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با هم به فردا نزدیکیم



آنابیز

آنابیـــز اولیـــن پلتفــرم آزمایشــگاه های 
علمــی و صنعتــی ایــران اســــت کــــه 

آزمایشــــگاه های  معتربتریــــن  آن،  در 
نظیــر  گوناگــون  حوزه هــای  در  کشــــور 

فنــاوری،  زیســت  متالــورژی،  شــیمی، 
صنایــع غذائــی و ...  خدمــات، آنالیــز هــا 

در  و  کــرده  را معرفــی  خــود  تجهیــزات  و 
ــن  ــان ای ــن متقاضی ــفارش آنالی ــرض س مع

دانشــگاهیان،  جامعــه  شــامل  خدمــات 
ــان و حتــی عمــوم مــردم  صنعتگــران، بازرگان

می دهنــد. قــرار 





اسنیدز  پلتفرم مشاوره آنالین 
تحصیلی دانشجویان است که 

هدف آن  رفع نیازهای تحصیلی 
دانشجویان با استفاده از  شبکه ی 

افراد مجرب و تحصیل کرده 
می باشد. 

اسنیدز





اُتیچر

آنالیــــن  آمــــوزش  بســــر  اُتیچــــر 
اســـاتید  توســـط  خارجــی  زبان هــــای 

داخلی و خارجی اســــت. زبــــان آموزانــــی 
کــــه می خواهنــــد مکالـمـــه ی خــــود را 

آزمون هــــای  بــــرای  یــــا  کننــــد  تقویــــت 
آیلتــس و تافــل آمــاده شــوند، می تواننــد 
بهره منــــد شــــوند. اٌتیچــــر  از کالس هــــای 





این سبک

فــروش  و  خریــد  پلتفــرم  ســبک،  ایــن 
احیــای  رویکــرد  بــا  دست ســاز  صنایــع 

و  ایــران  بومــی  نواحــی  دســتی  صنایــع 
بســری بــرای معرفــی صنعتگــران خــالق

است.





بی پار ک

بــی پــــارک بــــه افــــراد کمــــک می کنــــد 
در حداقــــل زمــــان ممکــن جــای پــارک 

مناســــب را بــــا حداقــــل هزینــــه بیابنــــد، 
جریمـــه نشـــوند، مطمئـن حرکـــت کننـد 

و اسرســـی از نداشتـــن جـــای پـــارک، دیـــر 
رســــیدن و ... نداشــــته باشــــند.





درخــت کاری  پلتفــرم  یــک  تریــژر 
تکنولــوژی بالک چیــن  بــر  مبتنــی 

مشــوق های  ارائــه  بــا  کــه  اســت 
گروه هــای  غیرمــادی،  و  مــادی 

بــه  ترغیــب  را  جامعــه  مختلــف 
تغییــرات  بــا  مقابلــه  در  مشــارکت 

اصلــی  کاربــران  می کنــد.  اقلیمــی 
ایــن پلتفــرم افــراد و کســب وکارهایی 

هســتند کــه بــا تامیــن مالــی پروژه هــای 
کوچــک درخــت کاری در جوامــع محلــی 

اجتماعــی  و  محیط زیســتی  اقــدام  از 
کنــار  در  می شــوند.  منتفــع  خــود 

ــا دریافــت  مشــوق های غیرمــادی، افــراد ب
ــه و قابــل  یــک اعتبــار محیط زیســتی رمزپای

ســود  دارد،  نــام  اکســیژن  کــه   فــروش 
بــا درآمــد  انتفــاع کســب وکارها  می برنــد و 

حاصــل از فــروش بیشــر بــه کمــک راهــکار 
بازاریابــی ســز تریــژر )کاشــت درخــت همــراه 

می شــود. میــر  فــروش( 

تریژر





توان، اســتارت آپی آموزشــی-درمانی 
نیازهــای  پوشــش  محوریــت  بــا 

تخصصــی  هــدف  جامعــه ی  دو 
پــل  ایجــاد  همچنیــن  و  عمومــی  و 

ارتباطــی مســتقیم و موثــر بیــن آن هــا 
از دو زمینــه ی فعــال و هدفمنــد بهــره 

: می بــرد
۱( کلینیک مجازی به منظور  پاســخ گویی 

به کلیه نیازهای درمانی اعم از پیشــگیری، 
و  درمــان  مشــاوره،  معاینــه،  و  ارزیابــی 

توانبخشــی و ارائــه فیزیوتراپــی در مــزل بــه 
جامعــه هــدف عمومــی بصــورت منظــم، 

رسیــع، دردســرس و قابــل اعتمــاد.
منعطــف،  آموزشــی  تمهیــدات  و  بســر   )۲

بالینــی محــور  و پیرشفتــه بــرای جامعــه هــدف 
تخصصــی

توان





جینودیپ

جینودیــپ یـــک متـــد مبتنــی بــر هــوش 
بیمـــاری  غربالگـــری  بــرای  مصنوعــی 

رسطان است که رصفــــا بــــا یــک نمونــه 
در  را  بیمــــاری  ایــــن  می توانــــد  خــــون 

مراحــل اولیــه و بــا دقــت بــاال شناســایی 
نمایــد.





زوپ پلتفــرم ویزیــت آنالیــن ویدئویــی 
بــا بهریــن پزشــکان اســت. عــالوه بــر 

ویزیــت ویدئویــی، زوپ رسویــس چــت 
آنالیــن  نوبــت  بــا پزشــک و رزرو  متنــی 

از  کــه  می دهــد  ارائــه  نیــز  را  حضــوری 
مزايــای آن رصفه جويــی در  زمــان و هزينــه 

تمــام  پزشــكان  بهريــن  بــا  مشــاوره  و 
اســت. پزشــکی  رشــته های 

زوپ





ســیمیاروم ارائــه دهنــده خدمــات 
یکپارچــــه آنالین در حــــوزه ســالمت 

ــات در ســه  روان اســت. ایــــن خدمــ
دســته کلــی به رشح زیر قــرار دارنــد: 

)۱( خدمــات پیــش از رشوع مشــاوره 
شــــامل تســــت های پیــــش از ورود بــه 

جلســــه، مشــــاوره در انتخــــاب بهریــن 
مشـــاور مرتبـــط و تنظیـــم زمـان جلسـه 

مشـــاوره بصـــورت آنالین.
برگــزاری جلســه مشــاوره  )۲( خدمــات 

و ایجــاد زیرســـاخت ارتباطـــی صوتـــی و 
تصویـــری امــــن بــــرای برگــــزاری جلســــه 

آنالیــن. مشــــاوره 
از جلســه مشــاوره  بعــد  پیگیری هــای   )۳(

مراجعیــن  از  ســـنجی  رضایــت  شـــامل 
تســـت های  مشـــاور،  بـــه  دهـــی  امتیــاز  و 

ــی  ــاخت فنــ ــاوره، زیرســ ــه مشــ ــس از جلسـ پـ
و  مشـــاوره،  جلســـه  از  پــــس  تمرین هــــای 

یکپارچه سـازی تسـت های روانشناسـی بصـورت 
آنالیــن.

سیمیاروم





از  سیـــناپس مجـمـوعـــه ای متـشـــکل 
کــه  اســـت  همـاهنـــگ  اپلیکیشـــن های 

بیمارســتان ها را بــه شــکل محسوســی 
هوشــمند می ســازند تــا بــه کمــک آن هــا 

پزشــکی و مدیریــت بیمارســتان ها رسیــع تــر، 
شــود. هوشــمندتر  و  دقیق تــر 

بوســیله ســیناپس پزشــکی بــه قــرن بیســت و 
ــود.  ــم آورده می ش یک

سیناپس





کارامند

مدیریــت  سیســتم  یــک  کارامنــد 
نرم افــزاری  راهــکار  یــک  اســتخدام، 

قدرتمنــد، انعطاف پذیــر و تخصصــی 
فراینــد  مدیریــت  بــرای  جدیــد  نســل 
اســتخدام نیروهــای انســانی اســت.

یکپارچــه  سیســتم  از  بهره گیــری  بــا 
مدیریــت اســتخدام کارامند، ســازمان ها 

بــه راحتــی می تواننــد از دردرسهــای رایــج 
فراینــد جــذب ماننــد پراکندگــی رزومه هــا، 

مصاحبه کننــدگان،  ســایر  بــا  هماهنگــی 
حجــم  و  کارجویــان  بــه  اطالع رســانی 

کــرده  پیــدا  نجــات  اســتخدام  کاری فراینــد 
و بــا کمــک کارامنــد می تواننــد نیروهــای بــا 

اســتعداد و بــا پتانســیل را رسیع تــر شناســایی 
کــرده و بــا کارایــی باالتــر اســتخدام کننــد.





بــرای  رســانه ای  شــبکه  یــک  ماراتــن 
بــا  اســتاندارد  ورزشــی  محتــوای  ارائــه 

اهــداف مختلــف اســت. در ماراتــن، افــراد 
ورزشــی  اهــداف  انتخــاب  بــا  می تواننــد 

خــود و یــا انتخــاب ورزش مــورد عالقــه، 
محتــوای ورزشــی مــورد نیــاز خــود را پیــدا 

کننــد.

ماراتن





مدیپارس

پزشــکان  بــر  تکیــه  بــا  مدیپــارس 
ارزان  دلیــل  بــه  و  ایرانــی  توانمنــد 

بســری  درمانــی،  خدمــات  بــودن 
ســالمت  گردشــگری  بــرای  حرفــه ای 

مدیپــارس  هــدف  اســت.  نهــاده  بنــا 
ارائــه خدمــات درمانــی بــا کیفیــت در کنــار 

اســت. گردشــگری  شایســته  خدمــات 





بهبــود  بــرای  اپلیکیشــنی  نورولنــد 
یادگیــری کــودکان بــا اســتفاده از بازی های 

بــا  اپلیکیشــن  ایــن  اســت.  رایانــه ای 
اســتفاده از یادگیــری ماشــین و هــوش 

در  کــودک  ضعــف  نقطــه  مصنوعــی، 
یادگیــری را شناســایی کــرده و بــا اســتفاده 

جــذاب  داســتانی  و  متنــوع  بازی هــای  از 
بــه بهبــود مشــکالت در  بــرای کــودک، منجــر 

می شــود. یادگیــری 

نورولند





همه چیزدان

بــه  انگلیســی  آمــوزش  اپلیکیشــن 
طریــق از  ســال   8 تــا   2 کــودکان 

کارتون هــای تعاملی می باشــد.





 دوپرو
www.dopro.ir

ورسک
www.veresk.org/en

تعدادی از تیم های حمایت شده در دوره های پیشین

 دادسان
www.dadsun.ir

 شفاجو
www.shafajoo.com

 تجارا
www.tejara.ir

 سبکتو
www.sabketo.com

 کاریو
www.cario.ir

سپهر
www.sepehrmaps.com

بهماند
www.behmand.ir



 نوالتک
www.nullatech.com

بهزی
www.behzee.com

تیم کمپ
www.teamcamp.me

پراکسو
www.praxo-co.com 

 ایم پلی
www.cafebazaar.ir/app/com.

Aimplay.SteamPot/?l=fa

ایسمینار
www.eseminar.tv

سام کلینیک
 www.samclinic.org







با هم به فردا نزدیکیم


