
بانک ھای اطالعاتی استارت آپ ھای ایرانی
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تعریف

چرا بانک اطالعاتی

معرفی بانک ھای اطالعاتی موجود

جدول مقایسھ



بانک اطالعاتی چیست؟

لیستی از استارت  آپ  ھای فعال ►
(ایرانی) بھ ھمراه اطالعاتی از 

آن  ھا ھمچون لوگو، آدرس، 
توضیح کوتاه ایده و سایر 

اطالعات مفید آن  ھا
عدم وجود یک لیست جامع و کامل►
لزوم ھمکاری اجزای زیست بوم ►

در جھت تکمیل بانک ھای 
اطالعاتی
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چرا بانک اطالعاتی؟
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تحلیل زیست بوم

شناخت رقبا

ثبت استارت آپ خودتان

آگاھی از اخبار زیست بوم

آشنایی با چند سایت خوب و مفید

کمک بھ تکمیل اطالعات زیست بوم



چند نمونھ بانک استارت آپ خارجی 

مثال

• Associations

ملی

فرانسھ•
آلمان•
ھند•
ترکیھ•

بین المللی

• Crunchbase
• Startup 

Network
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https://europeanstartupmonitor.com/network/associations/
https://www.crunchbase.com/
https://startup.network/
https://startup.network/


تعدادی از بانک ھای موجود

استارت آپ شو1)
اکوموتیو2)
اینفوچین3)
فن بازار4)
کارن کراد5)
گودکو6)
مرکز پایش تجارت الکترونیک ایران7)
مرکز توانمندسازی و تسھیل گری کسب و کارھای نوپای فاوا8)
نقشاپ9)
نوپاھاب10)
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استارت  آپ شو

بانک اطالعاتی استارت آپ ھا►

اخبار و آموزش►
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http://stshow.ir/


 اکوموتیو
رسانھ تخصصی ارائھ اخبار و رویدادھای جامعھ استارت آپی►

تولید محتوای تخصصی ►

داشبورد اکوسیستم►

معرفی اعضای فعال زیست بوم►

دانشنامھ استارت آپی►

داستان ھای موفقیت و شکست►

آزمون ھای کارآفرینی►
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https://ecomotive.ir/


اینفوچین

بانک اطالعاتی وب  سایت  ھا و اپلیکیشن  ھای ایرانی►

امکان خرید بانک ھای اطالعاتی►
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http://www.infochin.ir/


 فن بازار

کشوراستارت  آپ  ھای حوزه تکنولوژی و شرکت  ھای نوپا و بزرگ دانش بنیان ►

دایرکتوری جامع►

فاقد اطالعات استارت  آپ  ھای حوزه خدمات و حوزه فناوری اطالعات و ►
ارتباطات 
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http://techmart.ir/


 کارن کراد

سامانھ تأمین مالی و سرمایھ  گذاری ►

ارتباط استارت آپھا و سرمایھ گذاران و منتورھا►

جمع آوری سرمایھ از طریق جمع سپاری►
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https://www.karencrowd.com/home.html
http://techmart.ir/


 گودکو

معرفی و برندسازی شرکت  ھا►

تبلیغ فرصت  ھای شغلی ►

معرفی متخصصین►

امکان ایجاد رزومھ شغلی و یافتن شغل►
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http://goodco.ir/
http://techmart.ir/


(ECM) مرکز پایش تجارت الکترونیک ایران 

تحلیل کلیھ ابعاد زیست بوم►

گزارش  ھا، مطالعات بازار و تحلیل  ھای آماری فضای کسب  وکار ►
استارت  آپ  ھا

نقشھ اکوسیستم►

گزارش پانوراما►
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http://ecmonitor.ir/
http://techmart.ir/


  مرکز توانمندسازی و تسھیل  گری کسب  وکارھای
ارائھ اخبار و اطالعات کسب و کارھای نوپا►نوپای فاوا

معرفی اعضای زیست بوم (ایده ھا)►

دانش نامھ►

داستان ھای موفقیت►

چک لیست ھا►

دوره ھای آموزشی آنالین►
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http://www.ictstartups.ir/
http://techmart.ir/
http://www.ictstartups.ir/


 نقشاپ

نقشھ راه استارت آپھا►

نقشھ استارتاپا►

معرفی اعضای فعال زیست بوم►
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https://naghshup.ir/
http://techmart.ir/


  نوپاھاب
دایرکتوری ھمھ اعضای زیست بوم►

ارتباط دھنده استارت آپھا با سایر اعضای زیست بوم►

نوپاگراف►
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http://nopahub.com/
http://techmart.ir/


جدول
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نام سایت مزایا رتبھ الکسا (رتبھ منطقھ  ای) دستھ  بندی موضوعی جامعیت (تعداد) قابلیت جستجو
 مرکز توانمندسازی و تسھیل  گری

کسب  وکارھای نوپای فاوا
 

دارای لیست ایده  ھا، استارت  آپ  ھا، مربیان، سرمایھ گذاران، 
فناوریسازمانی  ھای دارای منابع، شتابدھنده  ھا، پارک  ھای علم و  1859 × 2211 ×

 نوپاھاب
 

دارای لیست ھمھ اجزای زیست  بوم شامل شتابدھنده  ھا، فضاھای 
کار اشتراکی، پارک  ھای علم و فناوری، سرمایھ  گذاران، مراکز 

رشد و نوآوری و ...
2274 × 2800 ✔

 اکوموتیو

 

دارای یک داشبورد تحلیل آماری استارت  آپ  ھا

دارای لیست منتورھا، شتابدھنده  ھا و سرمایھ  گذارھا
 

2665 ✔ ؟ ✔

 فن بازار
 

دارای لیست استارت  آپ  ھای حوزه تکنولوژی
حاوی اطالعات کلیھ شرکتھای دانش بنیان

تعداد باالی رکوردھای ثبت شده
8278 ✔ 4045 ✔

استارت آپ شو
  - 10349 × ؟ ×

کارن کراد
  امکان تأمین مالی استارت  آپ  ھا 12013 × 323 ✔

گودکو
 

امکان یافتن نیروی متخصص برای استارت  آپ  ھا 
امکان یافتن شغل برای افراد جویای کار 26949 × ؟ ✔

نقشاپ

دارای لیست نھادھای ارائھ دھنده خدمات، مشاوران و 
استارت  آپ  ھا

اطالع  رسانی خدمات ارائھ شده بھ شرکت  ھای دانش  بنیان
دارای نقشھ راه استارت  آپ  ھا

29377 ✔ 3787 ✔

 مرکز پایش تجارت الکترونیک
(ECM) ایران

دارای گزارش پانوراما و نقشھ اکوسیستم
تعداد باالی کسب  وکارھای بررسی شده 42749 × ؟ (*) ×

اینفوچین
  دارای بانک اطالعاتی قابل خرید 51523 × ؟ ✔

http://www.ictstartups.ir/
http://www.ictstartups.ir/
http://nopahub.com/
https://ecomotive.ir/
http://techmart.ir/
http://stshow.ir/
https://www.karencrowd.com/home.html
http://goodco.ir/
https://naghshup.ir/
http://ecmonitor.ir/
http://ecmonitor.ir/
http://www.infochin.ir/


با تشکر از توجھ شما
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