
 

 آموزش ثبت نام :

 

  INOTEX.COM . مراجعه به وبسایت رسمی اینوتکس به 1

اجعـه نماییـد و در صفحـه      مر   www.inotex.com   بایسـت بـه آدرس    بـرای ثبـت نـام در نمایشـگاه می      

وارد صفحـه ثبـت     و تکمیل اطالعات  اصلـی، ضمـن انتخـاب بخـش مربـوط بـه خـود و مطالعـه مطالـب مرتبـط،             

 نـام شـوید.

 :. فرم اولیه ثبت نام 2

جهــت ثبــت نــام اولیــه پــس از تکمیــل تمامــی سـواالت در فـرم اولیـه، اطالعـات وارد شـده را مجـددا                     

را فعــال کنیــد. در وارد کــردن نــام           "صحـت اطالعـات فـوق را تاییـد مینمایــم      "بررسـی کـرده و گزینـه      

دقـت الزم را بـه عمـل آوریـد چـرا کـه در            )کــه در حقیقــت همــان شــماره موبایــل میباشــد        (کاربــری  

مراحـل بعـدی پیامــک تاییــد بــرای شــماره وارد شــده ارســال خواهــد شــد. بــا کلیــک بــر روی گزینــه                

 ثبــت نــام بــه مرحلــه بعــدی خواهیــد رفــت.

 . پیامک کد تاییدیه : 3

در ایـن بخـش یـک پیامـک تاییـد بـرای شـماره موبایـل وارد شـده در هنـگام ثبـت نـام ارسـال خواهـد شـد. کـد                   

آن را در بخـش مربوطـه وارد کــرده و بــر روی تاییــد کلیــک کنیــد. همچنیــن در صــورت عــدم دریافــت                    

 کــد، میتوانیــد بــا کلیــک بــر روی گزینــه ارســال مجــدد، اقــدام بــه دریافـت مجـدد پیامـک تاییـد کنیـد.

http://www.inote.com


ه           . تکمیل فرم اطالعات :      4 شگا در نمای ت  شارک ی متقاضی م حقوق ا  ی ی  حقیق ص  شخا ه ا رحل ن م ی در ا

 نسبت به تکمیل اطالعات مربوط به خود اقدام می نمایند.

بــا توجــه بــه اهمیــت اطالعــات فــرم نمایــش داده شــده بــرای چــاپ در کتــاب نمایشــگاه و همچنیــن            

احــراز هویــت غرفــه داران، لطفــا فـرم ها را بـه دقـت مطالعـه نمـوده و اطالعـات آن را بـه طـور صحیــح و                       

در ایـن فـرم مـوارد سـتاره دار )*( بـه معنـی اجبـاری بـودن جهـت تکمیـل هســتند. وارد                  کامــل وارد نماییــد.    

کــردن اطالعــات صحیــح التیــن باعــث امــکان ایجــاد ارتبــاط بهتــر بــا مجموعه هــای خارجــی                    

 . خواهــد شــد

، نیــاز اســت تــا نــوع مجموعــه خــود را مشــخص             "شــما جــزو کــدام دســته هســتید؟     "در پرســش   

کنیــد. انتخــاب هــر گزینــه ممکــن اســت پرسـش های جدیـدی را بـه لیسـت شـما اضافـه کنـد. در ادامـه                    

 برخـی از پرســش ها کــه نیــاز بــه توضیــح دارنــد، شــرح داده شــده اســت.

دی حــوزه فعالیــت:  ه بن ـت سـ ـه د ـ ـود، ب ـ خ ت  ـ ـ عالی ف ـوزه  ـ ح ب  ـا خـ انت ـا  ـ ش ب ـ خـ ن ب ـ ـ ی ا در 

  .بهتــر نمایشــگاه و هدایــت هوشــمندانه تر مخاطبیــن تخصصــی بــه ســوی خــود کمــک خواهیــد کــرد

ی       تمایــل بــه غرفــه ســازی:      ال ـا ـ ژ ب را ـ ـ ـه مت ـ ـی ک ـ ت صور مترمربــع را انتخـاب کنیـد،       42در 

ایـن سـوال بـرای شـما نمایـش داده میشـود. در اینجـا بایـد مشـخص کنیـد کـه آیـا تمایـل بـه سـاخت غرفـه                      

توسـط خودتـان را داریـد یـا خیـر. در صورتـی کـه گزینـه بلـه را انتخـاب کنیـد، پـس از مشـخص شـدن پـالن                      

نهایـی نمایشـگاه و جانمایـی غرفه هـا، میتوانیـد اقــدام بــه غرفه ســازی نماییــد، توجه داشته باشید در صورت                    

 انتخاب این گزینه مجری فضای بدون غرفه سازی و تجهیزات در اختیار شما قرار خواهد داد.

ه      نحــوه حضــور:     ـت سـ زو د ـ ـ ج ـه  ـ ـی ک ـ ت صور هســتید، ایــن    "مخترعــان"و یــا     "اســتارتاپها"در 

در ایــن ســوال مشــخص می کنیــد کــه بــه چــه روشــی             .گزینــه بــرای شــما نمایــش داده میشــود      

 قصــد حضــور در نمایشـگاه داریـد. هـر کـدام از سـه گزینـه در ادامه همیـن سـند توضیــح داده شــده اند.



 

جهت  ثبت نهایی اطالعات شرکت در مرحله آخر سواالت می بایست گزینه کلیه قوانین و مقررات                   نکته مهم :    

 ثبت شده در سامانه را مطالعه نمودم و می پذیرم را تایید بفرمایید تا وارد مرحله بعد شوید. 

 . تائید اطالعات کتاب :5

در ایــن مرحلــه تاییــد اطالعــات وارد شــده در فــرم پیشــین و اطالعــات تکمیلـی جهـت نمایـش در                     

  .کتـاب نمایشـگاه از شـما خواسـته میشـود

الزم بـه ذکـر اسـت وارد کـردن دقیـق ایـن اطالعـات بسـیار ضـروری بـوده و در نهایـت ایـن اطالعـات در                       

نسـخه چاپـی و دیجیتـال کتـاب نمایشـگاه درج خواهنـد شـد. لـذا ورود اطالعـات غلـط و گمـراه کننـده، باعـث                  

 گمراهی مشـتریان شـما خواهـد شـد.

در رابطـه بـا تصویـر لوگـو ضـروری اسـت کـه تصویــر آپلــودی، یــک لوگــو بــا کیفیــت از برنــد شــما در                  

قــاب مربعــی و در زمینـه سـفید باشـد. آپلـود فایـل بـدون توجـه بـه نـکات گفتـه شـده میتوانـد باعـث عـدم                    

همچنیــن اطالعاتــی ماننــد کــد پســتی، شناســه ملــی        .نمایـش اطالعـات شـما در کتـاب نمایشگاه شـود      

و ... کــه در پایــان ایـن فـرم آمده انـد، بـرای آن دسـته از مشـارکت کنندگانی اسـت کـه نیـاز بــه اخــذ                          

فاکتــور رســمی دارنــد. لــذا در صــورت تمایــل بــه دریافــت ایــن فاکتــور، حتمــا مــوارد ایــن بخــش                

 را تکمیــل نماییــد.



 . واریز پیش پرداخت :6

پـس از وارد کـردن اطالعـات کتـاب، وارد بخـش واریـز پیش پرداخـت خواهیـد شـد. در صـورت رزرو کانتراسـتندآپ، 

تمـام هزینـه رزرو همـان ابتــدا اخــذ خواهــد شــد. در صــورت رزرو غرفــه اختصاصــی و یــا غرفــه اشــتراکی، 

بخشــی از مبلــغ ابتــدای ثبــت نــام دریافــت خواهــد شــد و مابقـی پـس از جانمایـی غرفـه و تعییـن متـراژ                    

اخـذ میشـود. در ایـن بخـش میتوانیـد نسـبت         4211014041دقیـق، توسط مجری اعالم و مبلغ مانده تا قبل از تاریخ             

 بـه اعمـال کـد تخفیـف )در صورتـی کـه داریـد( اقـدام نماییـد.

کدهـای تخفیـف گوناگونـی بـرای شـرایط مختلـف در نظـر گرفتـه شـده اند کـه شـما جهـت مشـاهده آنهـا می                     

 .توانیـد از منـوی سـمت راسـت پنـل ثبـت نـام، بخـش بهره منـدی از تخفیفـات اطالعـات الزم را بـه دسـت آوریـد

 



پس از پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت آنالین، وارد مرحله بعدی خواهید  -7

 .شد

در صورتــی کــه بــه عنــوان کانتراســتندآپ یــا غرفــه اشــتراکی ثبت نــام کــرده باشــید، پــس از واریــز                  

وجــه، وارد بخــش معرفــی غرفـه داران خواهیـد شـد. در ایـن بخـش بـا کلیـک بـر روی ثبـت اطالعـات غرفـه                   

دار، اقـدام بـه معرفـی مسئولین حاضر در غرفه خـود جهـت چـاپ کارت گـردن آویـز غرفـه داران اقدام نماییـد. الزم 

بـه ذکـر اسـت بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن کارت جهـت ورود بـه سـالن و اخـذ غرفــه در روز نمایشــگاه، الزم                        

اســت تــا اطالعــات بــه صــورت دقیــق و منحصــر بــه فــرد وارد شــده و تصویــر کارت نیــز فقــط از                     

صـورت افـراد )در قالـب تصویـر پرسـنلی( آپلـود شـود. بدیهـی اسـت در صـورت آپلـود عکـس نامناسـب و یـا ورود      

 .غیـر دقیـق اطالعـات، از چـاپ و تحویـل کارت ممانعـت بـه عمـل خواهـد آمـد

همچنیــن بــا توجــه بــه محدودیت هــای تعریــف شــده که بعدا در این سند مطالعه خوواهید کرد، هــر                        

غرفــه یــا کانتراســتندآپ میتوانــد تعــداد مشـخصی غرفـه دار را معرفـی کنـد. در صـورت معرفـی تعـداد بیشـتر                

نیـاز اسـت تـا هزینـه نفـر مـازاد پرداخـت شـود. پـس از ثبــت اطالعــات تمــام غرفــه داران، تاییــد نهایــی                    

در صــورت ثبــت نــام      .اطالعــات را کلیــک کنیــد تــا کــد رهگیــری مربوطــه بــه شــما داده شــود               

غرفــه اختصاصــی، پــس از واریــز پیــش پرداخــت، منتظــر اطالع رســانی های بعــدی و ارتبــاط مجری                   

باشـید. پـس از مشـخص شـدن جانمایـی و متـراژ دقیـق غرفـه شـما، هزینـه نهایـی مشـخص شـده و درگاه                       

  .پرداخـت جهـت واریـز مابقـی هزینـه اجـاره، بـرای شـما فعـال خواهـد شـد

در آخرین مرحله کد رهگیری مربوطه به شما داده خواهد شد. این کد در این صفحه تا پایان                       

 نمایشگاه باقی خواهدماند.



  :به دو روش زیر میتوانند در نمایشگاه حاضر شوند 2222مشارکت کنندگان در اینوتکس 

 

 . غــــــرفـــــه مــجـــــازی 1

 حضـــــوری+مــجـــــازی   غــــــرفه. 2

 

  :. غــــرفه مجازی1

،در دسـته بندی های مختلـف میتواننـد ماننـد سـال گذشـته و بـا               4144مشـارکت کنندگان در اینوتکـس           

توجـه بـه برگـزاری نمایشـگاه بـه صـورت حضـوری و آنالیـن از غرفـه مجـازی جهـت شـرکت در                       

 نمایشـگاه اسـتفاده نمایند.

در غرفه هـای مجـازی، هیـچ تفاوتـی میـان امکانـات ارائـه شـده بـه اسـتارتاپها و شـرکتها وجـود نـدارد،                   

بـر همیـن اسـاس هزینـه ثبت نـام بـرای هـر دو گـروه نیـز یکسـان بـوده و حجـم محتـوای قابـل ارائـه در  

 تمامـی دسـته ها برابـر اسـت.

بنابرایـن انتخـاب دسـته فعالیـت در فرآینـد ثبت نـام، صرفـًا در راسـتای تفکیـک فعالیـت غرفه هـا و                        

  .تسـهیل در ایجـاد ارتبـاط میـان بخشهـای مختلـف نمایشـگاهی اسـت



 غرفه مجازی : -1

 تکمیل و آماده سازی غرفه ی مجازی : 1-2

در ایــن مرحلــه وارد بخــش مدیریــت پنــل غرفــه مجــازی می شــوید. در ایــن بخــش تمامــی اطالعاتــی 

کــه وارد می کنیــد، در غرفــه مجــازی شـما بـه نمایـش گذاشـته میشـوند. بـه طـور کلـی امـکان بارگـذاری                     

تابلـو در ابعـاد مشـخص و یـک کاتالـوگ           2لوگـو مجموعـه شـما، یـک ویدیـو معرفـی جهـت پخـش در نمایشـگر،  

بدیهـی اسـت بـا      .می باشـد. تمامـی اطالعـات عنـوان شـده میتوانـد بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی وارد شـوند               

وارد کـردن اطالعـات کامـل و صحیـح، مخاطبیـن ایرانـی و غیـر ایرانـی بازدیدکننـده بـا کسـب وکار شـما بیشـتر                  

 آشـنا شـده و شبکه ســازی بهتــری صــورت می گیــرد.

تصویـر زیـر نمونـه غرفـه مجـازی تحویلـی در پایـان اسـت. بـر مبنـای ایـن تصویـر، اطالعـات آپلـودی شـما در                   

طـرف غرفـه قـرار گرفتـه و نمایشـگر        2پنـل غرفـه مجـازی، کامل کننـده محتـوای غرفـه می باشـد. تابلوهـا در             

در هـر غرفـه اسـتندی مربـوط بـه کاتالـوگ نیـز          .پشـت سـر آدمـک غرفـه، نمایشـگر فیلـم آپلـودی شـما اسـت         

 قـرار دارد.



 اطالعات اولیه )غرفه مجازی( : 1-3

در ایـن بخـش بـه ترتیـب لوگـو مجموعـه شـما جهـت نمایـش در بـاالی غرفـه و سـپس آدرس اختصاصـی غرفـه 

آدرس اختصاصـی بـه عنـوان یـک زیردامنـه از اینوتکـس شـناخته شـده و بـه مـدت یـک                .شـما دریافـت میشـود  

سـال بـرای اسـتفاده و انتشـار توسـط شـما در دسـترس خواهـد بـود. در بخـش بعـدی یـک رنـگ نمونـه دریافـت                  

لـذا میتوانیـد از رنـگ دلخـواه و یـا         .میگـردد. ایـن رنـگ بـه عنـوان رنـگ قالـب غرفـه شـما تعریـف میشـود            

رنـگ سـازمانی خـود اسـتفاده کنیـد. در بخـش آخـر نـام شـخص غرفـه دار و توضیحـات مربـوط بـه ایـن شـخص

) در شـرایطی کـه کاربـر روی ایـن شـخص کلیـک کنـد( را وارد نماییـد. بهتـر اسـت ورود اطالعـات بـه صـورت                    

 دو زبانـه و در بخـش مربـوط بـه خـود باشـد.

 ویدیو نمایشگر : 1-4

در ایـن بخـش میتوانیـد دو ویدیـو )یـک فارسـی و یـک انگلیسـی( جهـت نمایـش در نمایشـگر اختصاصـی غرفـه                 

باشـد. همچنیـن امـکان آپلـود     MP4 مجـازی خـود آپلـود نماییـد. الزم بـه ذکـر اسـت فرمـت ایـن ویدیـو بایـد            

مگابایـت و بـا زمـان نامحـدود وجـود دارد. جهـت نمایـش صحیـح، نسـبت                5بـا محدودیـت حجـم هـر کـدام       

 در ویدیـو رعایـت شـود. 544*4142

 تابلوهای غرفه :  1-5

 jpg, png"  تابلـو بـرای هـر زبـان وجـود دارد. فرمـت قابـل قبـول تابلوهـا             2در ایـن بخـش امـکان آپلـود       

)بـه   511*051مگابایـت میباشـد. همچنیـن نسـبت تصویـر تمـام تابلوهـا          4بـوده و محدودیـت حجـم هـر کـدام     "

 صـورت عمـودی( میباشـد.



 کاتالوگها )غرفه مجازی( : -1-6

در ایـن بخـش شـما میتوانیـد کاتالـوگ فارسـی و انگلیسـی خـود را آپلـود نماییـد. کاربـران بـا کلیـک بـر روی                      

مشـاهده نماینـد. هـر کاتالـوگ شـامل یـک عنـوان، تصویـر و فایـل           PDF آنهـا میتواننـد کاتالـوگ را بـه صـورت     

عمـودی میباشـد. همچنیـن فرمـت فایـل       A4 میباشـد. تصویـر بـه معنـی تصویـر جلـد کاتالـوگ و در ابعـاد             

 مگابایـت میباشـد. 5بـوده و محدودیـت حجـم آن  PDF آپلـودی کاتالـوگ

 

 مشاهده غرفه مجازی : -1-7

در نهایـت میتوانیـد غرفـه طراحـی شـده خـود را مشـاهده نمایید. شـما میتوانیـد در صـورت نیـاز هـر بخـش از ایـن 

 تنظیمـات را در هـر زمانـی کـه مایـل بودیـد از طریـق همیـن بخـش تغییـر دهیـد.

 

 

 

 

 

 

 



 + مجازی :. غرفه های حضوری 2

 انواع غرفه حضوری : -2-1

بـه دسـته بندی های زیـر )کـه در هنـگام ثبت نـام مشـخص میشـود(                 غرفه اختصاصی :    -2-1-1 

غرفـه اختصاصـی تعلـق میگیـرد. ایـن غرفه هـا مشـخصا مربـوط بـه یـک مجموعـه بـوده و در متـراژ                     

متـر   9معیـن اجـاره داده میشـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه حداقـل متـراژ قابـل اجـاره غرفـه اختصاصـی                   

 .مربـع میباشـد

 ( شرکت های فناور )اعم از شرکت های دانش بنیان، اعضای پارکهای فناوری و... 

 شتابدهنده ها و مراکز رشد 

 پارک های فناوری 

 صندوق های جسورانه و سرمایه گذاران 

 ارائه کنندگان فضای کار اشتراکی 

 )استارتاپ ها )در صورت تمایل 

 )مخترعان )در صورت تمایل 

 ارائه دهندگان خدمات 

 رسانه های استارتاپی 

 دانشگاه ها 



  غرفه اشتراکی : -2-1-2

بــه دســته بندی های زیــر )کــه در هنــگام ثبت نــام مشــخص میشــود( غرفــه اشــتراکی تعلــق میگیــرد.                 

مطابــق بــا شــکل زیــر ایــن غرفه هــا بــا فضــای مشــخص طراحــی شــده و چنــد اســتارتاپ در یــک                   

غرفــه بــه ارائــه خــود خواهنــد پرداخــت. در ایــن حالــت اســتارتاپ ها اســتقالل بیشــتری نســبت بــه                  

 کانتــر اســتندآپ دارنــد.

 )استارتاپها )در صورت تمایل 

 )مخترعان )در صورت تمایل 

 بروکرهای فناوری 

 

 کانتراستندآپ :  -2-1-3

بـه دسـته بندی های زیـر )کـه در هنـگام ثبـت نــام مشــخص میشــود( کانتــر اســتندآپ تعلـق                       

میگیـرد. ایـن کانترهـا بـه صـورت سـه وجهـی تعریـف شـده و هـر مجموعـه در یـک وجــه آن جاگیــری میکنــد. 

ایــن کانترهــا بــا قیمــت کم تری نســبت بــه دو گزینــه دیگــر ارائــه میشــوند. همچنیــن امــکان اجــاره                  

 آنهــا بــه صــورت دو روزانــه )دو روز اول نمایشــگاه و یــا دو روز دوم نمایشــگاه( نیــز وجــود دارد.

 )استارتاپ ها )در صورت تمایل 

 )مخترعان )در صورت تمایل 



 خدمات قابل ارائه به غرفه داران )حضوری(: 2-2

کلیــه غرفــه داران و مشــارکت کنندگان در نمایشــگاه )از هــر ســه بخــش( میتواننــد از امکانـات زیـر بـه                  

 صـورت رایـگان اسـتفاده کننـد:

 استفاده از اتاق جلسات B2B  

 استفاده از پاویون مشاوران و منتورها 

 حضـور در کافـه سـرمایه اینوتکـس جهـت مذاکـره بـا سـرمایه گذاران و شـناخت ســرمایه پذیران 

 )شــرکت در رویــداد اینوتکــس تلنــت جهــت جــذب نیــروی انســانی )ثبت نــام مجــزا 

 حضور در برنامه Reverse Pitch   جهت آشنایی با نیازهای فناوری سازمان ها 

 حضور در کلیه پنل ها و سخنرانی های استیج نمایشگاه 

 ثبت اطالعات مجموعه در اپلیکیشن کاربردی نمایشگاه 

 جذب کارآموز از طریق ایستگاه کار اینوتکس 

    کارت غرفـه    3کارت غرفــه دار بــه غرفــه داران اختصاصــی بــا توجــه بــه متـراژ،               2اختصــاص حداقــل

کارت غرفـه دار بـه کانتر داران اسـتندآپ )تعــداد بیشــتر کارت منــوط بــه               4دار بـه غرفـه داران اشـتراکی و       

 پرداخــت هزینــه اســت(

 و سایر خدماتی که به تناسب نوع غرفه داران اطالع رسانی خواهد شد.  

 

بـه منظـور حمایـت از حضـور نـوآوران و فنـاوران بـرای حضـور            4144الزم بـه ذکـر اسـت کـه دبیرخانـه اینوتکـس        

در یازدهمیـن دوره ایـن نمایشـگاه و ارائـه دسـتاوردهای خـود بـه مخاطبـان، تخفیف هـای ویـژهای را درنظـر گرفته                 

 . اسـت جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر، فایـل مربـوط بـه تخفیفـات را از اینجـا مشـاهده کنیـد



 )حضوری( تجهیزات قابل واگذاری به غرفه داران 2-3

در صورتــی کــه هــر یــک از مشــارکت کنندگان محتــرم تمایلــی بــه              :  دارندگان غرفه اختصاصی  .  1 

غرفه ســازی نداشــته باشــند، دبیرخانــه اینوتکــس غرفه هــای تیــپ و پیش ســاخته را بــه همــراه                       

متــر فضــای اجــاره  44تجهیــزات پایــه در اختیــار آنــان قــرار خواهــد داد. ایــن تجهیــزات بــه ازای هــر 

شــده شــامل یـک عـدد میـز و دو عـدد صندلـی و یـک پریـز بـرق خواهـد بـود. تخصیـص میـز و صندلـی                        

 بیشـتر و یـا دیگـر تجهیـزات نمایشـگاهی منـوط بـه پرداخـت هزینـه جداگانه خواهـد بـود.

 . دارندگان غرفه اشتراکی :2

بـا توجـه بـه شـکل و سـاختار غرفه هـای اشـتراکی، بـه هـر تیـم مشـارکت کننده، یـک عـدد صندلـی و یـک                       

 تخصیـص صندلـی بیشـتر منـوط بـه پرداخـت هزینـه جداگانه خواهـد بـود .عـدد کانتـر تعلـق خواهـد گرفـت

 : . دارندگان کانتراستندآپ3

 به دارندگان کانتر استند آپ نیز مشابه غرفه اشتراکی، یک عدد صندلی و یک وجه از کانتر تعلق میگیرد.



 خدمات قابل ارائه به تمامی غرفه داران : 

 کلیه غرفه داران و مشارکت کنندگان در نمایشگاه می توانند از امکانات زیر به صورت رایگان استفاده کنند : 

 تاستفاده از اتاق جلسا  B2B )آنالین )اینوتکس کوآپ 

 استفاده از پاویون مشاوران و منتورها و جلسات آنالین با مشاورین 

 حضور در کافه سرمایه اینوتکس جهت مذاکره با سرمایه گذاران و شناخت سرمایه پذیران 

 حضور در کلیه پنل ها و سخنرانی های استیج نمایشگاه به صورت آنالین 

 حضور در فینال رقابت های اینوتکس پیچ به صورت آنالین 

 رقابت در بازی های بخش اینوتکس گیم 

 )بازدید از تمامی غرفه های نمایشگاهی به صورت آنالین و سه بعدی )مجازی 

 ثبت اطالعات مجموعه خود در اپلیکیشن و سایت کاربردی نمایشگاه 

 .و سایر خدماتی که در آینده اطالع رسانی خواهد شد  

 
 

 با تشکر و به امیــــد دیـــــدار شما در نمــــایشگاه اینوتکـــــس

 دبیرخانه یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری 


