
گـزارش سـکوی پـرتاب
هـوش مصنوعـی
100استارتآپ
شهریور 1400









نهاد100استارتآپ
همکار سرمایه گذاری با مسئولیت محدود

داستانرویداد
سرمایهگذارانرویداد
گزارشسرمایهگذاری

همراهانرویداد
حامیان



6

ـیدر3 ـیفصــلجدیــداکوسیســتمکارآفریـن نهــاد100اســتارتآپبعنــوانبازیگــراصـل
الیــهســرمایهگذاری،راهبــریوپشــتیبانینقــشآفرینــیمیکنــدورونــدتوســعهوبلــوغ
اکوسیســتمراجهتدهــیمینمایــد،بازطراحــیاکوسیســتموجانمایــیبازیگــرانوافــراد
ــهشــاخصههایایــنگــذارزیســتبومیســتکــه100 ــومازجمل جدیــددرایــنزیســتب

اســتارتآپتــاشمیکنــددرایــنتغییــراتموثــرواقــعشــود.

نهاد100استارتآپ
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همکارسرمایهگذاریبامسئولیتمحدود

ــامســئولیتمحــدود ــا11ســرمایهگــذارب درحــالحاضــر100اســتارتآپدارایتوافــقب
)LimitedPartner-LP(میباشــدوســرمایهگذاریهای100اســتارتآپدررویدادهــای
مختلــفازمحــلایــنصنــدوقتأمیــنمیگــرددکــهاســامیآنهــابــهشــرحزیــراســت:

باحمایتویژهوزارتارتباطاتوفناوریاطاعات

موسسهدانشبنیانبرکت
ستادتوسعهفناوریهای

اقتصاددیجیتالوهوشنمدسازی
)معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری(

صندوقنوآوریوشکوفایی

صندوقپژوهشوفناوری
استانگیان

صندوقپژوهشوفناوری
نوآفرین

موسسهیصندوق
پژوهشوفناوری
پرشیندارویالبرز

پیشگامانامینپاسارگاد
)شناسا(

صندوقپژوهشوفناوری
استاناصفهان

صندوقپژوهشوفناوری
استانیزد

صندوقپژوهشوفناوری
استانخراسانرضوی

بنیادبرکت

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان فناوری اطالعات ایران
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درایــنرویــداد۱۰تیــمبــهصــورت
حضــوریبــهارائــهکســبوکارخــود
داوران و ســرمایهگذاران بــرای
نهایــتتیمهــای پرداختنــدودر
دیدبانــو، مهــدا، ویراویراســت،
نظــر ایبگــوتوانســتند آرکپچــاو
کننــد. جلــب را ســرمایهگذاران
ویراویراســتکــهاولیــنتیــم
یــک بــود، رویــداد ایــن برگزیــده
و تایــپ هوشــمند ســامانه
ویراســتاریآنایــنمتــنفارســی
ــق ــارموف ــرایدومینب ــهب اســتک
بهجذبســرمایهاز۱۰۰اســتارتآپ

شــد.
4تیــمدیگــرهــریــکبهترتیبدر
زمینــهبازارهــایمالــی،دوربینهــای
مــداربســته،محافظــتبــاتوارائه
ــدو ــتمیکنن ــودروفعالی ــهخ بیم
ــرهــوش کسبوکارشــانمبتنــیب

مصنوعــیاســت.
ــه دررویــدادهــوشمصنوعــیب
موفــق  اگزیــت  اولیــن  مناســبت
۱۰۰اســتارتاپازیـکـیازتیمهــای
پرتفــویخــود،ســید رضــا ســجادی 

اســتارتاپ ایــن هم بنیانگــذار
ــرای ــاراب داســتانکســبوکارهوم
کــرد. تعریــف رویــداد حاضریــن
اســتارتاپهومــایکــیازتیمهــای
پرتفــوی۱۰۰اســتارتاپاســتکــه
ســرمایه جــذب بــا 99 فروردیــن 
عضــویازخانــواده۱۰۰اســتارتاپ
شــدواواخــرهمــانســالاســنوا
درخواســتخریــدســهامهومــارا
مطــرحکــرد.حــاالپــسازچنــدمــاه
مذاکــره،۱۰۰اســتارتاپبــاموفقیــت
ازهومــااگزیــتکــردهاســت.

ـیکوتاهتــراز هومــادرمــدتزماـن
ــود ــردهب ــهپیشبینــیک ــزیک چی
توانســتبــهشــاخصهایکلیــدی
عملکــردش)KPI(دســتپیــداکنــد.

مدیرعامــل  ســدیفی،  علــی  
ــه ــکب ــنتبری ــتارت آپضم 100اس
تیــمهومــاعنــوانکــرد:هومــاچیــز
شــگفتانگیزینیســت؛ایــنتیــم
مثــلهمــهبچههــایاکوسیســتم
اســتارتاپیتاشکردندوبارهازمین
خوردندامادوبارهایســتادندوباتمام
قــوابــهمسیرشــانادامــهدادنــد.

داستانرویداد
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داستانرویداد

عنــوان تحــت ـی پنـل رویــداد ایــن حاشــیه در 
ــار  ــامدیریــتعم ــده«ب ــران، هــوش مصنوعــی، آین »ای
و همتــک شــتابدهنده همبنیانگــذار جاللی منــش، 
جمعــیازفعــاالنایــنحــوزهبرگــزارشــد.امیــد حاتمــی 
دکتــرایریاضــیدانشــگاهکمبریــج،ســیدمهدی خلیــق 
ایمــان  همتــک، شــتابدهنده همبنیانگــذار رضــوی
ظهوریــان سرپرســتتیــمتحقیقاتــیدیدهبــانهــوش
مصنوعــیوحامــد اجاقــی عضــوارشــدتیــمتحقیقاتــی
دیدهبــانهــوشمصنوعــیازمهمانــانایــنپنــلبودنــد.
ایمــان ظهوریــانبااشــارهبهمطالعــاتصورتگرفته
ــرد:درســال2016 ــوانک درحــوزههــوشمصنوعــیعن
اســتفادهازفناوریهــایهــوشمصنوعــیرقمــیبالــغ
بــر7/643 میلیــون دالربــودهوپیشبینــیمیشــدتــا
ســال2025ایــنرقــمبــه 8/36 میلیــارد دالر برســد.امــا
بــاگــذرزمــانومشــاهداتجدیــدپیشبینــیمیشــود
ایــنرقــمتــاســال2025بــه100 میلیــارد دالرهمبرســد.
ظهوریــانپردرآمدتریــنفعالیتهایهوشمصنوعیرا

درزمینههــایبهبــودعملکــردکســبوکارهایمبتنــیبــر
الگوریتــم،اطاعــاتوطبقهبنــدیآنهــابــرایبیمــاران
وتعمیــر،نگهــداریوتوزیــعمحتــوادرشــبکههای

مجــازیبرشــمرد.
حامــد اجاقــیبــااشــارهبــهلــزومبازتعریــفمفاهیــم
ــرایتولیــد ــازارونیازهــایآنب ــاادبیــاتب متناســبب
وعرضــهمحصــولاظهــارداشــت:اکوسیســتمهــوش
مصنوعیدرایرانیکاکوسیســتمنوپااســت؛بنابراین
ایدههــایکوچــکدرچنیــنشــرایطیمیتوانــدراهگشــا
باشــد.ایدههــایبــزرگبــهدلیــلعــدمتطابــقهزینــهو
فایــده،اجــازهبــروزوظهورپیدانمیکنندواینچالشــی
اســتکهدرتماماکوسیســتمهاوجوددارد؛امادراین
حوزهبیشــتراحســاسمیشــود.اجاقیهمچنیندرباره
تصــورجامعــهوانتظــاریکــهازهــوشمصنوعــیدارند،
ــهنحــوی گفــت:رســانههاوجامعــهذهنیــتمــاراب
شــکلدادهانــدکــهبــاشــنیدنلفــظهــوشمصنوعــی
ـیبــرایمــاتداـعـیمیشــود. یــکمفهــومانقاـب
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رامــابایــدبدانیــمکــهایــنتصــوری
بــرای میتوانــد و اســت اشــتباه
اکوسیســتمصدماتــیرابــههمــراه

داشــتهباشــد.
ســید مهــدی خلیــق رضــویکــه
ــنوازانگلســتان ــهصــورتآنای ب
ــاره درایــنپنــلحضــورداشــتدرب
نقــشوتاثیــرهــوشمصنوعــیدر

کســبوکارهاعنــوانکــرد:
مصنوعــــی هـــوش ظرفیتهــای
3 کمــک شــایانبــهکســبوکارها

میکنــدکــهعبارتنــداز:
مقیاسپذیــرشــدنودردســترس
خدمــات، گرفتــن قــرار همــگان
کاهــشهزینــهوافزایــشکیفیت.
اوهمچنینکاربردهوشمصنوعی
حــوزه 3 در را ســامت حــوزه در
گســترشزیرســاختوپیشــگیری،
ــوان ــانعن ــادرم تشــخیصونهایت
کــردوافــزود:درحــالحاضــرمــادر
ایــرانپیشــرفتمناســبیدرزمینــه
گســترشزیرســاختداشــتیمامــا
درحوزههــایدیگــرنیــازبــهتــاش

وفعالیــتبیشــتریداریــم.

ــو ــنگفتگ ــیدرای ــر حاتم دکت
بیشــتربــهبحــثتجربــهوکاربــرد
مصنوـعـی هــوش از اســتفاده
ماننــد مختلــف زمینههــای در
گردشــگریوحوزههــایفــروشدر

بــازارپرداخــت.
جاللی منــش  عمــار  همچیــن 
همبنیانگـــذارشــتابدهندههمتــک
طــرح و اجــرا مدیریــت، ضمــن
ــاننکاتــیتکمیلــی ــهبی بحــث،ب
دربــارهوضعیــتهــوشمصنوعــی

درایــرانپرداخــت.
ــانایــنگفتگــوفرصتــی درپای
از تعــدادی کــه شــد فراهــم
حاضریــنســواالتیرامطــرحکــرده
ومیهمانــانپاســخآنهــارادادند.
ســکویپرتــابهوشمصنوعی
توســطمجموعــه 100اســتارتاپ و 
صنــدوق ســرمایه گذاری جســورانه 
پارتیــانبرگزارشــدوشــتابدهنده 
ســرمایه گذاری  شــرکت  هــاب،

داستانرویداد
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داستانرویداد

ــوآوری اصفهــان،مجموعــه شناســا  ــه ن هدهــد،خان
از ابری)همــا( ـی  منصوـع هــوش  مجموعــه  و

ســرمایهگذارانحاضــردرایــنرویــدادبودنــد.
مالــی  اطالعــات  پــردازش  شــرکت  همچنیــن 
ـی پــارت، پــارت،مرکــز تحقیقــات هــوش مصنوـع
شــتابدهنده همتکو شــتابدهنده بین المللــی آران
هــمبــهعنــوانحامــیدراینرویدادحضورداشــتند.
ســجاد بیگدلــوکارشــناساجرایــیمرکــزتحقیقات
ایــن معرـفـی ضمــن در پــارت مصنوـعـی هــوش
بزرگتریــن ایــنمجموعــه کــرد: عنــوان مجموعــه
شــرکتدانشبنیانمالیدرکشــورازلحاظســرمایه
انســانیودارایبیشــترینسرمایهانسانیمتخصص
هــوشمصنوعــیدرکشــوراســت.همچنیــنمرکــز
تحقیقــاتهــوشمصنوعــیپــارتدارایقویتریــن
زیرســاختهایپردازشــیدرکشــوراســتکــهدردو

ــهمحصــوالتتجــاریوفعالیتهــایترویجــی زمین
کارمیکنــد.

ســکویپرتــابهــوشمصنوعــیســومین رویــداد 
کــه بــود ســرمایه گذاری تخصصــی100اســتارتاپ
ماننــدســایررویدادهایــیکــهتوســطایــنمجموعــه
برگــزارمیشــود،عاوهبــرســرمایهگذاری،مشــاوره
ــزصــورت ــمنی ــرتی ــازه ــانی ــریمتناســبب وراهب

گرفــت.
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داستانرویداد

طرحهای
دریافتشده
80

تیمبرگزیده
برایسرمایهگذاری

5

4/8میلیاردتومان
حجمسرمایهگذاری

تیمهای10
حاضردرداوری
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سرمایهگذارانرویداد

درایــنرویــدادمجموعــا4.8میلیــاردتومــانتوســطشــشمجموعــه100اســتارتآپ،پارتیــان،شناســا،
اجوتــک،مجموعــهمدیریــتثــروتســتارگانوموسســهدانشبنیــانبرکــتســرمایهگذاریشــد.

سرمایه گذاران

100استارتآپ موسسهدانشبنیان
برکت

اجوتک

پارتیان

مدیریتثروت
ستارگان

پیشگامانامین
سرمایهپاسارگاد
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گزارشسرمایهگذاری

استفادهازسیستمتماماخودکاردرکنارروشآماریبرایرسیدنبهسودپایداردربازارهایمالیمهدا

1550

سامانههوشمندتایپوویراستاریآناینمتنفارسیویراویراست

1500

سرویسمحافظباتازوبسایتهاوکسبوکارهایآناینآرکپچا

300

درایــنرویــدادســرمایهگــذاری5تیــمموفــقبــهجــذبســرمایهشــدندکــهدرادامــهتیمهــاومیــزان
ســرمایهجــذبشــدهبــهمیلیونتومــانارائــهشــدهاســت.

ایبگو

450

ارائهبیمهخودرو،دریافتحقبیمهمتناسبباریسکبروزتصادف

دیدبانو

1000

افزایشبهرهوریوکاهشهزینهپردازشتصویردوربینهایمداربستهبااستفادهازهوشمصنوعی
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همراهانرویداد

دررویــدادســکویپرتــابهــوشمصنوعــی،100اســتارتآپازحضــورعزیزانــیبهرهمنــدشــدکــه
حضــورهــریــکازآنــاندرایــنرویــدادفرصــتگرانبهایــیبــرای100اســتارتآپبــود.

جنابآقایمهندس
محمد میالنی

جنابآقایدکتر
میثم علیزاده

جنابآقایمهندس
محمدرضا علمی فرد

سرکارخانمدکتر
میترا  معصومی

جنابآقایمهندس
محمدمهدی ساالری

جنابآقایمهندس
حمیدرضا سلطانعلی زاده

جنابآقایدکتر
محمدبشیر صدیقی

سرکارخانممهندس
مریم محمدی

جنابآقایمهندس
سیدعلی میرخاندوزی
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حامیان

درایــنرویــداد100اســتارتآپتوفیــقهمراهــیبــامجموعههــایمختلفــیراداشــتکــهتجربــه
ارزشــمندیرابرایــشرقــمزد.

آفرینش ُهدُهد
صندوق سرمایه گذاری 

هابجسورانه پارتیان

شرکت پردازش
اطالعات مالی پارت

صندوق پژوهش و 
مرکز تحقیقاتشناسافناوری اصفهان

هوش مصنوعی پارت

اجوتک صندوق پژوهش و همتک
تریگ آپفناوری خراسان رضوی




