داده اسـتارتاپی، نشـان گزارش های بررسی تجربیات جهانی شرکت های در سلسله •
مات و چالش های بسیاری را حل کرده و خد( استارت آپ ها)نوپا و ( دانش بنیان)شرکت های فناوری محور

. می کنندو با قیمت پایین تر را به جامعه عرضه کیفیت تر محصوالت با 

ته و پیشـرفت های بسـیار داشـاسـتارت آپ ها در کشور ما نیز شرکت های دانـش بنیـان و خوشبختانه •

ور از نظـر کشـظرفیت هـای بی نظیـر در واقع . موثر باشندبسیاری از مشاالت کشور در حل توانسته اند 

. نوید می دهدوجود زیرساخت های الز   آینده روشنی را جوان و نیروی انسانی تحصیلارده و 

موجـود در کشـور درظرفیت هـایمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هد  ارائه توانمندی ها و •

ی اطلسس توانمنسدي داخلسراهبردی کشور،  اقدا  به تهیه گزارشات  چالش هایحوزه های اولویت دار و 

.کرده استشرکت هاي فناور
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عه صـنعتی توسبرای تهیه و تدوین سیاست های اطلس توانمندی داخلی شرکت های فناور می تواند •

تی شناخت و فناوری به  سیاست گذاران مرتبط کمک نماید زیرا شرط اولیه اجرای هر سیاست صنع

توانمندی های موجود و داشتن تصـویر روشـنی از ظرفیت هـای کشـور در حوزه هـای اولویـت دار 

(مخاطبان در نهادهای سیاستگذار.)می باشد

از طر  دیگر با مقایسه گزارش های اطلس توانمندی شرکت های فنـاور داخلـی  بـا گزارش هـای•

ه مـی تـوان بـه هـدایت کارآفرینـان و بـه ویهتجربیات جهـانی شـرکت های اسـتارتاپی بررسی 

وعات سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند کمک نمود تا آن هـا بـه سـمت موضـ

(مخاطبان در  جامعه کارآفرینی کشور.)مغفول و کمتر مورد توجه حرکت نمایند

و توانمنـد بخش های دولتی و حاکمیتی نیز می توانند  از طرفی از ظرفیت شرکت های دانش بنیـان•

سـازی معرفی شده در این گزارش ها در حل مشاالت خود استفاده نمایند و از طرفی دیگر بـا بازار

(خریداران به ویهه در بخش دولتی. )برای این سرمایه های ملی به توسعه آن ها کمک نمایند

مقدمه
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ملـی و این مجموعه بر اساس اطالعات موجود نظیر بانک اطالعات شرکت های دانش بنیان؛ فن بازار

کتابچـه کامـل یقینا این. سایر منابع مطالعاتی و مصاحبه با خبرگان موضون تهیه و تدوین شده است

یم ناات از این رو از خوانندگان عزیز تقاضامند. نبوده و شرکت هایی در این مجموعه معرفی نشده اند

.ارسال نمایند KBE@ISTI.IRایمیلاصالحی و پیشنهادات خود را به آدرس 

رییس جمهورعلمی و فناوری معاونت 

توسعهسیاستگذاری و معاونت 

مقدمه
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باالدستیضرورت تدوین سلسله گزارشات اطلس توانمندی بر اساس اسناد 

برنامه توسعه تولید 
محصوالت دانش 

43بنیان ذیل ماده 
قانون رفع موانع 

تولیدرقابت پذیرو 
ارتقای نظام مالی 

کشور

وزارتخانه به 9الزام 
ایجاد بازار برای 

محصوالت 
دانش بنیان به میزان 

1000000
میلیاردریال 

ضرورت تدوین
ی اطلس توانمند

ها و شناسایی 
وضعیت توان 
داخلی کشور

پروژه طراحی نظام 
صیانت از بازار 
ملی در حوزه 
6دانش بنیان در 

وزارتخانه منتخب
برنامه اقتصاد )

(  مقاومتی

های تفاهم نامه 
ید همکاری توسعه تول

محصوالت 
ت با وزاردانش بنیان 

خانه های مختلف

نظام نامه پیوست 
فناوری و توسعه 

توانمندی های داخلی
در قراردادهای 
ی بین المللی و طرح ها

مهم ملی

توسعه اقتصاد 
دانش بنیان 

بخشی در برنامه 
ششم توسعه

قانون 51ماده 
احکام دائمی 
ه برنامه های توسع

کشور

قانون حداکثر 
توان ازاستفاده
خدماتی وتولیدی

ازحمایتوکشور
کاالی ایرانی

شده اره اشاطلس توانمندی  شرکت های فناور داخلی دستی به تدوین در بسیاری از اسناد باال 
بنیان در اقتصاد مقاومتی و دانشپیاده سازی و تحق  همچنین وجود چنین اطلسی الزمه است و 
.می باشدکشور 

11



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

کلیدیشناسایی موضوعات 

(  فرصت هاو چالش ها)

بهره گیری از روش های تحلیل همچون 
PEST/FIVE FORCE/PESTEL

استخراج اطالعات تکمیلی برای شرکتها از طریق 
ی با انجمنهای تخصصوارتباطخبرگانمصاحبه با 

یق شرکتهای فناور و استارتاپها از طربررسی 
ازارمنابع رسمی  ماننِد دانش بنیان  و فن ب

1

2

4

3

شرکت های مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیدی و میزان درآمدها و شناسایی تحلیل 
پیشگام و مقایسه شرکتها با تجربه جهانی 5

ترسیم زنجیره ارزش
تا سطح مناسب 

(حداقل دو سطح)

ترسیم نگاشت نهادی، 
شناسایی قوانین و 

مقررات

حوزه هایاستخراج 
فعالیت هااصلی 

در هر حوزه 

تدوین پروفایل شرکت ها
ین بررسی وب سایت شرکت ها و همچنشرکت ها با تکمیل 

آن هاارتباط ایمیلی با 

بررسی کالن حوزه

نمایه شرکت هاتهیه 

و اصلی در زنجیره ارزشفعالیت هایشناسایی 
حوزه

و دانش بنیانشرکتهای بررسی و شناسایی 
حوزهاستارتاپهای هر 

شرکت هامختلف بر روی تحلیل هایانجام 

بررسی گزارشات 
تجربه جهانی 
استارت آپ ها
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از بهره گیـریبـا ( فرصـت هاو چالش هـا )بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گا  اول
: PESTروش 

ه حـوزه و بـا توجـه بـو تحلیل محـیط موجـود در هـر آینده نگاری در این گا  ضمن بررسی مطالعات 
آن تـا بـر اسـاساستخراج شده و موضوعات کلیدی چالش ها ترین گزارشات تجربیات جهانی، مهم 

د نمـود و راه کارهای استارت آپی و دانش بنیان جانی و داخلی ایجـاو چالش ها بتوان پیوندی میان این 
. فرصت های مغفول مانده در کشور در حوزه مریوطه را شناسایی کرد

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهـره گیـری از روش زنجیـره ارزش یـا  ( گا  دو 
:دسته بندی های استاندارد

ه گیـری از در این گا  ضمن بررسی رویاردهای مرتبط با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهـر
لی دیگـر، روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت فعالیت ها و یا دسته بندی های استاندارد بین المل

.  حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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ت های وب سـایاصلی فعالیـت از حوزه های هر حوزه بر اساس شرکتهای بررسی و شناسایی ( گا  سو 
هـم، موب سـایت های ایـن گـا  ضـمن بررسـی در ... وب سایت فن بازار،دانش بنیان و معتبر به ویهه 

. دیداستخراج گراستارت آپ ها لیست اولیه از یک موجود در هر حوزه شناسایی شد و استارت آپ های 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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ز منـابع شـرکتها ااطالعات تامیلی بـرای استارت آپ ها و دانش بنیان ها استخراج گزینش ( گا  چهار 
موجود

هـر ان ها شرکت ها و تماس با آن ها مهم ترین استارت آپ ها و دانش بنیدر این گا  با بررسی وب سایت 
.آن ها اطالعات تامیلی آن ها ارائه شدرشد و ارزش شاخص های حوزه شناسایی شد و با توجه به 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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اوری و فنـحوزه هـای درآمدی، مدل های مبتنی بر شرکت ها مختلف بر روی تحلیل های انجا  ( پنجمگا  
درآمدهاکلیدی و میزان فناوری های 

تفاده، مورد اسفناوری های از منظرهای مختلف مانند تحلیل ها از مجموعه ای در این گا  برای هر شرکت 
میمات ارایه شده است کـه اماـان پشـتیبانی از تصـ... ، حوزه فعالیت، مخاطبان و مدل های کسب وکار

.  می کنندکارآفرینانه یا سیاستی را فراهم 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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شرکت های معرفی شده در این گزارش

18

شرکت های 
دانش بنیان

شرکت های 
خالق

استارت آپ های 
مطرح این 

حوزه بر اساس 
نظر خبرگان



نوآوری اجتماعیفناور حوزه ی شرکت های 

وضعیت کالن حوزهبررسی . 7-1



هستند که هم در وسیله و هم در اهداف خود نوآوری هایی نوآوری اجتماعی، 
.اجتماعی هستند

ه نیاز نوآورانه با هدف و انگیزه پاسخ بفعالیت های نوآوری اجتماعی، خدمات و 
که اهداف آن ها در اولویت سازمان هایی اجتماعی است و عمدتا توسط 
.می یابد، گسترش و توسعه بوده اندنخست، اجتماعی 

موجود روش های جدید و مفید برای مسائل اجتماعی، که بهتر از راه حل هر 
معه به ، و ارزش تولیدی آن در درجه اول به جا(موثرتر، کارآمدتر، پایدارتر)است 

.عنوان یک کل تعلق دارد و نه افراد خصوصی

محور بوده و به آن نوآوری، نوآوری اجتماعی فرآیندی است که در آن 
.ارزش برای ایجاد توسعه پایدار اضافه می شودمجموعه ای هدف و 

Grice, et al., 
2012

Mulgan , et 
al., 2007

Phillis, et al., 
2008

Osburg & 
Schmidpeter,

2010
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بین المللیاجتماعی طبق تعاریف مختلف نوآوری های مهمترین ابعاد 

خلققق ارزش بققرای 
جامعققه نسققبت بققه 
منقققافع شخصقققی 
اولویققت بققا تری

.دارد

از راهکارهققققای جدیققققدی 
کقققه در می کننقققد اسقققتفاده 

اجتمقققققاعی، زمینقققققه های 
طیزیست محیاقتصادی و یا 

ی نسققبت بققه وضققعیت قبلقق
.مزیت دارند

نقان بر بازیگران، کارآفری
و منققابع محلققی مبتنققی

.است

تخصصقققی روش هقققای 
زه تأمین مالی در این حو

.می دهدرا توسعه 

نققققو، فناوری هققققای از 
فنقققاوری به خصقققو  
.می برداطالعات بهره 

مشقققققققققققققکالت را 
و مردمی سققازی می کنققد 

را بقققه مطالبقققه آن هقققا 
.دمی کنعمومی تبدیل 

و راه حل هققای کققل نگر 
چندرشقققته ای بقققه جای 

یک جانبققه رویکردهققای 
.می دهدارائه 

بنگاه هقققای توانمنقققدی 
اقتصققققققادی را بققققققا 

غیرانتفقاعیسازمان های 
.می کندتلفیق 

بنگاه هقققای مشقققارکت 
بققققزر  را در قالقققق  

ل  مسئولیت اجتماعی ج
.می نماید

راه حل هققایی مبتنققی  بققر
پققققا  و انرژی هققققای 

زیسققت محیطیپایقداری 
.می دهدارائه 

از فرآینققدهای اجتمققاعی 
در برطققققرف کققققردن 
مشقققکالت اجتمقققاعی 

.می کنداستفاده 

اولیهاجتماعی؛ معرفی و مفاهیم نوآوری : منبع
1397شجاعی انسیه 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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مهم ترین قوانین و مقررات باالدست در حوز ه ی نوآوری اجتماعی

1404سند چشم انداز 

43بند 12بند  8بخش -19بند 

تققالش در جهققت تح ققق 
عدالت اجتمقاعی و ایجقاد 
اء فرصققتهای برابققر و ارت قق

یل از قبسطح شاخصهایی 
آموزش، سقالمت، تقأمین 
غذا، افزایش درآمد سقرانه

.و مبارزه با فساد

رفققع محرومیت هققا 
در منقاطق خصوصاً 
کشورروستایی 

ارت اء سطح درآمقد و زنقدگی 
فقع روستاییان و کشاورزان و ر
های ف ر، بقا ت ویقت زیرسقاخت

شی و و تنوع بخمناس  تولید 
ل بقه گسترش فعالیتهای مکم
وچقک ویژه صنایع تبدیلی و ک

ر ، بقا تأکیقد بقخدمات نوینو 
اصالح نظقا  قیمقت گقذاری 

.محصو ت
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مهم ترین قوانین و مقررات باالدست در حوز ه ی نوآوری اجتماعی

عهبرنامه پنج ساله ششم توس

5بخش 
ی و توازن منطقه ای، توسعه روستای

رپذیتوانمندسازی اقشار آسیب 

15بخش 
ماعیاجتبیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیبهای  14بخش 

هخانوادسالمت، بیمه، سالمت و زنان و 

32ماده 

ق دولت موظف است به منظور تح 
ایی سیاست های کلی برنامه، شناسق

و بهره برداری از ظرفیت های موجود
زلت در نواحی روستایی و ارت ای من
وستا اجتماعی روستاییان و جایگاه ر

ز  در اقتصاد ملی و ایجقاد بسقتر  
بققققرای شققققکوفایی و پیشققققرفت 
عققدالت محور روسققتا اقققداماتی در 

.قال  بودجه انجا  دهد

ط-89ماده 

وزارت بهداشققت، درمققان و آمققوزش 
پزشققکی موظققف اسققت ت اضققای 
ح تخصیص نیروهقای پزشقکی طقر
نیروی انسقانی مقورد نیقاز سقازمان

م و را براساس تفقاهاجتماعی تأمین 
ق همکاری مت ابل با اولویقت منقاط

.محرو  بررسی و تأمین نماید

د-92ماده 

ر در راسققتای تققامین منققابع پایققدار د
یم زمینه م ابله با حوادث و سقوانح نق

قققانون 163درصققد منققدر  در مققاده 
امور گمرکی به یک درصقد افقزایش
پیققدا می کنققد و در اختیققار جمعیققت 

.هالل احمر قرار می گیرد

ب-95ماده 

رح جقامع دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی، نسبت به تهیه طق
... ان کقار و اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، کودکقبا اولویت کنترل و کاهش آسی  های اجتماعی 
:مشتمل بر محورهای ذیل اقدا  کند

ب-98ماده 

ان سازمو ( ره)خمینی کمیته امداد اما  
ازی بهزیستی موظفند جهت توانمندسق
100افراد تحت پوشقش خقود سقا نه 

کمیتقه درصقد 70ترتیق  نفر به هزار 
درصققد 30و(  ره)خمینققی امققداد امققا  

سققازمان بهزیسققتی را صققاح  شقق ل 
.نمایند

حمایت از بیماران روانی
مزمن و سالمندان

ارساماندهی کودکان ک
حمایت از زنان 
سرپرست خانوار

ریپیشگیخدمت رسانی و بازتوانی
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مهم ترین قوانین و مقررات باالدست در حوز ه ی نوآوری اجتماعی

عهبرنامه پنج ساله ششم توس

17بخش 
، هنر و ورزشفرهنگ

19بخش 
حقوقی و قضائی

الف-119ماده 

تای سازمان بهزیستی مکلف است در راسق
20کنترل و کاهش نرخ طالق بقه میقزان 

منظققور زمینققه سققازی  ز  را بققه درصققد 
از اخققتالف و بحققران هققای پیشققگیری 

بقا خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و
کمک نهادهای مردمقی، خقدمات خقود را 

.گسترش دهد

الف-129ماده 

است سازمان بهزیستی کشور مکلف
نسبت به ارائقه خقدمات مشقاوره ای 
لی رایگان برای افراد فاقد تمکقن مقا

.اقدا   ز  را به عمل آورد

5ج -129ماده 

سازمان زندان هقا و اققدامات تقأمینی و تربیتقی
کشور مجقاز اسقت مشقارکت و سقرمایه گقذاری 

بهققره بخققش غیردولتققی و عمققومی را در حققوزه 
نه برداری و یا توسعه زیرساخت های  ز  در زمی

های حرفه آموزی، اشت ال حین حبس و پقس از
درمققان، طرحهققای آزادی، آمققوزش، سققالمت و 

فایی حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودک
زنقدان هقا در قالق  انقواع مختلقف قراردادهققای 

.رسمی جل  و یا توسعه دهد
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نهادهای حاکمیتی مرتبط با حوزه ی نوآوری اجتماعی

وزارت کشور
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی

کمیته امداد
امام خمینی

ی سازمان بهزیست
کشور

بنیاد برکت

وزارت جهاد 
کشاورزی

هالل احمر

سازمان امور 
خیریه و اوقاف

و نیروی انتظامی
پلیس فتا
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تکالیف و الزامات نهادهای حاکمیتی

وزارت 
کشور

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

وزارت 
ر تعاون، کا
و رفاه 

اجتماعی

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

کمیته 
امداد امام 

خمینی

سازمان 
بهزیستی

کشور

د بنیا
برکت

هالل 
احمر

ارت اء 
سطح 
درآمد و 
زندگی 
ان روستایی
و 

کشاورزان

بهره برداری از 
ظرفیت های 
موجود در 
ی نواحی روستای
و ارت ای 
منزلت 
اجتماعی 
روستاییان و
ا جایگاه روست
ی در اقتصاد مل

ارت اء سطح
شاخصهایی
از قبیل 
آموزش، 
سالمت، 
تأمین غذا، 
افزایش 

درآمد سرانه 
و مبارزه با 
.فساد

حمایت 
از زنان 
ت سرپرس
خانوار

ساماندهی
کودکان 
کار

حمایت
از 

بیماران
روانی 
مزمن 
و 
داسالمن
ن

ایجاد 
ل اشت ا
در 
مناطق
محرو  
برای 
اقشار 
ضعیف

افزایش
بودجه 
برای 
م ابله
با 

حوادث 
و 

سوانح 

ای تخصیص نیروه
پزشکی طرح 
ورد نیروی انسانی م
ن نیاز سازمان تأمی
اجتماعی را 

براساس تفاهم و 
ا همکاری مت ابل ب
اولویت مناطق 
محرو  بررسی و 
.تأمین نماید

سازمان 
اوقاف و 

امور 
خیریه

نیروی 
انتظامی

ارائه مجوز
به 

سازمان ها
ی خیریه
و 

جمع سپار
ی مالی

نظارت بر
امر اعزا  
مبلغ به
مناطق 
محرو  و 
موردنیاز 
کشور بر
اساس 
نیات 
واقفین
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نوآوری اجتماعیکارهای نوآورحوزه ی  اکوسیستم کسب و 

27

سیاست گذارها

Act

پژوهشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی

شتاب دهنده ها و 
مراکز نوآوری

دانشگاه ها و 
سمن ها

فه نهادهای دولتی که وظی
سیاست گذاری در این 
.حوزه بر عهده آن ها است

مراکزی که قد  در راه 
تح یق و پژوهش در حوزه 
.دنوآوری اجتماعی گذاشته ان

ننده دانشگاه ها به عنوان نهاد تولیدک
علم و سازمان های مرد  نهاد که 
ن ش پر رنگی در این حوزه دارند

مراکزی که وظیفه حمایت از 
د شرکت های نوپا را دارند و به رش
. نندتیم های استارت آپی کمک می ک



روندهای فناوری در حوزه نوآوری اجتماعی

نوآوری 
اجتماعی

توسعه شهری
هوشمندشهرهایایجاد

راستایدربسیاریکمک های
خواهدمعلولینتوانمندسازی

.کرد

ازتولید و ساخت و س
روزفناوری هایازاستفادهبا

متسالوایمنیتولید،دردنیا
ایشافزکارگرانقشروکارکنان

.می کندپیدا

انرژی
.

سالمت
فناوری هایازاستفادهبا

محصو تژنتیک،مهندسی
متسالوشدهتولیدسالم تری

. یابدمیافزایشاسی  پذیراقشار

آب
وآبذخایرازبهینهبهره برداری

اثیرت...وکنشیرینآبتولید
و محراقشارارت ایدربسزایی
.داردکشاورزانوروستایی

حمل و نقل و لجستیک
خودکار،وهوشمندحمل و ن لایجادبا

یداپافزایشاوان یابانومعلولینرفاه
.می کند

منابع طبیعی
طریقازمنابعحفظبا

تخصیصونوظهورفناوری های
اقشارنگرانیآن ها،صحیح
.می یابدکاهشمحرو 

Source: Social Innovation to answer Society’s Challenges
2014 Frost & Sullivan
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تامین نیاز

ی بهبود زندگ

خیریه ها

نوآوری 
اجتماعی

تالش برای برطرف کردن نیازهای 
اولیه اقشار آسی  پذیر خصوصا 
معلولین با استفاده از فناوری های 

روز دنیا

توانمندسازی 2

1

3

4
ی تامین نیاز اولیه زندگ
اقشار آسیب پذیر

بهبود کیفیت زندگی
اقشار آسیب پذیر

توانمندسازی اقشار 
آسیب پذیر

به ارائه خدمات پشتیبان
خیریه ها

ایراننوآوری اجتماعی در فعال در زمینه ی شرکت های فناور حوزه های فعالیت  

به کارگیری فناوری روز جهت
ان بهبود کیفیت زندگی زن

سرپرست خانوار، آسی  
...دیدگان بالیای طبیعی و 

ند ایجاد نوآوری در زمینه توانم
  ساختن اقشار ضعیف، محرو
روستایی، کم درآمد و 
همچنین کمک به زندانیان

هت ارائه پلتفر  های آنالین ج
بهبود فرآیند و زیرساخت 
جمع سپاری مالی در راستای
کارایی بهتر خیریه ها
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نوآوری اجتماعیموضوعات استراتژیک حوزه 

2

3

4

5

6

به ... ( ن و مانند انرژی تجدیدپذیر، رباتیک، بسترهای آنالی)استفاده از ظرفیت فناوری های جدید 1
منظور برطرف کردن مشکالت  اقشار آسیب پذیر

اعتماد بیشتر و ارتقای مشارکت جامعه در اموربرای جلب بسترهای نوین فناورانه و اطالعاتی بهره گیری از 
(ها و مواردی از این دستها، کاهش واسطهی شفافیت بیشتر، اثربخشی بیشتر کمکدر نتیجه)خیریه 

یر و ایجاد توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه به منظور ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب پذ
تجربه بهتر از زندگی برای آنان

ا استفاده پذیر بها و مهارت آموزی با هدف بهبود وضعیت اشتغال افراد آسیبارتقای توانمندی
از فناوری های روز به خصوص بسترهای آنالین

ن هاکاهش هزینه و افزایش کارایی فرایندهای عملیاتی خیریه ها و خدمات رسانی توسط آ

های نوین در توسعه بسترهای حمایت اجتماعی برای درماناستفاده از ظرفیت فناوری
دیدهآسیب های روحی و روانی افراد آسیب

 بی
ک

تر
مش

ک 
ژی

رات
ست

ت ا
عا

ضو
مو

ن  هان
 ج

ت
بیا

جر
و ت

ی 
خل

دا
ی 

ها
ت 

رک
ش

ی 

هانیموضوعات استراتژیک مغفول مانده از تجربیات ج
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ات مقایسه ی راهکارهای شرکت های فناور داخلی و تجربی
جهانی در زمینه ی مسائل راهبردی

:1فرصت /چالش

راهکارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

راهکارهای 
تجربیات 

:جهانی

ازفرصت های محیطی استفاده 
پیرامون زندگی اقشار به خصو  

مناطق محرو 

1
جدید خدمات /محصو تتوسعه 
رپذینیازهای اقشار آسی برای رفع 

ایجاد راهکاری برای دریافت کا های 
صورت مست یم و اهدا به به مازاد مرد  

نیازمندان تبدیل کمک مالی به کا  

3 2

...(  الین و مانند انرژی تجدیدپذیر، رباتیک، بسترهای آن)استفاده از فناوری های جدید 
به منظور برطرف کردن مشکالت  اقشار آسیب پذیر

تأمین نیازهای اولیه اقشار آسیب پذیر-1

ش استفاده از فناوری فضایی و هو
مصنوعی جهت سنجش از دور 

سوانح طبیعی

سازمان ها

ساخت ربات اسکلت خارجی برای
کمک به توان یابان و بیماران 

پاراپژیک

معلولین ورزشکاران سالمندان

ن بر ساخت سنسور برای قرار گرفت
روی عصای نابینایان و همیاری

آن ها در حرکت کردن

نابینایان

13 2
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ات مقایسه ی راهکارهای شرکت های فناور داخلی و تجربی
جهانی در زمینه ی مسائل راهبردی

:2فرصت /چالش

راهکارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

راهکارهای 
تجربیات 

:جهانی

ایجاد راهکارهای نوآورانه و 
جمع آوری تسهیل فرایند 

کمک های مالی 

1
نحوه بهبود شفافیت ایجاد مکانیسم هایی برای 

کمک های مالی و قابلیت ردیابی کمک هاهزینه کردن 

2
حذف واسطه و ایجاد بستر 
برای انت ال مست یم پول به

اقشار آسی  پذیر

3

امور خیریه کمک بسترهای نوین فناورانه و اطالعاتی به اعتماد بیشتر و ارتقای مشارکت جامعه در
(ن دستها و مواردی از ایها، کاهش واسطهی شفافیت بیشتر، اثربخشی بیشتر کمکدر نتیجه)

فرایندهای پشتیبان سازمان های خیریه-4
تأمین نیاز اولیه اقشار آسیب پذیر-1

ه انتشار اطالعات موسسات خیریه، ب
همراه گزارشات عملکردی آن ها؛ 

ابی کمپین های خیریه؛ ارزیاطالع رسانی 
میزان اثربخشی فعالیت خیریه ها

عمو  مرد 

درخواست کمک 
اضطراری برای 
مطلع شدن 
امدادگران

فرهنگ سازی در زمینه 
موضوعات اجتماعی، 
ی  محیط زیست، اقشار آس

پذیر

زلزله زدگان

افزایش مشارکت 
جامعه در امور خیر 
با رند کردن مبلغ 

پرداختی

1234

کودکان بی سرپرست
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ات مقایسه ی راهکارهای شرکت های فناور داخلی و تجربی
جهانی در زمینه ی مسائل راهبردی

:3فرصت /چالش

راهکارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

راهکارهای 
تجربیات 

:جهانی

گی توسعه محصو ت برای کمک به بهبود کیفیت زند
افراد آسی  پذیر

1
ایجاد بسترهایی برای دسترسی به امکانات و 

تسهیالت مانند دیگر افراد جامعه

2

و ایجاد توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه به منظور ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر
تجربه بهتر از زندگی برای آنان

بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر-2

ات بهینه  کردن ارتباط
برای داشتن ارتباط
ینمستمر با متخصص

اساتیددانش پژوهان موسسات خیریه انپزشک بیماران

ین ایجاد بستر آنال
جهت آموزش و 
مشاوره افراد 
نیازمند

زات تولید تجهی
کامپیوتری 
انویژه نابینای

اننابینای

تار پردازش متن، گف
اه جهت رفتصویر و 

معلولین

معلولین

ی ارائه اماکن مناس  ساز
شده برای معلولین از
طریق اپلیکیشن و 

وب سایت

12345
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ات مقایسه ی راهکارهای شرکت های فناور داخلی و تجربی
جهانی در زمینه ی مسائل راهبردی

:4فرصت /چالش

راهکارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

راهکارهای 
تجربیات 

:جهانی

ایجاد بسترهایی برای 
فروش و توسعه 

محصو ت برای افراد 
مستعد

1
تسهیل شرایط 

مهارت آموزی برای افراد
ی و ایجاد اشت ال یا کاریاب

برای آن ها 

2
حمایت های مالی و تخصصی 
از توانمندی ها و استعدادهای 

ایحاد فرصت برای افراد و 
شکوفاسازی استعدادها

3
ایجاد بسترهای تعاملی و 

اجتماعی برای افراد با مشکالت 
مشابه و ایجاد انگیزش در افراد 

زندگیبهبود برای 

4

ه از پذیر با استفادها و مهارت آموزی با هدف بهبود وضعیت اشتغال افراد آسیبارتقای توانمندی
فناوری های روز به خصوص بسترهای آنالین

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر-3

و ایجاد پلتفر  آنالین خرید
فروش کا ی تولید شده 
ه توسط اقشار آسی  پذیر ب
منظور حذف واسطه ها

زنان سرپرست خانوار روستاییان یفعالین صنایع دستکشاورزان

ایجاد ش ل های خانگی 
به منظور اشت ال زنان 
سرپرست خانواده برای 

کمک به آن ها

ه ایجاد پلتفر  آنالین ب
منظور معرفی اماکن 
قابل سکونت روستاها و
ترویج فرهنگ روستایی

123
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ات مقایسه ی راهکارهای شرکت های فناور داخلی و تجربی
جهانی در زمینه ی مسائل راهبردی

:5فرصت /چالش

راهکارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

:مخاطب

:اجایگاه در زنجیره فعالیت  ه

راهکارهای 
تجربیات 

:جهانی

استفاده از راه حل های نر  افزارهای 
به منظور افزایش بازدهی کمکی 

اجرایی خیریهفرایندهای 

1
ایجاد بسترهای حمایتی از افراد و 
شرکت های فعال در حوزه خدمات 

اجتماعی و بهبود نوآوری

2
تسهیلتسهیل راه های ارتباطی و 

میان خیرین و خیریه هاارتباط 

3

توسط آن هاخدمات رسانی کاهش هزینه و افزایش کارایی فرایندهای عملیاتی خیریه ها و 

خیریه هاخدمات پشتیبانی به -4

ایجاد راهنمای هوشمند از 
طریق پلتفر  آنالین برای

انجا  امور خیر

عمو  مرد 

هوشمندسازی جمع اوری 
نمالی از طریق پلتفر  آنالی

زندانیان
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فرصت های مغفول مانده ازتجربیات جهانی در /چالش
زمینه ی مسائل راهبردی

های نوین در توسعه بسترهای حمایت اجتماعی برای درمان آسیب های استفاده از ظرفیت فناوری:6فرصت/چالش
دیدهروحی و روانی افراد آسیب

راهکارهای 
تجربیات 

:جهانی

:مخاطب

راهکارهای 
شرکت های 

فناور 
:داخلی

----

1234
ایجاد بستر ارزش آفرینی توسط 
افراد آسی  پذیر در جامعه به 
آن هامنظور ایجاد عزت نفس در 

ترویج و فرهنگ سازی در 
بهبرای بازگشت افراد جامعه 

در خصو  آغوش جامعه به 
بخش زندانیان و معلولین

راد بهبود کیفیت زندگی اف
روانی خألهای برای رفع 

بهدسترسی ناشی از عد  
برابرامکانات 

ایجاد بسترهای مشاوره 
روانی و کمک به بازگشت 

افراد به جامعه

اقشار آسی  پذیرخیریه هاو سازمان هامرد  و خیرین
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ر جمع بندی راهکارهای مغفول مانده از سوی   شرکت های فناور حوزه نوآوری اجتماعی د
ایران نسبت به تجارب جهانی

تامین نیاز

توانمندسازیبهبود زندگی

خیریه ها

راد بهبود کیفیقت زنقدگی افق
بققرای رفققع خألهققای روانققی 
ناشققی از عققد  دسترسققی بققه 

برابرامکانات 
 تقققرویج و فرهنگ سقققازی در

ه جامعه برای بازگشت افراد بق
آغوش جامعه به خصقو  در 

بخش زندانیان و معلولین

ی ایجاد بسترهای مشاوره روان
ه و کمک به بازگشت افراد بق

جامعه
 ایجققاد بسققتر ارزش آفرینققی

ر توسط افقراد آسقی  پقذیر د
جامعه به منظور ایجاد عقزت 

آن هانفس در 
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فناورانه ی فعال در زمینه ی نوآوری اجتماعی اهداف شرکت های 

تامین نیاز

توانمندسازیبهبود زندگی

خیریه ها

آسیب دیدگان 
بالیای طبیعی

اقشار کم درآمد،
مناطق محروم و 

روستایی

زنان و کوکان 
آسیب پذیر

زندانیان و 
بی خانمان ها

زندانیان و 
بی خانمان ها

معلولین و 
کم توانان
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ره فعالیتشرکت های فناور ایرانی فعال در زمینه  نوآوری اجتماعی به تفکیک جایگاه در زنجی

تامین نیاز

توانمندسازیبهبود زندگی

خیریه ها
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رتامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذی. 7-2

شرکت های فناورانه ی ایرانی حوزه نوآوری اجتماعی



:توضیح

www.salamco.co پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

مرکز نوآوری اجتماعی سال :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارائه انواع خدمات اجتماعی

:نوع مجموعه

021-۴۴۴976٨9:شماره تماس

علی اص ر سعد آبادی

1۴005305553:شناسه ملی

تامین نیاز 

تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیرحوزه شرکت های فناورانه ی فعال در 

1فرصت /چالش

:مدل درآمد

اصق ر مرکز نوآوری اجتماعی سال  که اولین و تنها مرکز نوآوری اجتماعی ایران مقی باشقد، توسقط علقی

ه صقورت سعدآبادی بنیان گذاری شد، رویکرد این مرکز، کلید م ابله با چالش های اجتمقاعی اسقت کقه بق

راه هقای نوآوری در فکر، فرهنگ، جامعه و خدمت به صورت ابداع کار، تامین امنیت و پشقتیبانی و اجقرای

یاـی از خـدمات ایـن مرکـز ایجـاد. جدید برای نیازهای اجتماعی و مشکالت، نمایانگر می  شقود 

.  کنـددپارتمان کاریابی است که به عنوان واسط میان اقشار مددجو و کارفرما عمـل می

مرکز نوآوری اجتماعی سقال  بقرای کقاهش چالش هقای اجتمقاعی، فعالیت هقایی گسقترده در حوزه هقای 

گونققاگون را مققورد مطالعققه قققرار داده اسققت کققه از آن جملققه دپارتمان هققای علو  اجتمققاعی،   روانشناسققی، 

نققی، کم توان هققای جسققمی، کم توان هققای ذهنققی،  توریسققت، بازرگققانی، بازاریققابی ، فرهنگققی، بهداشققتی، ف

المندان و بیمقه را ساختمانی، کامپیوتر، کاریابی، حسابداری، نظافت، زبان انگلیسی، آشپزی، آرایشگری، سق

.می توان نا  برد
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:توضیح

www.tavanito.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

139۴:سال تاسیس

کر :محل استقرار

:گروه مخاطب

(توانیتو)همیار مهر :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

معلولین و توان یابان

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

:نوع مجموعه

:شماره تماس

وحید رجبلو

10٨60۴۴2755:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

1فرصت /چالش

:مدل درآمد

دمات در هقر این استارتاپ با هدف ارت ای سطح کیفی زندگی معلولین میان این قشر و ارائه دهنقدگان خق

واع خقدمات را حرفه و در هر سطح، صنف و ش لی، ارتباط برقرار میکند و با اینکار دسترسی آسان تر به انق

الح اصـ)خدمات آرایشی : خدماتی از قبیل . برای این عزیزان داخل و خار  از منزل مهیا می نماید

، دندانپزشــای، (…ویزیــت، تزریــ  آمپــول و ســر  و )، خــدمات پزشــای (و آرایــش

ین فیزیوتراپی، رفت و آمد در فضاهای شهری، خرید مایحتاج زندگی، آمـوزش و همچنـ

ابهـای صـوتی کمبـود کت)مشاالت بسیار در مطالعه کتابهای چاپی و الاترونیای یعنی 

.رو بسیاری مشاالت و کمبودهای دیگ( مناسب برای نابینایان و کم بینایان

توان یابانخدمات به ارائه 
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:توضیح

www.barkat.shop پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

فروشگاه خیریه برکت:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و زنان خانه دار

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارائه مواد اولیه طبخ غذا

:نوع مجموعه

021-66037٨09:شماره تماس

:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

1فرصت /چالش

فروش مست یم:مدل درآمد

ای تحت آشپزهای این محصوالت از خانواره. برکت شبکه تهیه و توزیع مواد اولیه طبخ غذا است

ت تولیقد ، کیفیقپوشش خیریه ها انتخاب شده اند تا عالوه بر ایجاد شغل برای ایـن افـراد

. خانگی این محصو ت حفظ شود

:  از مزایای مهم این استارت آپ می توان به ویژگی های زیر اشاره کرد

(مواد اولیه بسیار تازه هستند)کامال خانگی . 1

(آشپزان برکت موظف به داشتن کارت بهداشت هستند)رعایت بهداشت . 2

تفاده در ظرو  مورد استفاده کامال بهداشـتی هسـتند، قابـل اسـ)بسته بندی مناسب . 3

(فریزر و ماکروویو می باشند و همچنین بازیافت پذیر هستند
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:توضیح

www.dehbazar.ir پلتفر  آنالین و اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

اصفهان:محل استقرار

:گروه مخاطب

ده بازار:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و فعالین حوزه صنایع دستی

:خدمت/محصول

سهامی خا 

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

نایع فروشگاه اینترنتی ص
دستی

:نوع مجموعه

031-32292761:شماره تماس

:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

1فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

تی در بقازار ده بازار با مدیریتی خالق به عنوان یکی از اولین ارائه کنندگان عرضه محصو ت صقنایع دسق

یقت مجازی در طی چندین سال کوشیده تا بقا پقژوهش و برگقزاری کارگاههقای آموزشقی نسقبت بقه ترب

ر در ایقن میقان و د. هنرمندان در اقشار مختلف اقدا  نموده و هنرهای سنتی فراموش شقده را احیقا نمایقد

تقا بقه راستای برقراری تجارت الکترونیک ده بازار با دارا بودن تیم مجرب در حوزه های مختلف امیقد دارد

.  عنوان یکی از برترین نمایندگان ایران فعالیت نماید

.دارده برناماین مجموعه اشتغال زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را نیز در 
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:توضیح

www.tiznegar.com ، (یفناوری فضای)مانیتورینگ ماهواره ای :فناوری های کلیدی
هوش مصنوعی و پلتفر  آنالین

.......:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

تیزنگر:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

سازمان ها

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارائه دهنده خدمات 
سنجش از دور

:نوع مجموعه

092-009۴0092:شماره تماس

یاسر عشورزاده

:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

2فرصت /چالش

:مدل درآمد

ع ،آمـایش با توجه به نیازسنجی صورت گرفته جهـت مـدیریت منـابتیزنگراستارتاپ
سرزمین و مدیریت بحـران در کشـور بـا کمـک سـنجش از دور و سیسـتم اطالعـات 

الیت نموده جغرافیایی با حمایت سازمان فضایی ایران و پهوهشگاه فضایی شرون به فع
.می باشددر این حوزه و یای از استارتاپ های فضا پایه . است

، که جهقت مقدیریت بحقران ایقن پدیقدهشدند چند استان در کشور دچار سیالب 139٨در فروردین سال 

ایش مسقتمر استارت اپ تیزنگر در کنار سازمان فضایی ایران با ارسال ن شه های پهنه بندی سقیالب ، پق

ریت هرچه سطوح آبگیری و اعال  خطر های به موقع توانست با ابزار سنجش از دو ، کمک شایانی به مدی

.نمایدبهتر این بحران 
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:توضیح

www.pedasys.com رباتیک:فناوری های کلیدی

1392:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

معلولین

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ساخت ربات برای 
توان بخشی معلولین

:نوع مجموعه

021-66716100:شماره تماس

1۴005۴27907:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

۴و1فرصت /چالش

فروش مست یم:مدل درآمد

انشگاه شریف و ، مست ر در مرکز رشد د(پداسیس)شرکت پویندگان دانش سیستمهای توان افزای پاسارگاد 

ا و یـ، در حوزۀ طراحی و سـاخت سیسـتمهای رباتیـک کمـک حرکتـی مورد حمایت شناسا

شااران ، و ، مورد استفاده بیماران پاراپلهیک، سالمندان ، افراد کم توان، ورزتوان بخشی

، 93از ابتقدای سقال .می کنـدفعالیـت می دهنـد افرادی که کاری تاراری و طوالنی انجـا  

رای مطالعات اولیه ، بررسی بازار ، امکان سنجی ساخت و طراحی مفهومی یک روبات اسقکلت خقارجی بق

نقه در حقال حاضقر نمو. استفاده بیماران پاراپلژیک که توان حرکت دادن پقای خقود را ندارنقد شقروع شقد

.ساخته شده و آماده عرضه به مراکز درمانی استExopedدرمانگاهی ربات اسکلت خارجی اکسوپد 

افزای پویندگان دانش سیستمهای توان
(  پداسیس)پاسارگاد 
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:توضیح

www.coloredpencils.ir

ن شروع بقه در ابتدا با هنر کوییلی. مداد رنگی بازاری آنالین برای فروش هنرهای دستی است

لقی، لقواز  کار کرده اما اکنون در زمینه های کارت پستال دست ساز، نوشت ابزار، زیورآ ت، دکوراسیون داخ

.  تزئینی و عروسک محصول ارائه می کند

نیازمند این استارت آپ بخشی از فروش خود را به بنیاد کودک برای همیاری به کودکان

.در نظر گرفته است و از این طری  خریداران نیز در این همیاری شرکت می کنند

پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1397:سال تاسیس

.......:محل استقرار

:گروه مخاطب

مداد رنگی:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

خرید پپلتفر  آنالین برای
و فروش محصو ت 

دست ساز

:نوع مجموعه

..........:شماره تماس

......

:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

1فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد
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:توضیح

www.rashenelectronics.ir شمند سنسور اپتیک و اولتراسونیک، مچ بند هو:فناوری های کلیدی
، چاپگر سه بعدی(فناوری پوشیدنی)

1396:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

راشن رهیار الکترونیک:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

نابینایان

:خدمت/محصول

استرات آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارائه همیار بینا برای 
کمک به نابینایان

:نوع مجموعه

.....:شماره تماس

شهاب والیزاده

1۴007210009:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

۴و1فرصت /چالش

فروش مست یم:مدل درآمد

نا یقا کقم بینقا هدف راشن دهیار الکتریک، طراحی و تولید محصو ت الکترونیکی برای کمک به افراد نابی

 بینایان کمک است که در شناسایی موانع به روشند ن و کم"همیار بینا"اولین محصول این شرکت . است

نقد هوشقمند، این استارت آپ با ساخت سنسور برای قرار گرفتن بر روی عصقای نابینایقان و مچ ب. می نماید

.موانع را به آن ها اطالع می دهد تا از بروز حوادث برای نابینایان جلوگیری کند

اسـایی این محصول با بهره گیری از فناوری اولتراسونیک، موانـع معلـ  در فضـا را شن

. کرده و به نابینایان اماان ارزیابی بهتر مسیر را می دهد
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:توضیح

www.jobbama.ir پلتفر  آنالین و اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

جاب با ما:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

رای ایجاد پلتفر  آنالین ب
و و ایجاد ارتباط بین کارج

کارفرما

:نوع مجموعه

0913-99992۴2:شماره تماس

:شناسه ملی

تامین نیاز 

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه تامین نیاز اولیه زندگی اقشار آسیب پذیر

۴و1فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

ار، برپقایی جاب با ما با هدف رویارویی مست یم کارجو و کارفرما، تسهیل فرایند جذب و استخدا  نیروی کق

ر بین کقارجو و کارگاه های آموزشی کار و کاریابی، ایجاد یک محیط حرفه ای و با کیفیت برای تعامل بیشت

 قت ایقن در ح ی. آغاز به کار کقردجسمیحمایت از زنان سرپرست خانوار و معلولین کارفرما و 

. گی انجا  بپذیرداستارت آپ ارتباطی موثر بین افراد نیازمند به کار و کارفرمایان ایجاد می کند تا فرآیند ساد

ه کـه در وب سایت این استارت آپ بخشی به نا  بازارچه جاب با ما در نظر گرفتـه شـد
افـراد بـا تمامی محصوالت آن توسط زنان سرپرست خانوار و معلولین تولید می شود و

.خربد از این بازارچه در کار خیر سهیم می شوند
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ربهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذی. 7-3

شرکت های فناورانه ی ایرانی حوزه نوآوری اجتماعی



:توضیح

www.drinjast.com پلتفر  آنالین و هوش مصنوعی:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

دکتر اینجاست:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

بیماران، پزشکان و موسسات خیریه

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارائه خدمات الکترونیک
در زمینه پزشکی و 
سالمت اجتماعی

:نوع مجموعه

021-٨6051۴95:شماره تماس

محمد رسول زاده اصل

:شناسه ملی

بهبود زندگی

بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیردر حوزه شرکت های فناورانه ی فعال 

3فرصت /چالش

(فریمیو )حق اشترا  :مدل درآمد

اجتمقاعی شبکه اجتماعی دکتر اینجاست، به عنوان اولین شبکه اجتماعی فعال در حوزه سقالمت فقردی و

یریه فعالیت کشور با هدف ارت ا سطح آگاهی و سالمت جامعه، دسترسی سریع تر به پزشکان و موسسات خ

زشاان و دکتر اینجاست با هد  بهینه کردن ارتباطات، این اماان را در اختیار پ. می کند

یازمندان را موسسات خیریه قرار می دهد تا عالوه بر داشتن ارتباط مستمر با یادیگر، ن

مند میقان ایجاد کانقال ارتبقاطی چنقد جانبقه هوشق. در عین حفظ حریم شخصی، پشتیبانی کنند

معمقولی ان بیماران، نیازمندان و کاربربا ( عنوان مجریان فعال در این حوزهبه )خیریه پزشکان و موسسات 

.سهم بسزایی در افزایش سالمت اجتماعی کشور دارد( به عنوان مراجعه کنندگان)
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:توضیح

www.cafetadris.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

کافه تدریس:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

دانش پژوهان و اساتید

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

نمشاوره و تحصیل آنالی

:نوع مجموعه

021-٨٨67۴96۴:شماره تماس

1۴00٨720210:شناسه ملی

بهبود زندگی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر

3فرصت /چالش

حق اشترا :مدل درآمد

که مهقارت کافه تدریس، سرویسی برای مشاوره و تدریس آنالین است که امکان عضویت را برای افرادی

واننقد از خا  در موضوعی دارند فراهم ساخته تا دانش پژوهان در زمینه  مشاوره و یا تدریس خصوصقی بت

زمینقه را بقه در واقع برای یادگیری، کافه تدریس افراد متخصص در آن. این افراد متخصص کمک بگیرند

هقا در توانند در هر زمقان و مکقان بقا آنهان میپژوکند، به این شکل که دانش پژوهان پیشنهاد میدانش

ازی اسقتفاده از کافه تدریس، با ارائه ویژگی هایی متمایز کننده، پیشقرو در معرفقی و راحت سق. ارتباط باشند

.کالس های آنالین است

راهم مهارتی و تحصـیلی بـرای نیازمنـدان فـآموزش های این وبسایت محیطی را برای 

.ساخته است
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:توضیح

www.orfam.ir پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

....:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

دشت سبز:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ایجاد شبکه مشاوره 
سالمت غذا

:نوع مجموعه

021-۴6027917:شماره تماس

مهدی ضرابی

10103۴32٨01:شناسه ملی

بهبود زندگی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر

3فرصت /چالش

:مدل درآمد

یل سقالمت با انتخاب مناطق مستعد تولید محصو ت سالم اقدا  به راه اندازی واحدهای تولید دارای پتانس

در برخی موارد نیز ظرفیت بقال وه در برخقی روسقتاها موجقود اسقت و ایقن مجموعقه، امکقان. می نمایند

د پس از توانمندسازی واحدها جهـت تولیـ. بازاریابی و فروش را برای این واحدها فراهم می آورد

ال  در محصوالت ارگانیک و سالم، با استفاده از بستر آنالین خود، بـه فـروش ایـن اقـ

.بازاری بزرگ تر و زیر چتر بازاریابی آنالین می پردازد
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:توضیح

www.pactos.ir .......:فناوری های کلیدی

1370:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

پکتوس:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

نابینایان

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

:نوع مجموعه

021-٨٨٨10291:شماره تماس

........

10101295۴09:شناسه ملی

بهبود زندگی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر

3فرصت /چالش

فروش مست یم:مدل درآمد

نابینایقان در سقال  شرکت پکتوس  اولین و تنها تولید کننده ی تجهیزات کقامپیوتری و الکترونیکقی ویقژه

:برخی از دستاوردهای این شرکت در این زمینه به شرح زیر است. تاسیس گردید1370

کـامپیوتر گویـای امیـد، به نـا  1373اولین کامپیوتر برای نابینایان در ایران در سالِ 

، تولیـد اولـین 1374سـال برگزاری اولین دوره آمـوزش کـامپیوتر بـرای نابینایـان در 

که برای اولین بار در 1376سال برجسته نگار در به نا  بریل  در ایران لمسی  نمایشگر 

. ساختعربیو فارسی استفاده الاترونیک از متون بریل به جهان، نابینایان را قادر 

تولید کننده تجهیزات 
ویژه کامپیوتری و الکترونیکی

نابینایان
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:توضیح

www.monasebsazi.com پلتفر  آنالین، اپلیکیشن موبایل و کالن داده:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

(با )بانک اطالعات مناس  سازی :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

معلولین

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارائه اماکن مناس  سازی 
یق شده برای معلولین از طر
اپلیکیشن و وب سایت

:نوع مجموعه

021-٨٨3۴2529:شماره تماس

:شناسه ملی

بهبود زندگی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر

3فرصت /چالش

:مدل درآمد

رجقع نخسقتین فهرسقت امقاکن دسقترس پذیر در ایقران و وبسقایت م( بقا )بانک اطالعات مناس  سقازی 

هدف ایقن پقروژه شناسقایی امقاکن مناس  سقازی شقده بقرای افقراد دارای . اطالعات مناس  سازی است

ات اطالعات گردآوری  شده در کاربری ها و دسته بندی های مشقخص در قالق  بانقک اطالعقمعلولیت، ارائه 

س پذیر، انجا  این پروژه ضمن شناسایی و معرفی اماکن دسـتربا . است( با )مناس  سازی 

ا برای تشوی  می توان با انجا  اقدامات ترویجی و تبلیغاتی متناسب، نهضتی اجتماعی ر

عه مسئوالن، سازندگان و دست اندرکاران شهری و ساخت و ساز ایجاد کرد تا در توسـ

.ندرا در نظر بگیر( معلوالن، جانبازان و سالمندان)شهر، نیازهای ویهه اقشار دیگر 
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:توضیح

www.lordot.com کالن داده:فناوری های کلیدی

1392:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

کیان تجهیز مهرآفرین:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

افراد ناتوان و کم توان

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

:نوع مجموعه

021-۴033٨56۴:شماره تماس

لیال دانشور

1۴003633631:شناسه ملی

بهبود زندگی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر

فروش مست یم:مدل درآمد

هیقزات ، اولقین تولیقد کننقده و توزیقع کننقده تج”لقرد“شرکت کیان تجهیقز مهرآفقرین، بقا نقا  تجقاری 

وعقه کارکردهای این مجم. در راستای مست ل سازی افراد سالمند و معلول در ایران است،ADLتوانبخشی،
:در جامعه معلولین به شرح زیر است

سهیل آموزش فرد قبل از ورود به جامعه، پیشگیری از خطر، ایمن سازی محیط منزل، ت
.کارهای روزمره برای کاربران محصوالت و مستقل سازی

از تح ی قات انگلقیس، پقس سقاله در 25و پشتوانه بهره گیری از تجربه با تجهیز مهرآفرین شرکت کیان 

رد عرضه ایران، محصو ت توان بخشی خود را در کشور با برند لگسترده و نیاز سنجی جامعه هدف خود در 

.می کند

ساخت تجهیزات مناس  
با توانبخشیسازی و 

استفاده از فناوری روز

3فرصت /چالش

58



:توضیح

www.e-wheel.ir اپلیکیشن موبایل و کالن داده:فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

e-Wheel:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

معلولین

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

:نوع مجموعه

.......:شماره تماس

بهبود بشیری

:شناسه ملی

بهبود زندگی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر

3فرصت /چالش

:مدل درآمد

یقاز بقه ایقن قشقر ن. سامان دهی اماکن مناس  سازی شده برای معلولین ایده اصقلی ایقن اسقتارتاپ اسقت

. ار دهقدسیستمی دارند که بتواند مکان هایی که شرایط  ز  برای حضور آن ها را دارد، در اختیارشان ققر

E-wheelیی اسـت کـه یک اپلیایشن به هنگا ، با قابلیت شناسایی موقعیت جغرافیـا

ان ها یـا مخاطبان با کمک آن می توانند در هر منطقه ای که حضور دارند، نزدیک ترین ما

.مسیر هایی که مناسب سازی شده است را مشاهده  نمایند

.می باشدمعلولین در این فناوری مدیریت زمان، کاهش مصرف انرژی و رفاه 

سامان دهی اماکن 
مناس  سازی شده برای 

معلولین
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:توضیح

www.msgata.com پردازش تصویر، هوش مصنوعی و شبیه سازی صدا:فناوری های کلیدی

13٨9:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

(گاتا)گیتی افروز تابان :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

معلولین

:خدمت/محصول

مسئولیت محدود

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

پردازش متن، گفتار و 
تصویر در جهت رفاه 

معلولین

:نوع مجموعه

021-٨٨5106٨0:شماره تماس

مهدی گلزارنیا

10320۴0٨096:شناسه ملی

بهبود زندگی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه بهبود کیفیت زندگی اقشار آسیب پذیر

3فرصت /چالش

:مدل درآمد

مقتن، شرکت دانش بنیان گاتا به ارائه ی راهکارهای هوشمند سقازمانی،بانکی و فقردی در حقوزه پقردازش

عه بـویهه هد  گاتا ارائه خدماتِ هر چه بیشتر به تمامی افراد جام.گفتار و تصویر می پردازد

ر اشقاره می توان بقه مقوارد زیقشرکت از جمله محصو ت تولید شده توسط این . معلولین جامعه است

:کرد

ویقای پیامک خوان پارسی رسا، صفحه خوان ماهور، وب سقرویس تبقدیل مقتن بقه گفتقار، تلفقن هقای گ

نگارههوشمند، نر  افزار متن خوان ترنگ،  نر  افزار متن خوان سهره، نر  افزار نویسه شناس 
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توانمندسازی اقشار آسیب پذیر. 7-4
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:توضیح

www.keshtkala.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

تبریز:محل استقرار

:گروه مخاطب

کشت کا :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمده فروشان محصو ت کشاورزی

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

برای پلتفر  خرید و فروش آنالین
محصو ت و تجهیزات کشاورزی

در ایران

:نوع مجموعه

:شماره تماس

......

.......:شناسه ملی

توانمندسازی

توانمندسازی اقشار آسیب پذیردر حوزه شرکت های فناورانه ی فعال 

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

الت کشاورزی این شرکت یک پلتفر  نر  افزاری برای ارتباط میان تولید کنندگان محصو

. استبرخوردار و خریداران این محصوالت در سراسر کشورکمتر در مناط  روستایی و 

کشاورزی است که به منظور خرید و فروش مست یم محصو ت، نهاده ها و تجهیزاتکشت کا  وب سایتی 

از طریق . یردمی گشده و ت ریبا تمامی محصو ت و تجهیزات کشاورزی را در بر راه اندازی و صنایع وابسته 

مناسق  بویژه مناطق محرو  می توانند محصو ت خود را با حذف واسطه ها با قیمتکشاورزان این بستر 

همچنـین . این وبسایت زیر نظر شرکت آرمان تایملز ارس است. کنندتر به مشتریان عرضه 

.به صادرات و واردات گیاهان دارویی نیز می پردازد
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:توضیح

www.choonak.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

چونک:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

رید پلتفر  آنالین برای خ
در و فروش صنایع دستی

تما  ن اط ایران

:نوع مجموعه

021۴0٨٨2100-9:شماره تماس

.......

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

کا ی چونقک زنجیره تأمین. چونک یک زیرساخت فروش اینترنتی تخصصی در حوزه صنایع دستی است

ی از اقصقی بدین ترتی  صنایع دسقتی و اصقیل ایرانق. از شمال به جنوب و از شرق به غرب گسترده است

یار کقم اسقت، ن اط کشور و به خصو  از مناط ی که امکان عرضه محصو تشان به سایر ن اط کشور بس

لتفـر  پبـا اسـتفاده از ایـن بنقابراین . در اختیار خریداران و عالقه مندان به این حوزه قرار می گیرد

ه کشـور آنالین، بازاری بسیار بزرگ برای صنایع دسـتی منـاط  روسـتایی و دور افتـاد

یک، این استارت آپ در حوزه های مسقگری، فیروزه کقوبی، شیشقه گری، سقفال و سقرام. فراهم می شود

.میناکاری، خاتم کاری، مصنوعات چرمی و سازه های چوبی فعالیت می کند
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:توضیح

www.keshmoon.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

139۴:سال تاسیس

تهران-خراسان:محل استقرار

:گروه مخاطب

کشمون:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ی ایجاد بازاری آنالین برا
سهولت خرید و فروش 
زعفران و حذف واسطه ها

:نوع مجموعه

021-2٨۴253٨3:شماره تماس
3252٨۴01-056

محمد قائم پناه

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

سقتد کشمون یک بازار آنالین است که برای مشتریان و کشاورزان زعفران امکقان ایجقاد ارتبقاط و داد و

مقی فقران وبسایت آنالین کشمون، ابتدا کشاورزانی را کقه بقه روش طبیعقی زع. زعفران را فراهم می کند

ظقارت مقی برای حصول اطمینان از کیفیت زعفران، بر کشت و کار ایقن کشقاورزان ن. می کندکارند، پیدا 

مد از طر  دیگر کشمون برای محدود کردن مصر  آب کشاورزی بدون کاهش درا. کنقد

کشاورز در نهایت با حذ  واسطه ها سود بیشتری را نصیب. با کشاورز همااری می کند

.کشمون عالوه بر زعفران، این امکانات را برای عسل نیز ارائه می دهد. می کند
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:توضیح

پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

ارسال آسان:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

افراد نیازمند کار و عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ار اشت ال زایی برای اقش
کم درآمد جامعه

:نوع مجموعه

021-225097٨9:شماره تماس

رسول جهانشاهی

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

طه ای بقرای سایت و اپلیکیشن موبایل ارسال آسان، واس. سامانه ای برای حمل کا  با پیک موتوری است

ن نیست بلکه یک این سامانه پیک موتوری آنالی. معرفی نزدیک ترین موتور سیکلت سوار به مشتری است

ه از هقدف گقذاری ایقن مجموعقه اسقتفاد. سامانه اینترنتی برای حمل و ن ل موتوری کا  در تهران اسقت

اـی از اهـدا  به گفته بنیانگذاران این اپلیایشـن ی. ظرفیت راکبین موتور در شهر تهران است

. برخوردار جامعه استکمتر این مجموعه، اشتغالزایی برای بخش های 

www.ersalasan.com
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:توضیح

www.dehgardi.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

گلستان:محل استقرار

:گروه مخاطب

دهگردی:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

توریسم و روستاییان

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

اکن پلتفرمی برای ارائه ام
اها قابل سکونت در روست
ییو ترویج فرهنگ روستا

:نوع مجموعه

0173۴2۴06۴9:شماره تماس

......

1۴00596۴032:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

لبقه و ایقن بسقتر آنالیقن امکقان اجقاره و رزرو ک. دهگردی، وبسایتی برای رزرو کلبه های روستایی اسقت

دین بـ. می کنقدویالهای روستایی در استان گلستان را برای تما  افقراد در اقصقی ن قاط کشقور فقراهم 
ترتیب بخش های روستایی که معمـوال  اماـان درآمـدزایی محـدودی از ایـن ظرفیـت

ای بسقیار همچنقین بقا برگقزاری تورهق. را از نعمت صنعت گردشگری منتفع می کندداشته اند 

.جذاب به ترویج فرهنگ روستایی می پردازد
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:توضیح

www.miveplus.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

میوه پالس:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

کشاورزان، عمو  مرد  و سوپرمارکت ها

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ویل پلتفر  برای سفارش، تح
و پرداخت محصو ت 

کشاورزی به صورت آنالین

:نوع مجموعه

021-۴۴٨٨053٨:شماره تماس

.......

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

. ت این مجموعه، اصالح، بهبود و بهینه کردن کلیه اجزا زنجیره تقأمین محصقو ت کشقاورزی اسقهدف 

حذ  حداکثری واسطه هـا، ارتقـا معیشـت کشـاورزان، عرضـه مسـتقیم محصـوالت 

ولیدات در کشاورزی از زمین به منزل و اعمال دقی  استانداردهای بهداشتی و کیفی بر ت

میقوه  پقالس از ایقن رو . قالب روش کشاورزی قراردادی، از اهـدا  ایـن مجموعـه اسـت

درصد از 25حداقل 2019پایان می خواهد تا اصلی ترین دغدغه خود را ترویج این روش در ایران می داند و 

ران عرضقه کلیه محصو ت عرضه شده در فروشگاه اینترنتی خود را به شیوه کشاورزی ققراردادی بقه کقارب

.نیز خدمات ارائه می دهد( رستوران و سوپرمارکت)عالوه بر عمو  مرد  به کس  و کارها . نماید
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:توضیح

www.gilimo.com

صـوالت، گیلیمو وب سایت تخصصی روش صنایع دستی است که عالوه بـر فـروش مح

ار اطالعاتی در مورد محصوالت مثل بلفـت و نحـوه تولیدشـون در اختیـار مخاطـب قـر

.می دهد تا انتخاب آگاهانه ای داشته باشند

پیقدا عالوه بر این موارد امکاناتی در سایت موجود است که اگر خریدار محصول مورد نظر خود را در سایت

.نکرد بتواند سایز، طرح و رنگ دلخواه خود را سفارش بدهد و در منزل خود آن  را تحویل بگیرد

الش تالش اول ما برای بافنده ها، تالش دو  برای هنر ایرانی و ت: شعار این استارت آپ

سو  برای خودمون

پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1397:سال تاسیس

اردبیل:محل استقرار

:گروه مخاطب

گیلیمو:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و هنرمندان

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ع فروشگاه آنالین صنای
(گلیم)دستی و هنری 

:نوع مجموعه

……:شماره تماس

کارن آهنگری

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد
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:توضیح

www.hiroonshop.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1397:سال تاسیس

هرمزگان:محل استقرار

:گروه مخاطب

هیرون:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و هنرمندان صنایع دستی

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

یت فروشگاه آنالین برای حما
از کس  و کار خانگی

:نوع مجموعه

076-۴۴6260۴0:شماره تماس

هادی رسمار

1032005۴1٨2:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

موعقه ایقن مج. محلی ایجاد شده استخانگی و کس  و کارهای فروشگاه آنالین هیرون با هدف حمایت از 

ایع دسقتی به محصو ت محلی و سنتی، ارگانیک و سالمت محور، صنعالقه مندان بستری فراهم کرده تا 

واسقطه از سراسر کشور بتوانند این محصو ت را به صورت مست یم و بقدون... هنری و دست سازه های و 

جهـت در واقع فروشگاه آنالیـن هیـرون پلتفرمـی. خریداری کرده و درب منزل تحویل بگیرند
تایی و خـانگی، محلـی، روسـکسب و کارهای نهایی و مصر  کننده برقراری ارتباط میان 

. ز  به ذکر است هیرون یک اصطالح محلی و به معنای جنوب است. شهری است
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:توضیح

www.basalam.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

قم:محل استقرار

:گروه مخاطب

باسال :نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

پلتفر  آنالین خرید و
فروش صنایع خانگی

:نوع مجموعه

025-31075:شماره تماس

محمدرضا آقایا

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

، سنتی و یک بازار آنالین و شباه اجتماعی است برای عرضه محصوالت خانگیباسال  
ایقن . دمحصو ت خاصی که در فروشقگاه های اینترنتقی کمتقر پیقدا می شقومحلی از سراسر ایران؛ 

وستایی اکثر این محصو ت، حال و هوای خودمانی، ر. می خریدتولیدکننده ها محصو ت را مست یما از خود 

. اسقتعلقو  و غیر صنعتی دارند و بسیار دوست داشتنی اند و در باسقال ، تولیدکننقده یقا فروشقنده آن هقا م

ایـن غرفـه ها را خـود تولیدکننـده ها و . ، مجموعه ای از غرفه های متنـون اسـتباسال 
فروشنده های محصوالت مدیریت می کننـد؛ خودشـان محصـول می گذارنـد، خودشـان

. نـدسفارش می گیرند و خودشان محصوالت را با پست بـرای خریـداران ارسـال می کن
ه باسال  در همه این فرایند، همراه فروشندگان و خریداران است تا رضقایت خریقد و فقروش را بقرای همق

.کاربران تضمین کند
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:توضیح

www.binjbar.com

ول را مسـتقیم بینج بار اولین سامانه فروش مستقیم و بدون سامانه برنج است که محص

نقه ایقن اسقتارت آپ قبقل از ارسقال بقرنج از کشقاورزان نمو. از مزرعه به دست مشتری می رساند

اگقر از .می گیرد و در آزمایشگاه تست ژنتیک، برنج را آزمایش می کنقد و در آخقر نمونقه را پخقت می کنقد

ر مشتری از در نهایت اگ. کیفیت  ز  برخوردار بود، محصول را بسته بندی کرده و برای شما ارسال می کند

.کیفیت برنج راضی نباشد امکان مرجوع کردن برنج به صورت رایگان موجود است

ه ای از این استارت آپ باعث می شود سود اصلی به کشاورزان برسد و داللی چنـد مرحلـ

فیقت را نقا  از مزایای آن می توان قیمت مناس ، خدمات رایگان، خرید بی واسطه و تضمین کی. بین برود

.برد

پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

139٨:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

بینج بار:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و کشاورزان

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

روش پلتفر  آنالین برای ف
برنج

:نوع مجموعه

021-2٨۴290٨٨:شماره تماس

امیرحسین رضایی

1۴00٨۴5916٨:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد
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:توضیح

www.hangibee.com

و هنگی بی یک بازار آنالین هم برای زنبورداران و هم بـرای خریـداران عسـل طبیعـی

ا در ح ی ت این استارت آپ ن قش مشقاور بقرای زنبقورداران و خریقداران را ایفق. فراورده های آن است

نین خریدار در می کند تا زنبوردار بدون دغدغه و فکر بازاریابی و برند و فروش ف ط به تولید بپردازد و همچ

. آرامش عسل و فراورده های آن را با کیفیت مطلوب تهیه کند

لیدننقده با کمک این استارت آپ واسطه های عسل و فراورده های آن از بین می روند و سود بیشقتری بقه تو

.می رسد و همچنین عسل م رون به صرفه به دست خریدار می رسد

پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1396:سال تاسیس

کردستان:محل استقرار

:گروه مخاطب

هنگی بی:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و زنبورداران

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

رید پلتفر  آنالین برای خ
و فروش عسل و 
فراورده های آن

:نوع مجموعه

091٨-7٨6۴٨٨9:شماره تماس

بهزاد پیروزی

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد
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:توضیح

www.khonegia.ir پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1396:سال تاسیس

مشهد:محل استقرار

:گروه مخاطب

خونگی آ:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و زنان سرپرست خانوار

:خدمت/محصول

سهامی خا 

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارش پلتفر  آنالین برای سف
ت انوع غذا، کیک، دستور پخ

و لواز  آشپزی

:نوع مجموعه

051-3٨۴۴5377:شماره تماس

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

فروش مست یم:مدل درآمد

ارش غقذا سقف. می شودکلیه محصو ت عرضه شده در این فروشگاه توسط زنان خانه دار و در منزل تهیه 

1روز تقا 1ازکیک و شیرینی جات را باید همچنین . می شودبه دو صورت روزانه و سفارش روز بعد انجا  

.  هفته قبل سفارش دهید

.ارداین مجموعه پتانسیل اشتغال زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را د

:خدمت های اصلی این مجموعه عبارتند از

پخت انوان غذا.1

پخت انوان کیک و شیرینی.2

ارائه دستورات پخت مختلف.3

ارائه لواز  خانه و آشپزخانه.4
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:توضیح

www.sharikemaman.ir پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1396:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شریک مامان:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

ادارات، سازمان ها و زنان خانه دار

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

روش پلتفر  آنالین برای ف
محصو ت خانگی

:نوع مجموعه

:شماره تماس

علیرضا احدی

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

(کارمزد)واسطه گری :مدل درآمد

ه در منقزل این مجموعه، محصو ت دست ساز بانوان کارآفرین را به فروش می رساند، بانوان کارآفرینی ک

رای اسقتفاده صنایع و محصو تی مانند بافتنی،کیف، شال ،مجسمه و تندیس، آباژور و هر وسیله ای کقه بق

ه بقه فقروش شخصی یا تزیینی در منزل و دفتر کار کاربرد دارد را می توانند از طریق وبسایت این مجموع

. برسانند

.ارداین مجموعه پتانسیل اشتغال زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را د

این مجموعه ابتدا فروش خود را بقر ادارات، سقازمان ها و همایش هقا متمرکقز کقرده و تاکیقد بقر فقروش 

.محصو ت غیر خوراکی جهت هدیه دارد
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:توضیح

www.mamifood.org پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1395:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

مامی فود:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

زنان خانه دار. عمو  مرد  

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

روش پلتفر  آنالین برای ف
غذای خانگی

:نوع مجموعه

021-52٨٨9999:شماره تماس

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

ای خانقه مامی فود با تمرکز بر ارت ای سالمت غذایی با هدف توانمند سازی و ایجاد اشت ال برای خانم هق

هت ویژه، بستری را در جساز وکاری تکنولوژی اطالعات در کنار مدیریت و و  ICTدار و به کارگیری علو  

ت از گذرانقدن مرحلقه تسقمادران خانه دار بعد تمامی . ارائه و فروش آنالین غذای خانگی مهیا نموده است

زخانه شقان آشپبازدید منظم و همچنین تهیه تصقاویر بهداشت، و اخذ کارت ( از نظر کیفیت و سالمت)غذا 

.می شوندو دائما توسط نظرات کاربران مانیتور شده فعال 

.ارداین مجموعه پتانسیل اشتغال زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را د

یقن بقه همچنین خدمت تازه ای به نا  سبزا  ارائه کرده که بواسطه آن مواد غذایی خانگی به صورت آنال

.فروش می رسند
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:توضیح

www.bazartche.ir پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

139۴:سال تاسیس

اصفهان:محل استقرار

:گروه مخاطب

بازآرتچه:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و هنرمندان خانگی

:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

وش ایجاد یک بازار آنالین برای فر
ر محصو ت هنرمندان ایرانی که د

منزل فعالیت می کنند

:نوع مجموعه

0916-2953267:شماره تماس

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

یقاز در بازآرتچه میتوانید محصو ت دست ساز هنری را از هنرمندان سراسر کشور مشقاهده و در صقورت ن

تولیقدی محصو ت با کیفیتی که توسط دست هنرمندان ایرانی در خانقه و یقا کارگقاه هقای. خرید نمایید

.کوچک ساخته شده اند، همواره با قیمتی مناس ، همراه با کیفیت مطمئن عرضه می گردند

.ارداین مجموعه پتانسیل اشتغال زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را د
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:توضیح

www.atidokht.ir پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

139۴:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

آتی دخت:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و بانوان فعال در زمینه صنایع 
دستی

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

روش پلتفر  آنالین برای ف
کا ی دست ساز بانوان

ایرانی

:نوع مجموعه

......:شماره تماس

غزل رفیع جمال

:شناسه ملی

توانمندسازی

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه توانمندسازی اقشار آسیب پذیر

۴فرصت /چالش

واسطه گری:مدل درآمد

ی دخقت آتقمحصقو ت . آتی دخت یک فروشگاه اینترنتی به منظور ایجاد بازار فروش برای بقانوان اسقت

ریقد هرچقه تالش آتی دخت برای ایجاد امکان خ. دست سازه های ایرانی باکیفیت و قیمت مناس  هستند

ی را نیز ایجاد مطلوب تر برای خریداران خود است به این منظور قابلیت سفارش سازی و تهیه پکیچ کادوی

ندگان نیقز از سویی آتی دخت تما  تالش خود را کرده است تا شرایط مساعد را برای تامین کن. کرده است

.محیا کند و تما  خدمات مناس  را ارائه داده است

.ارداین مجموعه پتانسیل اشتغال زایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را د

رکت شقویژگی اصلی دارد، از آنجایی که پروفایل سازی و عکاسی محصقو ت، توسقط خقود آتی دخت دو 

 قا مطاب قت انجا  می شود، محصولی که مشتری دریافت می کند با محصولی که در سایت دیده اسقت، دقی

یژگقی دومقین و. دارد و اگر مطابق با محصول مندر  در سایت نباشد تا هفت روز می تواند آن را پس بدهد

ل محصقو ت از فیلتر کیفیت و طراحی باید عبور کنند، به همین دلیقرا آتی دخت این است که محصو ت 

 گقذاری سایت دارای طراحی های خا  و کیفیت تضمین شده است و این موضوع باعث می شود تقا قیمت

.محصو ت متفاوت باشد
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ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها. 7-5

شرکت های فناورانه ی ایرانی حوزه نوآوری اجتماعی



:توضیح

www.wikiniki.org پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

ویکی نیکی:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

راهنمای هوشمند نیکوکاری

:نوع مجموعه

021-2٨۴25737:شماره تماس

احسان توسلی زاده

:شناسه ملی

خیریه ها

ارائه خدمات پشتیبان به خیریه هادر حوزه شرکت های فناورانه ی فعال 

5و2فرصت /چالش

کارمزد:مدل درآمد

حــوزه نیاوکــاری و اقــدامات یاــی از جــامع ترین پلتفر  هــای فعــال درویای نیاــی 
ت هـای ایجـاد و انتشـار محتـوا، معرفـی فعالیتـیم ویای نیاـی بـا .استبشردوستانه
د راهنمـای هوشـمن، خیریه ها، سمن ها و کسـب و کارها، سـعی داردخیریننیاوکارانه ی 

. هستندمعهتاثیرگذاری بیشتر در جاباشد، برای تما  کسانی که به دنبالنیاوکاری
: قصد دارد از طریق« ویکی نیکی»

یرین؛ تولیقد خبکارگیری فناوری های نوین و ارائه انواع سرویس های دیجیتالی مورد نیاز موسسات خیریه و 

سقات اطالعقات موسجامعه؛ انتشقار و نشر علم و محتوای حوزه نیکوکاری با توجه به نیازهای روز و آینده 

شقی میقزان اثربخارزیقابی رسقانی کمپین هقای خیریقه؛ اطالع خیریه، به همراه گزارشات عملکردی آن ها؛ 

ایجــاد هم افزایــی، ســبب انجققا  نظرسققنجی ها؛ فعالیققت خیریققه ها بققا طراحققی ابزارهققایی نوآورانققه؛ 
ــه  و ــوآوری در موسســات خیری ــت و ن مســئولیت پذیری، شــفافیت عملاــردی، خالقی

.ودسازمان های مرد  نهاد و در نهایت اثربخشی حداکثری فعالیت های نیاوکارانه ش
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:توضیح

www.asanpardakht.ir اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

13٨٨:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

آپ:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و فروشگاه ها

:خدمت/محصول

سهامی خا 

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

PSPارائه خدمات پرداخت 

:نوع مجموعه

021-٨3333:شماره تماس

10۴6011۴292:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5فرصت /چالش

تبلی ات:مدل درآمد

به عنوان شرکت ارائه دهنقده خقدمات پرداخقت 13٨٨در اردیبهشت سال « آسان پرداخت پرشین»شرکت 

(PSP )تنقوعی این اپلیکیشن خقدمات م. با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تأسیس شد

.ارائه می دهد... مانند خرید شارژ، کارت به کارت، پرداخت قبض، بیمه

ایل بـرای یای از گزینه های این برنامه نیاوکاری است که افراد می توانند در صورت تم

ی از مشـارکت در  آزادی زنـدانیان یاـ. تامین  مالی موسسات خیریه مشارکت نماینـد

.اعمال نیاوکارانه است که اماان آن در این برنامه فراهم شده است
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:توضیح

www.mehrabane.ir پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

مهربانه:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

پلتفر  آنالین برای 
جمع آوری کمک مالی در 

جهت امور خیر

:نوع مجموعه

021-91011091:شماره تماس

:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5و2فرصت /چالش

(درصد7تا 3)کارمزد :مدل درآمد

یکوکقاری، مهربانه یک پلتفر  تامین مالی جمعی است که به جمع آوری حمایت های مالی برای پروژه های ن

 هقای همیشقه پروژه. و امکان تح ق آن هقا را فقراهم می کنقدمی پردازد مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی 

. کنقدمتنوعی در مهربانه وجود دارند که می توانید متناس  با موضوعات مورد عالقه خود، از آن ها حمایقت

ت مهربانه عالوه بر تأمین مالی پروژه های یاد شـده، فرهن  سـازی در زمینـه موضـوعا

.  دانـدرا نیز از مسـئولیت های خـود می… اجتماعی، محیط زیست، اقشار آسیب پذیر و 

وژه همچنین می توان پروژه دلخواه خود را در مهربانه تعریف کرد و پس از تامین مقالی شقدن، مجقری پقر

.موظف است از مراحل انجا  پروژه گزارش بدهد
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:توضیح

..... پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1396:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

شمعدونی:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و زلزله زدگان

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ه افزونه ای برای پرداخت هزینه ب
صورت رند جهت کمک به 

نیازمندان

:نوع مجموعه

.......:شماره تماس

مرعلیزاد

......:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5و2فرصت /چالش

کارمزد:مدل درآمد

قبـل از شمعدونی افزونه ای است برای فروشگاه های اینترنتـی کـه کـاربران می تواننـد
ول هـا جمـع پرداخت تنها با یک کلیک مبلغ صورتحساب را به باال رند کنند؛ این خرده پ

.شده و صر  پروژه هایی می شوند که مرد  انتخاب می کنند
ا باقی آن صرف در واقع این افزونه به مشتری پیشنهاد می کند که مبلغ پرداختی را به هزار تومان رند کند ت

ه غقرب متمرکقز امدادرسقانی زلزلقسقامانه »شمعدونیدر پی زلزله کرمانشاه، استارت آپ. امور خیریه شود

ت مرسوله، ثب: بخش راه اندازی کرد که عبارتند ازرا با هدف رفع مشکل پراکندگی توزیع، در سه« ایران
خقود، اققدا  در نخستین بخش، افراد پس از ارسال کمک های. ثبت نیازمندی و ثبت موقعیت کمپ

و در ن شقه بخش دیگر برای امدادگرها تعبیه شده است تا نیازهای موجقود را ثبقت.به ثبت اقال  می کنند

ت کقه بخقش نیقز مربقوط بقه ثبقت موقعیقت کم  هاسقسومین. موقعیت ج رافیایی آن را مشخص کنند

. ننقدامدادگرها آنها را مشخص می کنند تا افراد بدانند باید به چه بخش هایی کمک هقای خقود را ارسقال ک

ت تقا سرویس دیگر شمعدونی که پس از زلزله غرب کشور راه اندازی شد، درخواست کمک اضقطراری اسق

.امدادگران از آن مطلع شوند
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:توضیح

www.kheiranet.ir پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1396:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

خیرانت:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

پاری پلتفرمی برای جمع س
مالی جهت امور خیر

:نوع مجموعه

021-669۴٨۴16:شماره تماس

محمد مهدی ایزدخواه

:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5و2فرصت /چالش

:مدل درآمد

ایی خیرانت مـی خواهـد جـ. خیرانت محلی است برای انجا  کار خیر به روش اینترنتی
.باشد که در آن بتوان پول مورد نیاز برای انجا  هر کار نیای را فراهم کرد

رای چقه که چه افرادی نیاز به تامین سرمایه دارند، چه میزان نیقاز دارنقد، بقمی دهد خیرانت به شما نشان 

شقما ایقن. شقودکاری نیاز دارند، و قرار است بعد از گردآوری کامل این مبلغ، چگونه مشکل مخاط  حل 

از و بقا ایقن کقار، گرهقیمی کنیقد هستید که بر حس  تمایل از هر یک از نیازهای مطرح شقده حمایقت 

که ای از وقتی این اتفاق افتاد، آرزوی خیرانت هم برآورده شقده اسقت؛ شقما بقه شقب. مشکلی می گشایید

یقک و آنوقت از این قطرات کوچقک،شده اند متصل شده اید که همگی در رفع یک نیاز، همدل هم وطنان 

.مو  بزر  و قدرتمند ایجاد شده است
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:توضیح

www.2nate.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

دونیت:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

خیریه ها، کارآفرینان و هنرمندان

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

:نوع مجموعه

021-2٨۴235٨٨:شماره تماس

:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5فرصت /چالش

کارمزد:مدل درآمد

کقه ه هقایی پروژدون یت یک پلتفر  کراودفاندینگ ایرانی است که در حال حاضقر بقر روی تقامین سقرمایه 

بقی و ایده دونیت در مالکیت شرکت فرآیندهای طرحوب سایت . تاثیرات اجتماعی دارند، تمرکز کرده است

می و فناوری نوین بنیاد علفناوری های سرآوا و صندوق توسعه سرمایه گذاری پردیس است و صندوق بهانه 

کسـب و کارهای و همچنـین راه انـدازی کارگاه هـا .ریاست جمهوری از سهامداران آن می باشند

ایـن فعالیت هایگوناگون با هد  اشتغال اقشار کم درآمد از جمله حوزه های مختلف در 

. گروه است

ارائه خدمات مشاوره، 
بی آماده سازی، میزبانی و بازاریا

پروژه ها، با هدف تأمین مالی از
طریق اینترنت
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:توضیح

www.fundino.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

13٨2:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

فاندینو:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

خیرین و صاحبان ایده

:خدمت/محصول

(قدیمی) استارت آپ 

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

حمایت از امور خیرخواهانه 
و استارت آپ ها

:نوع مجموعه

021-۴2067000:شماره تماس

:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5فرصت /چالش

کارمزد:مدل درآمد

ده فاندینو سامانه ای است که به منظور حمایت از اقدامات خیرخواهانقه و ایقده های خالقانقه راه انقدازی شق

.است

ت های از اعضقای گقروه شقرک( سقهامی خقا )صاحبت امتیاز فاندینو، شرکت مهندسی نر  افزار شق ایق 

زاری فن آوری اطالعات است که با هدف ارایه خدمات مدیریتی، مشاوره، نظارت و عرضه بسته های نر  افق

انجا  یک سامانه فاندینو با روش جمع سپاری مالی، سرمایه الز  برای. تاسیس شده است

عـداد فعالیت خیرخواهانه یا استارت آپی را با اتااء به کمک های معموال  کوچـک امـا در ت

. زیاد تامین می کند
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:توضیح

www.fundoran.com پلتفر  آنالین:فناوری های کلیدی

1396:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

فاندوران:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

افراد صاح  ایده و فعال در زمینه خیریه 

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

دن کمک به تح ق بخشی
ایده های خالقانه

:نوع مجموعه

021-۴10٨7311:شماره تماس

:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5و2فرصت /چالش

(درصد٨تا ۴)کارمزد :مدل درآمد

ول، افرادی که در زمینقه  ی هنقر، فنقاوری، طراحقی محصق. فاندوران یک بستر سرمایه پذیری جمعی است

مپقین و امور اجتماعی و خیریه فعال هستند و ایده های خالقانه دارند، برای پروژه خود در فاندوران کآی تی 

زای پشقتیبانان در ا. طراحی می کنند و شروع به جذب حمایت هقای مقالی از مخاطبقان فانقدوران می کننقد

رمایه از جنبقه های مفیقد سق. دریافت پاداش های مشخص، از کمپین های فعال در فاندوران حمایت می کنند

سقرمایه، پذیری به این شیوه در این است که افراد زیادی در شکل گیری طرح سهیم اند که از نظر جقذب

جـاد فاندوران بـا ای. می رودمشتری و بازار هدف احتمال اجرایی شدن و موف یت طرح به مرات  با تر 

مـه اعضـای کانونی از پشتیبانان وصاحبان ایده های نوآورانه، بستری فراهم می کند تا ه

ایـده های شـما بـه تعـداد . این کانون با کمک هم ایده ها و طرح های خود را اجرا کننـد

د نیـاز زیادی از پشتیبانان نشان داده می شود و با حمایت خرد خرد آن ها، سرمایه ی مور

از طرفـی خـرد جمعـی و نتـایج بحث هـای . شما برای اجرای پـروژه فـراهم می شـود

ز یک پـروژه پشتیبانان، راهنمای خوبی برای تصمیم گیری برای حمایت یا عد  حمایت ا

. است
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:توضیح

www.780.ir USSDاپلیکیشن موبایل و :فناوری های کلیدی

1393:سال تاسیس

تهران:محل استقرار

:گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدیرعامل

:مسائل راهبردی

عمو  مرد  و شرکت ها

:خدمت/محصول

استارت آپ

:حوزه فعالیت

:دانش بنیان

ارائه دهنده سرویس های 
تلفن همراه و پرداخت از 

طریق موبایل

:نوع مجموعه

021-۴٨0317٨0:شماره تماس

:شناسه ملی

خیریه ها

شرکت های فناورانه ی فعال در حوزه ارائه خدمات پشتیبان به خیریه ها

5فرصت /چالش

تبلی ات:مدل درآمد

ت هقیچ برای تما  مشترکین شبکه تلفن همراه در اقصی ن اط ایران بدون پرداخق* 7٨0#سامانه سرویس 

ران دارای خدمات این سامانه قابل استفاده برای همه کقارب. ای و به صورت رایگان فعال استگونه هزینه

.باشدهای بانکی عضو شبکه شتاب مییکی از کارت
ه کمـک بـ)یای از حوزه های کاری این سامانه ارائه خدمات متنوعی مانند امـور خیریـه 

. است... ، کمک به نهادهای خیریه و (آزادی زندانیان
رد و بقا ترین دانش و تخصص بخش های خود، در پی دستیابی به بهترین عملکبه کارگیری هف هشتاد با 

.کیفیت خدمات پرداخت در بستر موبایل و نیز توسعه شبکه پذیرندگی است

#7٨0 *
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شرکت های فناورانه  حوزه ی نوآوری اجتماعی

جمع بندی. 7-6



فناوری های مطرح در شرکت های فناورانه ی حوزه ی نوآوری اجتماعی

سنسورهای هوشمند

ر پردازش صوت و تصوی
و متن

پلتفرم آنالین و
لاپلیکیشن موبای

هوش مصنوعی

ربایتک

چاپ سه بعدی

کالن داده

فناوری 
فضایی فناوری 

یپوشیدن
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به تفکیک فناوری –نوآوری اجتماعی فناورانه ی فعال در زمینه ی شرکت های 

بایلپلتفر  آنالین و اپلیکیشن مو

هوش مصنوعی

فناوری فضایی

رباتیک

سنسورهای هوشمند

فناوری پوشیدنی

ی
عد
سه ب
پ 
چا

کالن داده

رپردازش صوت و تصوی
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فناوری های مطرح در حوزه ی نوآوری اجتماعی به تفکیک حوزه های فعالیت شرکت های فناورانه

تامین نیاز

توانمندسازیبهبود زندگی

خیریه ها

ن موبایلپلتفر  آنالین و اپلیکیش•
فناوری فضایی•
هوش مصنوعی•
رباتیک•
سنسورهای هوشمند•
فناوری پوشیدنی•
چاپ سه بعدی•

کالن داده•
ن موبایلپلتفر  آنالین و اپلیکیش•
هوش مصنوعی•
پردازش صوت و تصویر•

ن موبایلپلتفر  آنالین و اپلیکیش•

ن موبایلپلتفر  آنالین و اپلیکیش•

فناوری های مغفول مانده از استارت آپ های جهانی 
حوزه نوآوری اجتماعی

کالن داده•

هوش •
مصنوعی

سنسورهای •
هوشمند

کالن داده•

بازیافت و •
تصفیه آب

انرژی های •
تجدیدپذیر
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نوآوری اجتماعی در استان های کشورفراوانی استارت آپ های حوزه ی 

یل
ردب
ا

ان
زگ
رم
ه

ان
ست
گل

ان
ست
رد
ک

ی
رق
 ش
ان
یج
ربا
آذ

2%

رز
الب

2%

ی
ضو
ن ر
سا
خرا

5.5%

ان
فه
ص
ا

ان
هر
ت

2.6-1.۴75%

5.5% 2%

2%

2%

2%

2%

قم
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هریک از اجزای زنجیره ی فعالیت هانوآوری اجتماعی در فراوانی استارت آپ های حوزه ی 

تامین نیاز

توانمندسازیبهبود زندگی

خیریه ها

21%

38% 20%

21%
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نوآوری اجتماعی در دسته بندی های اقشار آسیب پذیرفراوانی استارت آپ های حوزه ی 

ازتامین نی

33%

-

11%

11%

45%

معلولین و کم توانان

زندانیان و بی خانمان ها

رزنان و کودکان آسیب پذی

یعیآسیب دیدگان بالیای طب

اقشار کم درآمد، مناطق 
محروم و روستایی

توانمند
سازی

بهبود 
زندگی

جهانایران

مجموع

63%

-

-

-

37%

-

-

31%

-

69%

25%

-

19%

1%

55%

مجموع

19%

13%

22%

18%

28%
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نوآوری اجتماعیدر زمینه ی داخلی فعال  جمع بندی راهکارهای شرکت های فناورانه ی 

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

د استفاده از فناوری های جدی

مانند انرژی تجدیدپذیر،)

ن و رباتیک، بسترهای آنالی

به منظور برطرف کردن...( 

ذیرمشکالت  اقشار آسی  پ

استفاده از فناوری فضایی و هوش مصنوعی جهت
سنجش از دور سوانح طبیعی

ابان و ساخت ربات اسکلت خارجی برای کمک به توان ی
بیماران پاراپژیک

B2G

1
ب پ

ی اولیه اقشار آسی
ن نیازها

تأمی
ذیر

ساخت سنسور برای قرار گرفتن بر روی عصای 
نابینایان و همیاری آن ها در حرکت کردن

فناوری فضایی

هوش مصنوعی

پلتفر  آنالین و 
لاپلیکیشن موبای

B2B

B2C

رباتیک

سنسورهای هوشمند

فناوری پوشیدنی

چاپ  سه بعدی

رانه کمک بسترهای نوین فناو

ر و و اطالعاتی به اعتماد بیشت

ارت ای مشارکت جامعه در امور

ت ی شفافیدر نتیجه)خیریه 

ر بیشتر، اثربخشی بیشت

ها و ها، کاهش واسطهکمک

(مواردی از این دست

B2Cندرخواست کمک اضطراری برای مطلع شدن امدادگرا

B2G

پلتفر  آنالین و 
لاپلیکیشن موبای فرهنگ سازی در زمینه موضوعات اجتماعی، محیط 

زیست، اقشار آسی  پذیر
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نوآوری اجتماعیدر زمینه ی داخلی فعال  جمع بندی راهکارهای شرکت های فناورانه ی 

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

توسعه محصو ت و 

خدمات نوآورانه به منظور 

ارت ای کیفیت زندگی

اد اقشار آسی  پذیر و ایج

رای تجربه بهتر از زندگی ب

آنان

مر با بهینه  کردن ارتباطات برای داشتن ارتباط مست
متخصصین

ازمندایجاد بستر آنالین جهت آموزش و مشاوره افراد نی
B2B

2
ب

ی اقشار آسی
ت زندگ

بهبود کیفی
 پذیر

تولید تجهیزات کامپیوتری ویژه نابینایان

کالن داده

پردازش صوت و تصویر

ریق ارائه اماکن مناس  سازی شده برای معلولین از ط
اپلیکیشن و وب سایت

B2C

B2G

نپردازش متن، گفتار و تصویر جهت رفاه معلولی

پلتفر  آنالین و 
لاپلیکیشن موبای

هوش مصنوعی
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نوآوری اجتماعیدر زمینه ی داخلی فعال  جمع بندی راهکارهای شرکت های فناورانه ی 

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

ها و ارت ای توانمندی

مهارت آموزی با هدف 

افراد بهبود وضعیت اشت ال

از پذیر با استفادهآسی 

فناوری های روز به 

نخصو  بسترهای آنالی

د شده ایجاد پلتفر  آنالین خرید و فروش کا ی تولی
توسط اقشار آسی  پذیر به منظور حذف واسطه ها

بل ایجاد پلتفر  آنالین به منظور معرفی اماکن قا
سکونت روستاها و ترویج فرهنگ روستایی
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یر

ایجاد ش ل های خانگی به منظور اشت ال زنان 
سرپرست خانواده برای کمک به آن ها
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کاهش هزینه و افزایش 

اتی کارایی فرایندهای عملی

خیریه ها و خدمات رسانی 

توسط آن ها

رای ایجاد راهنمای هوشمند از طریق پلتفر  آنالین ب
انجا  امور خیر

ینهوشمندسازی جمع اوری مالی از طریق پلتفر  آنال
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ی به خیری

ت پشتیبان
خدما

ه ها

ت انتشار اطالعات موسسات خیریه، به همراه گزارشا
عملکردی آن ها؛ اطالع رسانی کمپین های خیریه؛ 

ارزیابی میزان اثربخشی فعالیت خیریه ها

لغ افزایش مشارکت جامعه در امور خیر با رند کردن مب
پرداختی
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رانه کمک بسترهای نوین فناو

تر و و اطالعاتی به اعتماد بیش

ارت ای مشارکت جامعه در امور

ت ی شفافیدر نتیجه)خیریه 

ر بیشتر، اثربخشی بیشت

ها و ها، کاهش واسطهکمک

(مواردی از این دست
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