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شرکت توسعه کارآفرینی بهمن در تابستان سال گذشته اقدام به انتشار «گزارش 
عملکرد سرمایه گذاری»* و در پاییز همان سال اقدام به انتشار «خالصه وضعیت 

درخواست های سرمایه گذاری در بخش نرم افزاری»* کرد. 
در گزارش پیش رو روند رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر پورتفوی سرمایه گذاری 
این شرکت آورده شده و به خدمات غیر مالی این شرکت، که در مسیر رشد به آنها 
ارائه می شود، اشاره شده است. شرکت توسعه کارآفرینی بهمن با انتشار این دست 
گزارش ها سعی دارد تا تصویر روشنی از اکوسیستم کارآفرینی ایران ارائه کند و به 

نوبه خود سهمی در گردش اطالعات در این حوزه داشته باشد.

مقدمه

* گـــزارش تابســـتان و پاییز ١٣٩٩ را می توانید از وبســـایت شرکت توســـعه کارآفریـــنی بهمن
به آدرس bahmancapital.com/reports-1 و bahmancapital.com/reports-2 دریافت کنید. ۳

http://bahmancapital.com/reports-1/
http://bahmancapital.com/reports-2/
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nobaar.com

پلتفرم ارائه خدمات اسباب کشی و باربری تخصصی
 نوبار

 جذب سرمایه راند بعدی ورشد ۷ برابری
ارزش شرکت در کمتر از یک سال ۷

  رشـــد ۲ برابری درامد ماهانه در کمتر از
۲ ۴ ماه

 رشـــد و توســـعه ۴ برابری اعضای تیم
نسبت به قبل از جذب سرمایه از بهمن ۴

 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر
راهنما:

لوگوی استارتاپ

آمار رشد و عملکرد

نام استارتاپ
موضوع فعالیت

 *به معنـــای میـــزان کل ســـرمایه گذاری روی
 کسب و کار است، که لزوما در تمامی تیم ها
 بهمن کل مبلغ را ســـرمایه گذاری نکرده؛ بلکه
 بخشـــی از آن توســـط ســـرمایه گذار مشترک

تامین شده است.

 *Pre-Seed: مرحله اعتبارسنجی ایده می باشد که استارتاپ در
نهایت به حداقل محصول قابل ارائه برای بازار (MVP) می رسد.

 Seed: ورود اولیه به بازار هدف اتفاق می افتد و تیم سرمایه پذیر
کانال های مختلف ارائه محصول به بازار را تست می کند.

 Series A: تیم وارد مرحله رشـــد شده و برای  مقیاس پذیر شدن
آماده می شود.

 الزم به ذکر است، تیم های سرمایه پذیر بسته به صنعتی که در آن
 قرار دارند، ســـرمایه مورد نیازشان در مراحل مختلف رشد متفاوت

است.

آدرس سایت
(لینک فعال است)

پیش بذری
بذری

A سری

Pre-Seed
Seed
Series A

مرحله جذب سرمایه* سن
Y < 1 
1
2

کمتر از یک سال
یک سال
دو سال

$ < 5 
5 < $ < 20
20 < $ 

کمتر از ۵ میلیارد ریال
بین ۵ تا ۲۰ میلیارد ریال
بیشتر از ۲۰ میلیارد ریال

مبلغ کل سرمایه گذاری*

220 < $Series A

۶

https://nobaar.com/


 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

nobaar.com

پلتفرم ارائه خدمات اسباب کشی و باربری تخصصی

 نوبار
 جذب سرمایه راند بعدی و رشد ۷ برابری

ارزش شرکت در کمتر از یک سال ۷

 رشد ۲ برابری درآمد ماهانه در کمتر از
۲ ۴ ماه

 رشـــد و توســـعه ۴ برابری اعضای تیم
نسبت به قبل از جذب سرمایه از بهمن ۴

220 < $Series A

 رشـــد ۳ برابـــری فـــروش در یـــک ســـال
گذشته

سامانه کاریابی آنالین

karboom.io

 کاربوم
۳

55 < $ < 20Seed ۷

https://nobaar.com/
https://karboom.io/


 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

linkexpress.ir

توزیع و تحویل هوشمند مرسوالت

 رشـــد ۵ برابری درآمد ماهانه در کمتر از
 ۶ ماه

 لینک اکسپرس
۵

120 < $Seed

zabanshenas.com

سامانه آنالین یادگیری زبان انگلیسی

 رشـــد ۲۵ برابری درآمد ماهانه نسبت
 به قبل از جذب سرمایه از بهمن

 رشـــد و توســـعه ۷ برابری اعضای تیم
  نسبت به قبل از جذب سرمایه از بهمن

 رشد ۱۰ برابری ارزش شرکت در طی
۱/۵ سال گذشته

 زبانشناس

۷
۱۰
۲۵

2$ < 5Seed ۸

http://linkexpress.ir/
https://zabanshenas.com/


 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

 رشد ۳ برابری درآمد ماهانه در کمتر از
۲ ماه

youtopin.com

اپلیکیشن گردشگری و سفر
  یوتوپین

۳

1$ < 5Pre-Seed

 رشـــد ۱۰ برابری میانگین هر تراکنش در
کمتر از یک سال

 رشـــد ۲۰ برابری حجم فروش در کمتر از
یک سال

ــی ارائـــه خدمات به  گســـترش جغرافیاـی
تمامی شهرها

inify.ir

درگاه پرداخت اینترنتی اینستاگرام
اینیفای

۱۰

۲۰
2$ < 5Pre-Seed ۹

https://youtopin.com/
https://inify.ir/


 

 

١٢٠ < $Seed

nemamotor.ir

 

 

 

 ٣
٢٢٠ < $Seed

 

١٠

 دستیابی به رکورد فروش۳ میلیارد تومان 
در سال گذشته

https://nemamotor.ir/


 تولید پایلوت رنگدانه صنعتی در کمتر از
۴ ماه

 دریافـــت تاییدیـــه محصـــول از چندیـــن
مشتری عمده

تولید نیمه صنعتی رنگدانه صنعتی

 بهینه سازی فرآیندهای تولید و دریافت
مجوزهای مربوطه

۴

nilrang.com

رنگدانه آلی آبی فتالوسیانین مس
نیلگون رنگدانه

35 < $ < 20Seed

 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

radis.in

تولید مقاطع کامپوزیت بتنی
رادیس

 عبور از نقطه سر به سر و سودآور شدن
شرکت در سال اول پس از سرمایه گذاری

 توســـعه محصـــوالت جدیـــد و ورود بـــه
بازارهای مجاور

 رشد ۴۰ برابری فروش ماهانه نسبت به
۴۰ قبل از جذب سرمایه از بهمن

45 < $ < 20Seed

۱۱

https://radis.in/
http://nilrang.com/


 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

aager.ir

تولید درایورهای فرکانس متغیر

 رشـــد ۵ برابری فـــروش در کمتر از یک
 سال

 رشد و توسعه ۴ برابری تیم در کمتر از
یک سال

 انعقـــاد تفاهم نامـــه جهـــت همکاری
 مشترک با آزمایشگاه الکترونیک قدرت

و سیستم های انرژی دانشگاه تهران

آگر
۴

۵

45 < $ < 20Seed

lianbattery.com

طراحی و تولید پک باتری لیتیومی
لیان باتری

 طراحی و ســـاخت نمونـــه باتری لیتیوم
یون برای لیفتراک

 انعقـــاد تفاهم نامـــه فـــروش باتـــری
لیفتراک با شرکتهای معتبر لبنی

 حمایـــت معاونـــت علمـــی و فنـــاوری
 ریاســـت جمهوری از طـــرح تولید باتری

لیتیومی لیفتراک

 رشـــد و توســـعه ۳ برابری اعضای تیم
نسبت به قبل از جذب سرمایه از بهمن ۳

25 < $ < 20Seed

۱۲

http://lianbattery.com/
https://aager.ir/


covimed.ir

طراحی و تولید کیت تشخیص مولکولی کووید ۱۹

 طراحی و تولید کیت های تشخیصی با
 قیمـــت تمام شـــده یک چهـــارم نمونه

مشابه خارجی

 دستیابی به درآمد ۱۴۰ میلیارد تومانی
در کمتر از یک سال

۱۴۰کویمد
120 < $Pre-Seed

 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

vali-system.com

 افزایش ۳ برابری ظرفیت دستگاه نسبت
 به قبل از جذب سرمایه از بهمن

 افزایـــش فروش ۵ برابری نســـبت به
سال گذشته

  والی
فرآوری گل زعفران به صورت مکانیزه

۳

۵

 رشـــد و توســـعه ۳ برابری اعضای تیم
نسبت به قبل از جذب سرمایه از بهمن ۳

3$ < 5Seed

۱۳

https://vali-system.com/
https://covimed.ir/


didab.ir

توسعه دهنده اسپیکر جهت دار و هولوفن

 تولید نمونه صنعتی اسپیکر جهتدار و
 هولوفن در فاز اول و ورود اولیه به بازار

تبلیغات

 توســـعه محصول جدید در حوزه دندان
 پزشکی و جذب سرمایه تخصصی در این

بخش

 جذب سرمایه مجدد و رشد ۴/۵ برابری
 ارزش شرکت در کمتر از یک سال

دیداب
۴٫۵

3$ < 5Pre-Seed

 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

تولید تجهیزات پیشرفته توانبخشی

avita-med.com

۲۰آویتا

 صادرات محصول به کشـــورهای اروپایی،
آفریقایی و آسیایی

افتتاح نمایندگی فروش در انگلستان

 افزایش فروش ۲۰ برابری نسبت به قبل
 از جذب سرمایه از بهمن

 رشـــد و توســـعه ۳ برابری اعضای تیم
نسبت به قبل از جذب سرمایه از بهمن ۳

35 < $ < 20Pre-Seed

۱۴

https://avita-med.com/
https://didab.ir/


 آمار رشد و عملکرد تیم های سرمایه پذیر

apexconverters.com

DC-DC تولید مبدل های
ویانا کیان

 طراـحــی و ســـاخت کوچکتریـــن مبدل
تجاری ۵ وات در دنیا

TINY آغاز تولید محصوالت کالس

 ورود بـــه بـــازار لـــوازم خانـگــی و انعقاد
قرارداد همکاری با شرکت ناسیونال

2$ < 5Pre-Seed

brjyaghoot.com

ساخت دستگاه رشد بلور سیلیکونی
جوانه یاقوت

،IR محصوالت خروجی شامل: پنجره های 
 ســـل های IR، لنزهـــای IR، لنزهـــای لیزر،
 آشکارســـاز X-Ray ،ســـلول خورشـــیدی و

 ویفر سیلیکونی

2$ < 5Pre-Seed ۱۵

http://apexconverters.com/
http://brjyaghoot.com/


رویدادهای مهم در یک سال گذشته
(فروردین تا اسفند ۹۹)سرمایه گذاری ها

پلیمری پویش
تولید گرانول های پلیمری از انواع 
پالستیک ها و کامپاندهای بازیافتی

دوربین حرارتی
تجهیزات اپتیک و فتونیک

کاربوم
سامانه کاریابی آنالین

یوتوپین
اپلیکیشن گردشگری و سفر

اپیدک
تولید سوخت هیدروکربنی 

از پسماند

پالسما
فناوری پالسما در تولید آلتروپ های 
کربن؛ تبدیالت گازی و تصفیه پساب

اسپایک سورتینگ
تحلیل سیگنال های مغزی

کارا فناوران شریف
تجهیزات مخابراتی

تولید مقاطع فوالدی
تولید میلگرد فوالدی ضد زنگ از 

قراضه آهن و فوالد

لینک اکسپرس
توزیع و تحویل هوشمند مرسوالت

آواموتور
طراحی و تولید موتورسیکلت 

الکتریکی

دیسپچینگ سوخت
تولید دستگاه RTU برای 

جایگاه های سوخت

نیدر اکسترودر
 تولید کامپاند های پلیمری

به وسیله  ی فناوری نیدراکسترودر

۱۶



رویدادهای مهم در یک سال گذشته

۲۴۰پ�یشگام
میلیارد تومانی

توسعه نوآوری نیکی 

عطا استیل

صندوق نوآوری و شکوفایی

فراصندوق ستارگان

شرکت سبدگردان الگوریتم

توسعه کارآفرینی بهمن

تاسیس صندوق جسورانه

با مشارکت

سازمان فناوری اطالعات ایران

شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی 
(زیرمجموعه بانک ملت)

شرکای سرمایه گذاری ویستا 
(زیرمجموعه ایرانسل)

توسعه کارآفرینی بهمن 

۱۰۰نوآفر�ن
میلیارد تومانی

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری

با مشارکت

۱۷



۵۰پویا
میلیارد تومانی

شرکت سبدگردان الگوریتم 

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 

صندوق نوآوری و شکوفایی

توسعه کارآفرینی بهمن 

تاسیس صندوق جسورانه

با مشارکت

شهرداری اصفهان 

صندوق پژوهش و فناوری اصفهان 

توسعه کارآفرینی بهمن 

با مشارکت کارآفرینان شاخص اصفهانی

هدهد
تاسیس شرکت سرمایه گذاری

با مشارکت

رویدادهای مهم در یک سال گذشته

۷
میلیارد تومانی

اصفهان

۱۸



 ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در حوزه ثبت و
دریافت مجوزهای مربوطه

 مشاوره فنی و کمک به اجرا و راه اندازی فاز
پایلوت

مشاوره در حوزه بازرگانی و تامین (در بخش 
صنعتی)

 ارائه خدمات منابع انسانی و کمک به جذب
نیروهای کلیدی

 مشاوره در حوزه بازاریابی و کمک به افزایش
اثربخشی و بهینه سازی آن

 کمک به آمادگی تیم ها برای جذب سرمایه راند بعدی
و حمایت تیم ها با کمک شبکه ارتباطی بهمن

خدمات ارائه شده به تیم های سرمایه پذیر

مشاوره تولید و رفع ایرادات خطوط تولیدمشاوره حقوقی
(در بخش صنعتی)

 مشاوره مالی و کمک به پیاده سازی زیرساخت های
مالی و حاکمیت شرکتی

مشاوره در حوزه برنامه ریزی، مدیریت تولید و 
اصالح نقشه های مهندسی (در بخش صنعتی)

 مشاوره و کمک در زمینه انتخاب محل مناسب
جهت احداث سایت (در بخش صنعتی)

 هماهنگی و شبکه سازی با خریداران بالقوه
محصوالت تیم های سرمایه پذیر

۱۹



راه های ارتباطی

تهــــــران، خیابــــان آزادی، بلــــوار 
اکبــری، ابتدای خیابان قاســمی، 
کوچه طباطبایی، پالک ١، واحد ٣

www.bahmancapital.com

bahmancapital

bahmancapital
bahmancapital

info@bahmancapital.com
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