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Economist, 2013

Demographic & Economic Considerations

Young population:  Population under 15 accounts for 25 % of total 
population in Iran



!منبعی الیزال در انتظار توسعه-ایران

مهندسین و متخصصین ایرانی از سال 
ثبت 4000میالدی بیش از 2007تا 1997

اختراع در امریکا داشته که به نسبت 
برابر اقوام 8جمعیت ایرانیان مقیم امریکا 

.دیگر بوده است

دانشگاه های ایران بخاطر نظام خاص 
یار قادر به تولید مهندسین بس« غربالی»

خبره و خالق در بخش فناوری های 
.اطالعات و ارتباطات میباشند 3



MAPS









11/18/2015 4


















5







Cloud Computing

Big Data



Fab Lab

بیش از دو میلیارد 
کامپیوتر 

2017بیش از سه دستگاه متصل به شبکه جهانی برای هر نفر در دنیا تا 

به تخمین اکثر موسسات تحقیقاتی ارزش این بازارها مجموعا
!خواهد بود2016هزار میلیارد دالر تا سال 10بیش از 
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در باره ما
پیتسبورگ، از ، فوق لیسانس از دانشگاه ایالتیعلیرضا بیژن قدس طینت ازموسسین و رئیس هیئت مدیره مپس

های کوتاه مدت مدیریت، دانشگاه هاروارد، دانشگاه یو سی ال ای چین، دورهموسسین مجتمع کشت و صنعت چین

، از اعضای ارشد و موسسین تعدادی از انجمن های .I.C.M.Sکلیفرنیا، و از حامیان مرکز مطالعات مدیریت ایران

ان عامل صنفی و تخصصی در ایران، مشاورعالی مرکز دائره التمعارف بزرگ اسالمی، عضو انجمن بین المللی مدیر

تا کنون1975از سال YPO-WPOجهان 

یت و مهندسی ، لیسانس اقتصاد دانشگاه تمپل امریکا،فوق لیسانس مدیرفریدون کورنگی ، بنیانگذار و مدیر عامل

شرکت فناوری در 7امور مالی دانشگاه مریلند، بنیان گذار بیش از ( کاندید)فناوری از دانشگاه مریلند امریکا و دکترا 

ندوق امریکا، دانمارک و المان، با سابقه جذب بیش از یکصد ملیون دالر از بازار سرمایه ونچر کاپیتال، و موسس ص

عت اخرین شرکت در امریکا رده بندی هشتادو سومین شرکت درسر. سرمایه گذاری در امارات متحده و لوکزامبورگ

.دارای دو ثبت اختراع در امریکا.رشد درسراسر امریکا را از شرکت دلویت دریافت نمود

فوق 1354،  لیسانس مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف فرخ ملیحی، ازموسسین و عضو هیئت مدیره ،

سال تجربه در بخش 20امریکا، با بیش از Carnegie-Mellonلیسانس مهندسی برق و مهندسی شیمی از دانشگاه 

موسس گروه –Colgate-Palmolive, AkzoNobelطرح و توسعه محصوالت درمراکز تحقیقاتی شرکتهای بین المللی 

ثبت اختراع در بخش پلیمرها در امریکا و اروپا5و دارای Fargolمشاور 

مهندس طراحی داخلی و  عمران از امریکا بنیانحمید ائینه ساز، ازموسسین و نایب رئیس هیئت مدیره ،

1997و یکی از اولین صادر کنندگان نرم افزار از ایران در سال ( زرین)گزاراولین شرکت فناوری لیزر ایران 

میالدی

Confidential & Proprietary  کامال خصوصی-

مپس



11/18/2015 8



گذاری در فازهای مختلف نوآوریسرمایه

9

سرمایه الزم و منبع

ان در مرحله 

 Seedبذر

، شکل گیری تیمی

برنامه تولید 

سیستماتیک

نمونه اولیه، تعامل

با بازار

سرمایه الزم در مرحله 

Early Stageنوپا

شکل گیری ساختار 

سازمان

مشتری اولیه و ازمون

ها

سرمایه الزم در مرحله 

Growth Stageرشد

جذب و بکارگیری 

مدیران متخصص

ن توسعه فروش وگرفت

سهم بازار مورد توجه 

قرار نگرفته

سرمایه الزم در مرحله 

توسعه و رشد همه گیر

Expansion Stage

تمرکز -توسعه سازمانی

-بانیپشتی-بروی بازاریابی

تحقیق

هم توسعه فروش و گرفتن س

بازار از رقبا

در ایران تا حدودی 

وجود دارد

در ایران خیلی کم 

وجود دارد

در ایران وجود ندارد در ایران وجود ندارد



 انرژی و تمرکز بر ماموریت و اهداف–انگیزه باال

جذب و پرورش بهترین استعداد ها و آموزش مهارت های کار گروهی موثر

تمرکز بر کیفیت محصوالت و خدمات

قابلیت انتقال دانش و فناوری از بازار های جهانی

قابلیت ها و تخصص در بخش فنی و توسعه بازار

 مشکالت و ایده پردازی–تعامل موثر با مشتریان با هدف شناسایی نیازها

تمرکز بر کار با روش های علمی و سیستماتیک

قابلیت حمایت مالی کافی در فازهای مختلف توسعه محصول و بازارگذاری
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دست اوردها

 اولین مرکز پرورش و سرعت بخشی فناوری های نو(Accelerator ) در بخش خصوصی و اولین شرکت

.  در بخش خصوصی برای شرکتهای فناوری در ایران( Venture Capital)سرمایه گذاری 

بیست ودو مهندس و متخصص در شرکتهای تحت پوشش مپس مشغول به تولید میباشند

 ر سرور و استفاده از شبکه در اب-اتاق کنفرانس-متر300فضای کاری مناسب با تمام ابزار الزم به مساحت

در المان با سرور های اختصاصی

 فعال شده اند( نفر8)دو تیم -مهندس100توسعه مرکز در دانشگاه علوم پایه زنجان با ظرفیت بیش از

ارائه بیش از هشتصد ساعت سمینارهای اموزشی و تخصصی

 نواوری در امریکا برای شرکتهای تحت پوشش80ثبت چهار اختراع با بیش از

جذب بیش از بیست و هشت نفر از اساتید داخلی و بین المللی بعنوان مشاور ارشد و مربی مپس
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MAPSشرکتهای تحت پوشش

نرم افزار شفاجو : ، شرکت ساتراتک(www.shafajo.com) برای بازار منطقه و ایران در ابان

در حال -دارای یک ثبت اختراع در امریکا92برنده جایزه اول جشنواره وب ایران در سال –1392

پیاده سازی طرح ملی جاده تندرستی و خود مراقبتی

نرم افزار : شرکت میراثActor FS دارای چهار -1393اماده برای ارائه به بازار جهانی خردادماه

ارائه و فروش در جهان–تولید در ایران : مدل کاری-ثبت اختراع در امریکا

 اولین پلتفرم حامی جوCrowd Fundingدر ایران برای پشتیبانی از هنرمندانwww.hamijoo.com  

اولین شرکت ارائه خدمات ابر که در حیطه اینتلیورIPAS/integration platform as a service در

ایران مشغول فعالیت میباشد

پادپرسwww.padpors.com اولین سامانه پرسش و جمع اوری اطالعات سیستماتیک در ایران

1394امادگی سایت در پائیز سال 

 پروژهFabLab connect  مهندس و 12اماده سازی برای اموزش و اجرا در زنجان با فعالیت

گرافیست
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http://www.padpors.com/
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(مپس)اولین شرکت مجتمع پارس سامانه های دانش پویا : ساتراتک 

سالمت الکترونیک: حوزه تمرکز e-health



مأموریت و اهداف
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تکیه بر دانش به روز برای حل مشکالت حوزه بهداشت و سالمت: مأموریت ما

Online 
medical 

directory

Intelligent 
self care 
platform

Mobile 
applications

Wearable 
devices and 

sensors

Real time 
medical 

document 
record

big data 
analysis of 
health care 

data

اهداف و نقشه راه



محصوالت
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 پلتفرم آنالین خودمراقبتی هوشمند
 پیشگیری از بیماری های مزمن غیرواگیر

Wellnessroad.ir

 درمانیمراکز پزشکان و دایرکتوری 
 ارائه خدمات آنالین به پزشکان
 سالمتیمطالب و اخبار مربوط به حوزه بهداشت و 
 مرجع اطالعات مربوط به بهداشت و سالمتی

Shafajoo.com
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Make a difference

Intelligent 
life

World 
Market

Machine 
Intelligence

Big 
Data

Big 
Intellige

nt 
Systems

زمنیهدرراخودادعایبزرگهایدادهومصنوعیهوش
امادانکردهثابتبارهاکنونتاپیچیدههایتحلیلارائه

ارکبهبامیراثواستنوشتهناهنوزصنعتاینآینده
میسیستخلقبهدستتوانمندهایآوریفناینگیری

زندگیبتواندآوریفندواینترکیبباکهاستزده
جهانیبازاردروبیاوردارمغانبهمردمبرایراهوشمند

.کندرقابت

آناهردرمیراثآنچهبلکهنیستتجاریموفقیتتنهاهدف
حلبرایاستایکنندهدگرگونتحولبرمیداردقدم

.انسانیروزمرههایچالش

هدف



هایدادهانبوهمیاندرنهفتهالگوهایانتخاب•

تشخیصقابلآسانیبهکهمشتریهایتراکنش

نیستند

نمودارهاانواعازاستفادهباالگوهامصورسازی•

اهداف میراث

بازارتحلیلمنظوربهمشتریبندیدسته•

مشتریانریزشبینیپیش•

آلودگیوضعیتبینیپیش•

تهرانهوای



دست آورد ها

ActorFS   Object-File Systemطراحی و توسعه •
(key-value storeسریعترین )Redisنمایه گذاری سریعتر نسبت به 2.3•

•Patented Technology

LeggoAppطراحی و توسعه •

دقت90%پیش بینی فروش فروشگاه های آنالین با بیش از •

کاهش هزینه سخت افزار و نرم افزار 75%در هوانوردی با DCSمدیریت داده در سیستم های •
کاهش هزینه توسعه50%و 

درصد افزایش 30%درصد کاهش هزینه و 80%در سیستم های تلکام با  Logتحلیل اطالعات •
کارایی
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حامی جو
Crowd Funding Platformوب سایت سرمایه گذاری جمعی 



VC







.

.
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...آنچه در حامی جو گذشت

پروژه موفق، 3حامی جو در این مدت . روز از شروع فعالیت حامی جو می گذرد190حدود 
نفر حامی داشته و توانسته است برای هنرمندان بیش از450بازدید کننده و حدود 33000

.میلیون تومان سرمایه جذب کند66
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تیم حامی جو

هدیه دلخوش فومنی

کارشناسی مهندسی نرم افزار 

دانشگاه الزهرا

مارکتینگ-توسعه دهنده وب 

9

بنیانگذاران حامی جو

ستوده ابراهیمی

دانشجوی سال سوم مهندسی نرم 

افزار دانشگاه آل طاها

توسعه دهنده وب

سارا عبدی اردیزی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربری 

دانشگاه صنعتی شریف

مارکتینگ



MAPS – Zanjan Inst.

11/18/2015 24



پادپرس
PADPORS

؟کردید؟ هزار نفره چطورتا حاال به اتاق فکر صد نفره فکر 











MAPS

www.shafajoo.com

www.actorfs.com

www.hamijoo.com

f.malihi@gmail.com
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