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شروع حرکت 
جهرت مرزین اسرتد در« تولید دانش بنیان و اشتغال آفررین»در سالی که به نام 

ازی پشررتیبانی و فرفیت سررازی برررای تولیررد دانررش و مح ررول ایرانرری و ت اری سرر
آن هررررا  بررررا افتهررررار یررررازدهمین نمایشررررگاه بین المللرررری نرررروآوری و فنرررراوری 

«INOTEX2022»د با هدف افزایش مشارکت شررکت های دانش بنیران و فنراور
 سازی داخلی و خارجید جذب سرمایه برای استارتاپ ها و نیز تولید محتوا و شبکه

.برگزار شدپارک فناوری پردیس در فضای باز 

سال پیش که این ناحیره دشرتی از خراک برود ترا بره امرروز کره بره بهشرت20از 
ل شرده فناوری منطقه و بزرگترین پارک فناوری در منطقه جنوب غرب آسیا تبردی

شرکت دانش بنیان و 400متشکل از حدود پارک فناوری پردیس استد خانواده 
مته ص ایرانید همواره در تالش بروده ترا بتوانرد نقرش7000فناور و بیش از 

ی در آن موثری را در ارتقای اقت اد دانش بنیان کشور ایفا نماید و توسعه نوآور
قر در اکنون شررکت های مسرت. روز به روز با سرعت بیشتری جریان داشته باشد

مح ررول و خرردمت فناورانرره و عربرره آن برره 2000ایررن پررارک بررا تولیررد حرردود 
کشرور ایفرا GDPبازارهای مهتلف داخلی و خرارجی نقرش مروثری را در افرزایش 

.کرده است

برره رررور سررالیانه در محررل پررارکد بهشرری از برنامررهاینرروتکسبرگررزاری رویررداد 
روالنی مرردت مررا در راسررتای ای رراد بزرگترررین گردهمررایی شرررکت های نرروآور و 

دوره از برگرزاری 11اکنون و رری . استارتاپ ها در منطقه جنوب غرب آسیا است
شرکت و استارتاپ ایرانی و خارجی به عنوان2400این رویدادد م موعا بیش از 

نفرر نیرز از ایرن 130.000غرفه دار در این نمایشرگاه حضرور داشرته و بریش از 
نمایشگاه بازدید نموده انرد کره نشران از اهمیرت ایرن رویرداد در سرط  منطقره و
لرف بین الملل دارد و این مهم جز با همکاری و مشارکت دوشادوش بهش های مهت

.دولتی و خ وصی در کنار هم میسر نبوده است

امیدواریم شما نیز بره عنروان یکری از فعراالن حروزه نروآوری و فنراورید خرارره ی 
گاه خوبی از حضور در این پارک و مشارکت در برگزاری یازدهمین دوره از نمایشر

شرتر داشته باشید و با نظرات سازنده خودد ما را در توسرعه هرر  ره بیاینوتکس
.فرهنگ دانش بنیان در کشور همراهی نمایید
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مسیری که آمده ایم



کرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره آمده ایممسیری 
کشور جهان20حضور سهنرانان و مته  ان 

شرکت فناور400حضور بیش از 

پوشش همه حوزه های علم و فناوری

تفاهم نامه همکاری20عقد 

سهنران و پنلیست150با حضور بیش از 

کشور جهان20حضور سهنرانان و مته  ان 

شرکت فناور400حضور بیش از 

پوشش همه حوزه های علم و فناوری

تفاهم نامه همکاری11عقد 

3

کشور جهان18حضور سهنرانان و مته  ان 

شرکت و استارتاپ400حضور بیش از 

جلسه سرمایه گذاری و 400برگزاری بیش از 
B2Bآنالین

کشور جهان20حضور کارشناسان و مته  ان 

شرکت فناور400حضور بیش از 

پوشش همه حوزه های علم و فناوری

تفاهم نامه همکاری7عقد 

کشور جهان5حضور کارشناسان و مته  ان 

شرکت فناورد استارتاپ و 325حضور بیش از 
سرمایه گذار

حضور همه اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری

تفاهم نامه همکاری7عقد 

اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف

4

کشور جهان15حضور کارشناسان و مته  ان 

شرکت فناور170حضور بیش از 

پوشش همه حوزه های علم وفناوری

تفاهم نامه ی همکاری66عقد 

کشور 15حضور کارشناسان و مته  ان 
جهان

شرکت فناور110حضور بیش از 

پوشش همه حوزه های علم وفناوری

تفاهم نامه ی همکاری به ارزش 25عقد 
میلیون دالر30کلی 

کشور 8حضور کارشناسان و مته  ان 
جهان

شرکت فناور100حضور بیش از 

پوشش همه حوزه های علم وفناوری

تفاهم نامه ی همکاری به ارزش 17عقد 
میلیون دالر6کلی 

صرف حضور کارشناسان و مته  ان 
روسی

شرکت فناور50حضور بیش از 

د انرژید نفت و گازد ICTحوزه های 
تبیوتکنولوژید هوافضا و ت هیزات ساخ

صرف حضور کارشناسان و مته  ان 
روسی

شرکت فناور50حضور بیش از 

د انرژید نفت و گازد ICTحوزه های 
تبیوتکنولوژید هوافضا و ت هیزات ساخ

کشور جهان10حضور کارشناسان و مته  ان 

شرکت فناور220حضور بیش از 

پوشش همه حوزه های علم و فناوری

تفاهم نامه همکاری21عقد 



سسیر تحوالت اینوتک



حولررررررررررررررررررررررررررررررتسیر 
2022

در مسیر جهانی شدن 
2021
ت دید دیدار

ا برگزاری رویداد در فضای باز ناحیه نوآوری پردیس و بالزمزیرساخت هایآماده سازیبابین المللیدبهش هایمتمرکزشدنابافه
رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

7

بهش آنالین

برنامه های 
محیطی

بهش آنالین

برنامه های 
محیطی

بهش های 
بین المللی

اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف

رررررررررررررررررررررراتی که داشتیم

2020
رویداد م ازی

2019-2018
فراتر از نمایشگاه

2017
به قبل نمایشگاه

برجانبیبهش هیورویدادهاتمامیبانمایشگاهبرگزاری
کرونابیماریگسترشازجلوگیریجهتبهاینترنتبستر

ابنمایشگاهبهجانبیبهش هایورویدادهاشدنابافه
حوزهفعاالنB2Bمشارکت هایوهمکاری هاتوسعههدف
کشورنوآوری

ایتقابوعربهبرایفرصتی
فناورانهخدماتومح والت

8

بهش آنالین



رکوردهایی که امسال 
برره جررا گررذاشرترریم



400+

شرکت ها و استارتاپ ها

70000+

نبازدیدکنندگا

20+

تفاهم نامه ها

10+

کشورهای حابر

2150+

در رسانه هاخبر

20+

تعداد رویدادها

رکوردهایی که امسال به جا گذاشتیم
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1401درصد محتوای منتشر شده از اینوتکس در دوره اردیبهشت 
(2147: و تعداد بازنشر514: تعداد خبر )
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53/50%
34/90%

10/50%
1% 0/20%

خبرگزاری

پایگاه خبری

روزنامه

م له

سازمان

از اینوتکس 1401خبر در مدت یک ماهه اردیبهشت 2150بیش از 
.منتشر شده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود

اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف



13

74/5%
آقایان

25/5%
خانم ها

.دجامعه هدف اینوتکس را عمدتا جونان تشکیل داده ان .تنسبَت تعداد خانم ها به آقایان هر ساله در حال افزایش اس

سال1 25سال69 34

بزرگترین و کو ک ترین

بیشترین بازه ی سنی

24.9
متوسط

ررررررررررررررپروفایل بازدی
4/60%

7/60%

10/50%

20/90%

11/60%

41/50%

2/90…

پزشکی

علوم پایه

علوم انسانی

مدیریت وکارآفرینی

ITمهندسی کامپیوترو

سایررشته های مهندسی

هنر

گا
ند
کن
ید
زد
 با
ی
یل
 
تح
ه 
شت
ر

ن

نفرر 70000در سال جاری بیش از 

سرررال از 24.9برررا متوسرررط سرررنی 

نمایشرررگاه اینررروتکس بررره صرررورت 

حضرروری بازدیررد داشررته اند کرره از 

درصد از آناند 90این بین بیش از 

و دارای مدرک تح یلی کارشناسری

دانش آموختگرران. برراالتر برروده انررد

ز رشته های فنی و مهندسری بریش ا

ا درصد از مهاربین اینوتکس ر50

.تشکیل می دهند
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دکنندگانرررررررررررررررررررر

.بیشترین بازدیدکنندگان اینوتکس از شهرهای زیر بوده اند

اهوازکرجاصفهانتهران
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اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف

دوره گذشته 11روند حضور بازدید کنندگان در
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15

273
استارتاپ

6
دانشگاه 

36
شرکت های 
فناور

5
بروکرهای 
فناوری

32
ارائه 
خدمات

3
رسانه های 
استارتاپی

24
شتابدهنده

3
مهترعان

10
سرمایه گذار 
خطر پذیر

1
فضای کار 
اشتراکی

8
پارک های 
فناوری

401
م موع

ررررررررررررپروفایل مشارک

شرررررررررکت و 400برررررررریش از 

ال استارتاپ در اینروتکس امسر

مشررارکت داشررتند کرره از ایررن 

درصررد از آنرران برررای 59برریند 

اولررین بررار مح ررول خررود را در 

رویررداد اینرروتکس برره نمررایش 

.گذاشته بودند

400+
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450

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

کنندگانت رررررررررررر

اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف
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0

دوره گذشته11روند حضور مشارکت کنندگان در 

21% 10%59%
مشارکت کنندگاند برای

در اینوتکس اولبار 
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#1 #2 #3
مشارکت کنندگاند برای
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در اینوتکس سومبار 
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اینوتکس در مسیر 
جهانی شدن 



جلسه+ B2B80تعداد جلسات 

تعداد سفیران حابر

غرفه های بین المللی حابر

هیئت های ت اری بین المللی حابر

سفیر+ 20

هیئت هندی
هیئت 
م ارستانی

پاویون ایرانیان
غیرمقیم

هیئت 
ازبکستانی

19

اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف

پاویون 
کشورهای عضو 

D8

هیئت روسیه
هیئت 

قرقیزستانی
هیئت پاکستانیهیئت مالزیایی

20

پاویون روسیه پاویون هند

جهانی شدنررررررررررررررررررررررررررررریر مسرراینوتکس در 



نمایشگاهی که فقط 
نمایشگاه نیست 



سرمایه گذاری همکاری و مشارکت

گفتگو و شبکه سازی

INOTEX

تور بازدید

ایستگاه آینده
استیج 
اینوتکس

اینوتکسیکاپ

زنگ تفری استارکاپ

هاب رسانه

 فروم حکمرانی

جینو

new

new new

اینوتکس پیچ

کافه سرمایه
تامین مالی 
جمعی

new

ریورس پیچ

پاویون 
منتورشیپ

رقابت
علمی کنز

new

رویدادهای 
دانشگاه آزاد

new

پردیس ویکند

هکرهای 
دوست داشتنی

قپیچ صنایع خال TTOنشست 

هاVCنشست 

23

INOTEX

ینبرد استارتاپ



نید ساعت سهنرانید پنل و گفتگو هی ان  انگیز و  الشری برا هردف فرهنگ سرازی کرارآفری30بیش از 
سرهنران و پنلیسرت برا 80شنیدن ناشنیده ها و همچنین ای اد انگیرزه در جوانران برا حضرور بریش از 

:محوریت موبوعات زیر
ارائه ت ویر کالن اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان•
سرمایه های انسانی مهم تر از همیشه•
استراتژی خروج از نگاه سرمایه گذاران و کارآفرینان•
اختالف نظرها در زیست بوم استارتاپی•
ذره بین فینتکد هلث تک و بالک  ین•

مشاهده ویدئوی سهنرانی ها25

د سیاسری ساعت سهنرانید پنلد گفتگو و نمایش فیلم با هدف بررسری تراثیرات اقت رادی25بیش از 
ی  هرارم فرهنگی و اجتماعی فناوری های نوین بر آینده زندگی بشر با محوریت موبوعیِ انقالب صرنعت

:سهنران و پنلیست به موبوعات زیر پرداخته است35که به صورت ویژه با حضور بیش از 
(Big DataدIOT)گسترش فناوری های دی یتال •
(ساخت های  ندبعدید مواد پیشرفتهد رباتیک)نوسازی جهان •
(علوم شناختی)تغییر انسان •
(انرژید مهندسی اقلیم)یکپار ه سازی محیط •
علوم پایه و تاثیر آن در توسعه فناوری•
متاورس•

مشاهده ویدئوی سهنرانی ها26



G-forumبرای نهستین بارد میزبان اولین فروم حکمرانی اینوتکس با نام 2022امسال در اینوتکس 
بودیم که هدف از آن بررسی مباحث حوزه سیاسرت گذاری فنراوری و نروآوری بروده اسرت و برا حضرور

:سهنران و پنلیست به موبوعات زیر پرداختند25بیش از 
صادرات مح والت دانش بنیان•
ها در جامعه جدیدحکمرانی پلتفرم•
 الش های تنظیم گری رمز ارزها•
هاVODخط قرمزهای ساترا برای تنظیم •

مشاهده ویدئوی سهنرانی ها27

دامره در این بهش ابتدا سازمان ها و صنایع مهتلف به بیران نیازهرای فناورانره خرود پرداختنرد و در ا
هرا را هریک از آناند با شرکت های فناور حابر در رویداد اینوتکس که توانایی برررف کرردن آن نیاز

س از اگر ه خروجی نهایی این رویداد معموال  ندین ماه پر. داشتند ارتباط گرفته و وارد تعامل شدند
13عقراد برگزاری آن و در اثر پیگری تعامالت اولیه ی شکل گرفتره در نمایشرگاه اتفراق می افترد امرا ان
. قرارداد و تفاهمنامه همکاری در اثنای برگزاری این رویدادد نشان از مثمر ثمر بودن آن دارد

28

6
دقراردا

7
تفاهم نامه

360
میلیارد ریال

به ارزش 



29

تعداد استارتاپ های متقابی سرمایه
31

(میلیارد ریال)میزان جذب سرمایه در بهش کافه سرمایه 

تعداد جلسات اولیه بین سرمایه گذاران و تیم ها
450

15

30

تعداد سرمایه گذاران متقابی سرمایه گذاری
71

(میلیارد ریال)میزان جذب سرمایه در بهش تامین مالی جمعی 
45

یاستارتاپ های راه یافته به بهش تامین مالی جمع
2



رقابت علمی کنز

(  ص)کشور اسالمی توسط بنیاد علم و فناوری م طفی25اثر از 658در دومین دوره رقابت علمی کنز 
6ررح از کشورهای ایراند مالزی و برنگالدش انتهراب و در نهایرت 20دریافت شد که پس از داورید 

رویداد جوایز منتهبین این. اثر به عنوان ررح های منتهب دومین دوره رقابت علمی کنز معرفی شدند
دالری فرصرت 2000گرمید کمک هزینره 30نشان رالی 5شامل لوح تقدیر و مدال رقابت علمی کنزد 

پ و ایسرا شرامل اسرت( ص)مطالعاتی و امتیاز ویژه بهره برداری از بسترهای شبکه سازی بنیراد م رطفی
.بوده است
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سالمت و فناورید 

پزشکی

36%

محیط زیستد آب و انرژی

35%

فناوری ارالعات و 

ارتبارات

12%

اقت ادد بانکداری 

%7د تامین مالی

%6د حمل و نقل
%4د معدن و صنایع معدنی

اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف
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658 25+

تعداد ررح های ارسالی تعداد کشورها

• سریالنکا
• سوریه
• تونس
• ترکیه
• ترکمنستان
• ازبکستان
• ویتنام
• یمن
• کنیا
• روسیه
• م ر
• فلسطین

ایران•
بنگالدش•
هند•
عراق•
اردن•
قزاقستان•
قرقیزستان•
مالزی•
نی ریه•
اندونزی•
عمان•
مالی•
پاکستان•

پراکندگی ررح ها



500
میلیون تسهیالت

500
تمیلیون  تسهیال

20
میلیون تومان

5
میلیون تومان

کمربند
قهرمانی

5
میلیون تومان

تیم اول

گروه صنعتی پای

تیم دوم

لندین

تیم سوم
مشترک

صنعت سبز

تیم سوم
مشترک

تیم لندیننیچر استدیو

قهرمان بتل

500
میلیون تسهیالت

15
میلیون تومان

500
میلیون تسهیالت

5
میلیون تومان

1400بهمن 14کرمانشاه 
1400دی 30فارس 

1400بهمن 21زن ان 

1400اسفند 19قم 

1401اردیبهشت 1شمالغرب 

1400اسفند 5تهران 

1401فروردین 25سمنان 

تیم به فینال راه  یافتند16

استان وارد گردونه رقابت های استانی شدند7تیم از + 350
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جوایز



ی بررای رویداد اینوتکسی کاپد رویدادی ویژه ی کودکان و نوجوانان با موبوع توسعه خالقیت و نروآور
ر بهش های آنان می باشد که پن مین دوره از آن همزمان با نمایشگاه اینوتکس برگزار گردید و عالوه ب

جانبی متنوع نمایشگاهی به منظور ارائه فناوری های ساخته دست کودکاند بهش های متنوع رویدادی و
:  دیگری نیز داشت که این رویدادها عبارت بودند از

35

کارآفرینی  یستمعلم برترمربی برترفیلمسازشو

جینو

ایرن . درویداد جینود با شعار بازی از نو برای اولین برار همزمران برا نمایشرگاه اینروتکس برگرزار گردیر
در ایران با موبوع صنعت بازی سازی... رویداد شامل بهش های مهتلف سهنرانید پنلد استریمینگ و 

. بود که با حضور بازیگران اصلی این حوزه شکل گرفت

36

رسانه گیماستریمینگگیمینگبازی سازی

تعداد سهنرانان و پنلیست ها

25
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حوزه های پر ررفدار

مدل و توسعه
کسب وکار

حقوقی و م وزها

بازاریابی

تیم سازید رهبری
استراتژی

12% 22%
8%

11%

12000
53
18
50%

دقیقه جلسه مشاوره و منتورشیپ

مشاور و منتور

ار رشد در تعداد جلسات مشاوره برگز
شده نسبت به دوره های قبلی

حوزه ته  ی

38

ید تعداد خبرهای منح ر به فرد تول
شده در خبرگزاری ها

تعداد پست و استوری خبری 
منح ر به فرد تولید شده

100+

300+

تعداد رویدادهای خبری جهت آشنایی 
با مح والت مشارکت کنندگان

10+

2150+

تعداد اخبار باز نشر شده از اینوتکس
1401در اردیبهشت ماه 



ومی در این غرفه مح والت جدید تولید شده در شرکت های دانرش بنیران کره قابلیرت اسرتفاده ی عمر
.دارند مورد عربه قرار گرفت
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تعداد شرکت ها

15+

ح م فروش مستقیم
ح م قرارداد فروش

در حال پیگیری

تعداد مح والت

15+ 400+
میلیون تومان

100+
میلیون تومان

زنگ تفری  و استارکاپ

ملره عالوه بر تمامی رویدادهایی که ذکر شدد اینوتکس شامل بهش های رویدادی دیگری برود کره از ج
آن ها می تروان بره زنرگ تفرری  اشراره کررد کره شرامل سررگرمی های فیزیکری جهرت ای راد شرادابی در 

جهرررت شبکه سرررازی  FIFAبازدیدکننررردگان ای ررراد شرررده اسرررتد مسرررابقات اسرررتارکاپ کررره برررازی 
.مشارکت کنندگان رراحی شده است
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نشست هم اندیشی فعاالن دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی

سری ایرن نشسرت برا هردف برر. دفاتر انتقال فناوری  ندسالی است در کشرور آغراز بره کرار کرده انرد
.ید الش ها و انتقال ت ارب این دفاتر در سراسر کشور همزمان با رویداد اینوتکس برگزار گرد

41

پردیس ویکند

یرز از موبوع منابع انسانی درکشور یک موبوع کلیردی اسرت کره در اکوسیسرتم نروآوری و فنراوری ن
وری و این نشست با هردف آشرنایی دانشر ویان برا اکوسیسرتم نروآ. اهمیت به سزایی برخوردار است

.فناوری و با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس برگزار گردید
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هکرهای دوست داشتنی

نفر از بهترین هکرهای ایرران در دانشرگاه آزاد 300رویداد هکرهای دوست داشتنی با حضور حدود 
رویرداد برا هردف گسرترش هکرهرای. اسالمی واحد پردیس همزمان با رویداد اینوتکس برگرزار شرد

قانون منررد یررا کاله سررفید در جهررت تررامین امنیررت سررازمان ها و زیرسرراخت های حیرراتی کشررور در قالررب
ان برگزاری مسابقهد اجرای پنل های مهتلف توسرط افرراد برا سرابقه و حضرور جروان ترین هکرهرای ایرر

.برگزار گردید

43

دمو استارتاپ های صنایع خالق فرهنگی

برای ری سال های اخیر با رشد میزان نفوذ اینترنت در جامعهد شرکت های خالق و استارتاپ های زیادی
ان در ایرن برین حروزه فرهنرگ همچنر. برررف کردن نیاز افراد یا تسهیل امورات آنران فعالیرت کردنرد

ی رویرداد دمرو. مغفول باقی مانده و تیم ها و استارتاپ های محدودی در این حوزه هرا فعالیرت می کننرد
ی توجره استارتاپ های صنایع خالق فرهنگی که به همت خانه ی خالق کرامت برگزار گردیدد بهانه ای برا

استارتاپ حوزه فرهنگی در مقابرل سررمایه گذاران بره 12در این رویداد . به این نو کسب وکارها بود
.ارائه ررح های خود پرداختند و تیم های برتر پس از انتهاب مورد تقدیر قرار گرفتند
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نشست بررسی  الش های صندوق های خطرپذیر در ایران

در  ند سال اخیر شاهد رشد قارچ گونه ی صندوق های خطرپذیر در ایران بروده ایم کره نسربت ورودی
ی ایرن این نشست با هدف بررسی مشکالت و  الش ها. به خروجی این صندوق ها قابل توجه نبوده اند

جری حوزه برگزار گردید و راهکارهایی پیشنهاد گردید تا این صندوق ها به سرمت کرار واقعی ترر و خرو
.بهتر دست یابند
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پاویون م لس شورای اسالمی

46

با هدف
س با آشنایی بیشتر نمایندگان م ل

رزیست بوم نوآوری و فناوری کشو
تسهیل ارتباط فعاالن این

زیست بوم با نمایندگان م لس

در قالب
جلسات غیررسمیبازدیدهای برنامه ریزی شده

مشارکت نمایندگاندورهمی های صمیمی
در سایر رویدادها

 بوم تسهیل ارتباط فعاالن این زیست
با نمایندگان م لس

اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف



احامیان م



حامیان ما
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فرمانداری شهرستان رپدیسریاست جمهوری



هم قطاران ما



اکوسیستم نوآوری و فناوری

زیر یک سقف
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هم قطاران ما










