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گردآوریداده هایگزارش،ایناز بهره برداریوانتشار حقوقتمام:توجه
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حقوقرعایتعدمصورتدر استطبیعی.دهدقرار سایریندسترسدر 

.شدخواهدبرخوردقانونیمراجعطریقاز متخلفینبامؤلفین،
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سخن مدیر پروژه گزارش

استارتاپها،لهجمازاستارتاپیاکوسیستمعناصرتمامیچالشهایمهمترینازیکیعنوانبهمتمادیسالیانبرایماکشوردراطالعاتودادهبرمبتنیتصمیمگیری
اقتصاداطلسپلتفرماندازیراهبا99سالازشکافاینکردنپرپیدرسایتکراستاهمیندر.استبودهمطرح...وقانونگذارودولتینهادهای،سرمایهگذاران

یکسالدرپلتفرماینجدیدترنسخههایرسانیروزبهبرعالوه.دهدقراراینترنتبستردرعموماستفادهبرایدرراموجوددادههایازبخشیتابودآنبردیجیتال
انگلیسیوفارسینسخهدودر"1399ایراندیجیتالاقتصادگزارش"همچونگزارشاتیانتشاروتدوینبهاقداممادقیقتروبیشتراطالعاتتولیدمنظوربهگذشته،
اصلیحوزههایتورالسکصورتبهتاگرفتیمتصمیماکوسیستمدقیقترهرچهتحلیلمنظوربهنهایتدر.شدمواجهتوجهیقابلاستقبالباخوشبختانهکهنمودیم
ایراندیجیتالاقتصادسکتورالگزارشهایمجموعهازگزارشنخستینواقعدرایراندیجیتالسالمتگزارشعنوانباگزارشاین.کنیمواکاویراکشوردیجیتالاقتصاد
.است
مشاورینعنوانبهاستارتاپیفعال8ودیجیتالسالمتحوزهخبره3است،شدهصرفماه6حدودطیکارساعتنفرهزار5ازبیشگزارشاینسازیآمادهبرای
دهیتجهوبررسیرادادههاتحلیلوگردآوریفرایندمرتبا مدتاینطیگزارشاینحامیعنوانبهفناوریوعلمیمعاونتدیجیتالاقتصادستادهمچنینوگزارش
درصد90حدودتاگزارشاینمیدهیماحتمالماحالهردر.داردوجودگزارشایندریاطالعاتودادهایخألهایامکانمعتقدیمهنوزاینهاهمهعلیرغم.کردهاند
80دودا حدقتدارای...وبازارحجماستارتاپها،تعدادازاعمآندرتخمینیدادههایمیانگینطوربهومیکندترسیمراکشوردردیجیتالسالمتاکوسیستمفضای

.استدرصدی
میلایطریقازوهستیممشتاقشدتبهآناحتمالیایراداتوگزارشاینمختلفاجزایمورددرحوزهاینفعاالنوخبرگانپیشنهاداتوانتقاداتشنیدنبرای

info@saytek.irبودخواهیمشماارزشمندنظراتپذیرای.

شریفیان امیر 
(سایتک)مدیرعاملفناوریونوآوریهوشمندسایان

mailto:info@saytek.ir


درباره گزارش، روش های گردآوری و تخمین داده

در.نمایدفعمرتراگزارشتولیدتیمحساسیتهایزیادیحدودتاتوانستسرانجامبسیار،بازنگریهایازپسکهایستنسخهنهمینواقعدرشمارویپیشگزارش
دراپلیکیشن4000اینترنتی،صفحه14000ازبیشمیدانیتحقیقاتودیجیتالاقتصاداطلسموجوددادهپایگاهازاستفادهبرعالوهآماریتحلیلتیمدرماراستا،این

1500ازبیشنهایتدرتادادیمقرارمطالعهوبحثموردراآنالینصورتبهچهوچاپیبصورتچهگزارشوکتابومنبعچندوچندینوسالمتمختلفبخشهای
بهبتوانندتا،گرفتندقرارعمدهتغییراتوبازنگریموردگزارشبخشبندیهایوساختارمرتبهپنجگزارشاینتهیهمسیردر.شودتولیدفیلد45حاویاطالعاتیرکورد

سبندیکالوجمعآوریگزارش،اینتولیدمرحلهنخستین.گردداحصادادههاازحداکثریکاراییودهندانتقالرامستندشدهدادههایواطالعاتممکنشکلبهترین
دادهسههایکالوسطوحبهینهسازیبهاقدامدستهبندیها،معتبرتریناساسبرکهبودآنازپس.بودکشوردرسالمتحوزههایهمهدرکالندادههایدستهبندیو

دادههاسمترماعتبارسنجیبهاقداموسواس،نهایتباسایتکتیماجرایی،مراحلتمامدر.دادارائهممکنشکلخواناترینوبهترینبهرادادههابتواننهایتدرتاشد
.نمود
وبازنگریچندبارازپسدادههاسالمت،حوزهشرکتهایومحصوالتتمامیبرایبازارحجمبهمربوطاطالعاتجمعآوریوثبتمراحلازهریکدرمثالطوربه

اینطالعهمباکهبودآنازپس.گرفتندقراراستفادهموردشرکتهادرآمدیپایینحدوباالحدتخمینبهمربوطمحاسباتدراطمینان،جهتکنترلودستهبندی
دهزتخمینهاحوزهازهریکبازارحجماکوسیستم،خبرگانطریقازاعتبارسنجینهایتدرهمچنینوزیرساختارهاازهریکبازاربرحاکمخاصشرایطوارقامواعداد
.شد

اقتصادزارشگ"تهیهدرقبلیبزرگتجاربازاستفادهباسایتکتیمامابود،نخواهدایراداتازخالیعنوانهیچبهکشوردرباراولینبرایکارایندادنانجامبیشک
.باشیمبودهموفقراهایندرکهاستامید.نمایدآمادهراکشوردرسالمتبخشذینفعانوبازیگراندرخورگزارشیتاداشتسعی"1399ایراندیجیتال

علیرضا هاشم پور
سرپرستتیمگردآوریوتحلیلداده
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به چه معناست؟سالمت دیجیتال: مقدمه

وتعاریفلدلیهمینبهدقیقاودادارائهحوزهاینازجامعتعریفیکتنهانمیتوانواستبلندباالییبسیارگسترهوتعاریفدارایدنیادرسالمتمبحثاصوال
همانندسالمترهگستوپیشروونوینفناوریهایتالقیاستمشخصآنچه.نیستندیکسانوواحدمکاتب،همهدرنیزدیجیتالسالمتدربرگیرندهمختلفحوزههای
شدهدایجادیجیتالسالمتنامبهپارادایمیعنوانتحتنوینقارههایوسعتبهحیاتیآننتیجهدرونمودهعملزمینشناسیدیرینروزگاراندرقارهدوبرخورد
Healthمانندآننوینترمنشعبهشاخههایومیشناسیمدیجیتالسالمتعنوانتحتماکهمفهومیحقیقتدراما؛گرفتپامیالدی90دههاواخرازکهاست یا4.0

صورتبههاوبسرویسومصنوعیهوشوموبایلینوینفناوریهایافسارگسیختهوروزافزونگسترشباوگذشتهدههابتدایازواقعدرچهارم،نسلسالمتانقالب
.کردحسلپتاپکلیدصفحهرویکلیکچندفشردنبایاهمراهتلفنصفحهچندبارهکردنلمسباتنهامیتوانرادیجیتالسالمتامروزه.نمودرشداجتنابناپذیری

تاگرفتهبعدیسهبیوپرینترهایوبیولوژیکیتراشههایآموزشی،وتوانبخشیشبیهسازهایجراح،روباتهایمصنوعی،هوشاشیاء،اینترنتهمچونفناوریهاییاز
حوزهبرروزافزونیسلطهتوانستهانداخیرسالپانزدهالیدهدرتنهاهمهوهمهگجتها،اقساموانواعوm-Healthیاموبایلسالمتسالمت،بالکچینفناوریهای

سالمت.کنندابداعبودهاندالعالجگذشتهسالهزارچندیندرکهبیماریهاییدرمانبرایرانوینیروشهایوراههاتاسازندامیدوارراهمگانوباشندداشتهسالمت
ظهورمنصهبهراسالمتهمهگیرییعنیتاریخدرسالمتهمیشگیهدفاصلیترینوبزرگترینموبایلی،اپلیکیشنهایقالبدرتاتوانستهاستامروزهدیجیتال،
.سازدممکننیزراالعالجبیماریهایاکثرممکنوارزاندرمانیعنیدیگرمهمهدفتوانستخواهدنزدیکآیندهایدرقطعاوبرساند
البتهوامعترجودقیقترنگاهیبابایستیواستفناورانهنهادههایسریعترینورشدترینبهروازامروزدنیایدردیجیتال،سالمتپدیدهگفتمیتوانمجموعدر

عناییمتنهاییبهسالمت،عنوانتحتمفهومیتخیلمحور،چنداننهودورچنداننهآیندهایدرشاید.پرداختمفهوماینبطندرجاریتحوالتبهموشکافانهتر
.برگیرددرراسالمتحوزهوسعتبهسیطرهایدیجیتال،سالمتواقعدروباشدنداشته

1



دیجیتالاجزای سالمت

گردشگری 
سالمت

Digital
Health

تشخیص و 
پایش 
سالمت

دیجیتالسالمتواژهاز آنچهاز روشنتر تعریفمنظور به
وداده هاساختاردهیهدفباهمچنینومی شوداستنباط
هبماکشور،دیجیتالسالمتاکوسیستمدر موجوداطالعات

در دیجیتالسالمتعنوانتحتراکاربردیحوزه9کلیطور 
زایمانوبارداریزنان،-2تغذیه،واندامتناسب-1:گرفتیمنظر 
پرونده-5آنالینرزروونوبت دهی-4آنالینمشاوره-3

هوشمندسامانه هایوتجهیزات-6سالمتالکترونیک
وسالمتپایشوتشخیص-8سالمتگردشگری-7بیمارستانی

.منزلدر مراقبت-9
نیز روناکتشخیصوپیشگیریبامرتبطحوزهدیجیتالجنبه
رایطشعلتبهبخشاینتوجهقابلنیافتگیتوسعهعلیرغم
.شداضافهحوزه9اینبهکشور در ویژهاپیدمی
خردهمذکور گانه9حوزه هایاز یکهیچدر کهاستذکر قابل
در واستنبودهنظر مدسالمتمحصوالتآنالینفروشی
.دشخواهدپرداختهآنبهآنالینفروشخردهسکتورالگزارش
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دیجیتال ایرانسالمت اکوسیستم نقشه 

سالمتاکوسیستمنقشه:توضیح
واستارتاپ هاشاملایراندر دیجیتال

گانه9+1حوزه هایشاخصمحصوالت
سهماساسبر شاخصمحصوالت.است
دیدنبرای.شده اندمشخصکنونیبازار 
هبوکردهکلیکآنرویکیفیتبانقشه
.نماییدمراجعهمربوطهلینک

3

https://saytek.ir/wp-content/uploads/2021/09/نقشه-اکوسیستم-سلامت-دیجیتال-ایران.jpg
https://saytek.ir/wp-content/uploads/2021/09/نقشه-اکوسیستم-سلامت-دیجیتال-ایران.jpg


روند النچ محصوالت شاخص سالمت دیجیتال کشور
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ریسک شکست و نرسیدن به مرحله رشد سریع در هر حوزه 

ریسک شکست

ریسک نرسیدن به مرحله رشد
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هویت توسعه دهندگان محصوالت شاخص سالمت دیجیتال کشور
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توزیع جغرافیایی توسعه دهندگان محصوالت سالمت دیجیتال در کشور

۷



مهم ترین بسترهای ارائه راهکارهای محصوالت شاخص سالمت دیجیتال
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فناوری های نوین استفاده شده در محصوالت شاخص سالمت دیجیتال

2۷, ابری

1, بعدی3پرینتر 

1, بالکچین

واقعیت مجازی و 
3, واقعیت افزوده

۶, رباتیک
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فناوری های نوین استفاده شده در محصوالت شاخص به تفکیک حوزه کاربرد
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بارداری و زایمان پایش سالمت و تشخیص
بیماری

متپرونده الکترونیک سال تجهیزات و سامانه های 
هوشمند بیمارستانی

تغذیه و تناسب اندام رزرو آنالین سالمت و مراقبت در منزل گردشگری سالمت از مشاوره آنالین و پزشکی
راه دور

ابری بعدی3پرینتر  بالکچین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هوش مصنوعی رباتیک اینترنت اشیا

1۰



1399سالمت دیجیتال در ایران سال میلیارد تومانی  1500حجم بازار  
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حجم بازار بر اساس تعداد استارتاپ های شاخص
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1402پیش بینی رشد حوزه های سالمت دیجیتال تا سال 
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روند رشد بازار سالمت دیجیتال ایران
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هاندام و تغذیتناسب -1
هتوسعدیجیتالسالمتمحصوالت

ر دتغذیهواندامتناسبحوزهیافته
تومانمیلیارد217مجموعا  1399سال
بهنسبترقماینکهداشته انددرآمد
داشتهبرابری1/7رشدگذشتهسال
.است

محصوالتتمامیموردیکجز به
مدلحوزهایندر یافتهتوسعه

B2C،باشگاه هایباهمکاریدارند
موادتولیدکنندگانوورزشی

وغذاسفارشغذایی،پلتفرم های
نادیدهفرصت هایاز رستوران ها
استحوزهایندر شدهانگاشته

مانداتناسبوتغذیهموبایلاپ های
هزار 800میلیون2ازبیشمجموعدر 

دارندفعالنصب

641 تعداد استارتاپ فعال

تعداد استارتاپ شاخص 2 

2 خوردهتعداد استارتاپ شاخص شکست

میلیون نفر3 مخاطب بالفعل

2 سرمایه گذار یا شتابدهنده فعلیتعداد

میلیارد 1  
تومان

بازار تحقق یافته فعلیتخمین حجم

1۵

دمونسخهدر 
نیستموجود

دسترسیبرای
کاملنسخهبه

بهگزارش
www.sayte

k.irمراجعه
.نمایید

براینیستموجوددمونسخهدر 
بهگزارشکاملنسخهبهدسترسی

www.saytek.irنماییدمراجعه.
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نقشه محصوالت شاخص
ه 
ذی
تغ

ت
الم
س
و 

فیتب

فیت اسمارتایران بدنهبیوکسبیلیم الیفبامربیشمبهتمرینو فیت شیپدکتربادی

مانکن شوبدنسازی آنالینجیمشوجیمفیتنس کار

دکترزیتونطبایعمانکنکرفس لیمومی بشقاب

فیت کالب

سالمینازیره

سالماسیموخورشاد خواص میوه ها

کلینیک سیبدیسمن

شتابدهی هاسرمایه گذاری ها

شی
رز
و

ستاکپایگاه هوشمند تندرستی سلفیت سامانه ورزش جیم جیبی

فیت آرنا

دکتر کرمانی بنتو

باریکازیباتن

سالم شو شکم بی شکم

پابه پا

تیله

یکا

بهاره غفاری چند کالری

اکسیژن ویرا ست بادی آناالیزر کفپوش تعاملی

1۶

بهگزارشکاملنسخهبهدسترسیبراینیستموجوددمونسخهدر 
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اپ های موبایل تغذیه و تناسب اندام در مجموع بیش از 
هزار نصب فعال دارند 800میلیون 2

تناسب اندام و تغذیهبرترین اپلیکیشن ها ی موبایل از نظر تعداد نصب فعال

اپ ها بر اساس تعداد نصب فعالتعداد
1 میلیون1ازبیشتر

۴ میلیون1تاهزار100
1۴ هزار100هزارتا10
13 هزار10هزارتا5
1۰۰ هزار5هزارتا

۴۹3 کمترازهزار

10000 16000 16500 20500 35000 35000 50000 50000 50000 51000 60000
100000

155484 175000

319282

1020008

شکم بی 
شکم

فیتب مانکن شو بدنساز 
آنالین 

فیت آرنا پا به پا  دکتر 
کرمانی

خواص 
گیاهان 
دارویی و 
میوه ها

ارفیتنس ک جیم شو جیم بشقاب مانکن زیره بنتو کرفس

م بنتو نام جدید برنامه رژی
کرفس است

1۷
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میانگین نمره اپلیکیشن هایی مهم تناسب اندام و تغذیه

فیت آرنا مانکن بشقاب ارفیتنس ک خواص 
گیاهان 
دارویی

کرفس جیم شو جیم دکتر 
کرمانی

زیره میانگین 
اپ های 

بیشتر از 
نصب2۰۰۰

فعال

بنتو پا به پا

4.70 
4.63 

4.60 4.60 4.60 
4.57 

4.43 
4.40 4.40 

4.33 
4.29 

4.20 

4.10 

1۸



1

3

۶ ۶ ۶

13 13

13۹2 13۹3 13۹۴ 13۹۵ 13۹۶ 13۹۷ 13۹۸ 13۹۹ 1۴۰۰

محصوالت تناسب اندام و تغذیهمهم ترین روند النچ 

1۹
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درصد مخاطب شبکه 70حدود 
اجتماعی اینستاگرام در حوزه 
ه تناسب اندام و تغذیه متعلق ب

لیمومی و  خانم بهاره غفاری است
که در حوره رژیم غذایی 

.اختصاصی فعالیت می کنند 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر اساس تعداد فالور واقعیبرترین ها 

0.69%

1.03%

1.41%

1.63%

1.66%

لیمومی

فیتب کالب

بهاره غفاری

دکتر کرمانی

کرفس

برند برتر در شبکه اجتماعی اینستاگرام۵نرخ تعامل 

Series1

2۰
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97%

3%

مدل کسب و کار
B2C B2C,B2B

ه مورد تمامی محصوالت شاخص توسعه یافت2به جز 
دارند، همکاری با باشگاه های B2Cدر این حوزه مدل 

ورزشی و تولیدکنندگان مواد غذایی،پلتفرم های 
سفارش غذا و رستوران ها از فرصت های نادیده 

انگاشته شده در این حوزه است

ل اپلیکیشن شمبه با استفاده از مد
ه از درآمدی نوآورانه ارز دیجیتال و استفاد
ت تکنولوژی بالکچین یکی از محصوال
.  پرپتانسیل در این رسته است

ارز دیجیتال
3%

حق اشتراک
6%

خدمات
17%

فروش محصول
فریمیوم15%

35%

نامشخص
18%

واسطه گری
6%

مدل درآمدی

محصوالت تناسب اندام و تغذیهمهم ترین درآمدی تمرکز  مدل کسب و کار و مدل 

که تیله و ویراست دو محصولی هستند
حرکاتاز هوش مصنوعی برای تشخیص
ورزشی استفاده می کنند
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شکل گیری ایده استارتاپ رشد اولیه

رشد سریع بلوغ انحالل

معرفی تثبیت/توسعه بلوغ

چرخه عمر استارتاپی محصوالت شاخص تناسب اندام و تغذیه
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محصوالت مکمل

فرصت های ادغام و تملک تناسب اندام و تغذیه
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حجم بازار فعلی

تغذیهواندامتناسبحوزهیافتهتوسعهدیجیتالسالمتمحصوالت
رقماینکهداشته انددرآمدتومانمیلیارد217مجموعا  1399سالدر 

.استداشتهبرابری1/7رشدگذشتهسالبهنسبت

فعالنصب.استگرفتهصورتحوزهاینمحصوالتاز هریکآمددر تخمیناساسبر بازار حجمتخمین
وبسایت،ترافیککاربران،نظراتونمراتمحصول،قیمتیاخدماتاشتراک،هزینهتبدیل،نرخاپلیکیشن،
هبودمحصولهر درآمدتخمینبرایشدهاستفادهمعیارهایاز بخشی..واجتماعیشبکه هایمخاطبین

.است

تومان. 3,785,000,000

تومان. 36,587,000,000

تومان. 85,791,000,000

تومان. 124,901,000,000
تومان. 217,000,000,000

تومان. 274,646,000,000

تومان. 347,606,000,000
تومان. 439,948,000,000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403
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برای دسترسی به نسخه کامل گزارش به 
www.saytek.irمراجعه نمایید.
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