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:)Portfolio( پرتفو
مجموعه یا سبدی از دارایی های مالی  

:)Limited Partner LP( ال پی
شرکای مسئولیت محدود )LP( سرمایه ای را برای سرمایه گذاری در اختیار صندوق ها قرار می دهند.

:)Pre - seed( مرحله پیش بذری
ابتدایی ترین مرحله سرمایه گذاری روی استارت آپ ها

:)Seed( مرحله بذری
سرمایه گذاری برای ادامه رشد استارتاپ پس از مرحله پیش بذری  

:)Angel investor( سرمایه گذار فرشته
سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. سرمایه گذار فرشته به ندرت در مدیریت 

شرکت دخالت می کند.
 

اصطالحات 





بخش اول
معرفی ۱۰۰استارت آپ 
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ـی در ۳ الیــه ســرمایه گذاری،  نهــاد ۱۰۰اســتارت آپ به عنــوان بازیگــر اکوسیســتم کارآفریـن
ـی می کنــد و در رونــد توســعه و بلــوغ اکوسیســتم فعــال  راهبــری و پشــتیبانی نقش آفریـن
اســت. ۱۰۰اســتارت آپ تــالش می کنــد در بــاز طراحــی اکوسیســتم و جانمایــی بازیگــران جدیــد 

ــع شــود.  ــر واق ــن زیســت بوم موث در ای

معرفی
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معرفی
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ــه  ــز اســت و ب ــری و پشــتیبانی غیرمتمرک ــرم ســرمایه گذاری، راهب ــک پلتف 100اســتارت آپ ی
عنــوان بازیگــر جدیــدی در اکوسیســتم کارآفرینــی، تــالش می کنــد تا 3 مســئله  را حل و شــرایط 

کارآفرینــی و رشــد و توســعه اســتارت آپ ها را همــوار کنــد.
ــه اســتارت آپ ها، از  ــزرگ و بنگاه هــای موفــق ب ــرای اتصــال ســرمایه گذاران ب 100اســتارت آپ ب

طریــق شــتاب دهنده ها و ایجــاد هم افرایــی بیــن آن هــا تشــکیل شــده اســت. 
ســرمایه گذاری روی اســتارت آپ ها، بــه ویــژه اســتارت آپ های مراحــل اولیــه، ریســک هایی بــه 
همــراه دارد. ۱۰۰اســتارت آپ بــرای کاهــش ریســک های ایــن کار روی ســبدی از اســتارت آپ ها 
بــذری،  مراحــل  ایــده،  دارای  تیم هــای  روی  ســرمایه گذاری  ایــن  می کنــد.  ســرمایه گذاری 

ــام می شــود. ــد ۲ انج ــد ۱ و ران ــذری، ران پیش ب
ســرمایه گذاری ها از طریــق برگــزاری رویداد هــای تخصصــی، کاروان هــای اســتانی و رویدادهــای 

مجــازی صــورت می گیــرد.

 

مکانیزم کار ۱۰۰استارت آپ
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حوزه های سرمایه گذاری ۱۰۰استارت آپ
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Limited partnership را شــاید بتــوان یـکـی از اصلی تریــن شــرکای تجــاری صندوق هــای 
ســرمایه خطرپذیر دانســت. شــرکای مســئولیت محدود )LP( ســرمایه ای را برای ســرمایه گذاری 
در اختیــار صندوق هــا قــرار می دهنــد و در مقابــل ایــن ســرمایه گذاری، انتظــار دریافــت ســود و 

در برخــی مــوارد دسترســی بــه اطالعــات و معامــالت را در آن هــا دارنــد. 
در حــال حاضــر ۱۰۰اســتارت آپ بــا ۱۰ ســرمایه گذار دارای مســئولیت محــدود همــکاری می کنــد 
ــن  ــدوق تامی ــن صن ــف از محــل ای و ســرمایه گذاری های ۱۰۰اســتارت آپ در رویدادهــای مختل

می گــردد. کــه اســامی آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:

  )LP( مشارکت محدود  

موسسه دانش بنیان برکت

صندوق پژوهش و فناوریستارگان نوآوری داوین
نوآفرین

 

صندوق پژوهش وفناوری
پرشین داروی البرز

صندوق پژوهش و فناوری
استان خراسان رضوی

صندوق پژوهش و فناوری
استان گیالن

صندوق پژوهش و فناوری
استان اصفهان

پیشگامان امین پاسارگاد
)شناسا(

صندوق پژوهش و فناوری
استان یزد

بنیاد برکت
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 مجموعه های هم سرمایه گذار
با توجه به میزان سرمایه گذاری آن ها
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۱۲ مرحله ای که تیم ها برای جذب سرمایه از ۱۰۰استارت آپ باید طی کنند به شرح زیر است:

                                 در درجه اول تیم هـــا باید در ســایت 100اســتارت آپ ثبت نام و مدارک خود 
را ارســال کنند. 

درخواست اولیه: -1

                            پیــچ دک و MVP توســط 100اســتارت آپ بررســی شــده و در صــورت تکمیــل 
مــدارک، جلســه آشــنایی تنظیــم می شــود. 

2- تکمیل مدارک:
                                جلسه  کوتاه 30 دقیقه ای که ماهیت پرسش و پاسخ نداشته و استارت آپ 

فایــل مالــی و پیــچ دک خــود را ارائه می دهد و بعد از جلســه مــورد ارزیابی قرار می گیرد. 
3-جلسه آشنایی:  

                              جلســه پرســش و پاســخ ۶۰ دقیقــه ای کــه  MVP، تعــداد کاربــران و حجــم 
فــروش بررســی شــده و شــرایط کســب وکار مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد.

۴- جلسه بیزینس:

۵- جلسه مالی:                         هدف این جلسه بررسی دقیق تر و صحت سنجی آمار و ارقام فایل مالی است. 

جلسه فنی:                       متخصصین، محصول استارت آپ  را از بعد فنی مورد بررسی قرار می دهند. -۶

مراحل جذب سرمایه از ۱۰۰استارت آپ
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                                        بــا توجــه بــه شــرایط اســتارت آپ و بــا بــه کارگیــری یکــی از چهــار روش  
»کارتامتیــازی،ضرایــب،جریانهــاینقــدتنزیــلشــده)DCF(یــابرکــس«، ارزش  گــذاری تیــم انجــام 

می شــود.

جلسه ارزش گذاری: -۷

۸- رویداد:                 تیم ها در رویداد شرکت می کنند و پیچ دک خود را برای داوران ارائه می دهند.
۹- جلسه داوری:                         داوران فرم داوری را تکمیل کرده و به تیم ها امتیاز می دهند.

                                        ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری روی تیم هــا تصمیم گیــری 
می کننــد. 

۱۰-  کمیته سرمایه گذاری:
ــرارداد  ــن، ســرمایه گذاران و ســرمایه گذاران پیشــین، ق ــم   کارآفری ــا حضــور تی                         ب

بســته می شــود. 
۱۱- عقد قرارداد:

                                    تیم ها در پرتفو ۱۰۰اســتارات آپ عضو می شــوند، ســرمایه دریافت کرده 
و بــرای آن هــا راهبــر تعیین می شــود.  

۱۲-عضویت در پرتفو:

مراحل جذب سرمایه از ۱۰۰استارت آپ





بخش دوم
گزارش عملکرد سال۱۴۰۰ 
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خالصه عملکرد در سال ۱۴۰۰

در ســال گذشــته، 7 رویــداد کــه 2 کاروان اســتانی در اســــتان های ایــام و سیستان و بلوچســـــتان و 
۵ رویـــداد تخصصـــی در حوزه هــای ادتـــک، هوش مصنوعی، بالکچیـــن، فین تک و اینترنت اشـــــیا 
بود، توســـــط 100اســــتارت آپ برگــــــزار شــــد. در ایــــن رویداد هــــا 38 تیــم به پرتفــــــو 100استارت آپ 
اضافه شدند. حجــــم ســــرمایه گزاری در ســــال 1۴00، 1۴۰/80۴/1۶0/000 ریال بود و 38 قرارداد بسته شد.
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تعداد تیم های پرتفو ۱۰۰استارت آپ
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تیم هایی که در سال۱۴۰۰
به پرتفو ۱۰۰استارت آپ اضافه شدند

ویراویراست

پویشپیشتازی

خنکسازیپسیو
دامداریهایصنعتی

خونهیدوم

ویرالند)کوئیزینو(

تکبی

بردباز

باکالس
)مشاورروم(

پارسیدوز

ADOILجاذب

دروا

باربد

سیآرام24

تکداد

بادبادکَاپ

کیدبوک

فینکسگیمز

گروهسوپرایز

روبهراه

خانوادهتوانمند
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تیم هایی که در سال۱۴۰۰
به پرتفو ۱۰۰استارت آپ اضافه شدند

بوتیک

دهکدهشادی

مدتاک

اینیفایآکادمیکایاک

قرآنبرایکودکان

دوسل

آبکشت

سازوبرگ

تراولگرام

چکپوینت

آلگاپرو

دانشیار

کوشکهنر پیکسمر

بالکچینبلورین

فوتفنت سلوا
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سطح )Stages( تیم هایی که در سال ۱۴۰۰
به پرتفو اضافه شدند 

تیم هایــی کــه در رویداد هــای ۱۰۰اســتارت آپ شــرکت می کننــد در ســطوح مختلفــی فعالیــت دارنــد. 
تیم هــای پرتفــو در ســه دســته ی پیش بــذری، بــذری و رانــد۱ تقســیم می شــوند. در ایــن نمــودار ســطح 

تیم هایــی کــه ســال ۱۴۰۰ بــه پرتفــو اضافــه شــدند، نشــان داده  شــده اســت.

رویداد ادتک

کاروان استانی ایالم
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 در هر کدام از رویدادهای سال 1400
چند میلیارد ریال سرمایه گذاری شد؟

۱۰۰اســتارت آپ در ســال۱۴۰۰، ۷ رویــداد برگــزار کــرد. ۵ رویــداد در قالــب ســکوی پرتــاب و ۲ رویــداد در 
قالــب کاروان اســتانی. در ایــن نمــودار میــزان ســرمایه گذاری نهایــی در هــر یــک از ایــن رویداد ها نشــان 

داده شــده اســت.

رویداد اینترنت اشیاء

رویداد ادتک

رویداد بالکچین

کاروان استانی ایالم

رویداد فینتک

کاروان استانی
سیستان و بلوچستان

رویداد هوش مصنوعی
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توزیع جغرافیایی تیم های پرتفو در سال ۱۴۰۰

اصفهان ۱۱
تهران ۸

یزد ۶
سیستان و بلوچستان ۴

فارس ۲
گیان ۲

خراسان رضوی ۲
اهواز ۱

کردستان ۱
زنجان ۱

تیم هــای پرتفــو ۱۰۰اســتارت آپ از اســتان های مختلفــی هســتند. در ایــن نمــودار نشــان داده شــده که 
در ســال ۱۴۰۰ از هــر اســتان، چنــد تیــم بــه پرتفــو ۱۰۰اســتارت آپ اضافــه شــده اســت. همان طــور کــه 

مشــاهده می شــود بیشــترین تعــداد تیم هــا از اســتان اصفهــان هســتند.
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  نگاهی به سال ۱۴۰۰





بخش سوم
وضعیت فعلی ۱۰۰استارت آپ

از شروع فعالیت تا پایان سال ۱۴۰۰
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مجموع تعهد سرمایه گذاری  در قراردادها )ریال(

۲۷۲ /۴۹۱ /۶۰۰ /۰۰۰

مجموع سرمایه ی پرداخت شده )ریال(

1۴8 /101 /8۵۰ /۰۰۰
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سطح )Stages( کل تیم های پرتفو

در این نمودار سطح تیم های پرتفو ۱۰۰استارت آپ از شروع تا پایان سال ۱۴۰۰  آمده است.
اکثر تیم ها در مرحله بذری هستند.
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6.56.5

تعداد هم سرمایه گذاران و میزان حجم سرمایه گذاری ها   

۳۲تعداد کل هم سرمایه گذاران حقوقی:
میلیونریال158,512.5میزانحجمسرمایهگذاری:

۴۰تعداد کل هم سرمایه گذاران:
میلیونریالمیزانحجمهمسرمایهگذاریها: ۱۶۵,00۶

۸تعداد کل هم سرمایه گذاران حقیقی:
میلیونریال۶,۴۹۴میزانحجمسرمایهگذاری:
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میزان مشارکت هر مجموعه هم سرمایه گذار

۱۰۰استارت آپ برای سرمایه گذاری، با مجموعه های مختلفی همکاری می کند.
در این نمودار نام هر مجموعه هم سرمایه گذار و میزان مشارکت آن آورده شده است.
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درصد مشارکت هر یک از ال پی ها در صندوق ۱۰۰استارت آپ    

همان طــور کــه در بخش اول گــزارش توضیح داده 
مشــارکت کننده  تعــدادی  شــد، ۱۰۰اســتارت آپ 
محــدود )LP( دارد کــه در ایــن نمــودار عنــوان و 
میزان مشــارکت آن ها در صندوق ۱۰۰اســتارت آپ 

آورده شــده  اســت. 
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هر هم سرمایه گذار روی چند تیم سرمایه گذاری کرده  است؟

 هــر یــک از مجموعه هــای هم ســرمایه گذار بــا بررســی تیم هــا تصمیــم می گیرنــد روی کــدام از 
آن هــا ســرمایه گذاری کننــد. ایــن نمــودار نشــان می دهــد هــر هم ســرمایه گذار روی چنــد تیــم 

ســرمایه گذاری کــرده اســت.
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میزان سرمایه گذاری هر هم سرمایه گذار )سرمایه گذار فرشته( 

بــا تعــدادی ســرمایه گذار فرشــته  ۱۰۰اســتارت آپ 
همــکاری می کنــد. ایــن نمــودار میــزان ســرمایه گذاری 
هــر ســرمایه گذر فرشــته را بــه میلیــون ریــال نشــان 

می دهــد.
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تعداد طرح های دریافتی به تفکیک استان

ــرای  قبــل از برگــزاری هــر رویــداد، تیم هــای زیــادی از اســتان های مختلــف طرح هــای خــود را ب
شــرکت در رویــداد ارســال می کننــد. ایــن نمــودار نشــان دهنده تعــداد طرح هــای ارســالی از هــر 

اســتان اســت.   
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تعداد طرح های دریافتی به تفکیک حوزه فعالیت

ایــن نمــودار نشــان  می دهــد طرح هــای ارســال شــده 
توســط تیم هــای متقاضــی ثبت نــام در رویدادهــا، در 

ــد. چــه حوزه هایــی بوده ان
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۴ دلیل اصلی دالیل رد صالحیت طرح های دریافتی

مورد قبول نبودن اعضای تیم

مورد  قبول نبودن سرمایه یا ارزش گذاری

عدم سازگاری پرسونای تیم با رویداد

کامل نبودن مدارک ارسالی

1
۲
۳
۴
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معرفی مختصر تیم های پرتفو

بوتیک پلتفرمیبرایخریدازفروشگاههایخریدپوشاک۱

تک بی هوشمندسازیساختمانبدوننیازبههابمرکزی۲

دروا نرمافزارتوانمندسازیزناندرمراقبتهایپزشکیوبهداشتی۳

ویراویراست سامانهاییبرایتایپوویراستاریمتنوزبانفارسی۴

دهکده شادی بازی،آموزشزبانانگلیسیبرایکودکان2تا۶سال۵

قرآن برای کودکان محصولیکودکانهمبتنیبرآیاتقرآنباسهزبان۶

سلوا فروشگاهمحصوالتسالموروستایی۷

دانشیار سیستمجامعآموزشمجازی۸

تراول گرام تولیدمحتوایگردشگری،فروشواجارهتجهیزاتسفروکمپینگ۹

تکداد پلتفرمیبرایمشاورهومجریحقوقیکسبوکارها۱۰

باکالس آموزشمجازیدربسترسامانههایهوشمندآفالینوآنالین۱۱

دوسل  پلتفرمبرقراریارتباطبینموزیسینها۱۲

باربد داشبوردمدیریتیبررسیاطالعاتشرکتهاوکسبوکارها۱۳

پویش پیشتازی بسترهوشمندارائهفرصتهایاقتصادیبارویکردمهارتآموزیعملی۱۴
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معرفی مختصر تیم های پرتفو

کیدبوک پلتفرمکتابکودکشنیداری،دیداریوخواندنی۱۵

فنیکس گیمز تولیدبازیاکشن۱۶

crm24 نرمافزارجامعمدیریتیوارتباطبامشتریمبتنیبرپردازشابری۱۷

بادبادک اپ تقویتمهارتهاییادگیریباارائهبازیهایمرتبطاندرویدی۱۸

طرح آبکشت ۱۹DWCتولیدمحصوالتساالدیبرگدارباروش

سوپرایز انجامکلیهامورمجازخدماتی۲۰

بردباز تولیدکنندهبازیرومیزی۲۱

خنک سازی پسیو خنکسازیپسیودامداریهایصنعتیارزانوموثر۲۲

پارسی دوز  مرجعفروشآنالینلوازمخیاطیوالگوهایدوخت۲۳

روبراه ایجادسرگرمیوگردشگریتجربهگرا۲۴

کوئیزینو تولیدوطراحیواجرایبازی۲۵

ADOIL بالشتکجاذبنفتخاموروغنازسطحآبوپساب۲۶

فوت فنت اپلیکیشنفوتبالفانتزی۲۷

خونه دوم عرضهدورههایآموزشیباکیفیتبرایکودکان۵تا8سال۲۸
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معرفی مختصر تیم های پرتفو

خانواده توانمند آموزشمجازیکودکاناستثناییوخانوادهآنانبرپایهوب۲۹

آلگاپرو طراحیوساختتجهیزاتپرورشورفعآلودگیمحیطهایآبی۳۰

چک پوینت بازیسازیبرپلتفرمموبایلوویندوز۳۱

کوشک هنر استودیویموسیقیاییالیورومهمزمانیرکوردموسیقیازچندنفر۳۲

ساز و برگ ساختپرینترسهبعدی۳۳

مدتاک پلتفرمآموزشمجازیومدیریتکالس۳۴

آکادمی کایاک آموزشکارآفرینیبهکودکان۵تا۱۲سال۳۵

پیکسمر راند دوم ثبتآنالینعکاسوفیلمبردار۳۶

بالکچین بلورین ۳۷onchainارائهونمایشاطالعات

اینیفای پلتفرمایجادفروشگاهآنالینتوسطصاحبانکسبوکارهادرشبکههایاجتماعی۳۸

هوما دستگاهمبدلتلویزیونهایعادیبهتلویزیونهایهوشمنداندرویدی۳۹

مدوپد اسبابواثاثیه،رختولباس،دفترودستک،هدیهوکادو۴۰

فن آسا قاشقهوشمندضدلرزش۴۱

جعبه قرص جعبهقرصهوشمند۴۲
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معرفی مختصر تیم های پرتفو

دکتر موتوری تعمیراتموتورسیکلتدربمنزل۴۳

پرتو کمکیارعادتماهانهیبانوان۴۴

پیکسمر ثبتآنالینعکاسوفیلمبردار۴۵

دوزلی بوک کتابداستاناختصاصیکودکشما۴۶

ماهی دریا خریدبیواسطهیماهیومیگوازبندرعباس۴۷

وایتال تریسر ۴۸Thefirstpersonalizedmedicinesmartwatch

کمپرسور تولیدکمپرسورهایبدونروغنوبدونصدا۴۹

سمف کیدز پلتفرمخریداسباببازیکودک)روشیسنجیدهتر(۵۰

اسپیکا اپلیکیشنآموزشصوتیوتصویریدرموضوعاتمتنوع۵۱

اکیتویا محلولاکتیویامادهاییخوراکیافزایشدهندهعمرنگهداریمیوهوسبزیجات۵۲

چمدون دستگاهارائهدهندهمحتوادرحملنقلعمومی۵۳

تیمتبلیغاتیاستودیوپرتو/طراحیگرافیکیساختتیزروموشن۵۴ تیلدا )استودیوپرتو(

Dtg اسبابواثاثیه،رختولباس،دفترودستک،هدیهوکادو۵۵

ویلرنو پلتفرمآموزشزبانهایبینالمللیباروشجذابوکاربردیواستاندارد۵۶
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معرفی مختصر تیم های پرتفو

نورولند )بهین یاد( اپلیکیشنشناسایینقاطضعفکودکاندریادگیریباکمکبازیهایرایانهای۵۷

قلنج ساختبازی۵۸

آن آموز  پلتفرمبرگزاریوبیناروآموزشدرکاروزندگی۵۹

تریدهاب پلتفرمویژهتریدرهایکریپتویی۶۰

استودیو دیاکو ساختبازیهاییمتناسبباذائقهکاربرداخلیبهمنظورایجاددرآمدودرگیرکردنبازیکنهایایرانی۶۱

پروفایل سنتر نسلجدیدمشاورهتحصیلیشغلی،استعدادیابیوانطباقهوشمند،موردتأییدمرکزاطالعاتمشاغل۶۲

ویدابیا پلتفرمآنالینترجمهوصداگذاریویدیوبهزبانفارسی۶۳

میدوپیا طراحیوساختبازیبانگاههنریجهتانتشاردربازارهایداخلیوخارجی۶۴

حامی باش پلتفرمجذبحمایتمالیمستمربراساسمفهومتامینمالیجمعی۶۵

تصحیح دید تقویتبیناییبیمارانچشمیباتکنولوژیواقعیتمجازی۶۶

متدیتا جمعآوریوتحلیلدادههایشبکههایاجتماعیبرحسبنیازهحاکمیت،محققینعلوماجتماعیوصنعت۶۷

نشریار پلتفرمتولیدوچاپمحتوایقابلانتشار۶۸



۱۰۰استارت آپی شو، باهم سدها رو می شکنیم.






