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علوم شناختی.14



مقدمه

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



تعریف علوم شناختی

ه درک همچنین مقووتت انششت شوماری هسوتند کو. مشکل بتوان مقوله ای پیدا کرد که مطالعه آن جذاب تر از ذهن انسان باشد

این امر خطیر را هدف خود قرار داده و درصدد است توا از ایون شناختی، علوم . ذهن دشوار باشداندازه درک و شناخت از آنها به 

نووان ایون علوم بوه ع. استعلوم شناختی علم درک ذهن و فرآینده های ذهنی . پدیده طبیعی پیچیده و معماگونه سر دربیاورد

ایر دانوش یکی از دانش های نو در سال های اخیر توسعه قابل مالحظه ای یافته است، به طوری که پیش بینی می شود با کمک سو

ه ای حوزه ای میوان رشوتحوزه که این . تحول عمیقی در زندگی بشر ایجاد کندو نانوفناوری اطالعات فناوری های جدید از جمله 

بترین بوه یکوی از جوذااعصاب، روانشناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن است، تأثیر چشومشیری علوم مرکب از 

رمووز توانسوته اسوتشوناختی علوم . موضوعات مورد توجه افراد فعال در سطوح مختلف سیاستشذاری و اجرا قرار گرفته است

ار بسیاری را از مغز و ذهن انسان بششاید و به برکت شناخت مغز و کارکردهای آن اطالعات بوا ارزشوی دربواره ریشوه هوای رفتو

غوز انسان به دست آورد که می تواند به استفاده بهینه از مغز، معالجه آسیب های مغوزی و طراحوی الشوهوای مصونوعی از روی م

ی توانود در آن مغز دیشر جعبه سیاه تلقی نمی شود و بشر نه فقط به درون آن دسترسی دارد، بلکه موبنابراین امروزه . کمک کند

.مداخله کند



ظرفیت های قابل توجه اقتصادی و کسب و کاری حوزه علوم شناختی

ایع از جمله تجارت، صنایع غوذایی، صونهای دیشر حوزه شدن آن به علوم شناختی سبب وارد دستاوردهای قابل توجه در حوزه 

ایون ر، از به عنوان بازیشران جدید حوزه های کسب وکااستارت آپ ها نیز . آموزش شده استو دارویی، پزشکی، تبلیغات، رسانه 

وزه فرصت استفاده کرده و با توسعه فناوری های مربوط به این حوزه، به ارائه خدمات و محصوتت و خلو  ارزش اقتصوادی در حو

در حووزه گوذاری میلیوارد دتر سورمایه 2بیش از 2018برای مثال بر اساس آمار اعالم شده، در سال . علوم شناختی می پردازند

. ده انودکه استارت آپ های دیجیتال سهم اعظم آن را به خود اختصوا  داشده است انجام محاسبات شناختی در سیلیکون ولی 

اسوتفاده راستای مقابله با تهدیودها وبنابراین در . هر حوزه ای محصوتت و آثار جانبی وجود دارد که میتوانند بحران زا باشنددر 

یوت شناخت اثرات اصلی و جانبی بلند مدت و کوتاه مدت آنهوا بور جامعوه از اهماز فرصت های توسعه علوم و فناوری شناختی، 

لیز رفتوار دانش علوم شناختی در راسوتای آنواها از آپ زمانی که بهره برداری استارت برای مثال تا . بسیار باتیی برخوردار است

کننود ی را به گونه ای طراحمغز و جامعه هدفشان باشد همچنان نوعی بازاریابی محسوب میشود اما به محض اینکه محصوتتشان 

اهود بوود که در تصمیم گیری های فردی ایجاد اخالل کنند و باعث فریفتن مغز شود، این موضوع امری بحران زا و غیر اخالقی خو

.آثار منفی و مخربی بر جامعه خواهد داشتدرازمدت که قطعا در 

ای گسترش استفاده از دانش علوم شناختی در حوزه های مختلفی همچون بازاریابی، بهداشت ودرمان، آموزش، و سایر حووزه هو

مات ها فراهم کرده است توا بوا توسوعه محصووتت و خودکلیدی و راهبردی قابل توجه، ظرفیت قابل توجهی را برای استارت آپ

.خود، به خل  ارزش اقتصادی در این حوزه ها بپردازند



استارت آپ های حوزه علوم شناختیمشارکت کشور ها در تولید 
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استارت آپ های حوزه محاسبات شناختیکشورهای جهان در ایجاد درصد مشارکت 

هدادصرفااطالعاتاین.استشدهایجادشناختیمحاسباتزمینهدرفعالآپاستارت383توسطشدهدادهنمایشنموداردودرموجوداطالعات
هایفیلدازاریبسیدرروندایناستذکرقابل.استآنبودناستنادقابلبندیتقسیماینعلت.میدهدنمایشراشناختیمحاسباتفیلدهای

.استمشاهدهقابلشناختیعلوممختلف



استارت آپ های حوزه علوم شناختیپیش بینی اندازه بازار در 

پیش بینی میزان سرمایه گذاری در حوزه واسط های مغزی 
(میلیون دالر)2022-2012در ایاالت متحده 

بهداشت و سالمت

کنترل خانگی هوشنمد

ارتباط و کنترل

سرگرمی و بازی

پیش بینی میزان سرمایه گذاری در حوزه محاسبات شناختی
2023-2017در سطح جهانی  

میلیارد دالر21

میلیون دالر300



بررسی وضعیت کالن حوزه

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



حوزه های فعالیتی استارت آپ های مبتنی بر علوم شناختی
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علوم شناختیبخش های مختلف حوزه 

شناختیبهداشت و سالمت 

پسترساساختالتتوسواسی،اختالتتاسترس،،(اجتماعیترسوشلوغمکانهایازترس)فوبیاترس،افسردگی،اضطراب،

واقبتمرپیششیری،روایناز.میشودافراددرشناختیسالمتکاهشباعثکهاستعواملیازبخشیتنهاپیریوحادثهاز

یشناختسالمتهایمراقبتوپیششیریهایروشمهمترینازیکی.استبرخوردارباتییاهمیتازشناختیهایدرمان

صمتخصوفردخودبهلحظهدررافردشناختیوضعیتمیتواندکهاستشناختیهایآزمونکناردرهاابزارکازاستفاده

.میشودشناختیبیماراندردرمانهزینهکاهشیاوجلوگیریباعثهاییروشچنیناین.دهداطالعمربوطه

دارو و مکمل های شناختی

باموارههاماهستند،موف وباانشیزهباهوش،افرادیمعمولطوربهآنهااگرچه.هستندموف بسیارخودزندگیدرافرادبرخی

درشواریدوناتوانیخستشی،اوقاتگاهیدیشرهایانسانهمانندنیزآنها.کنندنمیکارخودشرایطبهتریندروتوانتمام

بهخودیذهنعملکردسازیبهینهبرایکهاستموثریراهبردهایسازد،میمتمایزراافراداینآنچه.کنندمیتجربهراتمرکز

مککمغزتوانافزایشبهکهاستشناختیداروهایمصرفومکملتوسطمغزتحریکراهبردهااینازیکی.گیرندمیکار

.دهندافزایشیاوبازگرداننداوجبهدیشربارراخودعملکردوتمرکزتوانندمیافرادرواینازمیکنند،



علوم شناختیبخش های مختلف حوزه 

هوش مصنوعی و مدل سازی شناختی

زیسامدلازهدف.می باشدانسانرفتارمشابهجهاتبعضیازآن هارفتارکههستندرایانه ایبرنامه هایشناختیهایمدل

ومصنوعیهوشچونعلومیتوجهموردروشاین.دهندمیرخمغزدرکهاستاتفاقاتیپیش بینیوفهمیدنشناختی

ادگیرییدرراجدیدیالشوریتمهایمی تواندهندمیرخمغزدرکهاتفاقاتیدرکبازیرااست،گرفتهقرارماشینییادگیری

.کردشناسایی

کسب و کار و اقتصاد شناختی

یجهنتدر.کندمیایفابشربقایدرمهمینقشانسانهیجاناتوشناختیعملکردهایاعصاب،علومدستاوردهایاساسبر

اینناساییش.بشیرندقرارهیجاناتوهاعملکرداینتاثیرتحتمااقتصادیهایتصمیمازبسیاریکهرسدمینظربهمنطقی

هنددمیرخهاهیجانازدستهاینآن،درکهایزمینهوهستندمهماقتصادیگیریتصمیمبرایکههیجاناتیوهاعملکرد

.بودخواهدارزشمندوتوجهقابلموضوعیکشناسیعصببرمبتنیاقتصادوهاکاروکسببرای



علوم شناختیبخش های مختلف حوزه 

آموزش و پرورش شناختی

ود را بهبودانش آمووزان ( ذهنی)شناختی های مهارتاست که در تالش است آموزش و پرورش بر مبنای علوم شناختی، آموزشی 

شوود و لووازم این هدف به واسطه استراتژی های آموزشی تامین می. بتوانند زندگی سازنده و رضایت بخش داشته باشندتا بخشد 

یرنوده محور اصلی آموزش شناختی تعامل میان آموزش دهنده و آموزش گ. الکترونیک تنها مکمل های آموزشی محسوب میشوند

دو عامول . آموزش دهنده باید پیشتر با فرآیندهای شناختی و  استراتژی های آموزش شناختی آشنا و به آنها مسلط باشود. است

مهم تقویت عملکرد شناختی در این روش، ایجاد محیط امن و آرام از لحاظ عاطفی و ایجاد فضایی خالق جهوت بیوان ایوده هوای

ر بر اساس تحقیقات مشخص شده است که هرچه دانش آموزان از نظر عاطفی در محیط های دور از تونش قورا. دانش آموزان است

یجواد یکی از مهمترین اسوتراتژی هوا جهوت ا. گیرند دارای اعتماد به نفس بیشتری برای تعامل در کالس های درس خواهند بود

.چنین محیط های آموزشی استفاده از بازی های آموزشی شناختی است



مسائل راهبردی حوزه بهداشت و سالمت شناختی

 با افزایش استرس و صنعتی شدن کشورهاشیوع اخالالت شناختی در دنیا
 عدم دسترسی عادالنه  افراد به خدمات سالمت شناختی
 مغز و توانبخشیروشهای ارتقای  توان عدم وجود داده های دقیق در مورد اثربخشی
نیاز به کنترل بیماری های شناختی با افزایش سن در جامعه

1

2

3

4

لمندان در کشور ساافزایش آمار دلیل به بیماری های شناختی در حوزه سالمت شناختی و کنترل کم نظیر ظرفیت اقتصادی 
کشورهای همسایهو 

پوشیدنیابزارک های بیماران توسط آزمون، بازی های شناختی و آوری داده های شناختی از جمع 

ختیشناختی توسط آزمون ها، بازی ها، روش های غیر تهاجمی و مکمل های شنابیماری های زمینه سازی برای کنترل 

ایجاد بستر مناسب برای شخصی سازی بهداشت و سالمت شناختی برای افراد

:چالش ها

:فرصت ها



دارو و مکمل های شناختیمسائل راهبردی حوزه 

شناختیهایمکملودارومصرفتابوتبافزایش
کنندگانمصرفازاطالعاتآوریجمعبرایمناسببسترنبود
هامکملوداروهانوعاینوابستگیومصرفسوءخطر

1

2

3

شناختی برای افزایش ظرفیت مغزدر حوزه ی دارو و مکمل های کم نظیر ایجاد فرصت سرمایه گذاری 

ندگانو مکمل های شناختی در مصرف کنلحظه به لحظه ی تاثیر دارو استفاده از دانش شناختی برای مانیتورینگ 

یزمینه سازی برای کنترل اثر بخشی دارو و یا مکمل های شناختی توسط آزمون های ارزیابی و بازی های شناخت

:چالش ها

:فرصت ها



مسائل راهبردی حوزه هوش مصنوعی و مدل سازی شناختی

متغییرونویزیهایمحیطدرهوشمندهایماشینکارآییکاهش
جدیدنیازهایباماشینیامنیتیونظارتیهایروشمناسبکارآییعدم
جایگزینحساسهایجایگاهدرراآنهانتوانکهاستشدهباعثهوشمندهایماشیندرگیریتصمیمقابلیتوجودعدم

.کردانسان

1

2

3

ی مغز انسانایجاد بستر مناسب برای ارتقاء کارآمدی سیستم های هوشمند امنیتی و نظارتی متناسب با کارکرد بینای

دیگر برای هدف های توانمند سازی و توانبخشیفرصت به کار گیری قدرت ماشین و مغز در کنار یک 

نظامی و صنعتیفرصت جایگزینی ماشین با انسان برای کاربرد هایی 

:چالش ها

:فرصت ها



اقتصادو کار و کسب مسائل راهبردی حوزه 

نیازهاوسالیقدرتنوعدلیلبهبازاریابیوآمارگیریمتداولهایسیستمکارآمادیعدم
متداولهایروشباشدهطراحیتبلیغاتناکارآمدی
شناختیعلومهایدادهبرمبتنیعمومیافکاربرتاثیرگذاریهایروششناساییوشناختعدم

1

2

3
4

تیه هیای علیوم و ایجاد نیاز در جامعه مبتنیی بیر یافبرندسازی ، فرصت اقتصادی قابل توجه به منظور استفاده در تبلیغات
شناختی

ایجاد بستر مناسب برای محوریت قرار دادن مشتری با توجه به سطح شناختی آنها

سمت بازار هدفمنظور هدایت به بهمشتری هدفمند به گیری القاء تصمیم 

روش های تاثیرگذاری بر افکار عمومی مبتنی بر داده های علوم شناختیموقعیت مناسب برای شناخت 

:چالش ها

:فرصت ها



و پرورش شناختیحوزه آموزش مسائل راهبردی 

آنبخشیاثروکیفیتبهتوجهعدمومحتوادرضعف
هادانشگاهومدارسدرشناختیهایتوانمندیارزیابیوشناختیاختالالتشناساییدرضعف
میکنددوردیدافقیکداشتنوخالقیتایجادازراآموزاندانشسنتیآموزشیسیستم
شناختیعلومهایدادهبرمبتنیمناسبهایمکملوتغذیهوجودعدم

1

2

3

4

نظارت بر روند تغییرات کارکرد های شناختی کودکان و نوجوانان 

ارزیابی، بهبود و ارتقاء مهارت های شناختی کودکان و نوجوانان توسط بازی های شناختی و واقعیت افزوده

ناختیبا داستان های الهام بخش مبتنی بر یافته های علوم شسالمتبیین سبک زندگی و الگو های مناسب ایجاد 

اثرگذاری و ارتقاء پتانسیل شناختی کودکان در آموزش و یادگیری توسط مکمل های شناختی 

:چالش ها

:فرصت ها



به تفکیک حوزه فعالیت-استارت آپ های حوزه علوم شناختی

شناختیبهداشت و سالمت های حوزه آپ نمونه استارت



به تفکیک حوزه فعالیت-استارت آپ های حوزه علوم شناختی

های حوزه غذا و داروآپنمونه استارت



به تفکیک حوزه فعالیت-استارت آپ های حوزه علوم شناختی

مصنوعی و مدل سازی شناختیهای حوزه هوش آپنمونه استارت



به تفکیک حوزه فعالیت-استارت آپ های حوزه علوم شناختی

اقتصادکسب و کار و های حوزه آپنمونه استارت



به تفکیک حوزه فعالیت-استارت آپ های حوزه علوم شناختی

های حوزه آموزش و پروش شناختیآپنمونه استارت



شناختیبهداشت و سالمت 

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

کشورهاشدنصنعتیواسترسافزایشبادنیادرشناختیاخالالتشیوع
بهختیشناهایبیماریکنترلوشناختیسالمتحوزهدرنظیرکماقتصادیظرفیت

همسایهکشورهایوکشوردرسالمندانآمارافزایشدلیل

ه جای مصرف برنامه های تغییر رفتار بارزیابی و ایجاد از واسط های موبایل برای استفاده : پیشگیری •
قرص ها برای درمان بیماری های روانی 

 به اختالالت تشخیصی و درمانی  برای بیماران مبتالتکنیکهای : مراقبت، درمان و توانبخشی•
شناختی

بازی  مهارت های شناختی مبتنی بر آموزش : ارتقاء•

توسعه آزمون و  بازی های شناختی پلتفرم و روش های درمانیتوسعه 
غیر تهاجمی

هوشمند شامل توسعه سامانه های 
ی شناختپایش نرم افزارهایی برای 

افراد توسط آزمون های شناختی

/شهروندان
بیماران

کادر بهداشت و درمان
(خصوصی و دولتی)

شرکت های توسعه 
دهنده وبانک های 
اطالعاتی ابری

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:1فرصت/چالش

123

ار نهادهای سیاستشذ
و سرمایه گذاران



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 سالمت شناختی عدم دسترسی عادالنه  افراد به خدمات
 افرادایجاد بستر مناسب برای شخصی سازی بهداشت و سالمت شناختی برای

آموزش مغز مبتنی بر تلفن همراهپلتفرم : مراقبت و پیشگیری•

راه دور برای اختالالت شناختیو از غیر تهاجمی درمان : درمان و توانبخشی•

های ذهنی و تقویت سطح هوش توسط شخصی سازی آموزشتکنیک های مراقبه آموزش : ارتقاء•
شناختی 

درمان و تغییر شیوه 
زندگی مبتنی بر اثر 
گذاری در ناهوشیاری 

افراد و مراقبه

توسعه سامانه های برخط
به منظور
سالمت ارائه خدمات 
بیماران شناختی به 

توسعه سامانه های 
ابزارک و شامل ) هوشمند

برای پایش( هابیوسنسور 
افرادشناختی عالئم 

/شهروندان
بیماران

شرکت های توسع هدهنده
نرم افزارهای نرم افزار

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:2فرصت/چالش

123

مشاوران و پزشکان نهادهای 
سیاستشذار

توانبخشی بیماران 
ی شناختی توسط بازی ها

ویدئویی

4



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

عدم وجود داده های دقیق در مورد اثربخشی روشهای ارتقای  توان مغز و توانبخشی
ی، فرصت جمع آوری داده های شناختی از بیماران شناختی توسط آزمون های شناخت

پوشیدنیبازی های شناختی و ابزارک های 

های از داده های جمع آوری شده از بیوسنسورها ، آزموناستفاده : مراقبت و پیشگیری•
شناختی 

مغزبازی های شناختی برای بهبود عملکرد های بخش های مختلف: درمان و توانبخشی•

ترین سطح نوتروپیک و فرصت دستیابی به باالهای شناختی، محصوالت استفاده از بازی :ارتقاء•
عملکرد مغز توسط شخصی سازی 

ورتوسعه سامانه های برخط به منظ
درمان های اعمال بررسی اثرات 

بیمارانتوان شناختی شده بر 

توسعه سامانه های
شناختی هوشمند 

برای شخصی 
سازی روش های 

شناختی

توسعه سامانه های 
هوشمند و بازی های 

ارزیابیشناختی جهت 
ی سطح شناختو ارتقای 

افراد

/شهروندان
بیماران

آزمایششاه های
دارویی

شرکت های توسع هدهنده
نرم افزارهای نرم افزار

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:3فرصت/چالش

124

توسعه مکمل 
های شناختی

3

ورزشکاران، 
دانشجویان و 

عموم



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 جامعهنیاز به کنترل بیماری های شناختی با افزایش سن در
ی غیر زمینه سازی برای کنترل بیماری های شناختی توسط آزمون ها، بازی ها، روش ها

شناختیتهاجمی و مکمل های 

یت، های ذهنی برای از بین بردن استرس، بهبود تمرکز و خالقتکنیک : مراقبت و درمان•
چشمارزیابی شناختی بر اساس حرکات 

شناختیهای آموزشی مغز برای بهبود مهارت هایبازی : ارتقاء•

یبویایی و فراجمجمعه امغز از طریق مانند تحریک روش های غیر تهاجمی : توانبخشی•

توسعه سامانه های برخط 
به منظور

دسترسی به آزمون های 
انبیمارشناختی و ارزیابی 

اط توسعه پل تفرم های ارتب
بیمار با مراکز ارائه دهنده

شناختی از خدمات سالمت 
جمله تحریک و ثبت 
سیشنال های مغزی

توسعه سامانه های 
شامل )هوشمند

ابزارک های مراقبه و 
و بازی های ...( 

شناختی

/شهروندان
بیماران

کادر بهداشت و درمان
(خصوصی و دولتی) شرکت های توسعه دهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:4فرصت/چالش

124

ت بهبود عملکرد قسم
های مختلف مغز 

3



دارو و مکمل ها

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

کنندگانمصرفازاطالعاتآوریجمعبرایمناسببسترنبود
هایلمکموداروتاثیریلحظهبهلحظهمانیتورینگبرایمناسبهایبسترایجاد

کنندگانمصرفدرشناختی

یت، تکنیک های ذهنی برای از بین بردن استرس، بهبود تمرکز و خالق: مراقبت و درمان•
ارزیابی شناختی بر اساس حرکات چشم

ه باالترین شناختی و شخصی سازی روش برای دستیابی بهای انیتور کردن نتایج بازی م: ارتقاء•
سطح عملکرد شناختی

توسط ابزارک های شناختیهای غیر تهاجمی  رزیابی روش ا:  توانبخشی•

بررسی و مراقبت از مصرف 
کنندگان دارو 

ورتوسعه سامانه های برخط به منظ
دسترسی به آزمون های شناختی و

ارزیابی بیماران

عموم/ بیماران سیاست گذاران و کادر بهداشت شرکت های توسعه دهنده
نرم افزارهای نرم افزار

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:1فرصت/چالش

12
توسعه بکارگیری و 
بیوسنسورها ابزارک ها، 

نگ زیستی برای مانیتوری
بیماران شناختی



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 شناختیافزایش تب و تاب مصرف دارو و مکمل های
 فرصت سرمایه گذاری کم نظیر در حوزه ی دارو و مکمل های شناختی برای ایجاد

افزایش ظرفیت مغز

سرمایه گذاری در حوزه دارو و مکمل های شناختی  و بررسی اثرات آن: مراقبت و درمان•
توسط سامانه های هوشمند

ناختیشناختی توسط مصرف دارو و مکمل های شبه باالترین سطح عملکرد دستیابی : ارتقاء•

ونی، آلزایمر، ام پارکینس)افزایش فعالیت مغز و توانبخشی جسمی بیماران شناختی :  توانبخشی•
...(اس و

ورتوسعه سامانه های برخط به منظ
دسترسی به آزمون های شناختی و

ارزیابی بیماران

ارزیابی خطر های مصرف دارو و 
تم مکمل های شناختی توسط سیس

های هوشمند

عملکرد دارو و مکمل های توسعه 
سط شناختی و ارزیابی اثر گذاری تو

آزمون و بازی )سامانه های هوشمند 
و ابزارک های ( های شناختی

پوشیدنی

/شهروندان
معتادان و بیماران

سیاست گذاران و کادر بهداشت
(خصوصی و دولتی) شرکت های توسعه دهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:2فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 هاسوء مصرف  و وابستگی این نوع داروها و مکمل خطر
 ای سازی برای کنترل اثر بخشی دارو و یا مکمل های شناختی توسط ازمون هزمینه

ارزیابی و بازی های شناختی

بررسی و مراقبت از مصرف دارو و نحوه اثر گذاری : مراقبت و درمان•

خصی سازی به شناختی توسط شعملکرد افزایش اثر گذاری برای رسیدن به باالترین سطح : ارتقاء•
وسیله بازی و آزمون های شناختی

مانیتورینگ بیماران برای کاهش خطرات سوء مصرف :  توانبخشی•

ورتوسعه سامانه های برخط به منظ
دسترسی به آزمون های شناختی و

ارزیابی بیماران

بکارگیری و توسعه ابزارک ها، 
بیوسنسورها زیستی برای 
مانیتورینگ بیماران شناختی

سامانه های هوشمند برای توسعه 
ارو و پیشیری و ارزیابی اثر بخشی د

آزمون و بازی )مکمل های شناختی 
های شناختی و ابزارک های 

(پوشیدنی

/شهروندان
معتادان و بیماران

سیاست گذاران و کادر بهداشت
(خصوصی و دولتی)

شرکت های 
توسعه دهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:2فرصت/چالش

123

نیرو های نظامی و 
دولتی و مشاغل پر

خطر 



هوش مصنوعی و مدل سازی شناختی

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 متغییرهای هوشمند در محیط های نویزی و کارآیی ماشینکاهش
 د سازی به کار گیری قدرت ماشین و مغز در کنار یک دیگر برای هدف های توانمنفرصت

و توانبخشی

برای ساختن سیستم های هوشمندانه AIتکنولوژی : ماشینبینایی و افزایش کارآیی •
و سازگار تر با نیازهای شناختی انسان

بین شناختی برای ارتباط-از هوش مصنوعیاستفاده : کامپیوترواسط های مغز و •
ماشین و انسان

توسعه پل تفرم های ارتباط 
کامپیوتر و انسان

توسعه سامانه های هوشمند بر 
اساس داده های علوم شناختی 

محاسباتی

/شهروندان
بیماران

نیروهای نظامی، صنعت، دانششاه 
های و پژوهششاها شرکت های توسعه دهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:1فرصت/چالش

12



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 جدیدعدم کارآیی مناسب روش های نظارتی و امنیتی ماشینی با نیازهای
 تی متناسب کارآمدی سیستم های هوشمند امنیتی و نظاربرای ارتقاء بستر مناسب ایجاد

با کارکرد بینایی مغز انسان

برای بهبود و استفاده از علوم اعصاب محاسباتی: بینایی و افزایش کارآیی ماشین•
ایجاد روش های جدید بینایی ماشین 

انرژیافزایش کارایی در کنار مصرف کمتر : های مغز و کامپیوترواسط •

حذفونوروزانهراهکارهایایجاد
کردنکمبرایانسانیهایواسط

شناخنیخطاهای

مصنوعیهوشهایکاربردتوسعه
خدماتومحصوتتایجادبرای

جدید

وتوسعه سامانه های هوشمند 
هایدادهبرمبتنیماشینبینایی

شناختیعلوم

عمومی
خودروسازندگان،سیاستشذاران

ونظامینیروهای،سرنشینبیهای
پژوهششاهاودانششاها

شرکت های توسع هدهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:2فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

نها را در نبود قابلیت تصمیم گیری در ماشین های هوشمند باعث شده است که نتوان آ
.جایگاه های حساس با انسان جایگزین کرد

 صنعتیفرصت جایگزینی ماشین با انسان برای کاربرد هایی نظامی و

شناختی در استفاده از داده های مبتنی بر علوم: و افزایش کارآیی ماشینبینایی •
، و نقشه خوانی مدیریت ارتباط مشتری و منابع طبیعی ، استفاده از علوم شناختی محاسباتی در تصویر

ی استفاده از تکنیک های علوم شناختی در روش ها: های مغز و کامپیوترواسط •
ماشینیادگیری  

مستمرارزیابیوپیشیری
باارتباطتوسعه پل تفرم های 

منابعمناسبکنترلومشتری
انسانی

برایخبرههایسیستمتوسعه 
فنیراهکارهایارایه

/شهروندان
،کارگران،کارمندان،مشتریان
مدیران

ارکوکسب،صنایع،گذارانسیاست
دانششاهیانو،ها

توسعه دهندهشرکت های 

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:3فرصت/چالش

123



کسب و کار و اقتصاد

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

یق و عدم کارآمادی سیستم های متداول آمارگیری و بازاریابی به دلیل تنوع در سال
نیازها 

آنهاایجاد بستر مناسب برای محوریت قرار دادن مشتری با توجه به سطح شناختی

های مغزی و تجزیه و تحلیل رفتاری مصرف کنندگان توسط داده:  تبلیغاتبازاریابی و •
هوش مصنوعی 

تحلیل رفتاری مشتریان و تشخیص ترجیحات روانی و حرکتی آنها: سازیمتقاعد •

ورتوسعه سامانه های برخط به منظ
بهمدیرانتمامیدسترسی 
توسطشدهاوریجمعاطالعات
شناختیهایدادهوهاتکنولوژی
ذینفعانومشتریاناز

ایجاد راهکارهای نوآورانه و 
تسهیل فرایند جمع آوری 

مشتریانومردمیاطالعات

ایجاد مکانیسم هایی برای بهبود
نحوه 

ت و قابلیمالیهایگذاریسیاست
انذینفعومشتریانرفتارردیابی

/شهروندان
ذینفعانو،مشتریان

وخصوصیهایبخشمدیران
کارکنان،گذارانسیاست،دولتی

،صنعتیبخش
شرکت های توسع هدهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:1فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 ناکارآمدی تبلیغات طراحی شده با روش های متداول
ر یافته های فرصت اقتصادی باال در تبلیغات، برند سازی و ایجاد نیاز در جامعه مبتنی ب

شناختیعلوم 

ه بر اساس جامع( آگاهانه و ناآگاهانه)استخراج حالت های احساسی :  بازاریابی و تبلیغات•
فعالیت آنها در محتوا های اجتماعی از توییتر، فیسبوک و غیره

رجیحات آینده پیگیری و استخراج فیدبک شبکه ای اجتماعی برای پیش بینی ت: سازیمتقاعد •
مغزیمحرک های انگیزشی مناسب مبتنی بر داده های مشتریان، تشخیص 

هدهندپیشنهادتوسعه سامانه های
اساسبرتجاریمناسبهایمعیار

مخاطبانرفتاریهایدغدغه

ازشدهاستخراجهایدادهآنالیز
افتهیبرمبتنیاجتماعیهایشبکه

شناختیعلومهای

شامل(توسعه سامانه های هوشمند 
ابزارک و

نشداگاهبرایرفتاریهایتستو
ذینفعانشناختیهایاولویتاز

/شهروندان
کاروکسبتمامیومشتریان

بازارها،ها

،صنایعو،فروشبخشمدیران،بازاریابان
 .ایجادهایشرکت،سازیبرندهایشرکت

کنندهریزیبرنامهدورنمای

شرکت های توسع هدهنده
اجتماعیهایشبکهو

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:2فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

عدم شناسایی راهکار های مشخص برای متقاعد سازی مشتریان
 تصمیم گیری هدفمند از سوی مشتری به سمت بازار هدفالقاء

:  سازیمتقاعد •
(محل خیره شدن)تحلیل رفتاری مشتریان و تشخیص ترجیحات روانی و چشمی آنها •
ارزیابی ررضایتمندی مشتری بر اساس داده های مغزی و بیوسنسورها•
در تصمیم ایجاد پیشفرض های ذهنی  در مکانیزم  تصمیم گیری مشتری برای تاثیر گذاری•

های آینده 
توجه به اثر رنگ ، سایز فونت ، خطوط در جلب توچه و یادآوری و ایجاد حس خوب برا •

اساس یافته های علوم شناختی

ورمنظبهتوسعه سامانه های برخط 
ورطبهذینفعانشناختیارزیابی
کشف ترجیحات و برایمستمر
گذشته، حال وهایگیریتصمیم

مشتریان و عمومآینده

دهدابرمبتنیفنیراهکارهایارایه
تفعالیکشفبرای شناختیهای
مشتریانرفتاریوسناختیهای

هوشمند شامل توسعه سامانه های 
ابزارک و

نشداگاهبرایرفتاریهایتستو
ذینفعانشناختیهایاولویتاز

/شهروندان
مشتریان

،ریزانبرنامه،طراحان،مدیران
کنندگان ایجادوبرندانطراح

تبلیغاتیهایکمپین

شرکت های توسع هدهنده
خبرهنرم افزارهای

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:3فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 های تاثیرگذاری بر افکار عمومی روش عدم شناخت
 ر داده های مناسب برای شناخت روش های تاثیرگذاری بر افکار عمومی مبتنی بموقعیت

شناختیعلوم 

:  سازیمتقاعد •
، خاطره سازی، از استراتژی های تاثیر بر تصمیم گیری مشتری مبتنی بر جلب توجهاستفاده •

...و 
شناسایی نیاز های بر اساس دانش شناختی و  هوش مصنوعی و تبیین آن در قالب•

(به صورت شخصی سازی شده)راهنمایی
تشویق برای افزایش کارآیی روش های متقاعد سازیاستراتژی تبیه و •

ورتوسعه سامانه های برخط به منظ
بهودقی اطالعاتبهدسترسی 

روز

باتوسعه پل تفرم های ارتباط 
دادهآوردندستبهبرایمشتری

شناختیجدیدهای

اساسبرتبلیغاتیخدماتتوسعه
راستایدرشناختیعلومهایداده

مشتریانتصمیمبرتاثیر

/شهروندان
ذینفعانتمامیومشتریان

مصرفبازاروهامارکت صنایع،مدیران،سیاستشذاران
دانششاههاوتبلیغاتی

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:4فرصت/چالش

123



آموزش و پرورش شناختی

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 زندگیضعف در محتوا کارآمد برای ایجاد مهارت های
 تینوجوانان مبتنی بر دانش شناخهای شناختی کودکان و آموزش و ارزیابی مهارت

د بر ارزش های آموزشی مبتنی بر علوم شناختی ، با تأکیبرنامه : مناسبایجاد الگو های •
ودکان از هایی نظیر محبت، همدلی و انعطاف پذیری که کودکان را جذب کند، ارتقا سالمت شناختی ک

کودکانجمله عزت نفس 

، قیتتکنیک های ذهنی برای از بین بردن استرس، بهبود تمرکز و خال: نظارت و آموزش •
کودکانایجاد حافظه پایدار توسط مشارکت های تیمی و ارتقاء تفکر کار گروهی در 

ارزیابی های بر خط دانش آموزان و 
ا تمامی کادر مرتبط توسط آزمون ه

و بازی های شناختی

اط توسعه پل تفرم های ارتب
با کادر آموزش و پرورش و 
دانش آموزان و دانشجویان

ابزارکشامل توسعه سامانه های هوشمند 
و

و انجامشناختی پایش افزار برای نرم 
منزل، مهد ها، مدارس و آزمایش در 

دانششاه ها

/شهروندان
دانش آموزان، اولیا، مدیران، معلمین

آموزش و پرورش، وزارت علوم و 
سیاست گذاران توسعه دهندهشرکت های 

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:1فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 دانشگاه در مدارس وشناختی ضعف در شناسایی اختالالت شناختی و ارزیابی توانمندی
ها

 نظارت بر روند تغییرات کارکرد های شناختی کودکان و نوجوانان

بر دانش علوم سرگرمی کودکان مبتنیکودکان، تغییر شناختی ارزیابی : ارزیابیسنجش و •
شناختی برای توسعۀ شناختی کودکان 

ی های آموزشی مغز برای بهبود مهارت هابازی : مناسبایجاد الگو های آموزش و •
رتقای شناختی با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ، اسباب بازی های یادگیرنده برای ا

(یادگیری سازگار)سطح شناختی و حرکتی کودکان 

ارزیابی های بر خط دانش آموزان و 
تمامی کادر مرتبط

ادر توسعه پل تفرم های ارتباط با ک
آموزش و پرورش و دانش آموزان و 

دانشجویان

شامل توسعه سامانه های هوشمند 
ابزارک و

امبرای پایش شناختی و انج) نرم افزار
آزمایش در منزل، مهد ها، مدارس و 

دانششاه ها

/شهروندان
دانش آموزان، اولیا، مدیران، معلمین

آموزش و پرورش، وزارت علوم و 
سیاست گذاران شرکت های توسعه دهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:2فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 میکنددور دید، سیستم آموزشی سنتی دانش آموزان را از ایجاد خالقیت و داشتن یک افق
افته های علوم ایجاد الگو های مناسب و تبیین سبک زندگی سالم با داستان های الهام بخش مبتنی بر ی

شناختی

جاد شناختی، ایایجاد محتوای داستانی بر اساس دانش های : مناسب ایجاد الگو های •
شناختی ، ارتقا سالمتکودکانحافظه پایدار توسط مشارکت های تیمی و ارتقاء تفکر کار گروهی در 

کودکانکودکان از جمله عزت نفس 

بازی های شناختی، واقعیت افزوده :آموزش و نظارت و سنجش و ارزیابی •

ارزیابی های بر خط دانش آموزان و 
تمامی کادر مرتبط

ط توسعه پل تفرم های ارتبا
با کادر آموزش و پرورش و 
دانش آموزان و دانشجویان

شامل ابزارک و(توسعه سامانه های هوشمند 
برای پایش شناختی و انجام) نرم افزار

آزمایش در منزل، مهد ها، مدارس و دانششاه 
ها

/شهروندان
دانش آموزان، اولیا، مدیران، معلمین

آموزش و پرورش، وزارت علوم و 
سیاست گذاران شرکت های توسعه دهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:3فرصت/چالش

123



فرصت های مطرح شده/ راهکارهای استارت آپی برای چالش

 عدم وجود تغذیه و مکمل های مناسب
 ط مکمل ارتقاء پتانسیل شناختی کودکان در آموزش و یادگیری توسزمینه سازی برای

های شناختی 

رل مکمل های شناختی برای کمک به ارتقای کارکرد های شناختی مغز و کنتمصرف : ارتقاء•
مکمل های شناختی برای بهبود روند چرخه خواب ، بهبود و ارتقاء سطح دانش استرس، مصرف 

زندانیکودکان 

ارزیابی های بر خط دانش آموزان و 
تمامی کادر مرتبط

ادر توسعه پل تفرم های ارتباط با ک
آموزش و پرورش و دانش آموزان و 

دانشجویان

شامل (توسعه سامانه های هوشمند 
ابزارک و

امبرای پایش شناختی و انج) نرم افزار
آزمایش در منزل، مهد ها، مدارس و 

دانششاه ها

/شهروندان
دانش آموزان، اولیا، مدیران، معلمین

آموزش و پرورش، وزارت علوم و 
سیاست گذاران شرکت های توسعه دهنده

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجیره فعالیت ها

:4فرصت/چالش

123



کسب و کار و اقتصاد



استارت آپ های فعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.affectiva.com

Affectiva

بازاریابی و تبلیغات

استخراج احساسات افراد 
از حرکت صورت و بدن آنها

2009

فروش مبتنی بر سرویس

میلیون دالر60.3

آمریکا/ بوستون 

Series B

بازار/ صنایع/ عموم

بزرگداده های مصنوعی، تجزیه و تحلیل، هوش 

3و2و1

میدهد؛تشخیصراشومااحساسصورت توانبهکردننشاهبابرنامهاین

یبویکالالراناکهمشکلی.استخوداحساساتانتقالانسان،معضالتجدی ترینازیکی

صورتارتأثیرگذنقاطشناساییباویگروهوکالیبویال.کندحلراآناستکردهتالش

نقاطاینازمیلیارد12ازمتشکلداده ایپایگاهکمکباتوانسته انداحساساتبروزدر

ه ای گونبهرافناوریاینآن ها.دهندتشخیصراانساناحساساتعالیبسیار شکلیبه

احساساتلحظهدروشودنصبحملیقابلدستگاههررویبتواندکهکرده اندطراحی

تأسیسکالیبویالکهشرکتیرافناوریاین.دهدمناسبپاسخآنبهوتشخیصراشخص

ه هایبرنامتااستدادهقراردنیاتوسعه دهندگانهمهاختیاردررایگانبه صورتاست،کرده

هاییابزاردیگرسالپنجتااستمعتقدکالیبویال.دهندتوسعهرامتفاوتیوخالقانه

یکدیگربهراآن هادوبارهکردند،جداهمازراانسان هاکهطورهمانکهداشتخواهیم

.کنندمتصل

:کل سرمایه تامین شده



استارت آپ های فعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.imotions.com

iMotion

متقاعد سازی/ تبلیغاتبازاریابی و 

تشخیص احساسات توسط
واکنش های فیزیولوژیکی

2005

خدمات/ فروش محصول

میلیون دالر4.3

دانمارک/ کپنهاگ

Venture

صنعت، بازار، دانشگاه ها

داده های بزرگ ، بیومتریک ، نرم افزار سازمانی ، مراقبت های 
ازار ، بهداشتی ، تعامل رایانه انسانی ، فناوری اطالعات ، تحقیقات ب

نرم افزار 

3و1

iMotionsینیبپیشراخودمشتریانآیندهتعامالتمیزانکندمیکمکشمابه

.کنید

iMotions.هستندانسانگیریتصمیمیکنندهبینیپیشعاملقدرتمندتریناحساسات

چگونهکهدمیکنبررسیدقتبهومیکندضبطمختلفزماندررافیزیولوژیکیهایواکنش

باتنهایدرو.دهیممیپاسخوکنیممیعملکنیم،میاحساسکنیم،میفکرانسانهاما

درکاربرانبهافرادآیندهگیریتصمیمبینیپیشباروانشناسیوشناختیدانشازاستفاده

.میکندکمککامپیوترباتعامل،کاروکسبهایحوزه



استارت آپ های فعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
exteros.com

Exteros

متقاعد سازی/ بازاریابی و تبلیغات

استخراج الگو های خرید مشتریان
از طریق رفتار آنها

2010

فروش محصول

آمریکا/ نیویورک

مراکز خرید/ مدیران
خرده فروشان/ 

ماشینیادگیری مصنوعی، هوش 

4و3و2

واقعیجهانبرایانسانیهوش

Exterosت،تعامالحرکت،نوعجملهازافراداطالعاتتاکندمیاستفادهمصنوعیهوشاز

اینوکردهشناساییروزبهولحظهدررا...وتوجهونظرموردخاصمناطقتوقف،الگو

نایکمکبه.کندارائهفروشیخردهوخریدمراکزتجاری،امالکمدیرانبرایرااطالعات

مناطقدرهاترافیکوپوششسبکعالقه،موردجنسمشتریان،سنمدیران،اطالعات

از.ندمیکناستخراجرامشتریانرفتاروخریدالگوهاینهایتدروکردهشناساسیراخاص

تفادهاسفروشوتبلیغاتدهی،سرویسبهبودراستایدرمیتواناستراتژیکاطالعاتاین

.کرد

Venture

؟



استارت آپ های فعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.isentium.com

Isentium (keenkong)

بازاریابی و تبلیغات

استخراج بالدرنگ احساسات
شبکه های اجتماعیاز محتوا 

2010

اطالعات/ محصول/ فروش سامانه

میلیون دالر6.3

آمریکا/ فلوریدا

Venture

سیاست گذاران/  مدیران

، رسانه های اجتماعیFinTechخدمات مالی ، 

4

Isentiumاستاجتماعیهایشبکهمحتوایازاحساساتبالدرنگگرکاوش.

صورتبهتوییترماننداجتماعیمحتوایازراکاربرانعواطفواحساساتشرکتاین

والتیمعامهایاستراتژیوقوانینبرند،مدیریتمالی،اموربرایوکردهاستخراجبالدرنگ

.میگیرندکاربهگذاریسیاست



استارت آپ های فعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.revuze.it

Revuze

متقاعد سازی/ بازاریابی و تبلیغات

احساساتتجزیه و تحلیل 
برای بازاریابی

2010

فروش مبتنی بر سرویس

میلیون دالر4.6

رژیم اشغالگر قدس

Venture

کسب و کار/ مدیران

تجارت الکترونیکی ، نرم افزارآنالیز آماری ، 

3و2

.  برای استفاده در بازاریابی استو تحلیل احساسات تجزیه Revuzeماموریت 

های مربووط بوه رفتار و داده اسکن کردن سازد تا با ما را قادر میفناوری منحصر به فرد ، این 

یجوه دست پیدا کرده و در نتهر مشتری ، به هسته اصلی آنچه که برای خریداران مهم است ، 

.ساده تر و بدون دردسر کنیمرا آنها و تحلیل، روند خرید تجربه توسط یک 



در حوزه کسب و کار و اقتصاداستارت آپ های فعال 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.soteriaintelligence.com

Soteria Intelligence

متقاعد سازی و بازاریابی تبلیغات

تحلیل رسانه های اجتماعی

2013

سامانه/ فروش سرویس

؟

آمریکا/ کالیفرنیا

Venture

صنایع/ کسب و کار/ مدیران

هوش مصنوعی، توسعه کسب و کار، یادگیری ماشین

4و3و2و1

رایبعمی یادگیریتوسطاجتماعیهایرسانهتحلیلوتجزیهSoteriaماموریت

.استجهانسراسردرسازمانهااستفاده

بینشارائهپیدرماشینیادگیریواجتماعیهایرسانهاطالعاتازاستفادهباافزارنرماین

زبانپردازشازترکیبیازاستفادهباراکاراین.استکاربرانشبهمشتریانازعمیقهای

اصیاختصهایالگوریتموهادادهدیگرواحساساتآنالیزتصویر،تشخیص،NLPطبیعی

نرماینباشند،تعاملدرافزارنرماینبابیشترکاربرانهرچه،همهازمهمتر.میدهدانجام

.شودمیترمؤثروهوشمندترافزار



استارت آپ های فعال در حوزه کسب و کار و اقتصاد

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.visii.com

Visii

متقاعد سازی و بازاریابی تبلیغات

تحلیل ترجیحات مشتریان

2011

فروش مبتنی بر سرویس

؟

انگلستان/ لندن

Venture

مدیران کسب و کار/ مشتریان

هوشمند، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیکی ، سیستم های 
یادگیری ماشین

4و2

Visiiکهمحصوتتیاتصاویرکلمات،ازاستفادهبدونتاکندمیکمکمردمبه

.کنندپیدارادارنددوست

.داردراعمیقیادگیریازاستفادهبامشتریترجیحاتتحلیلوظیفهابزار،این



اقتصاداستارت آپ های فعال در حوزه کسب و کار و 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.eurekaking.com

EUREKA KING

متقاعد سازی/ بازاریابی و تبلیغات

بینش عمیق از ترجیحات
مشتریان تجاری

2014

فروش خدمات و سرویس

؟

کانادا/ کالیفرنیا

seed

یشرکت های تجاری و تبلیغات

تجارت الکترونیکی،تبلیغات

2و1

مشتریترجیحاتوعالی رویبرخودکاربینشوشناختیمحاسبات

بهرامجازیتجاریگفت وگویانجمن های،ماشینیادگیریکمکبامتخصصانازگروهاین

بهککمگروه،اینهدف.استکردهتبدیلکاربرانبرایجذابوتعاملیمفید، هایمحیط

امهبرناینخصوصیاتاز.استخودمخاطبانبرایبهترتجربهوموفقکار وکسبایجاد

.کردارهاشمعیارسازیوجذابگرافیکیکپارچه،چندبعدی،شخصیپروفایل هایبهمی توان

ستدبهراکاربرانشترجیحاتوعالیقکاربرانشرفتارآنالیزباEurekaشناختیپلت فورم

.آوردمی



شناختیبهداشت و سالمت 



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

www.neuronetics.com:فناوری های کلیدی

Neuronetics

توانبخشی/ درمان

درمان غیر تهاجمی توسط تحریک 
سیگنال های مغزی

2003

فروش تراکنش/ فروش خدمات

میلیون دالر176

آمریکا/ پنسیلوانیا

Series G

بیمارانی که دیگر به روشهای
درمانی دارویی جواب مثبت نمیدهند

شناختی، تحریک مغزی -بیوتکنولوژی، علوم اعصاب

3

ضدداروهایبهکهبابیمارانبرایتهاجمیغیرروشباافسردگیاختالتتدرمان

.دهندنمیمثبتپاسخافسردگی

ودمی فرستجمجمهدرونبهرامغناطیسیپالس هایافسردگیدرمانبرایآپاستارتاین

الیتفعبهرامغزیسلول  هایکهمی شودمغزدرکوچکیالکتریکیتغییراتایجادباعث

مغزدرجراحیراهازکهراالکترودهاییخطراتجدید،وسیلهاینحالعیندر.وامی دارد

تنهاشرکتاین.نداردراالکتریکیشوکبادرمانیعنیعالجآخرینیامی شوندکاشته

ازکهبیمارانیبرایFDAتوسطکهاستتهاجمیغیرافسردگیدرمانبرایداروییشرکت

.میشوداستفادهاند،نبردهسودیهیچافسردگیضدداروهای



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:شدهکل سرمایه تامین 

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.sprtherapeutics.com /

SPR Therapeutics

افسردگیواضطرابدرمانوتهاجمیغیرهایتحریکروشبهدردتسکین
برایمتحدهایاالتدفاعوزارتبادالریمیلیون6قراردادیکSPR،2018سالمهماهدر

باددردرمانزمینهدرهمچنینپزشکیشرکتاین.کردمنعقدافسردگیواضطرابدرمان
باروشایندر..میکندفعالیتPNSمحیطیعصبیتحریکاختصاصیمحصوالتازاستفاده
میاعصابتحریکبهمنجرکمالکتریکیهایپالسایجادباکوچکدستگاهیکازاستفاده

راجراحیمداخالتیامخدرموادازاستفادهبدونهدفمنددردتسکینرو،اینازوشود،
رادیافبرایخاصطوربهکهامریکادفاعوزارتتوسطشدهانجامتحقیقات.کندمیفراهم

یمقرارهدفرابرندمیرنجنوروپاتیکشدیدومتوسطدردازودارندشدهقطعاندامکه
.استآمیزموفقیتبسیاردردشدتکاهشدرروشایندادنشانتحقیقاین.داد

مراقبت، درمان، توانبخشی
تسکین درد و 

درمان غیر تهاجمی  اضطراب و
افسردگی به روش تحریک عصبی

2010

مستقیمفروش 

دالرمیلیون 62

آمریکا/ کلیولند

Series C

ج رناز نوروپاتیک افرادی که 
بیماران/ می برند 

علوم اعصاب، سخت افزار، پردازش سیگنالمراقبت های بهداشتی، 

4



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.brainsgate.com

BrainsGate

توانبخشی/ درمان

درمان و توانبخشی غیر تهاجمی

2002

/فروش سامانه/ فروش محصول
فروش خدمات

میلیون دالر84

رژیم اشغالگر قدس

Venture

بیماران سکته مغزی

درمانمشاوره، بهداشت، دستگاه پزشکی، 

4و3

هایبیماریبرایابتکاریهایدرمانتوسعهحالدرBrainsGateپزشکیشرکت

.هستندمرکزیعصبسیستم

BrainsGateدهدمیافزایشرامغزدرخونجریانعصبیمرکزالکتریکیتحریکتوسط.

،شرکتاینهمچنین.داردتمرکزحادمغزیسکتهدرمانرویبرحاضرحالدرشرکتاین

برای،میگیردقراردهانسقفدرواستمینیاتوریالکترودیکشاملکهراISSتکنیک

کارآییImPACT-1شرکت.بردمیکاربهرااستنوینهایروشازیکیکهبیهوشیحداقل

شرکتبا2011و2008سالدرحادمغزیسکتهبهمبتالبیماراندرماندرراروشاین

حوریمتحقیقیکشرکتاینحاضرحالدر.بودآمیزموفقیتوکردندبررسیبیمار300

راحادغزیمسکتهبیماراندرروشاینکارآییوایمنیارزیابیبرایچندملیتیشدهکنترل

.استکردهاجرا



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.lumosity.com

Lumosity

ارتقا 

2005

خدمات/ فروش حق اشتراک

میلیون دالر67.4

سان فرانسیسکو

Secondary Market

بیماران شناختی و عموم

، هوش مصنوعیعلوم اعصابدانش شناختی، 

4و2و1

.میکندتولیدشناختیهایمهارتبهبودبرایآموزشیهایبازیشرکتاین

ان شودنتباعوث سورگرم فکری در حالی که نورون های مغز شما را تحریک می کنند، بازی های 

. از سووی دیگور جوذاب ترین و البتوه مفیود ترین بازی هوا بوه حسواب می  آینودهم می شووند، 

Lumosity بوه را بازی را ارائه می دهد تا کارکرد های شوناختی اصولی در مغوز 40از بیش

افتخار می گوید که بازی های فکری که با هدف پورورش ههون و با Lumosity. چالش بکشد

اخته جمعی از دانشمندان و طراحان بازی سکه در وب سایتشان ارائه شده است توسط تمرکز 

.شده است

مراقبت، ارتقا، توانبخشی



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.headspace.com

Headspace

پیشگیری، مراقبت، ارتقاء

ز و مراقبه برای افزایش تمرک
کاهش استرس

2010

فروش حق اشتراک

میلیون دالر39.7

آمریکا/ سانتا مونیکا

Series B

عمومی

موبایلبرنامه های دانش شناختی و تکنیک های مراقبه، 

2و 1

.تخالقیوتمرکزبهبوداسترس،بردنبینازبرایذهنیمراقبههایتکنیک

Headspaceاین.ستاکردهکسبرابسیاریجوایزدیجیتالسالمتپلتفرمیکیارائهبا

وتوجهتقدربهبوددنبالبهآگاهیههنتمرینومدیتیشنجلساتبرتکیهباآپاستارت

استارتاینتمرینی،وآموزشیمحتوایساعتصدهاباHeadspace.استافرادخالقیت

نای.استکردهتبدیلآگاهیههنومراقبههایبرنامهترینجامعازیکیعنوانبهراآپ

ازبیشکهHeadspaceهمراهتلفناپلیکیشنطریقازیاواینترنتدرتوانمیرامحتوا

استارتایناندازچشم.کردمشاهدهشود،میاستفادهکشور200ازبیشدرنفرمیلیون8

نهاآتعهد،اینازبخشیعنوانبهواستجهاندر"شادیسطحارتقائوسالمتبهبود"آپ

.کنندمیهمکاریجهانسراسردردولتیغیرهایسازمانوبنیادهاخیریه،موسساتبا



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:جغرافیاییموقعیت 

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
golantern.com

Lantern

ارتقاء/ پیشگیری/ مراقبت

حذف موانع ارتقا شناختی افراد

2012-2018

فروش خدمات / فروش اطالعات
(اتمام فعالیت)

میلیون دالر21.4

آمریکا/ کالیفرنیا

Series A

عموم

هوش مصنوعی، دانش شناختی و روانشناسی رفتار

3

تمر با هدایت مسروزانه و برنامه های شخصی سازی شده با ترکیب تمارین حرفه ای 
عاطفیبرای تقویت سالمت 

هوای دسترسی به روش. داشتن سالمت عاطفی در طول پیچ و تاب های زندگی، آسان نیست

جایی این. مراقبت در بهترین حالت گران است و در بدترین حالت کامال دور از دسترس است

در سانفرانسیسوکو تاسویس 2012این شرکت در سال . وارد عمل میشودLanternاست که 

یقوات این شرکت شامل گروهی از محققان، تکنسین ها و پزشوکان هسوتند کوه بوه تحق. شد

-ناختیدر درموان شوسواده بالینی و تخصصی برای بررسی عملکرد موثر برنامه های تمرینوی 

اقعوی و در این برنامه به دنبال وعده های غیر و. رفتاری بر بستر وب و تلفن همراه می پردازند

یوزه و مووانعی یا نتایج ضربه ای سریع و غیر مانا نیستند بلکه به دنبال شناسوایی و حوذف انگ

اصفی هستند که مانع از تقویت احساسات افراد می شوند و رویکرد جامع برای ایجاد شرایط ع

.فردی هر روز بهتر را دارند



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
interaxon.ca

InteraXon (Muse)

/ کاهش اضطراب 
ارتقا توان شناختی

2007

فروش خدمات/ فروش محصول

میلیون دالر28.8

کانادا/تورنتو

Series B

عموم

شناختی، سخت افزار، نرم افزار-داده کاوی، آمار، علوم اعصاب

3و2و1

InteraXonهایبرنامهومغناطیسی-شناختیمحاسباتتکنولوژیسازنده

.استکاربردی

MUSEلوژیتکنوازوکندمیتحلیلوتجزیهرامغزهایسیگنالکهاستمراقبهبرنامه

روشوEEGمغزیهایسیگنالکمکبابرنامهاین.کندمیاستفادهههنهدایتبرایصدا

روشایندر.استکاربرانشناختیتواناییبهبوددنبالبهاضطرابکنترلومراقبههای

باابقمطهایافتهطبقکهشودمیاستفاده"هواوآب"صداهایازکاربران،مدیتیشنبرای

.هستندآرامشایجادهایروش

پیشگیری، درمان، ارتقا  و مراقبت



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.thync.com

Thync 

ارتقاء و توانمند سازی

/کاهش استرس
افزایش فعالیت

2011

خدمات/ فروش محصول

میلیون دالر13

آمریکا/ کالیفرنیا

Series A

عموم

اعصاب، سخت افزار، نرم افزارفناوری اطالعات، علوم الکترونیک، 

3و1

Thyncکمپانینمی کند،رهایتاناسترساگروداریدمشکلخودخوابیدندراگر

.داردبرایتانراه حلی

Thyncباهککردمعرفیاسترسکاهشهدفبارامحصولیپیشچندیکهاستکمپانی

یناجدیدابزار.می کندکمککردنتمرکزنیزوشدنآرامبهههن،واعصابکردنتهییج

Relaxکهکمپانی، Proکردخواهدکمکراحتخوابوریلکسیشندرشمابهدارد،نام.

ریقطازومی چسبدشماگردنپشتبهالکترودیپدهایازاستفادهبا،Thyncجدیدماژول

کییدارد،وجودآنبرایحالتدو.می شودکنترلهوشمندتانگوشیدراپلیکیشنیک

Thyncنامبااستراحتبرای Deep RelaxنامبابهترخواببرایدیگریوThync

DeepSleepدرشمابهاعصاب،تهییجوضعیفالکتریسیتهجریانازاستفادهبادستگاهاین

.می کندکمکروحیحاالتوخوابکیفیتبهبود



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
haloneuro.com

Halo Neuroscience

ارتقاء و توانمندسازی

شتر و سازگاری بیمغز ارتقا توانایی 
ورزشیتمرین های با 

2013

خدمات/ فروش محصول

میلیون دالر10.7

آمریکا/ کالیفرنیا

Venture

عموم/ ورزشکاران

سیگنال، نرم افزار، سخت افزار، استخراج ویژگی، آمار

3و 2

Haloبا Sportکنیدورزشهمیشهازقدرتمندتر

برایبدنوههنتحریکمنظوربهNEUROSTIMULATIONازفوق العادهپوشیدنیابزاراین

فرادااین کهبه جایتااستکرده طراحیهدفونیشرکتاین.می شوداستفادهکردنورزش

ن هاآههندستگاهاینبوسیلهکنندتمرکزخودماهیچه هایرویبرکردنتمرینحیندر

تحریکمنظوربهHaloورزشیهدفون های.شودتحریکورزشیتمرین هایبهبودجهتدر

می شودنامیدهneuroprimingفراینداین.استشده طراحیورزشیتمرین هایدرههن

نآوردوجودبهوههنکردنترغیبمنظوربهمالیمیالکتریکیپالس هایازواقعدرکه

.می شودن هاتمریشدنموثرتربهمنجرنهایتدرکهمی کنداستفادهمتفاوتیتمرینیشکل



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.peak.net

Peak 

آموزش و پرورش، تناسب اندام، موبایل، سالمتی

مراقبت، آموزش، توانبخشی
ارتقاء

2012

حق اشتراک برای استفاده
عمومی/ فردی

میلیون دالر10

انگلستان/ منچستر

Venture

عموم/ دانش آموزان

نرم افزار، آمار، دانش شناختی

3و 2

دیجیتالهایبازیکمکبهحافظهعملکردبهبود

شدهطراحیهایبازیاساسبرشمامغزدرحافظهعملکردبهبودشرکتاینمأموریت

خنوری،سمهارتتمرکز،بهبودهدفبااپلیکیشناین.استشناختیعلومدانشبرمبتنی

هبتوانیدمیمحصولاینازاستفادهبا.استشدهطراحیدیگرمواردوپردازشسرعت

رادهستننیازنفسبهاعتمادووریبهرهافزایشبرایکهشناختیمهمهایمهارتآسانی

استدهشتعبیهشمابرایفردبهمنحصرومختلفبازیدههابرنامهایندر.ببخشیدبهبود

هادیپیشنهایبازیآنودادهتشخیصراخودحافظهوتمرکزمیزانتوانیدمیهاانباکه

.میگذاردنمایشبهبرایتانراشماشناختیعملکردسطحبامتناسب



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
my.happify.com

Happify 

مراقبت، پیشگیری، درمان، ارتقاء

بازی و فعالیت برای کاهش
افکار منفی و استرس

2012

حق اشتراک برای استفاده
عمومی/ فردی

میلیون دالر25

نیویورک

Venture

عموم/ مشاغل پر استرس

دانش شناختی و روانشناسی، نرم افزار

3و2و1

.نندکغلبهاسترسومنفیافکاربرتاکندمیکمککاربرانبهکهایبرنامه

ت فعالیت هوایی اسوبازی ها و علمی است و شامل برنامه حاصل ده سال تحقیق و پژوهش این 

بوه  Happify. که برای بهبود رضایت از زندگی و افزایش سطح شادی طراحوی شوده اسوت

 هوای کنیود و مهارترا مودیریت متوقف کنیود، اسوترس را منفی می کند که افکار شما کمک 

گزارش Happifyکاربراندرصد از 86. دهیددر خود گسترش را زندگی مدیریت چالش های 

ا ماه کار با برنامه احسواس بسویار مطلووب تری نسوبت بوه زنودگی پیود2کرده اند که پس از 

نی بور و روش درمان مبتدر این برنامه از مطالعات مختلف از جمله روانشناسی مثبت. کرده اند

.می شودعلوم شناختی استفاده 



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
elevateapp.com

Elevate Labs

پیشگیری، مراقبت و ارتقاء

آموزش و ارزیابی 
مهارت های شناختی

2014

فروش حق اشتراک

میلیون دالر7.7

سان فرانسیسکو

Series A

عموم

اینترنت، برنامه های موبایلآموزش مبتنی بر دانش شناختی، نرم افزار، 

3و2و1

بازیبرمبتنیشناختیهایمهارتآموزش

لیلوی یک نوع جدید از ابزار یادگیری شناختی است که برای ایجاد مهارت های ارتبواطی و تح

از هووش  Elevate.اسوتمربی شخصی برای مغز شما یک این اپلیکیشن . طراحی شده است

نود  طراحی تمرینات سفارشی مغز براساس تعامل شما بوا خوود اسوتفاده می کمصنوعی برای 

ا شوناخته و شوما رایون برناموه بهتور بنابراین هر چه بیشتر از این اپلیکیشن اسوتفاده کنیود، 

پوس از آنکوه هودف خوود را تعیوین کردیود، ایون . خواهد کوردتمرینات متناسب تری را ارائه 

وردنظر اپلیکیشن مجموعه ای از تمرینات شخصی و سفارشی در راستای رسویدن بوه نتوایج مو

تقویت بازی های کوتاه و جذابی برایبرنامه می توانید با استفاده از این . شما ایجاد خواهد کرد

همچنین قوادر خواهیود بوود کوه . انجام دهیدنوشتن را مهارت مطلب و حافظه، تمرکز، درک 

ویت شوده نتایج و پیشرفت مهارت های خود را پیگیری کنید و ببینید کدام یک از مهارت ها تق

.و کدام یک هنوز به تمرین نیاز دارند



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.ybrain.com

Ybrain

درمان، مراقبت، توانبخشی

درمان افسردگی توسط
تحریک مغزی

2013

سرویس/ خدمات/ فروش محصول

دالرمیلیون 4.14

کره جنوبی

افزارسخت افزار، علوم اعصاب، نرم 

4

الکتریکیجریانباافسردگیدرمان

سمتقبهضعیفالکتریکیجریاناتارسالکمکباکهاستصدددرYbrainبندهایپیشانی

تحریککهروشاینهدفمحققانگفتهبه.کنددرمانراافسردگیاختاللمغزقدامی

باشد،میمغزقدامیبخشتحریکشودمینامیده(tDCS)ایجمجمهمیانمستقیمجریان

این.داردیمستقیمارتباطافسردگیبامغزازبخشاینفعالیتکاهشهایافتهطبقکهچرا

بهتا.استنشدهجانبیعوارشگونههیچبروزباعثانسانیآزمایشاتتمامطیدرمحصول

2019سالدر.استشدهاستفادهجنوبیکرهدربیمارستان12دربندپیشانیاینازحال

.شدتجاریمحصولاین

Series B

افسردگی/ بیماران شناختی



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.intendu.com

Intendu

توانبخشی

بازی ویدیویی برای بهبود 
کارکرد های شناختی بیماران مغزی

2012

فروش خدمات

میلیون دالر3.4

رژیم اشغالگر قدس

Series A

بیمارن مبتال به نارسایی مغزی

علوم شناختی، رواشناسی بالینی، نرم افزار

4

رتقاارابیمارانشناختیهایویژگیویدئوییهایبازیازاستفادهبابرنامهاین

.میدهد

Intenduراغزیمنارساییبهمبتالبیمارانشناختیهایمهارتارتقاوتوانبخشیماموریت

ههمبرایشناختیعلومدانشبرمبتنیشناختیهایآموزشارائهآنهاهدف.داردبرعهده

ازمتشکلایرشتهبینتیمیکتوسطاپلیکیشناین.استدارند،نیازآنبهکهکسانی

.شدارائهسالمتفناوریورایانهعلومبالینی،روانشناسیاعصاب،علومکارشناسان

Intenduبازتوانیموسساتدربیماراناجراییکارکردهایآموزشبرایحاضرحالدر

.گیردمیقراراستفادهموردپیشرو،



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
neuronation.de

NeuroNation

آموزش/ ارتقا

ارتقای سطح هوش توسط 
بازی های شناختی

2011

فروش حق اشتراک

هزار دالر56

آلمان/ برلین

Seed

عموم

نرم افزار موبایلاعصاب، دانش علوم شناختی، علوم 

3و2

تتقویتوانایی)هوشسطحتقویتبرایمغزآموزشیهایفعالیتسازیشخصی

(رتسریعگیریتصمیمدرتاثیرهوش،افزایشتواناییتمرکز،تقویتتواناییحافظه،

شماهوشتقویتبرزیادیتاثیرمدتطوالنیدرمختلفبازیچندینباتواندمیبرنامهاین

برایتواندمیاست،شدهساختهوطراحیNeuroNationتوسطکهبرنامهاین.باشدداشته

هوشویتتقوپیشرفتمسیرآنازاستفادهباکهکندتعیینمشخصالگوییکشمامغز

زماناینتابرنامهاینتااستشدهباعثخاصهایویژگیهمینوشودمیمشخصتان

اثراتربارهدمطالبیتازگیبهبرلینفرایدانشگاه.باشدداشتهکاربرمیلیونهادهازبیش

.استبرنامهاینباالیاعتبارازنشانخودکهاستکردهمنتشرمغزبربرنامهاین



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.braincheck.com

BrainCheck

مراقبت و پیشگیری

آرزیابی کاربران و اشتراک گذاری
اطالعات با پزشکانشان

2015

/ فروش حق اشتراک
فروش اطالعات

میلیون دالر6.7

آمریکا/ تگزاس

Seed

عموم

شناختیهای موبایل، سالمت برنامه 

2و1

BrainCheckاستشناختیسالمتسنجشبرایموبایلتعاملیآزمون.
BrainCheckپیگیریراآندرمهمتغییراتوخودمغزسالمتتادهدمیاجازهکاربرانبه

کمکشمابهکهاستاینBrainCheckهدف.بگذارنداشتراکبهپزشکانبارانتایجوکنند
والتمحصاینازیکیشماکههنگامی.کنیددرکراافتدمیاتفاقشمامغزدرآنچهکند

درتتغییراوکنیدواردراخودشناختیبهداشتاطالعاتتوانیدمیکنید،میاستفاده
با،مغزکارکردارزیابی هایازبخشیدر.کنیددنبالزمانطولدرراخودشناختیعملکرد

ردکارکتصمیم گیری،سرعتحافظه،مانندکارکردهایی،دیجیتالویژهتست هایانجام
ایجنتباراخوداطالعاتتوانیدمیهمچنینشما.می شودبررسیفرددر…وکالماجرایی،

هایوگفتگبرایخودهایدادهازکهکندمیتشویقرامامحصولاین.کنیدمقایسهکلی
.کنیماستفادهخودمغزشناختیعملکردوضعیتدربارهخودپزشکباسازنده



استارت آپ های فعال در حوزه بهداشت و سالمت شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
senselabs.com

SenseLabs

ارتقاء و آموزش

باالبردن قابلیت قسمت های 
مختلف مغز توسط بازی و

سیگنال های مغزی

2009

حق اشتراک/ فروش محصول

میلیون دالر4.9

آمریکا/ کالیفرنیا

Venture

ورزشکاران

، پردازش سیگنال، ورزش، بازیافزارافزار،نرم سخت 

3

SenseLabsیاNeurotopiaیکبهنزدیککهاستمغزاولیهآموزششرکتیک

.کندمیکارNCAAوNBAوNFLدرایحرفهورزشکارانباکهاستدهه

رتصوییکفرصتاولیندر.میشوداستفادهEEGتکنولوژیباهدستیکازاپلیکیشنایندر

ادرقرافردآنازپس.میگیردمغزمختلفهایبخشقدرتچگونگیدیدنبرایایلحظه

.کندقدرمندمختلفهایبازیانجامطریقازراخودمغزهایقسمتازیکهرتاسازدمی

SenseLabs.استمغزشناختیکارکردهایبهبودبهکمکبرنامهاینهدفخالصه،طوربه

وشکاهراخوداسترسافزایش،راخودتمرکزتامیکندکمککاربرانبهتمرینطریقاز

.بخشندبهبودراخودخوابکیفیت



دارو و مکمل های شناختی



حوزه دارو و مکمل های شناختیاستارت آپ های فعال در 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.hvmn.com

Nootrobox 

ارتقاء و توانمند سازی

،بهبود عملکرد ههنی مانند شناخت
حافظه، هوش، انگیزه، توجه 

2014

ل.فروش محصو

میلیون دالر2.6

کالیفرنیا

Venture

عموم

، تغذیه و دانش علوم شناختیمکمل های غذایی

2

شناختیهایمهارتومغزفعالیتافزایشبراینوتروپیکقرصهای

لکورد عمتقویوت و یا مخدر های هوشمندی هستند که باعث تقویت حافظه و نوتروپیک دارو 

باعوث بهبوود عملکورد ههنوی ماننود مشوخص ایون محصوول طوور به . های شناختی میشوند

بوا تغییور که نوتروپیکبه نظر میرسد . شوداستفاده می شناخت، حافظه، هوش، انگیزه، توجه 

باعث ، (انتقال دهنده های عصبی، آنزیم ها و هورمون ها)پالستیسیتی سلول های عصبی مغز 

از یکی . ودعصب در مغز میشمغز و یا تحریک رشد تامین اکسیژن به سلول های عصبی بهبود 

بور ایون، عوالوه. اسوتتوجوه کالمی و زبانی قابل نوتروپیک، ایجاد توانایی جالب ترین مزایای 

قووی تور و توانواییانرژی ههنوی بهبودباعثکه  نوتروپیک دهند می از نتایج  نشان بسیاری 

. شده استبرای تمرکز 



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
trubrain.com

TruBrain

ارتقاء و توانمندسازی، توانبخشی

درمان از طریق تغذیه 

2012

فروش محصول

میلیون دالر1.4

کالیفرنیا

Seed

عموم

یو دانش علوم شناختتغذیه مکمل های غذایی، 

2

TruBrainمکمل غذایی مغز

TruBrain ،بورای بهبوود یک درمان از طریق تغذیه و مبتنوی بور داده هوای علووم شوناختی

یری این مکمل در افزایش قدرت یوادگ. دهدارائه می مختلف مغز عملکرد شناختی در مناطق 

و بهبووود عملکوورد حافظووه بووه روش تسووهیل گووردش خووون در مغووز بسوویار موفووق بوووده 

همچنوین . اسوتنوشیدنی ها غذایی و محصوالت حال ساخت نسل بعدی در TruBrain.است

از فناوری نانو برای طراحی مجدد راه حل ها در موواد غوذایی و نوشویدنی در این استارت آپ 

.شوداستفاده می 



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.triggrhealth.com/

Triggr

Triggrمخدرموادبهمعتادافرادازمراقبتاپلیکیشن

Triggrزمانیچهندببیتامی کندرصدرافردهمراهتلفنازاستفادهباکهاستاپلیکیشنی

کهیمتنپیام هایغیرعادیحجممتوجهمثالً،.استخطردربیشتراعتیاد،ترکحالدرفرد

کردنچکبرایپیامیو(پیام هاآنخواندنبدون)شدخواهدشده اندارسالنیمه شب

ازهم چنینبرنامهاین.استخوبحالششودمطمئنتاکردخواهدارسالپیام دهنده

آنهاییبرایدرمانبهترینشناساییبهکمکبرایشناختیودرمانیرفتارروش های

پیداکیپزشمی کندکمکآنهابهاینبرعالوه.اعتیادندبامبارزهحالدرکهمی  کنداستفاده

بامالقات هایشانقرارفواصلدرراآنهاوکند،تجویزافیونضددارویبرایشانتاکنند

.می کندچکاعتیادمشاورین

مراقبت، درمان، توانبخشی

بستر نرم افزاری برای مانیتورینگ 
مستمر بیمار

2017

فروش مبتنی/ اشتراکفروش 
بر سرویس

هزار دالر500

استرالیا/ سیدنی

Seed

نیازمعتادانی که تمامی 
به نظارت دارن

هوش مصنوعی ، داده کاوی ، فناوری اطالعات ، یادگیری
نرم افزار، ماشین 

3و 1



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
apprisshealth.com

Narxcare  وAwarxe

و تحلیل داده های تجویز دارو های ممنوعه نظارت برنامه 

Appriss Health  برایNarxcare  وAwarxeبازاریابی می کند .Narxcare  مربوط به داده های

وابق بودین ترتیب کارشناسوان سوالمت می تواننود سو. می کنودتحلیول داروهای تجویزشده را 

سالمتی و الگوهای مصرف داروی تجویزی را مشواهده و افوراد درمعورع اعتیواد را شناسوایی

نود برنامه نظارت بر تجویز داروست که به دولت های ایوالتی کموک می کیک Awarxe. کنند

.تجویز نامناسب مواد ممنوع را شناسایی، پیش بینی و به آن رسیدگی کنند

پیشگیری، درمان، مراقبت، توانبخشی

بستر نرم افزاری برای مانیتورینگ 
مستمر بیمار

2017

فروش مبتنی/ فروش اشتراک
بر سرویس

دالرمیلیون 1

آمریکا/ لوئیزویل

Venture

نیازبیمارانی که تمامی 
مصرف دارو دارنبه نظارت 

اطالعاتتجزیه و تحلیل، بیوتکنولوژی، مراقبت های بهداشتی، فناوری 

3و1



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.rxassurance.com

Rx Assurance

مراقبت، درمان، توانبخشی

بستر نرم افزاری برای مانیتورینگ 
بیمارمستمر 

2013

فروش مبتنی/ فروش اشتراک
بر سرویس

هزار دالر800

آمریکا/دنور

Venture

بیمارانی که خطر/ معتادان
سوء استفاده از دارو دارند

نرم افزار، علوم شناختی در حوزه اعتیاد

3و1

المتستاریخچهمورددرسواتتیشاملکهنظرسنجییکتکمیلتوسطبیماران

سوءرخطبتوانندتاشوندمیارزیابیپزشکانتوسط،استاوخانوادهوشخصخود

.کنندتعیینشخصهربرایرامخدرموادمصرف

OpiSafeمالیاحتاستفادهسوءبرایمخدر،موادمصرفازقبلبیمارانکهکندمیتضمین

زمایشآدرمانطیدرتصادفیطوربهکهشودمیتوصیههمچنین.شوندمیغربالگریمواد

استشدهیزتجوبرایشاناپیوییدکهرابیمارانیاطالعاتبرنامهاین.شودگرفتهبیمارازادرار

بیمارکیچگونهاینکهاطالعاتمثال.میکندارسالمرتبطپزشکانبهوکندمیردیابیرا

رفمصرازیادیدوزبیمارکهباشایندهندهنشانتواندمیخواباختاللکهچرامیخوابد،

.کندمی



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

www.aicure.com:فناوری های کلیدی

AiCure

AiCure،که،استبودهتصاویرتحلیلومصنوعیهوشبهمجهزموبایلیبرنامه ی

.می کندکنترلراداروهایشمصرفبیماربرای

افزارنرماین.استداروییآزمایشاتوبیمارمداومنظارتبرایهوشمندسیستماین

صحیحراارکاینکهکندتأییدوکندپیگیریرابیماراندارومصرفروندراحتیبهمیتواند

.انددادهانجام

مراقبت 

بستر نرم افزاری برای مانیتورینگ 
مستمر بیمار

2009

فروش مبتنی/ فروش مستقیم 
بر سرویس

دالرمیلیون 27.3

آمریکا/ نیویورک

Series B

تمامی بیمارانی که نیاز
به نظارت دارن

یادگیری عمیق،  تشخیص چهره، آزمون های شناختی

3و1



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.simplesmartscience.com

MindBoost

افزایش کارآیی فرد

2013

فروش محصول

؟

آمریکا/ انگلود

Venture

عموم

ودارومکمل، غذا 

2

توانمند سازی مغز با مصرف کپسول 

MindBoost خواب، مغز را در طول روز افزایش می دهد و اجازه می دهد تا در هنگام فعالیت

مندی همچنین این محصول کمک میکند شما به بهترین سطح توان. باشیدآرامش داشته 

.شناختی خود برسید

ارتقاء و توانمند سازی



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.bulletproof.com

Bulletproof Labs

ارتقاء و توانمند سازی

دستیابی به باالترین سطح 
جسمانی و شناختیعملکرد 

2014

فروش محصول

میلیون دالر68

آمریکا/ واشینگتن

Series C

عموم

مکمل و نوشیدنی هی شناختی، در حوزه تکنولوژی پیشرفته علمی 

2

Bulletproofفتهپیشرهایتکنولوژیازکهاستمونیکاسانتادرکلینیکیک

میایتحمشناختیوجسمانیعملکردسطحباتترینبهدستیابیهدفباعلمی

.کند

Bulletproofبهنرسیدبرایمردمبهرا(نوشیدنییاغذاییمکملشکلبه)محصوالتی

ربرانشکابهکمکشرکتاینماموریت.دهدمیارائهباالجسمانیوشناختیعملکردسطح

باهکاستبهترزندگیداشتنوکردنفکرسرعتافزایشوخودوظایفبهترانجامبرای

علومدانشبرمبتنیهایفناوریوباستانیدانشازشدهاثباتترکیبیکازاستفاده

مایشآزمتعددتحقیقاتتوسطروشاینکارآیی.میکندپیدادستهدفاینبهشناختی

یریگاندازه(پزشکیمتخصصینوورزشکاران،مشتریان)مختلفهایگروهنتایجوشده

.استشده



استارت آپ های فعال در حوزه دارو و مکمل های شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.cerebralsuccess.com

Cerebral Success

ارتقاء و توانمند سازی

افزایش عملکردهای شناختی

2013

فروش محصول

؟

آمریکا

Venture

عموم/ دانشجویان

ودارومکمل، غذا 

2

CS حی ، حافظه و انرژی ذهنی طراافزایش تمرکزاست که به منظور مغزی مکمل یک

.شده است

ام دانشجویان هنگ. این مکمل به طور خاص در مرحله اول برای دانشجویان ساخته شده بود

، افظه ارتقاء حتمرکز ، مغزی با باال بردن مکمل این . شوند روبرو می پرتی حواس با مطالعه 

نوشیدنی های این . مغز، توان دانشجویان را ارتقاء میدهدچابکی ههنی و سالمت کلی 

.  محصول هم به بازار آماده است



آموزش و پرورش شناختی



استارت آپ های فعال در حوزه آموزش و پرورش شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.elementalpath.com/

Elemental path (CogniToys)

ارتقاء/ آموزش

شناختیبهبود قابلیت های 
و حرکتی کودکان 

2015

خدمات/ فروش محصول

میلیون دالر4.3

آمریکا/ نیویورک

Seed

والدین/ کودکان

الکترونیک، پردازش ماشینهوش مصنوعی، 

3و2و1

CogniToysشمافرزندباکههستنداینترنتبهمتصلهوشمندهایبازیاسباب

.کنندمیرشدوگیرندمییاد

.استهزمجصداواحساستشخیصافزارنرمبهومیشودمتصلواتسونبهبازیاسباباین

یشهرآموزشیمحتوایدرکهراجذابتریوتعاملیهایتجربهکهمیشودباعثارتباطاین

دریجتبهکند،میبرقرارارتباطبازیاسبابباکودککههمانطور.باشندداشتهدارند،

اطفیعبرانگیختگیحاالتمصنوعیهوشکردنترکیببا.کندمیشخصیراگفتگوها

کهاستنایشرکتایناندازچشممیکندبرقرارتعاملوالدینبامیگیردویادهمرامتناسب

شناختیهایقابلیتبهبودبرایآموزشیوکنندهسرگرمتر،صرفهبهمقرونهابازیاسباب

.باشندکودکانحرکتیو



استارت آپ های فعال در حوزه آموزش و پرورش شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.edovo.com

Edovo

آموزش/ ارزیابی

پاداشآموزش مبتنی بر 
برای افراد زندانی

2013

فروش محصول

میلیون دالر12.3

آمریکا/ شیکاگو

Series A

زندانیان

4و 1

Edovoدکنمیفراهمزندانیافرادبرای(قر مصرف)پاداشبرمبتنیآموزش.

بصریآموزشیهایدورهتوسطآندرکهکنندمیفراهمآموزشیهایحلراهشرکتاین

کردنبازهبمیتوانتکنولوژیاینازاستفادهبا..میدهندپاداشبرمبتنیاموزشرازندانیان

ارزشمندمنابعبهدسترسیEdovo.کردکمکزندانیافرادازنفرهامیلیونپتانسیل

.دهدمیافزایشراکیفریعدالتسیستمدردرگیرافرادبرایراآموزشی

دانشمدیریت تجزیه و تحلیل، 



استارت آپ های فعال در حوزه آموزش و پرورش شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.moonbug.com

Moonbug

ایجاد الگو/ آموزش/ ارزیابی

تولید داستان و محتوای الهام بخش 

2018

اشتراک/ فروش محصول

میلیون دالر145

آمریکا/لس آنجلس

Series A

کودکان و دانش آموزان

سرگرمی دیجیتال

3

رمی استارت آت مون باگ قصد دارد انقالبی در ارائه خدمات در حوزه تفریح و سرگ

سرگرم این شرکت با تولید داستان و محتوای الهام بخش و. برای کودکان ایجاد کند

را کننده برای بچه ها، سعی دارد ارزش هایی مانند محبت، همدلی و انعطاف پذیری

.در آن ها نهادینه کند

نه همچنین سعی می کند مهارت های شناختی کودکان را از طریق وسعت بخشیدن به دام

ضمنا بر توسعه مهارت های اجتماعی . توسعه دهد... لغات آن ها، آموزش شمارش و حساب و 

ا تاکید آن ها مانند دوستیابی، چگونه دوست خوبی باشیم، مدیریت احساسات و نظایر این ه

میلیون 132ایجاد شده، در همین سال تا 2018ارزش این استارت آپ که در سال . دارد

.یورو افزایش یافته است



استارت آپ های فعال در حوزه آموزش و پرورش شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.oxfordvr.org

Oxford VR

ارتقاء/ آموزش/ سنجش و ارزیابی

مبتنیدرمان باکمک علوم شناختی 
بر تکنولوژی واقعیت مجازی

2016

سرویس/ خدمات/ ل.فروش محصو

میلیون دالر3.2

انگلستان/ آکسفورد

Ventures

عموم/ کودکان

روانشناسی ، واقعیت مجازی

2و 1

باشناختیعلومبرپایهدرمانیخدماتارائه دهندهآکسفوردمجازیواقعیت

.استمجازیواقعیتتکنولوژیازاستفاده

مجازیتواقعیتکنولوژیبرمبتنیشناختیعلومباکمکدرمانتوسعهشرکتاینتمرکز

دروجهیتقابلتأثیرکهاستبالینیشرایطبرایصرفهبهمقرونبسیارروشاین.است

رویکردیکومجازیواقعیتازاستفادهبا.داشتخواهداقتصادوبهداشتیسیستمبیماران،

.آورنددستبه(روز15)تریکوتاهزماندررابهتریدرمانیاثرتوانندمیبیمارانشناختی،

صورتبهشرایط،هرباسازگارهایسازیشبیهبامجازی،مربییکتوسطهادرمان

.شودمیانجامخودکار



شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه آموزش و پرورش 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.neurosky.com

NeuroSky

بیوتکنولوژی، مصرف کننده، الکترونیک مصرفی

اندازه گیری استرس و تمرکز

2004

خدمات/ فروش محصول

میلیون دالر11.8

آمریکا/ کالیفرنیا

Venture

عموم/ کودکان

بیوتکنولوژی، سیگنال، سخت افزرار و نرم افزار

4

مغزیهایسیشنالتحلیلوثبتباتمرکزواسترسگیریاندازه

MindWaveتروالکهایسیگنالدستگاهاین.استکودکانههنبرایورزشیتجهیزات

هنیهشرایطریاضیهایالگوریتمطریقازوکندمیثبتپیشانیازراEEGمغناطیسی

.میکندتعیینراآرامشوتوجهمانند



آموزش و پرورش شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

/www.structural-learning.com:فناوری های کلیدی

Structural Learning

دکنمیکمکآموزاندانشبهکهاستشناختیداربستیک”ساختارییادگیری“

.کنندایجادرامفهومیوپایداردانش

هایفعالیتدرآموزاندانشمشارکتباتاکندمیکمکآموزاندانشبهجدیدرویکرداین

ازآموزیوادسنتایجبرمثبتیتأثیراتروشاین.کنندفکرموثرطوربهارتباطیومشترک

.داردنوشتنمهارتومطلبدرکجمله

ارتقاء/ آموزش

دانش پایدار و مفهومی ایجاد 

2014

فروش محصول

میلیون دالر7

آمریکا

Venture

کودکان

دانش علوم شناختی

2و1



آموزش و پرورش شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

/http://www.evidenceb.com:فناوری های کلیدی

EvidenceB

EvidenceBهاداشبوردوهافعالیتها،تستشاملکهرادیجیتالیهایماژول

هتوسع(علمزبان،ریاضی،)مدرسهدرسیبرنامهخا موضوعاتاساسبراست،

.دهدمی

بهمصنوعیهوشموتوریکوشناختیعلومنتایجومفاهیمآخرینکمکباهاماژولاین

.کندمیکمککودکانسازگاریادگیری

ایجاد الگو/ ارزیابی/ آموزش

به یادگیری سازگار
کودکان کمک می کند

2015

فروش مبتنی/ فروش مستقیم 
بر سرویس

؟

فرانسه/ پاریس

Venture

کودکان

دانش علوم شناختی، نرم افزار

3و2و1



آموزش و پرورش شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:درآمد ساالنه

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

/https://mycognition.com:فناوری های کلیدی

MyCognition

MyCognitionدرهاخانوادهومعلمانکودکان،روانسالمتکهاستمعتقد

بودبهونظارتبرایهاییبرنامهآپ،استارتاین.استمهمبسیارمدرسهوجامعه

.استکردهآزمایشوتوسعهشناختیعملکرد

هبودبعالوهبه.استروانیهایبیماریدرعاملتریناصلیجزءضعیفشناختیعملکرد

تریبیشتولیداتمعلمانباشند،ترباهوشکودکانکهشودمیباعثشناختی،سالمت

.کنندبهتریکنترلراهاخانوادهوداشته

نظارت، مراقبت، ارزیابی، ارتقاء

نظارت و بهبود عملکرد شناختی

2012

فروش مبتنی/ فروش مستقیم 
بر سرویس

هزار دالر100

انگلستان/ لندن

Venture

عموم/ کودکان، معلمان، والدین

از خواب ، داروسازیمراقبت پزشکی ، علوم اعصاب ، 

4و3



آموزش و پرورش شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

https://www.projectkitchentable.io:فناوری های کلیدی

Project Kitchen Table

کهتاسشناختیسالمتوضعیفارتباطاتبهبودآشپزخانهمیزپروژهماموریت

.شوندمیمنتقلمابهمعایباینکهاستهانسل

تادهندسوقبهتراجتماعیاعتمادسمتبهرانوجوانانکهمیکندکمکآپاستارتاین

.کنندمدیریتراخودشناختیسالمتوکنندبیانبهترراخود

ایجاد الگو/ آموزش

اعتماد اجتماعیارتقاء 

2017

فروش مبتنی/ فروش مستقیم 
بر سرویس

دالرمیلیون 17

انگلستان/ لندن

Seed

نوجوانان

صدا و فناوری همهجانبهدانش ناختی، اعصاب ، علوم 

3و2



آموزش و پرورش شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

/www.playdxtr.com:فناوری های کلیدی

DXTR Labs 

DXTRمورددرراکهاستهوشمندهایبلوکبااستانداردهایبازیاسباب
بیعیطپتانسیلبهتاسازندمیقادرراآنهاوکندمیآوریجمعکودکانعملکرد
آنهاهبوکننددرکرافرزندانشانبازی،طری ازتوانندمیوالدین.کنندرشدخود
.کنندرشدبیشترتاکنندکمک

آوردهدستبهکودکازمختلفهایبازیطیدرکهاطالعاتیمجموعهتوسطابزاراین
آوریجمعاطالعاتمیزانتوانندمیوالدین.میکندکمکتصمیماتشاندرراوالدیناست،
فتپیشرمورددراطالعاتدریافتامکانآنها.کننددنبالراآنیاوکنندانتخابراشده

هایمهارتحافظه،مانندمختلفشناختیتوابععملکردکههابازیدرخودفرزندان
اجازهوالدینو.دارندرامیکشدچالشبهراطراحیمهارتریزی،برنامهمهارتحرکتی،

.دارندراکندمیرشدخودفرزنداندرشناختیتوابعاینچگونهاینکهدیدن

ارتقا/ آموزش/ ارزیابی

ه تا بسازد قادر می کودکان را را 
پتانسیل
برسندطبیعی خود 

2014

سرویس/ فروش محصول

هزاردالر775

کانادا/ کالیفرنیا

Seed

والدین/ کودکان

EdTech ،ی ، اینترنت اشیاء ، علوم زندگی ، دستگاه پزشک
های شناختیاسباب بازی شناختی، بازی های 

4و3و2و1



استارت آپ های فعال در حوزه آموزش و پرورش شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.playcraft.co

PlayCraft

ارتقاء/ ایجاد الگو/ ارزیابی/ آموزش

شناختیبهبود مهارت های 
و اجتماعی کودکان

2018

فروش مبتنی بر اشتراک

؟

بلغارستان/صوفیه 

Venture

والدین/ کودکان
آموزش و پرورش/ 

3و1

ازساله15تا3کودکاناجتماعیوشناختیهایمهارتبهبودPlayCraftماموریت

.استبازیطری 

PlayCraftبرایآفالین،وآنالینصورتدوبهخدمات،ومحصوالتانواعتوسعهحالدر

نرمتوسعهحالدرشرکتاینحاضرحالدر.استکودکانبهزندگیهایمهارتبهبود

.استقسمت12درایافسانهروایتیکاساسبر6تا4کودکانبرایآموزشیهایافزار

یمکمککودکانبهکهاستجداگانهبازیقالبدرچالشیکداستاناینازقسمتهر

.بخشندبهبودخوددررانفسبهاعتمادودرکجملهازشناختیهایمهارتتاکند

سرگرمی دیجیتال



هوش مصنوعی و مدل سازی شناختی



استارت آپ های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مدل سازی شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.cognitum.eu

Cognituum

ماشینافزایش کارآیی بینایی و 

تصمیم گیری بهتر

2010

فروش سامانه

؟

لهستان/ ورشو

seed

بخش های دولتی، صنعتی،
بهداشتی

معنایی، یادگیری عمیقهوش مصنوعی، داده های بزرگ، جستجو 

1

Cognituumازیعسربینشکهاستشدهمعرفیشناختیپلتفرمیکعنوانبه

.دهدمیارائهشمابههادادهطری 

کمکیانسانهوشتقویتبرایعمیقیادگیریومصنوعیهوشهایقابلیتازشرکتاین

تمارینادایجباوکردهتقسیمشناختیوظایفدرراانسانیهوشکهصورتاینبه.میگیرد

راهداشتیبودولتیصنعتی،هایبخشدربهترگیریتصمیمنتیجهدر،شناختیمختلف

.کندمیتقویت



استارت آپ های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مدل سازی شناختی

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
deepmind.com

DeepMind

بینایی و افزایش کارآیی ماشین

---

2010

فروش سرویس

میلیارد دالر3حدود
، 2014فقط در سال 

میلیون دالر500معادل 

اروپا

Series A

صنایع نظامی، هوافضا،
صنایع پر چالش

هوش مصنوعی، توسعه کسب و کار، یادگیری ماشین

3و2و1

DeepMindاستمثبتتأثیربرایمصنوعیهوشدرجهانیرهبرعنوانبه.

هرگونهنکردحلنحوهآموزشبهنیازبدونبتواندکهمیکندتهیهراهاییبرنامهماینددیپ

ازییکماینددیپهستندمعتقدبرنامهاینسازندگان.بگیرندیادراپیچیدهمشکل

درکرایبراماظرفیتواستشدهساختهکنونتاکهاستعلمیهایپیشرفتمفیدترین

از)دهدمیافزایشواقعیدنیامشکالتبرانگیزترینچالشازبرخیبامقابلهوجهاناسرار

.(دیگرمشکالتازبسیاریوهواییوآبتغییراتجمله



شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مدل سازی 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
xix.ai

XIX

بینایی و افزایش کارآیی ماشین

شناسایی و تصمیم گیری در داده

2016

فروش سامانه

میلیون دالر20

کانادا/ کالیفرنیا

SeriesA

ی صنعت نقشه برداری، صنایع
که با داده های

دتصویری و بزرگ کار میکنن

هوش مصنوعی، توسعه کسب و کار، یادگیری ماشین

3و1

و ین سرنشماهواره ای، هواپیماهای بدون توسط تصاویر جستجو و شناسایی اشیاء 

ویدئو

تعدادشرده،فشناختزمانباروشاینفرآینداست،شدهساختهتحلیلگرانبرایپلتفرماین

هاادهدازهوشمندانهگیریتصمیمدرومیکندشناساییراعالقهمورداشیاءزیادبسیار

.کندمیکمک



شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مدل سازی 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.apporchid.com

AppOrchid

ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء کارآمدی سیستم های هوشمند

شناسایی الگوها

2013

فروش سرویس

میلیون دالر4.4

آمریکا/ کالیفرنیا

Undisclosed

عموم 

سازمانی،هوش مصنوعی ، داده های بزرگ ، رایانش ابری ، نرم افزار 
اینترنت اشیاء ، یادگیری ماشین

2

انسانمغزهشبیاینترنتدرراچیزهمهکهمیکندتولیداپلیکیشن هاییشرکتاین

.می کند

اینترنتازراساختاریداده هایطبیعیزبانپردازشومصنوعیهوشبه کارگیریبا

واختیشنعلومساختاربدوناطالعاتباوگرفتهعملیاتیاطالعاتیپایگاه هایو(IOT)اشیا

نولوژیتکمبنایبربزرگداده هایازاستفادهباسپس.می کندترکیباینترنتیجستجوهای

.ازدمی پردفرصت هاوخطراتالگوها، شناساییبرایعمیق ترآموزشاجرایبهشناختیهای

باعثشناپلیکیاینطبیعیزبان.بودغیرممکنتحلیلیابزارهایطریقازسابقاًروشاین

ریافتدنرم افزاراینازرادقیقیپاسخگوگل،درپرسشیککردنتایپبه آسانیتاشده

.کرد



شناختیاستارت آپ های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مدل سازی 

:نام شرکت

: حوزه فعالیت

:خدمت/ محصول

:گروه مخاطب

:آخرین نوع تامین سرمایه

:کل سرمایه تامین شده

:مسائل راهبردی

:مدل درآمد

:موقعیت جغرافیایی

:سال تاسیس

:فناوری های کلیدی
www.icarbonx.com

iCarbonX

تصمیم گیری/ بینایی

از سالمت فردیبینش خودکار 

2015

سرویس/فروش خدمات

Undisclosed

چین

Series A

عموم

هوش مصنوعی ، بیوتکنولوژی ، مراقبت های بهداشتی

2و1

فردیسالمتتحلیلوتجزیهدرخودکاربینش

عالیتفمصنوعیهوشبرمبتنیبهداشتیهایمراقبتزمینهدر،ایکسکربنآیشرکت

بهاشین،متحلیلوتجزیههایتکنولوژیوپیشرفتهکاویدادهازاستفادهباآنها.کندمی

کسایکربنآی.پردازندمیسالمتشاخصبینیپیشوفردیسالمتتحلیلوتجزیه

.استشدهگذاریارزشدالرمیلیاردیکازبیش



جمع بندی

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



فناوری های مطرح شده در استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی

Cog
Tech

روانشناسی رفتاری
وههنتحلیلوتجزیه)

(رفتاریالگوهای

اجتماعی محاسباتیعلوم 

داده کاوی و آمار

هوش مصنوعی

فناوری های شناختی 

(افزاریاپلیکیشن موبایل و پلتفرم های نرم یافته، گسترش واقعیت )

(هوشمندهای ابزارک )

و تحلیل اطالعات، تجزیه )
سازیهای هخیره فناوری 

(اطالعاتو اشتراک 

، شبیه سازی و مدل سازی)
اجتماعی تحلیل پدیده های 

(توسط رایانه و هوش مصنوعی



استارت آپ های حوزه علوم شناختیذخیره سازی و محاسبات در مدل های 

تمام استارت آپ ها

استارت آپ های ابری

متحدهایاالت انگلستان رژیم اشغالگر قدس چین

Cloud)ابریمحاسباتمدلدر Computing)می گیردقرارکاربراناختیاردرتقاضابراساسومی گردندهخیرهسرورهاروی،اطالعات.

.ندارندندمی کناستفادهآنازکهابریزیرساختفناوریمورددرکنترلیاآشناییبهنیازیکاربرانومی مانندمخفیکاربردیدازجزئیات

ومالیایهاستفادهمختلفطرقبهاطالعاتاینازمیتوانندنهایتدروگرفتهقرارشرکتاختیاردرکاربراناطالعاتتمامیحالتیدرچنین

.کننداستفادهنگرشتغییر

محاسباتحوزهدربرترکشورچهار

محاسباترویکردسمتبهشناختی

هبمربوطنمودار)هستندحرکتدرابری

اینبه.(میباشد2018سپتامبر9تاریخ

الستامیشودبینیپیشکهصورت

حوزهاینهایآپاستارتاکثر2020

روشدرابریمحاسباترویکرداز

استفادهخودسازیهخیرهومحاسبه

.کنند

نمودار مقایسه استارت آپ های ابری و غیر ابری در حوزه محاسبات شناختی



مدل های درآمدی مطرح در استارت آپ های حوزه علوم شناختی

توضیحعنوان

متسالحوزهسامانهسازیپیادهخدماتیامحصوالتمستقیمفروشخدمت/سامانه/محصولفروش
ودولتها،شرکتدرمانی،مراکازوپزشکانشهروندان،بهشناختی

...وعمومیبخش

بهیدسترسمبلغدریافتبابینیپیشقابلنقدیجریانایجاداشتراکحقدریافت
تدریافیاو)ایدورهیایکجاصورتبه(ابتدادرسرویسومحصول

برخیدر.خدمتیامحصولازفرداستفادهمیزاناساسبرهزینه
تربیشخدماتوبودهرایگانپایهخدمتیامحصولاستممکنموارد

))باشندداشتههزینهپرداختبهنیاز Freemium

استفادهبارهرازایبهشناختیسالمتحوزههایاستارتازبرخیاستفادهبارهرازایبهپرداخت
هزینهکاربرازخدماتیاواطالعاتدریافتبرایمحصولازکااربر

.میکننددریافت

شآزمایبیماران،اطالعاتوتحلیلتجزیهوسازییکپارچهآوری،جمعاطالعاتفروش
ودشمیهاییبینشبهمنجرسالمتعاتاطالساایروباالینیهاای

ردراداروییهایشرکتشده،سازیشخصیدرماندرراپزشکانکه
تسیاسدررادولتینهادهاینیازوداروتولیدفرآیندساازیبهینه

زاکهدارندوجودسالمتحوزهدرتهاییشرک.ادکنمییاریگذاری
.میکنندکسبدرآمدراهاین



جمع بندی راهکارهای استارت آپی ارائه شده و مدل کسب و کار آن ها

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

فناوری اصلیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
مدل درآمدی
کلیدی

بهداشت و 
شناختیسالمت

عدم دسترسی عادالنه  
افراد به خدمات سالمت 

شناختی 

ایجاد بستر مناسب برای شخصی سازی 
بهداشت و سالمت شناختی

B2B• اپلیکیشن
های موبایل و

پلتفرم های •
نرم افزاری

ایزارک های •
هوشمند

آزمون های •
شناختی

هوش•
مصنوعی

تحلیل داده•

حق اشتراک• 
/فروش محصول• 

سامانه/ خدمت
پرداخت به ازای• 

هر بار استفاده

B2C

B2G

کنترل بیماری های 
شناختی

زمینه اقتصادی کم نظیر در حوزه سالمت 
ه شناختی و کنترل بیماری های شناختی ب
ور دلیل افزایش آمار سالمندان در کشور و کش

.های همسایه

B2B

B2C

و کنترل سوء مصرف
مصرف

ایجاد بستر های مناسب برای مانیتورینگ
لحظه به لحظه ی تاثیر دارو و مراقبت های 

شناختی در بیماران

B2B

B2C

حظه مانیتورینگ لحظه به ل
ی

فرصت جمع آوری داده های شناختی از 
، بیماران شناختی توسط آزمون های شناختی
بازی های شناختی و ابزارک های پوشیدنی

B2B

B2C

B2G

ازمون های ارزیابی و بازی 
های شناختی

زمینه سازی برای کنترل بیماری های 
شناختی توسط ازمون ها، بازی ها، روش های 

غیر تهاجمی و مکمل های شناختی

B2B

B2C

B2G



جمع بندی راهکارهای استارت آپی ارائه شده و مدل کسب و کار آن ها

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

فناوری اصلیفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
مدل درآمدی
کلیدی

و مکمل غذا
های 
شناختی

کنترل اثر بخشی دارو و یا مکمل های
شناختی

ینگ ایجاد بستر های مناسب برای مانیتور
ای لحظه به لحظه ی تاثیر دارو و مکمل ه

شناختی در مصرف کنندگان

B2Bای اپلیکیشن ه
موبایل و

پلتفرم های 
نرم افزاری

ایزارک های 
هوشمند

آزمون های 
شناختی

هوش مصنوعی
تحلیل داده

حق اشتراک• 
/فروش محصول• 

سامانه/ خدمت
پرداخت به ازای• 

هر بار استفاده

B2C

B2G

ارانهو گذاری کالن برای گرفتن یسیاستن عدالت و برابری برای در دسترس بود
یا سوبسید 

B2G

B2B

ارتقا سیستم های رصد و جمع آوری 
اطالعات شناختی مصرف کنندگان 

B2Bدنیهای پوشیتولید و استفاده از ابزارک

B2C

B2G

هوش 
مصنوعی و 
مدل سازی 
شناختی

ین نبود قابلیت تصمیم گیری در ماش
های هوشمند باعث شده است 

غز فرصت به کار گیری قدرت ماشین و م
در کنار یک دیگر

B2B•داده  های
بزرگ

هتحلیل داد•
تکنولوژی•

محاسبات 
ابری

حق اشتراک• 
/فروش محصول• 

سامانه/ خدمت
پرداخت به ازای• 

هر بار استفاده

دی ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء کارآم
ی سیستم های هوشمند امنیتی و نظارت

انمتناسب با کارکرد بینایی مغز انس

B2C

B2G

کاهش کارآیی ماشین های هوشمند در 
محیط های نویزی و متغییر

رای فرصت جایگزینی ماشین با انسان ب
کاربرد هایی همچون نظارت، امنیت ، 
رانندگی و مدیریت ارتباط با مشتری

B2B

B2G

B2C



جمع بندی راهکارهای استارت آپی ارائه شده و مدل کسب و کار آن ها

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

فناوری فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
اصلی
مدل 
درآمدی
کلیدی

و کار وکسب
اقتصاد 

عدم کارآمادی سیستم های متداول آمارگیری و 
بازاریابی به دلیل تنوع در سالیق و نیازها 

ایجاد بستر مناسب برای 
محوریت قرار دادن مشتری با 

توجه به سطح شناختی آنها

B2B•هوش مصنوعی
عمیقیادگیری•
روانناسی رفتار•
تحلیل ابر داده ها•
اقتصاد عصبی•
بازاریابی عصبی•
علوم اعصاب •

شناختی

حق • 
اشتراک

فروش • 
/محصول
/  خدمت
سامانه

پرداخت • 
به ازای
هر بار 
استفاده

B2C

C2C

ناکارآمدی تبلیغات طراحی شده با روش های 
متداول 

یغات، فرصت اقتصادی باال در تبل
برند سازی و ایجاد نیاز در 
لوم جامعه مبتنی بر یافته های ع

شناختی

B2B

B2C

ر عدم شناخت و شناسایی روش های تاثیرگذاری ب
افکار عمومی مبتنی بر داده های علوم شناختی

موقعیت مناسب برای شناخت
ار روش های تاثیرگذاری بر افک

م عمومی مبتنی بر داده های علو
شناختی

B2B

B2G

ز القاء تصمیم گیری هدفمند ا
سوی مشتری به سمت بازار 

هدف

B2C

آموزش و 
پرورش 
شناختی

شی ضعف در محتوا و عدم توجه به کیفیت و اثر بخ
آن

برایایجاد محتوا های شناختی
افزایش اثر بخشی

B2B

B2C



جمع بندی راهکارهای استارت آپی ارائه شده و مدل کسب و کار آن ها

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

فناوریفناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی
اصلی
مدل 
درآمد
ی

کلیدی

آموزش و 
پرورش 
شناختی

ضعف در شناسایی اختالالت شناختی و ارزیابی توانمندی های 
شناختی در مدارس و دانشگاه ها

ارزیابی، بهبود و 
ارتقاء مهارت های 
شناختی کودکان و
ی نوجوانان توسط باز
های شناختی و 

واقعیت افزوده

B2B•مجازیواقعیت
واقعیت افزوده•
تست های •

شناختی
هوش مصنوعی•
ارتباط ماشین•

با انسان
ابزارک ها •

حق • 
اشتراک

فروش • 
/محصول
/  خدمت
سامانه

 •
پرداخت 

به ازای
هر بار 

استفاده

B2C

C2C

ن یک سیستم آموزشی سنتی دانش آموزان را از ایجاد خالقیت و داشت
افق دید دور میکند

نظارت بر روند 
ای تغییرات کارکرد ه

شناختی کودکان و
نوجوانان 

B2B

B2G

ایجاد الگو های 
مناسب و تبیین 
با سبک زندگی سالم

داستان های الهام 
افته بخش مبتنی بر ی

های علوم شناختی

B2B

B2C

عدم وجود تغذیه و مکمل های مناسب مبتنی بر داده های علوم 
شناختی

اثرگذاری و ارتقاء 
ی پتانسیل شناخت

کودکان در آموزش و 
یادگیری توسط 

مکمل های شناختی

B2B

B2C

B2G



مراحل اجرایی طی شده در گزارش 
هر حوزه

استارت آپ های حوزه ی علوم شناختی



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه




