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مقدمه

ـ در دهه های اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و می• ی زان مصرف گرای

. اسـت و افزایش نفوذ و بهره گیری از فناوری های نوین، زندگی بشر با چالش ها و مسائل جدیدی در سبک زندگی و محـی  زیسـت مواجـه شـده    

هـای اخیـر   در دهه پدیده هایی مانند چاقی و پیری جامعه، کمبود منابع آبی پایدار، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، ایمنی و امنیت غذایی و پسماند

ـ    . به مسائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده اند که آینده و بقای ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند ود پـارادایم  با این وجود این چـالش هـا در نـو  خ

.جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از فرصت ها و الگوهای نوین کسب وکار می باشد

سـریع  و اکوسیستم های استارت آپی در سال های اخیر، عالوه بر توجـه بـه حـوزه هـایی کـه بازگشـت      ( استارت آپ ها)با گسترش شرکت های نوپا •

ـ    یان ه مشـتر اقتصادی داشته اند و با مدل های کسب وکار جدید توانسته اند خدمات و ارزش های جدیدی را با بهره وری باالتر و با قیمت پـایین تـر ب

رائـه  عرضه کنند، روند روبه رشدی از استارت آپ هایی دیده می شود که با تمرکز بر حل مسائل و چالش های کلیـدی زنـدگی امـروزی، عـالوه بـر ا     

.راه حل های خالقانه مبتنی بر مدل های کسب وکار جدید، به حل این مسائل و چالش ها کمک های بزرگی کرده اند
یست بوم که در سال های اخیر یکی از ماموریت ها و جهت گیری های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک به توسعه زبا توجه به این•

الش هـای  شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان بوده است، شناسایی جهت گیری های موجود این شرکت ها از یک سو و شناخت موضوعات و چ
، یکـی از  بنـابراین . گونـه شـرکت هـا کمـک کنـد     راهبردی کشور از سوی دیگر می تواند به راهنمایی مسیرهای جدید برای شکل گیری و رشد این

تصـادی و هـم   رسالت های معاونت علمی هدایت و بازگشایی مسیرهایی جدید برای اکوسیستم شرکت های نوپا و دانش بنیان بوده تا هم اثـرات اق 

.  اثرات اجتماعی آنها را به حداکثر برساند

ـ        • وین از این رو، طرح آینده نگاری ملی که دبیرخانه آن در معاونت علمی و فناوری مستقر اسـت، تـالش داشـته اسـت ضـمن بررسـی الگوهـای ن

ـ    د بیشـترین  کسب وکارهای نوپا در سطح جهانی و مقایسه آن با رفتارهای شرکت های نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی متمرکز شود کـه مـی توانن

وندهای حاکم بـر  در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخت مهم ترین ر. تاثیرات اجتماعی را عالوه بر دستاورد اقتصادی داشته باشند

.  معرفی شوندتحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدیدی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و
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ظهور تغال و بهدر سال های اخیر با توسعه اکوسیستم کارآفرینی شرکت های نوپا در ایران و افزایش تعداد شرکت های نوپا در کشور، زمینه ایجاد اش•

د می باشد هم اکنون که این پارادایم جدید خلق ثروت در حال رش. رسیدن ایده های نوآورانه جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی فراهم گردیده است

.  و از نوپایی خارج شده است نیازمند متنو  سازی و تمرکز بیشتر بر حوزه های جدید می باشد

توجه به د و با اغلب ایده ها و فعالیت های اکوسیستم موجود بر روی فعالیت های خدماتی مانند فروش، حمل ونقل و غذا به صورت آنالین متمرکز شده ان•

  مطمئنـا   ایـن موضـو  . موفقیت چند شرکت در این حوزه ها، اغلب افراد جدیدی که می خواهند به اکوسیستم وارد شوند به همین حوزه ها تمایل دارند

صـادی و  نرخ شکست را در این حوزه ها باال برده و از سوی دیگر می تواند منجر به سرخوردگی کارآفرینان از یک سو و همچنـین کـاهش اثـرات اقت   

.  ایجاد اشتغال در اکوسیستم شود

ـ  هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که به اکوسیستم وارد می شوند به سمت حوزه های کمتر مورد توجه و بـا پتانسـی  • رات ل بـاال و اث

ه چالش های با توجه ب. اجتماعی و اقتصادی و ملی باال در شرای  کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات آن را افزایش خواهد داد

یـن دسـت،   روزافزون کشور در عرصه هایی مانند کشاورزی، سبک زندگی شهرنشینی، مسائل اجتماعی، محی  زیست، آلودگی و انرژی و مواردی از ا

داشـته  صـاد و اشـتغال  ورود کارآفرینان و اکوسیستم استارت آپی به این حوزه ها احتماال  به علت نبود رقیب های سنتی می تواند اثرات بیشتری بـر اقت 

. باشند و عالوه بر این به حل مسائل و مشکالت اجتماعی و ملی نیز کمک نمایند

معاونت سیاستگذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مقدمه
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معرفی برنامه ملی آینده نگاري و ارتباط آن با اکوسيستم استارت آپی

ناوری ریاسـت  نگاری علم و فناوری توس  معاونت علمی و فپس از انجام مطالعات مقدماتی و مرور تجربیات سایر کشورها، انجام برنامه ملی آینده•

هــ مـورخ   51377ت/154202جمهوری پیشنهاد و با پیگیری این طرح در شورای عالی علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، براسـاو مصـوبه  شـماره       

.ه استهیات وزیران، اجرای این برنامه بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه این برنامه قرار گرفت1393/12/17

تفکـر حـامی   نگاری در راستای هدف اصلی خود در ارائه تصویری شفاف از آینده به ذینفعـان سـطوح مختلـف و توسـعه    دبیرخانه برنامه ملی آینده•

.آپی نموده استسازی پیرامون توسعه اکوسیستم استارتمختلفی اقدام به گفتمانهایآپی، با ابزاراکوسیستم استارت

کارکردهای مورد انتظار برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری

اجماع و ایجاد مدل ذهنی  
مشترک در خصوص اتخاذ  

ها در سطحراهبردها و سياست
ملی

ی ایجاد مکانيزم هشدارده
ندهنسبت به تغييرات آی

ایجاد درک عينی در  
يرات ارتباط با آینده و تغي

آن

در  مشارکت خصوصی ـ دولتی
ها و حلطراحی راه

هاي ملیاولویت

نقعان درارتقاء دانش ذي
یراستاي خلق جامعه دانش

اوری  ترین اهداف مدنظر در برنامه ملی آینده نگاری علم و فنمهم
در جهت توسعه اکوسیستم استارت آپی
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معرفی طرح بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارت آپ

ورزش و سـالمت  . 2مـدیریت پسـماند،   . 1: های استارت آپی مساله محور مورد مطالعه قرار گرفته اند کـه عبارتنـد از  در فاز اول از طرح حاضر حوزه•

انرژی . 9کاالهای زودمصرف . 8خدمات اجتماعی . 7سالمت دیجیتال . 6مدیریت آب و خشکسالی . 5کشاورزی، . 4مدیریت آلودگی هوا، . 3جسمی، 

شـهر هوشـمند  کـه در قالـب     . 18تِـک،  فـین . 17مدیریت بحران، . 16معدن، . 15سیمان، . 14آموزش، . 13بیمه . 12خودرو . 11گردشگری . 10

. های مجزا تولید و ارائه می شوندگزارش

ـ  • ردی هـر  هر گزارش در برگیرنده بخش های مختلفی است که از تحلیل های کالن هر موضو  شرو  شده و با پیوند میان چالش ها و موضـوعات راهب

ی بـر  تنبحوزه با الگوهای کسب وکار شرکت های نوپای جهانی و معرفی استارت آپ های مهم ادامه پیدا می کند و در نهایت مجموعه ای از تحلیل های م

ـ  . ها خاتمه می یابدشناخت فناوری ها، مدل های کسب وکار و الگوهای تأمین مالی و نحوه بزرگ  شدن آن ه بخـش  بنابراین هر گزارش دربرگیرنـده س

:  اصلی است

o تحلیلی بر وضعیت کالن آن حوزه و شناسایی موضوعات راهبردی و چالش های کلیدی مرتب

o  شناسایی و معرفی استارت آپ های کلیدی در هر موضو  راهبردی

oجمع بندی و تحلیل از منظر فناوری ها، حوزه فعالیت، مدل کسب وکار و نحوه پاسخگویی به چالش های کلیدی آن حوزه
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معدناستارت آپ هاي حوزه ي . 15

بررسی وضعيت کالن حوزه. 1ـ15



نرخ رشد بازار

، نسزب  هز    PWCطبق گزارش   
926ظرفي  هزاارش هز    ، 2017سال 

و دشآمزز  ( ششزز ٪30)ميليززاشد د ش
ميليزاشد  600ناشي را صنع  مع ن 

رفزارش   2018دش سال ( ٪23)د ش
.درشت  رس 

نيميزان تقاضاي محصوالت معد برايرشد تقاضا 
معدنیتجهيزات 

ي طبق هرشسي ها، هاارش تجهيارت معز ن 
دشص ی 5.4ها نرخ سود سا ن  مرکب 
ميلياشد 77.7دش حال شش  مي هاش  و را 

ميليززاشد د ش 112.3هزز  2018د ش را 
.مي شس 2025دش سال 

روندهاي کالن بازار صنعت معدن

رش  رنتظاش مي شود ظرفي  تولي  هست  ری دش جهان رفزا 
ارش  هزرری روشرنيزوا رفز   شأکتوشها شاه  دش نتيج  تقاضای 

همچنين ششز  صزنع  مبزاهررت دش هنز ،     . خوره  شاف 
رفارش  مصرف هزر  دش يزين و  توسزع  فنزاوشی هزای      

ي مانن   ج ش  مانن  رتومبيل های هرقي، تقاضای مورد مع ن
دهز  و  سيليس و ليتيوا حتزي منزاهج ج شز  شر رفزارش     

ش همچنين رفارش  شفاه رجتماعي دش رقتصزادهای نوظهزو  
.تقاضا هرری فلارت کمياب شر رفارش  ده 
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پيشران هاي کليدي تحول درصنعت معدن

در استفاده از فرصت توسعه فناوري هاي جدیدد 
صنعت معدن

ا هزا و رتوماسزيون همزرره هز    فناوشی های دشجيتال، تجاش  و تحليل درده
جزاد  شکپاشي  ساای، فرص  های هيجان رنگيای هرری صنع  معز ن رش 

محيطزي،  رشن فناوشی ها کمک شاشاني ه  ههبود نتاشج رشمني و. کرده رن 
رفارش  ههزره وشی، رشتقزاچ يرخز  انز گي تجهيزارت، کزاه  ششسزک        

.کرده رن ... رکتشاف و 

عدنضرورت توجه به توسعه پایدار در صنعت م

تالش براي مقابله بدا ادا ک کداهک    
ذخایر معدني

دش حزال  نرخ کشف سنگ های ها کيفي  ها  و قاهل دسترس
اف و رستفاده را شره حل هاشي ه  منظوش رکتش. کاه  مي هاش 

ي  ماده ههبود رستبررج مورد مع ني کمياب مانن  طال، عمر تول
ا دش عصر ج ش  حتزي مزي تزورن هز    . مع ني شر رفارش  مي دهن 

ههره گيری را هااشاف  و رسزتفاده مجز د را معزادن و کا هزا،    
مشکالت ناشي را کمياب شز ن مزورد معز ني شر هز  صزوشت     

.ده يشمگيری کاه  مي

ه رشد تقاضاي مواد معدني با توجه بد 
توسعه نيازها

وشهای دش رفارش  شهرنشيني و توسع  سرشج رقتصادی دش کشز 
اضزا  حال توسع  و پيشرف  های فناوشرنز ، موجزب رفزارش  تق   
رشزن  هرری مناهج مع ني خوره  ش  ک  صنع  مع ن هرری شفزج 
نظزر  يال  ها ه  عنورن صنع  مادش هاش  رق رماتي رساسي شر دش

.گيرد

رسوخ دانک و فناوري در حوزه معدن
همان طوش ک  رقتصادهای نوظهزوش هبز  هزای معز ني خزود شر توسزع        
مي دهن ، حماش  را توسع  مهاشت های کاشهردی، خ مات و فناوشی هرری

هزرری . ههره هردرشی مؤثر و پاش رش را ذخاشر مع ني مزوشد نيزاا خورهز  هزود    
  مثال رفزارش  رسزتفاده را فنزاوشی هزای تبصصزي دشجيتزال منجزر هز        

اش توسع  م ل های ج ش  کسزب و کز  . م ل های ج ش  کسب وکاش مي شود
 ، مي تورن  مبتني هر فناوشی و نوآوشی مي هاشنرصو ً دش صنع  مع ن ک  

ی، پرشنگ تر نق  صنع  مع ن شر دش رقتصاد درن  هنيان و مبتني هرنوآوش
.را قبل نماش 

ضرورت نوآوري و رفع مواندع آن در  
صنعت معدن

 هزای همرره ها رفارش  هاشن محصو ت مع ني کاه  قيم  
ووشی، نگررني ها دش مزوشد کزاه  ههزره   رکتشاف و رستبررج
توجز   صزنع  معز ن  شود تزا ، هاعث ميمورشدی را رشن دس 

  شره نياامنز رشزن صزنع    . های عملياتي کنز  هاشن رهوشژه ری
صزنع  های خالقان  و نوآوشرنز  هزرری تبز شل شز ن هز      حل
.تر رس پاش رشوترمول 

صزناشج  دش عصر ج ش  نگاه ه  رلارمات توسع  پاش رش ه  نوعي دش تمامي
دش صززنع  معزز ن نيززا پاسززبگوشي و. مززوشد توجزز  قررشگرفتزز  رسزز 

مزاعي هزا   آسيب شساني ح رقلي ه  محيط اشس ، تقوش  مشزاشک  رجت 
ه ف حماش  را پروژه های موجود و ج شز  را رهز رف و يزال  هزای     

.فعالين صنع  مع ن دش آشن ه رس 
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ها در زنجيره ارزش حوزه معدنفرصت هاي فناورانه ایفاي نقش استارت آپ
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روند توسعه اکوسيستم استارت آپی در صنعت معدن

یدند و حـل  در حال حاضر روند توسعه کسب وکارهای استارت آپی به نحوی است که استارت آپ ها جانی دوباره به صنایع مختلف بخش

ای نوآورانه سـعی  شرکت های نوپا در صنایع مختلف مشکالت را شناسایی و با ارائه راهکاره. مشکالت صنایع مختلف را برعهده گرفتند

ـ . در حل مشکالت دارند ذر زمـان  صنایع بالغ مانند معدن از ظهور استارت آپ ها و شکل گیری مفاهیم آن در صنعت خود، دور نبوده و با گ

2012ال نمودار زیر تعداد شرکت های نوپا حوزه معدن را در بازه س. ایفای نقشی پررنگ در این صنایع هستنددر حال شرکت های نوپا 

.نمایش داده است2017تا 

Source: The Boom in Mining Startups .2018 ،Buletin magazine ، Page 60
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سهم کشورها در استارت آپ هاي موفق حوزه معدن

در ایـن نمودارهـا   . مورد از استارت آپ های موفق حوزه معدن نمایش داده شده است200سهم کشورها از بررسی زیر، در نمودار 

.استگرفته استارت آپ هایی که موفق جذب سرمایه شده اند، مورد بررسی قرار 

Source: The Boom in Mining Startups .2018 ،Buletin magazine ، Page 60
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سرمایه گذارشرکتشرکت های تحت پوشش

Nemaska Lithium, Victoria Gold Corp, Alufer 

Mining

Alight,Minesense,Busybusy,Guardhat

APE Mobile, Newtrax,BMT, SmartCap,MINNOVARE

Brazil potash, Ferrous Resources Ltd

Provale,Jolimont mining,BMT

Ecotir,Alset,Jumar

شرکت ها و سرمایه گذاران در توسعه اکوسيستم نوآوري در صنعت معدن

ن صنعت قدمتی با توجه به این که ای. در سالهای اخیر توجه به اکوسیستم استارت آپی در صنعت معدن رشد قابل توجهی داشته است

یشترین سهم ساله دارد رشد شرکت های سرمایه گذار ریسک پذیر نکته ی قابل توجه این حوزه صنعتی است که این شرکت ها ب200

 هـا توسـ    نمونه ایی از سرمایه گذاری و شراکت در کسب و کـار اسـتارت آپ  . سرمایه گذاری در اکو سیستم استارت آپی را داشته اند

.شرکت های بزرگ در جدول زیر نمایش داده شده است
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در توسعه صنعت معدننقش استارت آپ ها 

18

6 1

2

34

5
افزایش بازدهی و 

وری در ارتقای بهره
فرایند استخراج

کاهش آالیندگی زیست
محیطی معادن

تسهیل خرید و فروش
مواد معدنی و شفاف 
سازی اطالعات در 
زنجیره ارزش

گیری از روش های بهره
نوین فرآوری محصوالت  
معدنی با استفاده از 
فناوری های جدید

اف  اکتشفرایندهای بهبود 
ها در با کمک فناوری

راستای کاهش هزینه و 
ریسک

شبکه سازی و توسعه  
اکوسیستم نوآوری در 

حوزه معدن



چالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه معدن

سررتت و  ، افزایشفرصت ایجاد تغییرات در فرایندهای استخراج و حفاری و توسعه آن با رویکرد استخراج دقیق با هدف کاهش هزینه
بهره وری

1

نان و متخصصینشبکه سازی میان فعالین حوزه معدن به منظور رفع نیازها و تسهیل ورود به صنعت معدن برای شرکت های نوپا، کارآفری 5

ریسک اکتشافدقت و کاهش در راستای افزایش استفاده از فناوری های روز به منظور ایجاد روش های جدید اکتشاف 

2

شرکت های فعال در فرایندهای فرآوریبهره وری و یا خدمات دهی برای ارتقای خلق روش های نوین فرآوری مواد معدنی 

حوزه معدنارائه راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری و فعالیت های پشتیبان شرکت ها فعال در4

3

19

بهینه سازی مصرف آب و انرژی و کاهش تلفات و آسیب های زیست محیطی با رویکر توسعه پایدار در صنعت معدن

وگیری از افزایش امنیت کارگران، سایت های معدنی و ماشین آالت با کمک فناوری و پریش بینری خطررات احتمرالی و هشردار بررای جلر       
آسیب رسانی به افراد و تجهیزات

ۀ 6

7



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

اکتشاف معادن-1

: 1فرصت /چالش

دول  ها

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

رستفاده را فناوشی های هو 
، مصنوعي، پردرا  تصاوشر
ش تحليل کالن درده ه  منظو
تحليل ع دی شا شص  و 
هرشسي مناطق موشد نظر

1
ه  کاشگيری پهپادها و
کوردکوپترهای کويک
جه  نقش  هردرشی و  

تصوشر هردرشی

2
رشرئ  دستگاه های
قاهل حمل  
نقش  هردرش و 
رسکن س  هع ی

3

معادن شرک  ها و رفررد  فعال دش حواه رکتشاف

ق تحليل رطالعات و سوره
رکتشافات رنجاا ش ه و
تطاهق دردن آن ها 

درده های ه س  آم ه را 
نقاط ج ش    

4

استفاده از فناوری های روز به منظور ایجاد روش های جدید اکتشاف با هدف 
افزایش دقت و کاهش ریسک

رستفاده را فناوشی ورقعي   
رفاوده و مجاای ه  منظوش 
شبي  ساای ساش  ها و 

ساده ساای رطالعات ه  منظوش
رشرئ  ههتر آن

5
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

استخراج معادن -2

توسعه

:2فرصت /چالش

ه  کاشگيری 
فناوشی های ج ش   

ظوش ه  من( مانن  لياش)
ی کشف دقيق شگ  ها

مع ني
:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

12

معادن 

3
رستفاده را دستگاه ها و شو  های 
رل نوشن ه  منظوش رنفجاشهای کنت

ش ه دش معادن دش شرستای رفارش   
دق  رستبررج

جمج آوشی درده ها و 4
تحليل آن توسط هو 
مصنوعي ه  منظوش 
را  تحليل و گارش  گيری
شون  رستبررج

5
رستفاده را رشنترن 

رشياچ و هوشمن  ساای
ماشين آ ت رستبررج

کرد فرصت ایجاد تغییرات در فرایندهای استخراج و حفاری و توسعه آن با روی
، افزایش سرتت و بهره وریاستخراج دقیق با هدف کاهش هزینه

رجاشه ماشين آ ت ه 
شرک  های مع ني و
شا رستبررج ه   
صوشت پرتاهل  

 نيتأمين کنن گان تجهيارت مع
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

22

:3فرصت /چالش

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

23
رستفاده را فناوشی اشستي، 

ه  منظوش رشرئ  ... نانو و 
شو  های ج ش  دش فرآوشی  
مورد مع ني ه  خصوص 

فلارت رشاشمن  

فرآوري مواد معدنی-3

1

شرک  های فرآوشی مورد 
مع ني

معادن 

رستفاده را فناوشی تشبيص
نوشی و هو  مصنوعي هرری 
دستگاه های سوشتينگ و ج ر 

ساا مورد مع ني 

خلق شرهکاشهای نوآوشرن  ه  
منظوش فرآوشی مورد مع ني را 
مناهج ج ش  مانن  رستحصال 
سوخ  موتوش دشون سوا و شا  
رستبررج و فرآوشی ليتيوا را 

آب شوش

4

خلق روش های نوین فرآوری مواد معدنی و یا خدمات دهی برای بهبود بهره وری شرکت های فعال در 
فرایندهای فرآوری

رشرئ  شو  هاشي هرری رستفاده  
مج د را پسمان های مع ني و 
رکتشاف مورد ها رشا  را آن ها  
و کاه  آسيب های اشس  

محيطي

5
ه  دستگاه هاشي تولي  

منظوش رششاشاهي مورد ها  
رشا  موجود دش 

پسمان های فاضالب 
معادن شا هاطل  های ساش   

مع ني

صناشج متقاضي مورد مع ني



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

:4فرصت /چالش

ن گان تولي کنن گان و عرض  کنخرش رشرن مورد مع ني
محصو ت و خ مات مع ني

:راهکار

:مخاطب

:جایگاه در زنجيره فعاليت  ها

12

استخراج مواد معدنی-2

معادن

3
پياده ساای شو  های رتوماسيون 
عي  فررشن ها و گارش  تحليلي را وض

ي ميارن  کنوني و پيشرف  و پي  هين
بان تولي  و رشجاد فررشن های پشتي

هرری تصيم گيری

لیت های ارائه راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری و فعا
پشتیبانی شرکت ها فعال در حوزه معدن

رو  رستفاده را پلتفرا های خرش  و ف
آنالشن مورد مع ني، تجهيارت و 
خ مات جه  دسترسي سرشج و 
ولي  هي ورسط  مشترشان ه  معادن و ت
کنن گان مورد مع ني

و اچ رشيرستفاده را رشنترن  
و رستفاده را آن دش تجهيارت
ش پوش  کاشگررن ه  منظو
هوشمن ساای، پاش  و 
شص  عملکرد آن ها

خدمات پشتيبانی و عملياتی به معادن-4

ل  رمکان رشجاد کنترل موهاش
و را شره دوش فررشن های  
رجررشي دش معادن و شص  
وضعي  فعالي  ها دش هر  

لحظ  و مکان

4
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

استفاده از

:5چالش شماره 

:راهکار

:مخاطب

:  هاجایگاه در زنجيره فعاليت

12

مردا عادی، سرماش  گذرشرن خرد  
و متبصصين حواه مع ن

رشجاد مررکا شش  و 
شتاب دهي رستاشت آپ های
حواه مع ن جه  حل  
يال  های حواه مع ن

دول  ها و ساامان ها

4

تسهیل  شبکه سازی میان فعالین حوزه معدن به منظور رفع نیازهای یکدیگر و
ورود به صنعت معدن برای شرکت های نوپا، کارآفرینان و متخصصین

رشجاد هسترهای نوآوشی
هاا هرری حل يال  های  
رشجاد ش ه دش حواه 

معادن

رستفاده را شرهکاش جمج  
سپاشی هرری تجميج 
سرماش  های کويک و 

دش حواه مع نآنها رستفاده را 

5

معادن 

نخدمات پشتيبانی و عملياتی به معاد-4

ی رشجاد هرنام  های مالي و معنو
هرری حماش  را رستاشت آپ ها و
رش ه ها و هرنام  ششای هرری  

شناساشي آن ها 

رشجاد هسترهاشي هرری  
مشاشک  شرک  های  
مع ني هرری رستفاده را
ل  تورنمن ی شک شگر دش ح

مشکالت

3
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

ی با  بهينه سازي مصرف آب و انرژي و کاهش تلفات و آسيب هاي زیست محيطی صنایع معدن:6فرصت /چالش
رویکر توسعه پایدار در صنعت معدن

رستفاده را رنرژی های نو 
هرری تأمين هبشي را  
رنرژی موشد رستفاده دش 

صناشج مع ن

رشرئ  شرهکاشهای تصفي  آب و 
گرد  مج د آن دش فررشن های  
ش رصلي مع ن کاشی ه  خصوص د

فرآوشی

:راهکار

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

:مخاطب

کاه  تلفات رنرژی ها رفارش   
ههره وشی و جاشگاشني شو  های 
شن  پرمصرف و سنتي ها شو  های نو
مانن  رستفاده را هاکتری ها

123

فرآوري مواد معدنی-3

معادن
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

خطرات افزایش امنيت کارگران،سایت هاي معدنی و ماشين آالت با کمک فناوري و پيش بينی:7فرصت /چالش
احتمالی و هشدار براي جلوگيري از آسيب رسانی به افراد و تجهيزات

ي رستفاده را تجهيارت پوشي ن
هوشمن  هرری کاشگررن و شص  
وضعي  سالم  آن ها دش حين  

فعالي 

:راهکار

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

:مخاطب

دش رشياچ ه  کاشگيری رشنترن  
تجهيارت ه  منظوش شص  وضعي 
کاشی و هش رش دش صوشت وجود 

آسيب شا مشکل

123

معادنخدمات پشتيبانی و عملياتی به-4

معادنکاشگررن و متبصصين حواه مع ن

26

ههره گيری را تجهيارت پي 
ه هيني وضعي  آب و هور، لرا

ه   ... نگاشهای هوشمن  و 
منظوش شص  و پاش  محيط 

رطررف ساش  مع ن

تولي  محصو ت محافظ و4
مقاوا دش مقاهل خطررت  
پرساهق  دش صنع  مع ن
هرری حفاظ  را سالم   

کاشگررن



زنجيره فعاليت استارت آپ هاي فعال در صنعت  معدن

اکتشاف معادن

فرآوري مواد معدني 

استخراج مواد 
معدني

اني خدمات پشتيب
و عملياتي در 
صنعت معدن

1

2

3

4
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حوزه ي معدن ـ به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت هااستارت آپ هاي 

28





معدناستارت آپ هاي حوزه ي . 15

اکتشاف معادن. 2ـ15



فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

www.imago.live پردرا  تصوشر  :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

کاششناسان امين شناسي و :گروه مخاطب
رکتشاف گررن معادن

imago:نام شرکت

:مدل درآمد

1يال  شماشه :مسائل راهبردی

تحليل تصاوشر امين شناختي  :خدمت/محصول

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

.............:هکل سرمایه  تأمین شد

..............:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک

Imago         شززززک شرهکززززاش دشجيتززززال هززززرری تسززززهيل فرآشنزززز  معزززز ن کززززاوی هسزززز.

تصاویر از .  دهداین شرکت یک پلتفرم آنالین برای تحلیل تصاویر زمین شناختی ارائه می

س پلتفـرم  هر منبعی و هر فرمتی قابلیت این را دارند که به این پلتفرم داده شـوند، سـ   

. یل می کندمذکور با تحلیل تصاویر آن ها را به داده های علمی و کاربردی زمین شناسی تبد

ه  کزاش  رشن رطالعات جه  رستفاده ی درنشمن رن و متبصصين هرری کشف معادن و ساش  های مورد مع ني

.گرفت  مي شود
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي اکتشاف معادن

:توضیح

www.strayos.com پردرا  رهری، س  هع ی ساای:فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

مع ن درشرن و کاشفين مع ن،  :گروه مخاطب
امين شناسان و پژوهشگررن

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ی نرا رفارش تحليل عکس های س  هع :خدمت/محصول
SAASه  صوشت 

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

هارش د ش450:هکل سرمایه  تأمین شد

Seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک

strayos

Strayos   شی دش نرا رفارشی ق شتمن  هرری تجاش  وتحليل درده ها رس  ک  هرری ه  ح رکثر شسزان ن ههزره و

حلیلی این شرکت به منظور کاهش هزینه های ت. حواه رکتشاف و رستبررج مع ن طررحي ش ه رس 

برای اکتشاف و استخراج معادن، یک نرم افزار در فضـای ابـری ارائـه کـرده اسـت کـه      

گذاری مخاطبین با عکس برداری هوایی از منطقه مدنظر خود، آن عکس را در پنل خود بار

کرده و نرم افزار این عکس را سـه بعـدی سـازی نمـوده و سـ س بـه بررسـی اجـزای         

  هعز ی،  رشن پلتفرا عکزس هزای دششزافتي شر هز  صزوشت سز      . تشکیل دهنده ساختار منطقه می پردازد

.م  گون  و شا ها هي  مپ و ين شن حال  دشگر ه  مباطبين رشرئ  مي ده 

1يال  شماشه 
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

www.hiveuav.com هورپيماهای ه ون سرنشين:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

وشرک  های فعال دش حواه رکتشاف :گروه مخاطب
شرک  های مع نيرستبررج معادن، 

HiveUAV:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ردرشیپهپادهای نقش  هردرشی و تصوشره:خدمت/محصول

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

هارش د ش144:هکل سرمایه  تأمین شد

seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم

1يال  شماشه 

HiveUAV    شصز   ترکيبي را رنورع مبتلف پهپادها و هورپيماهای کويک هز ون سرنشزين و رشسزتگاه هزای

اف پذشری را خودکاش هرری هرشسي و کنترل نقاط دوشرفتاده ها سرع  و دق  ها  رشرئ  مي ده  ک  کاشهری رنعط

.منظر کاشهرد دش صناشج مبتلف درشن 

ـ     رشن مجموع  ه  شرک  های فعال دش حواه مع ن کمک مي کن  تا  د بـا اسـتفاده از په ادهـا بـه رص

مـت گـذاری   سایت های معدنی ب ردازند و بسته به نیاز خود نقشه برداری، فیلم برداری، عال

.لیزری و یا کارهای دیگر مرتب  در حوزه نقشه برداری را انجام دهند
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

www.quantumgeology.com.au هو  مصنوعي:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

کاشفين معادن ه  خصوص طال:گروه مخاطب

Quantum Geology:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ا تحليل درده های خاا امين شناسي ه:خدمت/محصول
رستفاده را هو  مصنوعي

رکتشاف معادن :حوزه فعالیت

............:هکل سرمایه  تأمین شد

..........:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک

1يال  شماشه 

Quantum Geology  ـ ی یک شرکت فناور است که با کمک هوش مصنوعی بـه بررس

.داده های خام زمین شناسی می پردازد

دشصز  رسز ،   راآنجاک  رکتشاف طال هسياش پرهاشن  رس  و ه  طوش ميانگين دشص  موفقي  آن کمتر را شزک 

رشن رستاشت آپ ها رسزتفاده را فنزاوشی هزو  مصزنوعي خزود حجزم عظزيم درده هزای خزاا و نقشز  هزای            

معزادن  امين شناسي شر ها سرع  ها  موشد تجاش  وتحليل قررش مي ده  و هر رساس رلگوهای ه  دسز  آمز ه را  

 شز ،  قررش دردن رطالعات و درده های خاا جموشد هرشسي قبلي و رستفاده را رشن رلگوها و شناخت   ش ه طالی 

رع  رحتمال دس  شاهي ه  معادن طالی ج ش  شر ه  ش ت رفارش  درده و موجب کاه  هاشن  و رفارش  سز 

.کاش مي گردد
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

پرتونگاشی/ رسکن س  هع ی:فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

کانادر:موقعیت جغرافیایی

و امينرکتشاف کنن گان معادن :گروه مخاطب
شناسان

RockMas:نام شرکت Technologies

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رشرئ  دستگاه های نقش  هردرشی و :خدمت/محصول
رسکن س  هع ی 

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

........:هکل سرمایه  تأمین شد

seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.rockmasstech.com

فرو  مستقيم

1يال  شماشه 

RockMass شک شرک  فعال دش حواه نقش  هردرشی و جمج آوشی رطالعات امين شناسي رس.

ردرشی رسز   رشن شرک  ها رستفاده را فناوشی خود ک  مبتني هر عرض  دستگاه ها و رهارشهزای نزوشن نقشز  هز    

رتونگاشی دستگاه هاشي سبک، کويک و رشارن قيم  ک  رمکان نقش  هردرشی، رسکن س  هع ی و دش مورشدی پ)

فرآیند نقشه برداری و جمع آوری اطالعـات از معـادن و سـایت هـای     ( مي آوشنز  شر فررهم ... و

ات همچنين رشن رمکان شر فررهم مي آوشد ک  رشزن رطالعز  . معدنی را بسیار ساده و ارزان کرده است

.دن ه  صوشت آنالشن و لحظ  ری ذخيره و پردرا  شون  و دش صوشت نياا ها رطالعات دشگر مقاشس  گر
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

www.fnmc.com پردرا  تصوشر:فناوری های کلیدی

........:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

نشرک  های رکتشاف و رستبررج مع :گروه مخاطب

FIRST NEVADA MINING CORP:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دستگاه پرتاهل رکتشاف:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

......:هکل سرمایه  تأمین شد

..........:آخرین نوع تأمین سرمایه
شین آالت 

فرو  مستقيم ، حق رشتررک 

رکتشاف معادن

6و 1يال  شماشه 

FIRST NEVADA MINING CORP  شک شرک  هاساهق  دش حواه مع ن کاوی رس  ک  فناوشی هزای

.نوشني شر دش رشن حواه عرض  مي کن 

یـه  هـای   این شرکت با استفاده از فناوری اختصاصی پردازش تصاویر قابل حمل خـود، ال 

عیـین  معدنی با رسوب گذاری باال را می یابد و جزئیات کانی های معدنی موجـود در آن را ت 

هرطرف مزي شزود کز  خزود موجزب کزاه        ... نياا ه  حفاشی، رشجاد حوضچ  های آب و دش نتيج  . می کند

ودن هاشن  ها، رفارش  سرع  و کاه  آسيب ه  محيط اشس  مي گزردد، همچنزين هز  دليزل قاهزل حمزل هز       

.رلعبوش نيا رستفاده نمودمي تورن را رشن فناوشی دش مناطق دوشرفتاده و صعبه   شرحتي 
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

مجاای رفاوده و ورقعي  ورقعي  :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه صناشج :گروه مخاطب
مع ني

LlamaZoo:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرا رفارشهای ورقعي  رفاوده و مجاای :خدمت/محصول
دش حواه نقش  های مع ني  

:حوزه فعالیت

هارش د ش762:هکل سرمایه  تأمین شد

angel:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.llamazoo.com

حق رشتررک

رکتشاف معادن

1يال  شماشه 

LlamaZoo ان شر شرک  فعال دش حواه ی مع ن رس  ک  ها رستفاده را فناوشی های نوشن رشزن رمکز  شک

رشزن  . ده هرری مشترشان خود فررهم مي کن  ک  رطالعات ع دی شر ه  صوشت مصوش ه  مباطبين خود رشرئ  

  هع ی و رطالعات شر ه  صوشت س، نقش  ها شرک  ها رستفاده را فناوشی های ورقعي  رفاوده، ورقعي  مجاای

.مي ده شبي  ساای و نماش  

س  قش  تورن  نميمجموع  ها کمک  نقش  هردرشی لياشی و ماهورشه ری و ترکيب آن ها رطالعات و دشتاها رشن 

ذشری خ مات رشن شرک  هرری رنتقال مفاهيم آمواشزي و مشزاشک  پز   را . هع ی را ساش  مع ن نماش  ده 

.هيشتر سهام رشرن مع ن و تصميم گيری های کالن رستفاده مي شود
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

group.bureauveritas.com پرتونگاشی:فناوری های کلیدی

........:سال تاسیس

رشوپا :موقعیت جغرافیایی

کاشفين معادن و پژوهشگررن:گروه مخاطب

BUREAU VERITAS:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خ مات گوناگون رکتشافي :خدمت/محصول

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

.........:هکل سرمایه  تأمین شد

.........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم  

1يال  شماشه 

BUREAU VERITASار.رس مع نصنع جمل رامبتلفامين  هایدشفعالوق شميشرک شک

XRDفناوریه مي تورنمي شودرشرئ مجموع رشنتوسطک ج ش یفناوشی هایمهم ترشنجمل 

گذشتهبهبتنسپایینبسیارهزینهبارافناوریاینکهکرداشاره(ایکساشعهانکسار)

سریعییشناساامکانفناوریاینازاستفادهبامی دهد،ارائهدقیق تروباالترکاراییو

راقيقيدوجامجرطالعاتومی شودممکنشدهاستخراج معدنیمواد دهندهتشکیلجزئیات

.مي آش دس ه مع نينمون  یهولوشگررفيساختاش
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

asteroidminingcorporation.co.uk فناوشی آاماششگاهي:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

رنگلستان:موقعیت جغرافیایی

ساامان های دولتي و فعال دش حواه :گروه مخاطب
فضا

Astroid:نام شرکت Mining 

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ا رشا  شناساشي و رکتشاف مورد معني ه:خدمت/محصول
دش رجررا فضاشي

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

.........:هکل سرمایه  تأمین شد

.........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  خ مات و محصو ت

1يال  شماشه 

Astroid Miningراخاشجفضایدشمحتملرقتصادیفرص  هایحواهدشفعالرستاشت آپشک

حواهشدآنفعالي رصليامين وليرس فعالمبتلفيحواه هایدششرک رشن.رس امينسياشه ی

.رس فضاشيرجررادشموجودرشاشمن موردشناساشي

ه ویژهبومختلفمعدنیمواداکتشافوشناساییرویبرویژهبه طوراستارتاپاین

سعيرهت ردشمجموع رشن.استمتمرکزسیارک هاومریخماه،درکمیابوارزشمندفلزات

اامان هایسوشرک  هاهمکاشیهانادشکآشن هدشسپسهپردرادموردرشنرکتشافوشناساشيه ک درشد

تصادیرقوسودآوشرمریه شرکاشرشنوهپردرادآسمانيرجررارشنسطحرامع نيموردرستبررجه مبتلف

.کن تب شل
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

رلگوششتم شادگيرن ه مصنوعي، هو  :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

رستررليا  :موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه مع ن  :گروه مخاطب

EARTH AI:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رکتشاف امين های مع ني را شره دوش :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

ميليون د ش 1.4:هکل سرمایه  تأمین شد

 Seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.earth.ai.com

حق رشتررک 

رکتشاف معادن

1يال  شماشه 

EARTH AI     بـا اسـتفاده از هـوش    شک شرک  فناوشرن  فعال دش حواه رکتشاف معزادن رسز ک کز

ی معدنی مصنوعی خود و تنها با بررسی نقشه های مناطق دورافتاده احتمال وجود کانی ها

.در آن مناطق را بررسی می نماید

اش  هزای  رشن شرک  ها رستفاده را فناوشی هو  مصنوعي ه  هرشسي م ل های امين شناسي و نقش  های سز 

ي را سزاختاش  مع ني موجود و شناخت  ش ه مي پردراد و سپس ها تجاش  و تحليل آن ها ه  رلگوهای امين شناخت

قش  هزای  سپس همين هو  مصنوعي دس  ه  هرشسي ن. امين های غني را کاني های مع ني دس  مي شاه 

ختي رحتمال مناطق ناشناخت  و هکر مي ان  و هر رساس رلگوهای خود مناطقي شر ک  را لحاظ ساختاش امين شنا

.ن وجود کاني های مع ني دش آن ها ها  رس  شر را شره دوش و ه ون نياا ه  هر کاش دشگری شناساشي مي ک
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

درده کالن / مصنوعيهو  :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

و رستبررج شرک  های رکتشاف :گروه مخاطب
معادن

Cavroc:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رشرئ  نرا رفارشهای محاسباتي امين  :خدمت/محصول
شناسي  

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.cavroc.com

حق رشتررک 

رکتشاف معادن

1يال  شماشه 

Cavrocازاستفادهباک رس مع نحواهشرک  هایه خ ماترشرئ دشفعالشرک شک

.می کندکمکمعادناکتشافواستخراجبهدادهکالنومصنوعیهوش

صيتبصهرنام  هایونرا رفارشهادرده،کالنومصنوعيهو فناوشی هایرارستفادههاشرک رشن

خاصه  طوشنرا رفارشهاوهرنام  هارشنرا.مي ده رشرئ ع دیم ل ساایوتحليلوپردرا جه 

معادنرستبررجورکتشافجه خاکمهن سيوامين شناسيتحليل هایتجاش وم ل ساایهرری

.مي شودرستفاده

شرههره وشیوکاه شرهاشن  هامؤثریطراه نرا رفارشهارشنتوسطم ل ساایرس  ذکرشاشان

.مي ده رفارش 
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

شادگيری ماشين/هو  مصنوعي :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

شيلي:موقعیت جغرافیایی

و رستبررج شرک  های رکتشاف :گروه مخاطب
معادن

mineral forecast:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

دش محاسب  رحتمال موفقي  رکتشاف:خدمت/محصول
مناطق

:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.mineralforecast.com

حق رشتررک 

رکتشاف معادن
Mineralforecast       با اسـتفاده از داده هـا و اطالعـات آمـاری و اسـتفاده از هـوش

لـف ارائـه   مصنوعی و الگوریتم یادگیری خود، درصد موفقیت اکتشاف را در نقـاط مخت 

.ر استنرم افزار این شرکت یک ابزار برای کمک به تصمیم گیری بهینه ت. می دهد

طزب  نحوه کاش رشن شرک  ه شن صوشت رس  ک  ها توج  ه  درده های ک  خود جمج آوشی نموده و شزا مبا 

نزرا رفزارش، هزا    ه  آن ورشد مي کن ، رلگوششتمي هرری پي  هيني رشجاد مي کن  و ها دردن مبتصات ج ش  هز  

رشزن شزرک    . توج  ه  رلگوششتم خود دشص  موفقي  پروژه رکتشاف و شا ردرم  رستبررج شر تعيين مي کنز  

رطمينزان و  ردعا مي کن  ک  نرا رفارش خود ه  شناساشي مناطق ها پتانسيل کاني ساای هزا ، کزاه  عز ا   

.ههين  ساای حفاشی کمک مي کن 
4و 1يال  شماشه 
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فعال در زمينه ي اکتشافاستارت آپ هاي 

:توضیح

هریهورپيما ه ون سرنشين، پردرا  ر:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

رکتشاف گررن حواه مع ن:گروه مخاطب

Airware:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

هورپيمای ه ون سرنشين:خدمت/محصول

رکتشاف:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.airware.com

فرو  مستقيم، محصو ت و خ مات

1يال  شماشه 

آوشدن   دش حالي ک  هز   دسز  . رطالعات هورشي نق  مهمي دش رستررتژی دشجيتالي ساای صناشج مع ني درشد

 کز   درده ها ساده تر را هميش  رس ، شرک  ها ها يال  رستفاده را تمامي رشن درده ها شوهرو هستن  هز  طزوشی  

.قاهل مصرف، قاهل رشتررک و عملي هاش 

عـادن  بـرای م به  سـرعت  ین شرکت با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین داده ها را ر

ترشان مشز . جمع آوری، تجزیه وتحلیل می کند و تصاویر جامع از تمام سایت ها ارائه می دهد

ا تبز شل  ما ق شت ترکيب شک گرد  کاش متمرکا و تجاش  وتحليل خاص صنع  شر ه  دس  مي آوشنز  تزا هز   

  ترشن رهارشهزای  رشن شرک  شکي را پيشرفت. درده های هورشي ه  هين  تجاشی ک  قاهل رجرر هاش  کمک کنن 

.حجم سنج دش هاارش هرری رن راه گيری مقادشر و ذخاشر حتي دش شررشط پيچي ه رشرئ  مي ده 
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فعال در زمينه ي اکتشاف معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

www.australiangeotomography.com رشياچهع ی، رشنترن  3پرتونگاشی :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

شرک  های حفاش :گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

هع ی را رطررف مت  حفاشی 3تصاوشر :خدمت/محصول

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

............:هکل سرمایه  تأمین شد

.......:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم  

Australian Geotomography

1يال  شماشه 

Australian GeoTomography یک شرکت فعال در حوزه معادن است که تجهیزات

.و دستگاه های مخصوص تصویربرداری سه بعدی ارائه می دهد

ی گرفت  توسط رشن شرک  ها رستفاده را حس گرهای خود دش رطررف مت  حفاشی، تصاوشررشرئ   ش ه محصول 

ن هز  تصزاوشر   ها رستفاده را پرتونگاشی و سپس پزردرا  و تبز شل آ  )و رشن تصاوشر شر ه  رطالعاتي س  هع ی 

ا کمزک رشزن   هز . هرری حفاشی تب شل مي کنز  موشد نياا ها جائيات و کيفي  ها  و حاوی رطالعات ( گررفيکي

.دس  ه  حفاشی هانن ها تر تصاوشر شرک  های حفاش مي تورنن  ها دق  
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معدناستارت آپ هاي حوزه ي . 15

استخراج. 3ـ15



فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

(فناوشی های شيمياشي)مورد محترق  ج ش :فناوری های کلیدی

1998:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

رستبررج کنن گان معادن:گروه مخاطب

SparX:نام شرکت Technology

:مدل درآمد

7و2يال  شماشه :مسائل راهبردی

ر  دستگاه ها و ياشني های ج ش  رحتر:خدمت/محصول

رستبررج معادن:حوزه فعالیت

………:هکل سرمایه  تأمین شد

.………:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.sparxtechnology.com

فرو  مستقيم

کز   د در معادن ارائه می دهکنترل  شده این شرکت دستگاه هایی جهت انفجارهای 

ررحي ها ج ش  ه  سبب ه  کاشگيری فناوشی ها و شرهکاش های نوشن مانن  رستفاده را مورد کامپواشتي، ط

 کزاش  موجب کاه  هاشن  های عملياتي مي شون ، هم ينين ه  عل  مورد هز  ... و ساده ساای ش ه و 

  ه  شو  های گرفت   ش ه دش ساخ  رشن دستگاه ها و ه  عنورن ياشني رنفجاش و سيستم رحترر  نسب

قزانوني،  ق شمي تر، رشمني ه  طرا يشمگيری رفارش  مي شاه  ک  خود رشن رمر نياا ه  نظزاشت هزای  

.رستفاده را پروتکل های پيچي ه و امان هر شر کاه  مي ده 
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فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

لياش:فناوری های کلیدی

1929:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه رستبررج:گروه مخاطب

Merger:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ش کشف شگ  های رصلي مورد مع ني د:خدمت/محصول
معادن ها رستفاده را لياش  

رستبررج معادن:حوزه فعالیت

.........:هکل سرمایه  تأمین شد

.........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم  

www.mergerminescorp.com

2يال  شماشه 

Merger ليزاش دش  شک شرک  ق شمي فعال دش حواه مع ن مي هاش  ک  رمرواه پيشگاا رستفاده را فناوشی

.حواه رستبررج و رکتشاف معادن مي هاش 

خراج و این شرکت از فناوری لیزر برای کشف رگه های اصلی معدنی در معادن برای است

  آن ها ه  رشن شکل ک  ها تاهان ن پرتو لياش هر دشورشهای معادن و تجاش).حفاری بهینه استفاده می کند

ک  منجزر هز  کزاه  هاشنز  هزا، رفزارش       .( شگ  های رصلي و دشص  کاني های مع ني شر تشبيص مي دهن 

.سرع ، کاشرشي و دق  هيشتر نسب  ه  شو  های سنتي مي گردد
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فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

www.prysmex.com چرشيارشنترن  :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

مکاشک :موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه مع ن:گروه مخاطب

PRYSEXM:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رشتي و نرا رفارشهای م شرشياچ رشنترن  :خدمت/محصول
دش معادن

رستبررج معادن:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

..............:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک

5و2يال  شماشه 

PRYSMEXگوناگونعصنایدراشیاءاینترنتازاستفادهوتوسعهبهکهاستشرکتی

.می پردازدارزشباتجهیزاتازحفاظتبرایمعدن،جملهازو

معادندشلفمبتوساشلودستگاه هادشآنه  کاشگيریورشياچرشنترن فناوشیرارستفادههاشرک رشن

يشن هایرپليکرارستفادههاآن هاترکيبودرده هالحظ  ریجمج آوشیرستبررج،رصليتجهيارت خصوصه 

ظاشتنتامي آوشدفررهمحواهرشندشفعالشرک  هایهرریشررمکانرشنم شرشتينرا رفارشهایومبتلف

دهن کرفارش شراشکرشمنيوکيفي هاادهي،هتورنن وهاشن درشت رستبررجفرآشن شویهرجامعيکنترلو

.کنن جلوگيریرحتماليخساشرتراهمچنين
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فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

هوشمن  و ماشين آ ت صنعتي  شهات های :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

رستبررج کنن گان معادن:گروه مخاطب

UniversalFieldRobots:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ماشين ها و شهات های هوشمن   :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

………:هکل سرمایه  تأمین شد

.………:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.universalfieldrobots.com.au

فرو  مستقيم

رستبررج معادن

7و 4و 2يال  شماشه 

Universal Field Robots     یک شرکت فعال در حوزه توسـعه ربـات هـای کـاربردی و

.ماشین های هوشمند و خودکار برای صنایع مختلف ازجمله معادن است

پس و سز شزناخت   شز ه   رشن شرک  نوپا ها پاش  قررش دردن محصو ت و ماشين آ ت شزرک  هزای هزاش  و    

اشزيني  هوشمن  ساای و رشجاد تغييررت متناسب ها ه ف کاشهردی دش آن ها، ماشزين مزذکوش شر تبز شل هز  م    

معادن هوشمن  و خودکاش ها تورناشي های خاص و منحصره  فرد مي کن  ک  دش حواه رستبررج و حتي فرآوشی

تجهيارت تولي ی رشزن شزرک  موجزب کزاه  هاشنز  هزا و رفزارش  رشمنزي و ههزره وشی دش          . کاشهرد درشن 

شر هزا  حس گرهای رشن شزرک  ماشزين آ ت معمزول کزاترپيالش    ه   عنورن  مثال . ساش  های مع ني مي گردد

.تغييررتي تب شل ه  ماشين آ ت هوشمن  مبصوص رستبررج معادن مي نماش 
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فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

تحليل درد ها، رهارشآ ت:فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

کانادر :موقعیت جغرافیایی

رستبررج کنن گان معادن :گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

گان  خ مات شکپاشي  ه  رستبررج کنن :خدمت/محصول
معادن

:حوزه فعالیت

ميليون د ش 78:هکل سرمایه  تأمین شد

Series D:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.minesense.com

فرو  مستقيم  

minesense

رستبررج معادن

4و 2يال  شماشه 

minesense    شک شرک  مشاوش و همکاش دش حواه معادن، رموش رستبررج و فرآوشی رسز  کز  خز مات

ات خزود  شکپاشي   و مبتلفي ه  شرک  های فعال دش رشن حواه شر هست  ه  نيااشان رشرئ  مزي دهز  و هزا خز م    

.رفارش  سودآوشی مي گردددش نتيج  موجب رفارش  کاشآشي، ههره وشی و 

ـ    زات این شرکت به معادن در مقیاو های بزرگ با اضافه کردن حس گرهـایی بـه تجهی

ا و همچنـین  آن ها مانند بیل های مکانیکی، تسمه نقاله ها، ماشین آالت، تحلیل عملکرد آن ه

ائه جمع آوری و تحلیل داده های مرتب  با معادن و ارائه ی راهکارهای مشورتی، خدمات ار

.می دهد
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فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

شین آالت 

:توضیح

www.atlascopco.com ماشين آ ت صنعتي:فناوری های کلیدی

........:سال تاسیس

سوئ :موقعیت جغرافیایی

ان  شرک  های حفاش مع ن و رستبررج کنن گ:گروه مخاطب

ATLASCOPCO:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نلدستگاه خودکاش رستبررج و حفر تو:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

......:هکل سرمایه  تأمین شد

..........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم  

رستبررج معادن

2يال  شماشه 

Atlascopco  د اسـت یک شرکت تولیدکننده ابزار و ماشین آالت صنعتی با قـدمت زیـا .

ن آالت و پس از چندین سال تحقیق و توسـعه، نسـل نـوینی از ماشـی    اخیرا  این شرکت 

هزینـه  بـودن استخراج از معادن زیرزمینی و تونلی را تولید کرده است و به علـت بـاال   

، اسـت خرید محصوالت، قابلیت اجاره تجهیزات هم به مدل کسب وکار خود اضافه نموده

نساني هرری حفر رشن ماشين رستبررج گر و تونل ان نياا ه  وشود رنسان ه  تونل، اشرامين و رستفاده را نيروی ر

 پزردرادک  تونل و رستبررج را رعما  امين شر را هين هرده و خود ه  صوشت خودکاش ه  رستبررج و حفر تونل مزي 

. رفارش  درده و هاشن  ها شر کاه  مي دهطرا قاهل  توجهي ک  سرع ، کيفي ، رشمني و هاادهي شر ه  
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي استخراج معادن

:توضیح

هو  مصنوعي :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

رنگلستان:موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه مع ن  :گروه مخاطب

REALTIME-MINING:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رمکان شص  و م شرش  آنالشن مع ن:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

.........:هکل سرمایه  تأمین شد

.......:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک 

www.realtime-mining.eu

رستبررج معادن

4و2يال  شماشه 

Realtime-Mining        یک شرکت ارائه دهنـده خـدمات رصـد و مـدیریت آنالیـن، بـه

.شرکت های حوزه ی معدن است

 ت رستبررج و ان ه، مناهج، ماشين آه   صوشت ها رستفاده را خ مات رشن شرک ، رستبررج کنن گان مي تورنن  

شر شص  نماشن  و هرگون  خطزا و خزروج را هرنامز  شر هز  صزوشت لحظز  ری متوجز  شز ه و دش         ...حمل ونقل و

رفارش  هرلحظ  ميارن هاادهي و کيفي  عملکرد شر هسنج  ک  دشنهاش  رشن رمر منجر ه  کاه  هاشن  ها و

ههزره وشی  دش حقيق  رشن رستاشت آپ ها کاه  ميارن رنتشاش و تولي  اهالز  هاعزث رفزارش    . مي شودهاادهي 

.رنرژی و ههبود قاهل توجهي دش عملکرد اشس  محيطي عمليات رستبررج معادن خوره  ش 
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استارت آپ هاي فعال در زمينه ي استخراج معادن

:توضیح

www.newtrax.com رهریپردرا  :فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

شرک  های رستبررج مع ن:گروه مخاطب

Newtrax:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رشرئ  پلتفرا ردغاا رطالعاتي هرری :خدمت/محصول
رفارش  رمني  ههره وشی

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تأمین شد

----:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم خ مات و محصو ت

4و2يال  شماشه 

 کز رشزن رشن مجموع  ها توجز  هز    . دش امين  رمني  و ههره وشی معادن فعالي  مي کن Newtraxشرک  رستبررج معادن

هز   عزالوه   مورد عالي را اشر امين خطررت عم ه ری درشد و همچنين ميارن ههره وشی کمتزری درشد،  هردرش  

 ی رشرئ  درده مورد مع ني سطح امين هسياش کمتر را درخل امين هستن ، ها رشجاد شک پلتفرا شرهکاشهای ج ش

.رس 

آخرین فنـاوری هـای اینترنتـی و آنـالیز را بـرای      Newtraxبرای رسیدن به این هدف، 

بـاهم  نظارت و آینده نگری در عملیات زیرزمینی، کارگران، ماشین آالت و محـی  زیسـت  

العزات هاعزث   شرک  ه  وسيل  شک پلتفرا و شکپاشي  سزاای رط رشن.ادغام کرده و به کار گرفته است

.ود پي ر کن ههره وشی عملياتي و رشمني دش مع ن هاشي ک  دش اشرامين هستن ، ه   طوش قاهل  توجهي ههبش ه، 
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فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

شین آالت 

:توضیح

www.mineexcellence.com پردرا  رهری:فناوری های کلیدی

........:سال تاسیس

سوئ :موقعیت جغرافیایی

ان  شرک  های حفاش مع ن و رستبررج کنن گ:گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرا رفارش هرری شبي  ساای و ههبود:خدمت/محصول
فررشن های رستبررج

رستبررج معادن:حوزه فعالیت

......:هکل سرمایه  تأمین شد

..........:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک

Mine Excellence 

7و4و2يال  شماشه 

Mine Excellence          ایـن شـرکت   .شزک شزرک  فعزال دش حزواه رشرئز  خز مات هز  معزادن رسز

ریت مجموعه هایی از نرم افزارهای جامع و یک ارچه جهت برنامه ریزی، پیش بینی و مـدی 

.انفجار و کاهش خطرات امنیتی در معادن را ارائه می دهدبه  ویژه در معادن و 

رنفجاشها، هست  رصلي دش رشن نرا رفارش تمرکا هر شوی رشرئ  کلي  رطالعات و شبي  ساای های  اا جه  رنورع

شی رشزن فنزاو  . دشون تونل هزا رسز   کنترل  ش ه را رنفجاشهای کويک و هاش  دش معادن شوهاا تا رنفجاشهای 

اهليز   همچنزين ق . ، سرع ، دقز  و رشمنزي رفزارش  شاهز     ههين   ش هکمک مي کن  تا هاشن  های شرک  ها 

هز  رشزن   رستفاده را موهاشل و شا هر سيستم دشگری جه  رستفاده دش هر مکزان و امزان، تورنزاشي هزالقوه ری    

.سيستم مي هبش 
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معدناستارت آپ هاي حوزه ي . 15

فرآوري مواد معدنی. 4ـ15



استارت آپ هاي فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنی

:توضیح

www.ccmuk.com انو ، فناوشی نکاتاليستيمب ل های :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

رنگلستان  :موقعیت جغرافیایی

متقاصيان خرش  کرهن:گروه مخاطب

CARBON CAPTURE MACHINE:نام شرکت

:مدل درآمد

6و3يال  شماشه :مسائل راهبردی

رستحصال کرهن خالص را فررشن  :خدمت/محصول
رحترر  

فرآوشی مورد مع ني:حوزه فعالیت

.......:هکل سرمایه  تأمین شد

...........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم

انوی خود سعی این استارت آپ با استفاده از فناوری های کاتالیستی، شیمیایی و فناوری ن

 های احتراق را کرده است دستگاه هایی تولید کند که کربن دی اکسید تولیدی طی واکنش

حزاظ  مهم تر را همز  هتورنز  رشزن فررشنز  شر هز  ل     . جذب کرده و کربن خالص از آن استحصال کند

را دشگزر  . اشز  ها تولي  کرهن خزالص هاشنز  کلزي رشزن دسزتگاه شر تزأمين نم      صرفاً رقتصادی توجي  نماش  و 

موشد رستفاده وشژگي های رشن دستگاه رشن رس  ک  قاهلي  مقياس پذشری درشت  هاش  و را نمون  های کويک

ی رکسزي   دش کاشخان  های تولي کننز ه کزرهن د  هاش   مقياس موشد رستفاده دش خودشوها تا نمون  های صنعتي 

ا هزر جلزوگيری را   ه  سارشي نيتأثير رشن دستگاه عالوه هر رستحصال کرهن خالص . هتورن را آن رستفاده کرد

.آلودگي هور و گرماش  کره امين ک  معضل هسياش هاشگي نيا هرری کشوش ما رس ، درشد
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

هاشوماشنينگ:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

رستبررج کنن گان معادن و :گروه مخاطب
شرک  های فررشوشی مورد مع ني  

Universal Bio Mining:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رستبررج ها رستفاده را هاکتری ها:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

………:هکل سرمایه  تأمین شد

.………:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.universalbiomining.com

فرو  مستقيم

فرآوشی مورد مع ني

6و3يال  شماشه 

UBM  وعي و مهن سزي  شک شرک  هيوتکنولوژی رس  ک  ها رستفاده را رشن فناوشی، اشس  شناسي مصزن

.فرآشن ها ه  رشرئ  شرهکاشهای هيوتکنولوژی رستبررج و فرآوشی مورد مع ني مي پردراد

توسع  درده رس  ک  طزي آن  ( 32تا 16دمای ولرا )رشن شرک  شک فررشن  هيولوژشکي شر دش دمای ماوفيل 

تهـا  فرآوری آن ها می پردازند و در انمشخص و به مصرف مواد معدنی خاص، باکتری های 

شن فررشنز   رشزن فررشنز  جزاشگا   .ماده معدنی موردنظر را با خلوص بسیار باال برجای می گذارند

رک  هزر  رس  ک  تمرکا رشن ششاشان  ذکر . شودميکاه  گااهای آ شن ه شر ک  سبب ذوب کردن مي شود 

ی را ماش  های دشگر رشن شو  عالوه هزر خلزوص هزا    . رستبررج فلارت گررن هها همچون طال و نقره رس 

.سااگاشی ها  ها محيط اشس  رس رستبررج  ش ه مورد 
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.tomra.com سنسوش:فناوری های کلیدی

............:سال تاسیس

نروژ:موقعیت جغرافیایی

فعالين حواه فرآوشی مورد مع ني  :گروه مخاطب

TOMRA:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سوشتينگ مورد مع ني  :خدمت/محصول

فرآوشی مورد مع ني  :حوزه فعالیت

.......:هکل سرمایه  تأمین شد

...........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم

3يال  شماشه 

TOMRA  مورد رس ( ج رساای و دست  هن ی)شک شرک  فعال دش حواه هااشاف  و سوشتينگ.

این شرکت با استفاده از فنـاوری تشـخیص نـوری و هـوش مصـنوعی، سیسـتم هـای       

ک  هزای  ک  ها رستفاده را آن هزا شزر  سورتینگ و حس گرهای هوشمند ارزان قیمتی ارائه می کند 

و کيفي  مورد مع ني رستبررج ش ه، ها سرع ، دق دست  هن ی فرآوشی مورد مع ني مي تورنن  ه  ج رساای و 

.ودهمچنين را رشن سيستم ها مي تورن دش هااشاف  مورد دوشششا معادن نيا رستفاده نم. ها  هپردران 
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.blastmovement.com و سنسوشهارشياچ رشنترن  :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

شرک  های رستبررج مع ن:گروه مخاطب

 Blast Movement Technologies:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

م ل ساای موج رنفجاش هرری کاه  :خدمت/محصول
ضاشعات مع ني

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تأمین شد

----:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم خ مات و محصو ت

رستبررج مع ن

6و3يال  شماشه 

BMT   ـ   .شک شرک  فعال دش حواه ی خ مات و پشتيباني دش صنع  معز ن رسز ا ایـن اسـتارت آپ ب

ات و به ضایعهدر رفته ارائه ی راهکاری برای کاهش مواد معدنی که در انفجار های معدن 

.راج نمایدتبدیل می شوند، توانسته این مواد را از حالت ضایعات خارج کند و دوباره استخ

.قاهل توجهي کاه  دش پسمان  مورد مع ني درشت  هاشيمرشن شو  هاعث ش ه ميارن 

، رشن مزورد  حس گرهاشي ک  قبل را رنفجاش درخل امين قررش درده مي شون  و ها موج رنفجاشه   وسيل  ی رشن کاش 

رش حس گرها پس را ثاه  ش ن دش جای خود، رطالعات شر را طرشزق نزرا رفزا   رشن . درخل امين حرک  مي کنن 

رپررتزوش  مبصوص ه  صوشت ين هع ی دشآوشده و محل دقيق مورد عالي ک  ه  دليل رنفجاش حرک  کرده شر ه 

. نماش  مي ده 
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.aurex.ag Biomining:فناوری های کلیدی

2006:سال تاسیس

سوئيس:موقعیت جغرافیایی

فعالين حواه فرآوشی مورد مع ني  :گروه مخاطب

Aurex:نام شرکت Biomining AG

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ناوشی تولي  طال و نقره ها رستفاده را ف:خدمت/محصول
اشستي  

فرآوشی مورد مع ني:حوزه فعالیت

.......:هکل سرمایه  تأمین شد

...........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم

6و3يال  شماشه 

Aurex Biomining AG  شرکتي رس  ک  ها رستفاده را فناوشیbiomining ه  رستبررج و فرآوشی

.رترش  مي پردراده   وشژه طال و نقره دش رشوپا و 

اسـتفاده  باکتری های مخصوص و پرورش یافته و دست کاری ژنتیکی شده ایرشن شرک  را 

کتری هـا  می کند که خورنده ی کانی های معدنی حاوی طال و نقره می باشند، س س این بـا 

از دیگر مواد همراه % 100در فرآیندی زیستی، طال و نقره را با درصد خلوصی نزدیک به 

  شرهکاش فرآوشی رشن شزرک  هزيآ آسزيبي هز  محزيط اشسز      . جدا کرده و از خود به جای می گذارند

.نمي شسان 
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.ecologixsystems.com انوشيمياشي، اشستي ، ن:فناوری های کلیدی

2008:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

ي  فعالين حواه  رستبررج و فرآوشی مورد مع ن:گروه مخاطب

ECOLOGIX:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خ مات تصفي  آب دش فرآوشی:خدمت/محصول

فرآوشی مورد مع ني  :حوزه فعالیت

.......:هکل سرمایه  تأمین شد

...........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم

6و3يال  شماشه 

ECOLOGIXفي  رس شک شرک  صنعتي فعال دش حواه های گوناگون و ه  وشژه دش هب  هااشاف  و تص.

ـ    الب این شرکت یک مجموعه کامل از سیستم های خدمات یک ارچـه تصـفیه آب و فاض

قزره،  هوکسي ، اغال سنگ، مزس، ن )فاضالب حاصل را رستبررج و فرآوشی . برای معادن ارائه می دهد

ه   دليل   و شا آلوده کنن ه محيط اشس  هستنه   ش ت ه  دليل وجود مورد و فلارت سنگين، سمي و ...( طال و

هزا  ECOLOGIXشزرک   . وجود مورد رشاشمن ی همچون طال و ساشر فارت گررن ههزا هاشز  تصزفي  گزردد    

مي هاش ، هزا  .. .رستفاده را فناوشی ها خود ک  شامل رستفاده را شره حل های شيمياشي، اشستي، فيلترهای نانو و 

.ه  کاشگيری شکپاشي  رشن فناوشی ها شرهکاشی جه  تصفي  آب پسمان  معادن رشرئ  مي ده 
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.ptabrg.com کاتاليس  های شيمياشي و رلکتوشمغناطيسي، کوشه:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

رن ونای :موقعیت جغرافیایی

فعالين حواه رستبررج و فرآوشی مورد مع ني:گروه مخاطب

PT ARBG INDONESIA:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ا رستحصال فلارت رشاشمن  ها خلوص ه:خدمت/محصول

فرآوشی مورد مع ني:حوزه فعالیت

.......:هکل سرمایه  تأمین شد

...........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم

3يال  شماشه 

PT ARBG INDONESIA  این شرکت.شک رستاشت آپ فعال دش حواه فرآوشی فلارت رشاشمن  رسز

، طـال بـه  ویـژه   استحصال فلـزات ارزشـمند   در زمینه با فناوری ها و نوآوری های خویش 

  دش سزال  رشزن رسزتاشت آپ کز   .توانسته باالترین خلوص ممکن از این فلزات را به دست آورد

ر فلزارت  فعالي  خود شر آغاا نموده رس  ها رستفاده را فرآشنز های رستحصزال طزال، پالتينزيم و دشگز     2017

هز  هزا ترشن   رشاشمن  توسط حالل های شيمياشي و رلکترومغناطيسي، شو  هاشي نزوشني شر هزرری دسزتياهي   

رنامز  هزای   رشن شرک  دش شک سال گذشت  شش ی قاهل توج   درشت  و دش ه. نموده رس ره رع خلوص ممکن 

.آسيا مي هين پيشرو خود، تب شل ش ن ه  هاش  ترشن رستحصال کنن ه فلارت رشاشمن  ها خلوص ها  شر دش
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.lilacsolutions.com شيمياشي  :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

فرآوشی کنن گان مورد مع ني و :گروه مخاطب
خرش رشرن عم ه ليتيوا

Lilacsolutions:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرستحصال ليتيوا ه  شوشي نوش:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

.........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم خ مات و محصو ت

فرآوشی مورد مع ني

3يال  شماشه 

 ها ه  عنصری ماده رصلي هرری ساخ  هاطریه   عنورن رستفاده گسترده دش صناشج و ه   ورسط  رمرواه ليتيوا 

، فرآشن ی هسياش فرآوشی ليتيوا ها رستفاده را شو  های مرسوا و سنتي. رشاشمن  و پرکاشهرد تب شل ش ه رس 

داعی جدید با استفاده از فناوری شیمیایی و روش ابرشن شزرک  . سب ، امان هر و پرهاشن  رس 

بـی را در  و منحصربه فرد خود در زمینه استحصال لیتیوم از زمین های حاوی آب شور، انقال

ک  ه  طرا يشم گيزری امزان و   .( رس HCLرشن شو  مبتني هر تاششق). این حوزه پدید آورده است

.هاشن  تولي  ليتيوا شر کاه  درده و نسب  ه  شو  های مرسوا هي  را دو هررهر هاادهي درشد
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

https://www.fredsense.com/ سنسوشهای هاشو :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

کانادر:موقعیت جغرافیایی

فرآوشی کنن گان مورد مع ني:گروه مخاطب

FREDsense:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

اشي  آناليا و مانيتوششنگ مورد شيمي:خدمت/محصول
موجود دش آب

:حوزه فعالیت

هارش د ش116:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم خ مات و محصو ت

فرآوشی مورد مع ني

6و3يال  شماشه 

، بـا کمـک فنـاوری حـس گرهـای زیسـتی و       FREDاین استارت آپ دسـتگاهی بـا نـام    

رشزن  . ب اسـت الکتریسیته تولید کرده است که وظیفه آن آنالیز مواد شیمیایی موجـود در آ 

رده و دستگاه ه  شرک  های فرآوشی رشن رمکان شر مي ده  ک  مورد موجود دش آب خروجي را فرآشن  شر آناليا ک

ي آب خروجزي شر  ها رشن دستگاه حتي ميارن آ شنز گ . رشاشمن  هاش  رق را ه  تصفي  آن نماشن دش صوشتي  ک  

.مي تورن تحليل نمود
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.innoveco.com.au شيمياشي و نانو:فناوری های کلیدی

2003:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

فعالين حواه مع ن:گروه مخاطب

innovEco:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خ ماتي پاکساای پس را رستبررج و:خدمت/محصول
فررشوی 

:حوزه فعالیت

هارش د ش400:هکل سرمایه  تأمین شد

seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم خ مات و محصو ت

فرآوشی مورد مع ني

6و3يال  شماشه 

innovEco دش حزواه  هر حفاظز  را محزيط اشسز ، فعزال    تأکي  شک شرک  مهن سي نوآوش رستررلياشي ها

.مي کن ه  نياا مشتری دش رشن حواه رشرئ ها توج  مع ن و صناشج مرتبط ها آن رس  ک  خ مات متنوعي 

innovEco   به طور خاص راه کارها و خدماتی در حوزه تصفیه آب های آلـوده و مـدیریت

طرناک، تصفي  آب های آلوده حاوی مورد مع ني سنگين و خرا جمل  شرهکاشهاشي . می دهدپسماند ارائه 

دش فزرآوشی هزای مزورد معز ني و همچنزين مز شرش  اهالز  هزا و         موشد رستفاده پاک ساای حوضچ  های آب 

یگـر  محصول شاخص د. پسمان های صنعتي و مع ني پس را رستبررج معادن را خ مات شرک  رسز  

است که برای ترمیم و پوشاندن سطوح فلـزی کـه در معـرن تـنش    Dymetشرکت،

دراز جملـه  صـنایع مختلـف   و در شدید و خوردگی باال قرار دارنـد اسـتفاده مـی شـود     

.قرار می گیردمورد استفاده ماشین آالت استخراج معادن 

65





معدناستارت آپ هاي حوزه ي . 15

خدمات عملياتی. 5ـ15
و پشتيبانی به معادن



فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

هالک يين، پلتفرا آنالشن:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

رولي  خاا و معادن خرش رشرن مورد :گروه مخاطب

Minespider:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ع ني  پلتفرا آنالشن خرش  فرو  مورد م:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

........:هکل سرمایه  تأمین شد

........:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.minespider.com

ورسط  گری 

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن

4شماشه يال  

Minespider        ایـن  . شک شرک  فعال دش حواه انجيره تزأمين مزورد معز ني و مزورد روليز  خزاا رسز

ـ   ت کـه در آن  شرکت با استفاده از فناوری بالکچین، یک پلتفرم آنالین تشـکیل داده اس

.خود از معادن می پردازندمورد نیاز خریداران به خرید مواد معدنی اولیه 

آخزر  دش رشن ميان فناوشی هالکچين رشن رمکان شر فررهم مي آوشد ک  را لحظ  رولي  خرش  را مع ن تزا لحظز   

ا مزي شزود و   تحوشل محصو ت، فرآشن  شرستي آاماشي و دشستي رنجاا کاش ها ها ترشن ضزرشب رمنيز  رنجزا   

.تمامي فرآشن  ها شفافي  صوشت پذشرد
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

هو  مصنوعي  :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

درنماشک :موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه مع ن  :گروه مخاطب

Forecast:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ي  رشرئ  نرا رفارشهای شکپاشي  م شرشت:خدمت/محصول
ونظاشتي  

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

ميليون د ش4.2:هکل سرمایه  تأمین شد

 Seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.forecast.app

حق رشتررک 

4يال  شماشه 

Forecast ینـی  راهکارهای یک ارچه مدیریتی، نظارتی و پـیش ب ارائه  دهنده یک شرکت

صنایع روند انجام پروژه ها با استفاده از هوش مصنوعی به شرکت های گوناگون فعال در

.صنعت معدن هستاز جمله مختلف 

رشن شرک  ها رستفاده را فناوشی هزو  مصزنوعي و رتوماسزيون خزود رشزن رمکزان شر فزررهم مزي آوشد کز          

رل و ههينز  مز شرش ، کنتز   ه   صزوشت  شرک  های فعال دش حواه مع ن هتورنن  پروژه ها و هرنام  های خود شر 

يشرف  کزاش،  هتورن  گارش  کاملي را شون  پهر لحظ  پلتفرا ه  شرک  ها کمک مي کن  دش رشن . نماشن شص  

  رنجاا کاش همچنين پي  هيني جامج و کاملي را شون. درشت  هاشن ... خطاهای رحتمالي، يال  های پي  شو و

.و آشن ه پروژه ها ه  دس  مي آوشن  و ه شن ترتيب ههره وشی کاش خوش  شر رفارش  دهن 
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فعال در زمينه ي  خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

پلتفرا آنالشن:فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

کلي  فعالين دش حواه مع ن :گروه مخاطب

MINING WEB INDEX:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرا آنالشن رشرئ  خ مات دش حواه:خدمت/محصول
مع ن

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

.............:هکل سرمایه  تأمین شد

.......:آخرین نوع تأمین سرمایه

ورسط  گری

www.miningwebindex.com

5يال  شماشه 

س  ک  شبک  ری را فعالين مبتلف صنع  مع ن و رشرئ  دهن گان خ مات دش رشن حواه ه، استارت آپاین 

ه شن گون  . دخود را برآورده کنننیاز بسیاری از خدمات مورد می توانند طریق این پلتفرم از

  شزا  کز  هز  رشزن خز مات نيزاا درشنز      شرک  هاشي ک  نياا خود شا خ مات خود شر دش رشن پلتفرا رشرئ  دهن  و 

ين هزا سزاشر   همچنز . رشرئ  دهن گان خ ماتي ک  شرک  ه رن نياامن  رس  ها شک شگر رشتباط هرقررش مزي کننز   

.فعالين حواه مع ن دش هب  های مبتلف آشنا ش ه و دش رشتباط هاشن 

70



فعال در زمينه ي استخراج معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

www.io-sat.com ریپردرا  رهرشياچ، رشنترن  :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

شيلي:موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش رکتشاف و :گروه مخاطب
رستبررج صناشج مع ني

Io-sat:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سنسوشهای جمج آوشی درده های محيطي:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

........:هکل سرمایه  تأمین شد

...........:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک

7يال  شماشه 

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن
io-satتشزاف  شک شرک  فعال دش حواه رشرئ  خ مات پشتياني ه  شرک  های فعال دش حواه رستبررج و رک

.مع ن رس 

اشیاء، ترنت این شرکت با استفاده از فناوری خود که مبتنی بر استفاده از حس گرها و این

پردازش فضای ابری و ماهواره ها هست بـه جمـع آوری و انتقـال لحظـه ای داده هـا بـه       

.مشتریان می پردازد

io-sat،هزورشي تزا   کويک ترشن تغييررت محيطي دش ساش  مع ن، را تغييررت آب وها رستفاده را حس گرها

شر دش لحظ  شص  کرده و درده های مرهزوط هز  آن شر جمزج آوشی مزي نماشز  و دش      ... لراه های هسياش خفيف و 

.همان لحظ  ه  رنتقال و پردرا  درده های دششافتي مي پردراد
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

پلتفرا آنالشن:فناوری های کلیدی

2010:سال تاسیس

رمرشکا:موقعیت جغرافیایی

سرماش  گذرشرن خرد،معادن و :گروه مخاطب
خرش رشرن مورد مع ني

ORCA TRADE:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

  تجميج سرماش  های خرد جه  سرماش:خدمت/محصول
گذشی دش حواه مع ن

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

....:آخرین نوع تأمین سرمایه

مشاشک  دش سود و سهاا

www.orca-trade.com

5يال  شماشه 

ORCA TRADE ه  فلارت، ذعال سنگ و مورد مع ني رس  کدش امين  خرش  و فرو  شک شرک  فعال  

یـع  شـرکت بـا تجم  خودسرماش  گذرشرن خرد رجااه مي ده  دش رشن حواه دس  ه  سرماش  گذرشی هانن  و 

ـ  ن این سرمایه های جمع شده به سرمایه گذاری در معادن، مواد معدنی و خرید فروش ای

.مواد می پردازد

  رس  شرک  مذکوش ها جمج آوشی سرماش  های کويک ظرف ينز  سزال گذشزت  را شزک شزرک     شاشان  ذکر 

ی دشگزر  و م ل سرماش  گذرشی و جذب سرماش  خود شر ه  حواه هاهاش   ش ه کويک و نوپا تب شل ه  شرکتي 

.رس کسب وکاش نيا گستر  درده 
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

پلتفرا آنالشن/ هالکچين:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

سوشيس:موقعیت جغرافیایی

خرش رشرن و فروشن گان مورد خاا :گروه مخاطب
مع ني  

OPENMINERAL:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ع ني  پلتفرا آنالشن خرش  فرو  مورد م:خدمت/محصول

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

……:هکل سرمایه  تأمین شد

 Seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.openmineral.com

ورسط  گری 

4يال  شماشه 

OPENMINERAL بـاط  یک پلتفرم آنالین برای خرید فروش مواد معدنی و برقـراری ارت

از فناوری مستقیم بین خریداران و نیازمندان مواد خام معدنی با صاحبان معادن است که

را دش رشززن پلتفزز. بالکچــین بــرای افــزایش کــارایی و امنیــت مبــادالت اســتفاده مــی کنــد

ر رشرئز   خزود ش نيزا متقزاهالً پيشزنهاد    خرش رش /نياا خود شر رشرئ  مي ده  و فروشن ه/فروشن ه، دشخورس /خرش رش

دوطرفز   مي ده  و دو طرف مي تورنن  ه  مقاشس  پيشنهاد ها و مذرکره ها شک شگر پردرختز  و دش رنتهزا قزررشدرد   

.فرو  دش رشن پلتفرا شر هر هستر هالکچين رمضا نماشن / خرش 
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فعال در زمينه ي فرآوري مواد معدنیاستارت آپ هاي 

:توضیح

www.smartcaptech.com رشياچرشنترن  :فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

آمرشکا :موقعیت جغرافیایی

شرک  های رستبررج مع ن:گروه مخاطب

SmartCap:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ت  هن  هوشمن  ه  منظوش کاه  ص ما:خدمت/محصول
ه  کاشگررن معادن

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تأمین شد

----:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم خ مات و محصو ت

7يال  شماشه 

اننز   رمني  رفررد شاغل دش کاشهای سب  مه   خصوص شک شرک  فعال دش امين  سالم ، SmartCapخ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن

.کاشگررن مع ن رس 

نصـب  الیف بند هوشمندی که بر روی کاله کارگران معـدن به  وسیله ی این استارت آپ 

نبودن می شود میزان هوشیاری و فعالیت مغزی آن ها را اندازه گرفته و در صورت مناسب

کزاه  دش نتيجز   رشن رمر هاعث کزاه  خطزای رنسزاني و    . به اپراتور هشدار می دهدسریعا  آن را 

.ص مات کاشگررن مع ن مي شود
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی معدناستارت آپ هاي 

:توضیح

پردرا  رهریرشياچ، رشنترن  :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

کاشگررنصاحبين معادن و :گروه مخاطب

Guardhat:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

کاله رشمني:خدمت/محصول

خ مات عملياتي و پشتيباني مع ن:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.guardhat.com

فرو  مستقيم کا 

7يال  شماشه 

Guardhat  ي فعاليز   شک سيستم رشمني هوشمن  ين  محصولي رس  ک  دش امين  فنّاوشی هزای پوشزي ن

، هشـدار و  محصول این شرکت برای تشخیص. مي کن  و درشری نرا رفارش رختصاصي پيشرفت  رس 

ـ      .تکمک به پیشگیری از وقایع مربوط به کارهای صـنعتی خطرنـاک، طراحـی شـده اس

ررن صنعتي ه  همچنين هرری جمج آوشی، تجاش  وتحليل درده ها هرری پشتيباني و ههبود هرنام  های رشمني کاشگ

.کاش مي شود
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی معدناستارت آپ هاي 

:توضیح

نرا رفارش:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

تمامي فعالين حواه مع ن :گروه مخاطب

Minnovare:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرا رفارش و دستگاه حفاشی:خدمت/محصول

تمامي حواه ها:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.minnovare.com

فرو  مستقيم کا 

4يال  شماشه 

نان و کـارایی  یک شرکت فن آور پیشرفته است که متخصص در بهبود دقت، قابلیت اطمی

.اقتصادی عملیات حفاری صنعتی معدن در سراسر جهان است

دقز   Azimuth Alignerهزا کمزک نزرا رفزارش     . رشن شرک  دش تمامي حواه های مع ن فعالي  مي کنز  

هرری تحرشک مت  های حفاشی اشراميني Optimizerسيستم ج ش  . رکتشاف معادن شر دو هررهر کرده رس 

هرنامز   . رفزارش  پيز ر کنز    ٪30و رنفجاش ه  کزاش مزي شود کز  هاعزث شز ه دشآمز  عمليزاتي دش هزر ورحز           

MINNOWARE CORE نگ هماه، هرنام  حفاشی دشجيتالي رس  ک  ها نرا رفارشهای هرنام  ششای موجود

.مي شود و رجااه مي ده  درده های دقيق و قاهل رطمينان حفاشی هرری شما رشسال شود
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

تجهيارت آاماششگاهي:فناوری های کلیدی

1996:سال تاسیس

آمرشکا:موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه مع ن:گروه مخاطب

Intertek:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

راماششگاه های پرتاهل مورد مع ني  :خدمت/محصول

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

ميليون د ش4.4:هکل سرمایه  تأمین شد

ipo:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.intertek.com

فرو  مستقيم ، حق رشتررک 

4يال  شماشه 

Intertek      رشرئ  دهن ه خ مات مهن سي و شره حل های نوآوشرنز  هز  طيزف هسزياش گسزترده ری را صزناشج و

 مات رشن شرک  خ ماتي را رکتشافات مردمي تا رنتقال محصزول نهزاشي، خز   . سررسر جهان رس معادن دش 

ررسزر  آاماش ، هااشسي، رطمينان و ص وش گورهينام  مورد مع ني شر هرری حماش  را فعالي  های معز ني دش س 

.جهان فررهم مي کن 

این شرکت انوا  مختلـف و گونـاگون سـایت هـای تسـت و آزمـایش مـواد معـدنی از         

ـ  تا سایت های بزرگ مقیاو و صنعتی را ارائه قابل  حمل سایت های کوچک و  هزا  . دمـی ده

وش شرک  های کويک و شا ساش  های مع ني دوشرفتاده نيا مي تورننز  هز  طز   Interlinkرستفاده را خ مات 

و مستقل دس  ه  آاماش  مورد مع ني دش محل هانن  و هاشن  های خزود شر کزاه  درده، سزرع ، کيفيز     

.دق  کاش شر ها  هرده و را ماش  های رشن مورشد رستفاده نماشن 
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

---:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

هن :موقعیت جغرافیایی

تمامي فعالين حواه مع ن :گروه مخاطب

Infrabazaar:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتفرا آنالشن:خدمت/محصول

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.infrabazaar.com

ورسط  گری

5يال  شماشه 

Infrabazaar ررسزر  هرری تولي کنن گان، تواشج کنن گان خ مات و معاملز  گزررن دش س  شک پلتفرا آنالشن

ایـن پلتفـرم تجهیـزات و ماشـین آالت، مـواد اولیـه       . حواه های اشرساخ ، ماننز  معز ن رسز    

. اردرا برای اجاره یا خرید در اختیار اشخاص حقیقی و شرکت ها می گـذ ... ساخت و ساز و 

الت تزأمين  رشن پلتفزرا تسزهي  ه   عالوه . ه ف رشن شرک  کم کردن شکاف دش سيستم های اشرساخ  رس 

آوشی سرماش  های خرد و سرماش  گذرشی رستررتژشک شر نيزا  مالي تجهيارت، تأمين مالي پروژه ها را طرشق جمج

.فررهم و هيم  مي کن 
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادن استارت آپ هاي 

:توضیح

www.mirarco.org شبي  ساایم ل ساای، :فناوری های کلیدی

1998:سال تاسیس

کانادر:موقعیت جغرافیایی

فعالين حواه مع ن:گروه مخاطب

MIRARCO:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خ مات گوناگون رکتشافي :خدمت/محصول

رکتشاف معادن:حوزه فعالیت

.........:هکل سرمایه  تأمین شد

.........:آخرین نوع تأمین سرمایه

فرو  مستقيم خ مات

4يال  شماشه 

MIRARCOآنچالش هایومعدنصنعتبرایابتکاریراه حل های توسعهدرحال

ووصیخصبخشپشتیبانیباکهاستغیرانتفاعیشرکتیکمجموعهاین.است

یحفاشس  هع یودو هع یم ل ساایهمچونامين  هاشيدشمجموع رشن.می کندفعالیتعمومی

رستبررج،یهرررشمنيپي  هيني هایجه معادنلراه خيایخاصتفسيرهایتوسع اشراميني،وسطحي

رریهکاشهردیتکنيک هایورشاشاهيشو  هایرجررشيوطررحيمعادن،لراه خيایشفتاشدشکورکتشاف

فعالي ه ...وپوشاهاشگذرشیتح کاشهردهایهرریم ل ساایوهرشسيرشاشياهي،وپشتيبانيفناوشی های

مالي حماشهاومتبصصرفرردرارستفادههامع نحواهپژوه  هایهرریهستریساامانرشن.مي پردراد

.رس خصوصيهب 
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

---:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

رستررليا  :موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه مع ن  :گروه مخاطب

METS Ignaited:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خ مات و فناوشی های نوشن دش حواه :خدمت/محصول
مع ن 

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

……:هکل سرمایه  تأمین شد

 Seed:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.metsignited.org

مشاشک  دش سود و سهاا

5يال  شماشه 

METS Ignited     شک مرکا شش  و نوآوشی دش امين  تجهيارت، فناوشی و خ مات دش حزواه معز ن رسز

کـه  این شرکت بستری ایجـاد کـرده اسـت   . ک  توسط دول  رستررليا رشجاد ش ه و ردرشه مي شزود 

خود استفاده شرکت های فعال در معدن بتوانند از توانمندی یکدیگر برای کارآیی فعالیت

رک، این مجموعه به دنبال حداقل سرمایه گذاری همگانی بـرای پـروژه هـای مشـت    . کنند

ائي کز   را آنجز . .تحت مدیریت صنعتی با برنامه های کاربردی تجاری در حوزه معدن است

ه  حساب مي آشنز  و توسزع  و   SMEهسياشی را فعالين و شرک  های فعال دش حواه مع ن جاو شرک  های 

يزک و  رستفاده را فناوشی های ج ش  دش حواه صنع  مع ن هسياش گررن رس  و خاشج را تورن شرک  های کو

ه  معادن و شرک  های مع ني کويک کمک مزي کنز  تزا هزا رسزتفاده را       METSمتوسط رس ، مرکا شش 

دش رشزن مجموعز  و همکزاشی هزا اشرمجموعز  هزای خزود هتورننز  را خز مات و          توسع   شافتز   فناوشی های 

.فناوشی های نوشن ههره من  گردن 
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فعال در زمينه ي  خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

پلتفرا آنالشن:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

کلي  فعالين دش حواه مع ن :گروه مخاطب

Mininghub:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رجتماعي و تبصصي مع نشبک  :خدمت/محصول

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

.............:هکل سرمایه  تأمین شد

.......:آخرین نوع تأمین سرمایه

حق رشتررک

www.themininghub.com

5يال  شماشه 

ل و این استارت آپ یک بستر شبکه اجتماعی در حوزه معدن است کـه در آن افـراد فعـا   

خصصـی  شرکت های معدن  می توانند تعامالت اجتماعی مانند دیگر بسترهای اجتمـاعی ت 

کننز ، رشزن   رشتباط رشجاد کنن ، نظررت خزود شر هاشگزذرشی  ها هم دش رشن هستر رفررد مي تورنن  . داشته باشند

هگوشن  و دنبال تجرهيات خودک  را رشننظررت شر دش شرهط  ها پس  های دشگر رهررا کنن ، پروفاشل هساان  هرری 

نک شن مزي هاشز    مي تورن گف  رشن هستر مانن  ليه   طوش کلي . کاش متناسب ها تبصص خود دش مع ن هگردن 

.رما فقط هرری حواه مع ن رس 
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فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

---:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

رستررليا:موقعیت جغرافیایی

شرک  های فعال دش حواه صناشج :گروه مخاطب
مع ني

Unearthed:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ن حواه دسترسي ه  شبک  ری را فعالي:خدمت/محصول
صنع  مع ن  

:حوزه فعالیت

....:هکل سرمایه  تأمین شد

.........:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.unearthed.solutions

ورسط  گری،مشاشک  دش سود 

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن

5يال  شماشه 

Unearthed  لـف در  یک برنامه برای ایجاد شبکه ای بزرگ از فعالین و دانشـمندان مخت

ری میـان  حوزه صنایع معدنی و انرژی است که با هدف بهبود کارآیی و ایجاد بستر هم فک

رشزن  . یده استفعالین صنایع باالدستی با متخصصین حوزه معدن و کارآفرینان ایجاد گرد

. م مي کنز  دش حواه صناشج مع ني شر فررهشناخت   ش ه شرک  رشتباط هين رستاشت آپ ها و شرک  های فعال و 

همچنين رشن شرک  يال  هاشي شر هزا حماشز  شزرک  هزای هزاش  و فعزال دش صزنع  مطزر  کزرده و را          

 ری ه  ههتزرشن رشز ه  خز مات وشزژه    . متبصصين دشخورس  مي کن  ک  شره حل های خود شر هرری آن رشرئ  دهن 

.مانن  حماش  را کسب وکاش وی شا جاشاه ره ر مي گردد

82



فعال در زمينه ي خدمات عملياتی و پشتيبانی به معادناستارت آپ هاي 

:توضیح

---:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

هراشل:موقعیت جغرافیایی

تمامي فعالين حواه مع ن :گروه مخاطب

NEXA-mininglab:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

مع ني  دهن ه رستاشت آپ های شتاب :خدمت/محصول

خ مات عملياتي و پشتيباني ه  معادن:حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تأمین شد

............:آخرین نوع تأمین سرمایه

www.mininglab.com.br

مشاشک  دش سود و سهاا

5يال  شماشه 

Mininglab   ـ ا و یک برنامه برای شتاب بخشی، تسهیل ورود و کمک بـه اسـتارت آپ ه

ک  خود شک شرک  ق شمي فعزال دش حزواه   NEXAک  توسط ایده های نوآور در حوزه معادن است 

ه  دنبال پروژه هاشي رس  ک  رشرئ  شره حزل هزای نوآوشرنز  دش    Nexa. مع ن رس  دش هراشل رشجاد ش ه رس 

مزورد معز ني   امين  های لجستيک، رتوماسيون صنعتي، رشنترن  و فناوشی رطالعات، رقتصاد م شن و غلظز  

رشن مجموع  رستاشت آپ ها و پروژه هزا شر هرشسزي مزي نماشز  و پزس را رنتبزاب مزورشد هرتزر هز           . رشرئ  دهن 

ياا سپس آن ها شر ه  سم  ن. جه  دهي، تاششق مالي، رشرئ  خ مات مشاوشه ری و شرهنماشي ه  آن ها مي پردراد

اط هزا  همچنين دش رنتها رمکان هرقررشی رشتبز . هاارش و حل مسائل پي  شوی شرک  های هاش  سو  مي ده 

ش رشن مجموع  تاه  حال ح ود دو ميليون و يهاشص  هارش د . شرک  های هاش  شر هرری آن ها فررهم مي کن 

.سرماش  گذرشی هر شوی شرک  ها رنجاا درده رس 
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فناوري هاي مطرح در استارت آپ هاي حوزه ي معدن

نانو

فناوشی های  
اشستي

مصنوعيهو 

پلتفرا  
آنالشن

پرتونگاشی
ماشين آ ت 
ورهارشآ ت
صنعتي

پردرا   
رهری

شهاتيک و 
اچرشيرشنترن  

فناوشی های 
شيمياشي 

لياش

ه ورقعي  رفاود
و مجاای

رسکن
هع ی  3

نهالکچي

کالن 
درده

هورپيمای  
ه ون 
سرنشين

پردرا  
تصوشر
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فناوري هاي مطرح  به تفکيک جایگاه در زنجيره فعاليت ها

نانو3-1
شيمياشيفناوشی3-2
اشستيفناوشی3-3
سنسوش3-4

آنالشنپلتفرا4-1
هالکچين4-2
شکپاشي نرا رفارشهای4-3
رهریپردرا 4-4
تعامليورجتماعيشبک  های4-5

رهریپردرا 2-1
رشياچرشنترن 2-2
مصنوعيهو 2-3
صنعتيرهارشآ توماشن آ ت2-4
دردهکالن2-5
شهاتيک2-6
اشستيفناوشی2-7
شيمياشيفناوشی های2-8
لياش2-9

رهریپردرا 1-1
ساایهع یس 1-2
تصوشرپردرا 1-3
سرنشينه ونهورپيماهای1-4
مصنوعيهو 1-5
دردهکالن1-6
رفاودهومجاایورقعي 1-7
1نگاشیپرتو1-8

اکتشاف معادن

زنجیره 
فعالیت

2

3

4

استخراج معادن

ارائه خدمات 
ياتی  پشتيبان و عمل
به معادن

فرآوري مواد 
معدنی

86



حوزه ي معدن ـ به تفکيک فناورياستارت آپ هاي 
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مدل هاي درآمدي مطرح در استارت آپ هاي حوزه ي معدن

توضیحعنوان

ن و یا فعال در حوزه معدبه شرکت های خدمات محصول و یا فروش مستقیم تکنولوژی،فروش مستقیم
اکتشاف گران

ا در اختیار مردم قرار  می دهید اما مردم یا نهادهر محصول یا خدمت را به صورت رایگانمردمی و نهادهاکمک های
با پرداخت هایی از کسب و کار شما حمایت می کنند

مشارکت در سود
وم را در این مدل یا دو شرکت قسمتی از سهام یکدیگر و یا یک شرکت مشترک سر در

ل و و یا در یک راه حبرمی دارند اختیار دارند که متناسب با سهام از درآمد سود خود را 
.دپلتفرم طبق توافقات میزان سود را به ازای آورده های هر طرف تقسیم می کنن

واسطه گری
تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشنده در یرک حروزه معرفری مری کنرد و از     

.بین افراد مقداری کمیسیون برداشت می کندتراکنش

اشتراکحق

بره  )سررویس  ایجاد جریان نقدی قابل پیش بینی با دریافت مبلغ دسترسی به محصول و
مکن در برخی موارد م. و یا بر اساس میزان استفاده از محصول(صورت یکجا یا دوره ای

( راکحرق اشرت  )است محصول پایه رایگان باشد و بررای امکانرات بیشرتر حرق اشرتراک      
.شوددریافت 
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حوزه ي معدن ـ به تفکيک مدل درآمداستارت آپ هاي 
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

  منظوش رفارش  دقز ه  رستفاده را فناوشی های شوا 

شو دش جه  رشجاد رکتشاف و کاه  ششسک آن 

های ج ش  رکتشاف

و رستفاده را فناوشی های هو  مصنوعي

پردرا  تصاوشر ، هرری رکتشاف مورد

يمع ني و ساش  های رحتمالي مورد مع ن

ويک رستفاده را پهباد ها و کوردکوپتر های ک
جه  نقش  هردرشی و تصوشر هردرشی

رشرئ  دستگاه های قاهل حمل و
کن رشارن قيم  نقش  هردرش و رس

س  هع ی 

B2B

هع یس رهری،پردرا 
تصوشر،پردرا ساای،

ن،سرنشيه ونهورپيماهای
درده،کالنمصنوعي،هو 
رفاوده،ومجاایورقعي 
نگاشیپرتو

ف
اکتشا

معادن
1

کفرو  مستقيم، حق رشترر
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

91

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

رستفاده را فناوشی ورقعي  رفاوده و 
ا و مجاای ه  منظوش شبي  ساای ساش  ه
تر ساده ساای رطالعات ه  منظوش رشرئ  هه

آن

B2B

ف
اکتشا

معادن
1

رستفاده را فناوشی های شوا ه  منظوش رشجاد شو 

های ج ش  رکتشزاف هز  منظزوش رفزارش  دقز       

رکتشاف و کاه  ششسک آن

پززردرا  رهززری، سزز  هعزز ی 
سززاای، پززردرا  تصززوشر،   
ن، هورپيماهای ه ون سرنشزي 

هو  مصنوعي، کالن درده، 
ورقعيزز  مجززاای و رفززاوده، 

پرتو نگاشی

کفرو  مستقيم، حق رشترر

افات تحليل رطالعات و سورهق رکتش
رنجاا ش ه و تطاهق دردن آن ها  

را نقاط  درده های ه  دس  آم ه 
ج ش    



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

فرصررت ایجرراد تغییرررات در فراینرردهای    

رد استخراج و حفاری و توسعه آن با رویکر 

، اسرتخراج دقیرق برا هردف کراهش هزینرره     

افزایش سرتت و بهره وری

رستفاده را دستگاه ها و شو  های نوشن
رنفجاشهای کنترل ش ه دش معادن ه   

منظوش رفارش  دق  رستبررج

اای  و هوشمن  سرشياچ رستفاده را رشنترن  
B2Bماشين آ ت رستبررج

ن
ج معد

استخرا
2

 رشنترنرهری،پردرا 
مصنوعيهو رشياچ،

رهارشآ توماشن آ ت،
درده،کالنصنعتي،
تي،اشسفناوشیشهاتيک،

،شيمياشيفناوشی های
لياش

   ه  کاشگيری فناوشی های ج ش
ای ه  منظوش کشف دقيق شگ  ه
شمع ني مانن  رستفاده را ليا
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کفرو  مستقيم، حق رشترر



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

فرصررت ایجرراد تغییرررات در فراینرردهای    

رد استخراج و حفاری و توسعه آن با رویکر 

، اسرتخراج دقیرق برا هردف کراهش هزینرره     

افزایش سرتت و بهره وری

رجاشه ماشين ر ت ه  شرک  های مع ني
و شا رستبررج ه  صوشت پرتاهل 

جمج آوشی درده ها و تحليل آن توسط هو  
ری را مصنوعي ه  منظوش تحليل و گارش  گي

شون  رستبررج

B2B

ن
ج معد

استخرا
2

 رشنترنرهری،پردرا 
مصنوعيهو رشياچ،

وماشين آ ت،
النکصنعتي،رهارشآ ت

فناوشیشهاتيک،درده،
فناوشی هایاشستي،
لياششيمياشي،

ورشياچ رستفاده را رشنترن  
رستفاده را آن دش تجهيارت 
وپوش  کاشگررن ه  منظوش 
هوشمن ساای،پاش  و شص  

عملکرد آن ها
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کفرو  مستقيم، حق رشترر

ارائه راهکارهای سخت افزاری و نرم افزاری

و برررای بهبررود فراینرردهای تصررمیم گیررری 

ال در فعالیت های پشتیبانی شررکت هرا فعر   

حوزه معدن



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

خلق شو  های نوشن فرآوشی مورد مع ني و شزا 

خ مات دهي هرری ههبود ههره وشی شرک  هزای  

فعال دش فررشن های فرآوشی

اشنينگ  رستفاده را فناوشی اشستي و هيو م
هرری رستبررج فلارت رشاشمن   

  رستفاده را فناوشی تشبصي نوشی و هو
و مصنوعي هرری دستگاه های سوشتينگ

ج ر ساا مورد مع ني  

خلق شرهکاشهای نوآوشرن  ه   
منظوش فرآوشی مورد مع ني را 
مناهج ج ش  مانن  رستحصال
سوخ  موتوش دشون سوا و شا 

ا آب رستبررج و فرآوشی ليتيوا ر
شوش

ی
ي مواد معدن

فرآور
3

نانو،
فناوشی
،شيمياشي
فناوشی
اشستي،
سنسوش

مفرو  مستقي

B2B
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

رشرئ  شو  های نوشن فرآوشی مورد مع ني و شزا 

خ مات دهي هرری ههبود کزاشرشي شزرک  هزای    

فعال دش فررشن های فرآوشی

ي مورد تولي  دستگاه های ه  منظوش رششاشاه
ها رشا  موجود دش پسمان های فاضالب
معادن شا هاطل  های ساش  مع ني

رشرئ  شو  هاشي هرری رستفاده مج د را 
  پسمان های مع ني و رکتشاف مورد ها رشا

کاه  آسيب های اشس  محيطيآن ها و را 

B2B
مفرو  مستقي

ی
ي مواد معدن

فرآور
3
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نانو،
فناوشی
،شيمياشي
فناوشی
اشستي،
سنسوش



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

فات ههين  ساای مصرف آب و رنرژی و کاه  تل

هزا  و آسيب های اشس  محيطي صزناشج معز ني  

شوشکر توسع  پاش رش دش صنع  مع ن

 وشی کاه  تلفات رنرژی ها رفارش  ههره
تي  و جاشگاشني شو  های پرمصرف و سن
ها شو  های نوشن مانن  رستفاده را 

هاکتری ها

رشرئ  شرهکاشهای تصفي  آب و گرد  مج د
آن دش فررشن های رصلي مع ن کاشی ه   

خصوص دش فرآوشی

رستفاده را رنرژی های نو هرری
تأمين هبشي را رنرژی موشد 
رستفاده دش صناشج مع ن

ی
ي مواد معدن

فرآور
3

نانو،
فناوشی
،شيمياشي
فناوشی
اشستي،
سنسوش

مفرو  مستقي

B2B
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

رستفاده را پلتفرا های خرش  و فرو 
آنالشن مورد مع ني، تجهيارت و خ مات
جه  دسترسي سرشج و هي ورسط  

ان مورد مشترشان ه  معادن و تولي  کنن گ
مع ني

ها و پياده ساای شو  های رتوماسيون فررشن 
يشرف  گارش  تحليلي را وضعي  کنوني و پ
رشن های و پي  هيني ميارن تولي  و رشجاد فر
پشتيبان هرری تصيم گيری

را رمکان رشجاد کنترل موهاشل و
شره دوش فررشن های رجررشي دش 

  ها معادن و شص  وضعي  فعالي
دش هر لحظ  و مکان

چين،هالکآنالشن،پلتفرا
شکپاشي ،نرا رفارشهای

رهریپردرا 
م،  فرو  مستقي
حق رشتررک، 
ورسط  گری

رشرئ  شرهکاشهای سب  رفارشی و نزرا رفزارشی هزرری    
ی ههبززود فررشنزز های تصززميم گيززری و فعاليزز  هززا

فعال دش حواه مع نشرک  های پشتيباني 

4
ي در صن

ي و عمليات
ت پشتيبان

خدما
ت 

ع
ن

معد

B2C
B2B
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 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

رشجاد هرنام  های مالي و معنوی هرری 
و رش ه ها و را رستاشت آپ ها حماش  

هرنام  ششای هرری شناساشي آن ها 

رشجاد هسترهای نوآوشی هاا هرری حل 
يال  های رشجاد ش ه دش حواه معادن

ين، پلتفززرا آنالشززن، هالکچزز
، نزززرا رفارشهزززای شکپاشيززز 

پردرا  رهری

ک  رشجاد هسترهاشي هرری مشاش
فاده  شرک  های مع ني هرری رست

را تورنمن ی شک شگر دش حل 
مشکالت

B2C
B2B

وش شفج شبک  ساای ميان فعالين حواه مع ن ه  منظ
ع ن نيااهای شک شگر و تسهيل وشود ه  صنع  م
ينهرری شرک  های نوپا، کاشآفرشنان و متبصص

4
ي در صن

ي و عمليات
ت پشتيبان

خدما
ت 

ع
ن

معد
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حق رشتررک
کمک های مردمي و نهادها

شررک  دش سود و سهاا



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

شتاب دهي  رشجاد مررکا شش  و 
حواه مع ن جه  حل  رستاشت آپ های 

يال  های حواه مع ن

رستفاده را شرهکاش جمج سپاشی
هرری تجميج سرماش  های 
کويک و رستفاده را رنها دش 

حواه مع ن 

وش شفج شبک  ساای ميان فعالين حواه مع ن ه  منظ
ع ن نيااهای شک شگر و تسهيل وشود ه  صنع  م
ينهرری شرک  های نوپا، کاشآفرشنان و متبصص

B2C
B2B

4
ي در صن

ي و عمليات
ت پشتيبان

خدما
ت 

ع
ن

معد
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ين، پلتفززرا آنالشززن، هالکچزز
نزززرا رفارشهزززای شکپاشيززز ، 

پردرا  رهری

حق رشتررک
کمک های مردمي و نهادها

شررک  دش سود و سهاا



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

ارت ه   دش تجهيرشياچ ه  کاشگيری رشنترن  
منظوش شص  وضعي  کاشی و هش رش دش 

صوشت وجود آسيب شا مشکل

ني  رستفاده را تجهيارت پوشي 
هوشمن  هرری کاشگررن و شص 
وضعي  سالم  آن ها دش حين  

فعالي 

رفارش  رمني  کاشگررن،ساش  های مع ني و 
طررت ماشين آ ت ها کمک فناوشی و پي  هيني خ
ني ه  رحتمالي و هش رش هرری جلوگيری را آسيب شسا

رفررد و تجهيارت

B2C
B2B

4
ي در صن

ي و عمليات
ت پشتيبان

خدما
ت 

ع
ن

معد
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ين، پلتفززرا آنالشززن، هالکچزز
نزززرا رفارشهزززای شکپاشيززز ، 

پردرا  رهری

حق رشتررک
کمک های مردمي و نهادها

شررک  دش سود و سهاا



 جمع بندي راهکارهاي استارت آپی ارائه شده و مدل هاي کسب وکار آن ها

تزنجیره فعالی
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی  
کلیدی

عي   ههره گيری را تجهيارت پي  هيني وض
ه   ... آب و هور، لراه نگاشهای هوشمن  و 

منظوش شص  و پاش  محيط رطررف ساش 
مع ن

تولي  محصو ت محافظ و 
ق   مقاوا دش مقاهل خطررت پرساه
دش صنع  مع ن هرری حفاظ 

را سالم  کاشگررن

رفارش  رمني  کاشگررن،ساش  های مع ني و 
طررت ماشين آ ت ها کمک فناوشی و پي  هيني خ
ني ه  رحتمالي و هش رش هرری جلوگيری را آسيب شسا

رفررد و تجهيارت

B2C
B2B

4
ي در صن

ي و عمليات
ت پشتيبان

خدما
ت 

ع
ن

معد
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ين، پلتفززرا آنالشززن، هالکچزز
نزززرا رفارشهزززای شکپاشيززز ، 

پردرا  رهری

حق رشتررک
کمک های مردمي و نهادها

شررک  دش سود و سهاا
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مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ت  شناسایی موضوعا

چالش ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 

فعالیت ها در هر حوزه
با بهره گیری از روش
زنجیره ارزش یا  
دسته بندی های  

استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساو  
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر  وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزینش( گام چهارم
استارت آپ های مهم  
و استخراج اطالعات  

تکمیلی برای  
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گام پنجم
ارت لیست نهایی است

آپ ها و تکمیل  
اطالعات آنها با  
بررسی وب سایت 
شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجام ( گام ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی،  
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 

: PESTبا بهره گیری از روش ( چالش ها و فرصت ها)بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول

ر اساو آن تا باستخراج  شده در این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاری و تحلیل محی  موجود در هر حوزه، مهم ترین چالش ها و موضوعات کلیدی 
. نمودارائه بتوان پیوندی میان این چالش ها و راه کارهای استارت آپی 
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:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
الیت ها خت فعدر این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتب  با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا در

.  و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی و شناسایی استارت آپ های هر حوزه بـر اسـاو حـوزه هـای اصـلی فعالیـت از       ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت های معتبر به ویژه وب سایت 

در این گام ضمن بررسی وب سایت های مهم، استارت آپ های موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و  
.  یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج گردید
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 https://www.crunchbase.comگزینش استارت آپ های مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ ها از وب سایت ( گام چهارم

یسـت  در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، مهم ترین استارت آپ های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخص های رشـد و ارزش آنهـا یـک ل   
.  کوچک تر از استارت آپ های مهم استخراج گردید

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

ـ ( گام پنجم رکت هـا و  استخراج لیست نهایی استارت آپ ها و تکمیل اطالعات آن ها با بررسی وب سایت ش
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکت ها

ی در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعات   
.  مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوری های کلیدی آن ها تبیین شده استتأمین مانند نحوه 
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ـ    ( گام ششم ایی انجام تحلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناس
unicornها:

ـ مخادر این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تحلیل ها از منظرهای مختلف مانند فناوری های مورد استفاده، مدل های کسب وکار، حوزه فعالیـت،   ... ان و طب
. شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنندارائه 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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