
T H E  1 0 t h  I N T E R N A T I O N A L
INNOVATION AND TECHNOLOGY EXHIBITION
دهمیـن نمایـشـگاه بین المللی نوآوری و فناوری

2021
از ســال 1390  نمایشــگاه بین المللــی نــوآوری و فنــاوری INOTEX بــا همــت 
پــارك فنــاوری پرديــس و بــا حضــور کلیــه بازیگــران کلیــدی زیســت بوم نــوآوری 

و فنــاوری، بــا اهــداف زیــر برگــزار گردیــده اســت:
1.سرمایه گذاری

ارتباط سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با شرکت ها و استارتاپ ها
2.مشارکت و همکـــاری

بین شرکت هـــای فناور و استارتاپ هــای داخلی و بین المللی
3.گفتگو و شبکه سازی

بین فعاالن اکوسیستم نوآوری و فناوری

ــه  ــای روز ب ــی فناوری ه ــر معرف ــاوه ب ــه ع ــد ک ــاش  می کنـ  ت
صنایع بزرگ و متوســط، مشتریــــان محصوالت فناورانه را به تولیدکنندگـــــان 
آنها متصـــل کنـــد و همچنین سرمایه گــــذاران را با فرصت های ســرمایه گذاری 

در طرح هــای فناورانــه یــا اســتارتاپ هــا آشــنا نمایــد.
INOTEX 2021، بـــا شعــــــار »اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقــــف«، 
بـــــا حضور بیش از 300 مشارکت کننـــــده و با رویدادها و بخش هــــــای جانبی 
مختلفــــی طــــی 4 روز )28 تا 31 اردیبهشــــت ماه 1400( در فضایـــی به وسعــت 

ناحیــه نــوآوری پردیــس برگــزار می شــود.

 نکستیشن                                 سه شنبه 1400/02/28  
عمومی

   16:20-16:40
سخنرانی

حامد ساجدی - سرمایه گذاری بر روی آینده 
16:40-17:00

سخنرانی
یاسر خوش نویس - درس هایی از سنتور برای نوآوری: تک نوازی، 

ارکستراسیون یا بداهه نوازی شبکه ای 
17:00-17:50

سخنرانی
Juergen Muhi. Patent Information: an Important Asset for Your 
Innovation Management 
 نکستیشن                                چهارشنبه 1400/02/28  

بالک چین
10:10-10:30
سخنرانی

مصطفی نقی پورفر - روند های آینده در بالک چین
10:30-10:50

سخنرانی
ــرد بالک چیــن در  ــع شــده: کارب ــای توزی ــاد در دنی ــاه - اعتم محمــود اقوامــی پن

ســرمایه گذاری جمعــی
10:50-11:40

پنل
ناصــری  چاپرک/شــهره  نوری/علــی  قاضــی  بغدادی/ســروش  مصطفــی 

آینــده  هــای  فنــاوری  پیامدهــای  و  سیاســتگذار 
11:40-12:00
سخنرانی

ابوطالب صفدری - بالک چین: روایت یک تکنولوژی مخرب یا انسانی
12:00-12:20

سخنرانی
محمد حسین غفوری - مروری بر کتاب جهان در 2050 )الرنس اسمیت(

12:20-13:05
نمایش فیلم  مستند

Blockchain city
13:05-13:20

سخنرانی
Ian Khan - درباره مستند پخش شده

 13:20-13:30
میان برنامه  

)IOT( اینترنت اشیا
14:20-14:30
میان برنامه  
14:30-14:50

سخنرانی
عرفان طاهرخانی - روند های آینده در اینترنت اشیا

14:50-15:10
سخنرانی

sensenet هادی نوری - تجربه شرکت
15:10-16:10

پنل
آقازاده)زیتل(/ امین زاده)تهران هوشمند(

رحمان پور)لینک نت(/مدقق)توانیر( - زندگی در شهرهای هوشمند
16:10-16:30
سخنرانی

مسعود زمانی - گامبی وزیر، قربانی برای نوآوری/قصه ها و درس آموخته های 
آزمایشگاه فناوری های پیشرفته فناپ)زی لب(

16:30-17:25
نمایش فیلم مستند

The internet of everything
 17:25-17:40

سخنرانی
Brett Gaylor - درباره مستند پخش شده

17:40-17:50
میان برنامه  

 نکستیشن                                 پنجشنبه 1400/02/30  
)AI( هوش مصنوعی

10:10-10:30
سخنرانی

ویدا مهدی زاده - روندهای آینده در هوش مصنوعی
10:30-10:50

سخنرانی
کمیل شاه حسینی - فناوری های تنظیم یار، حل معمای گام های نامساوی 

میان حکمرانان و کارآفرینان
10:50-11:10

مصاحبه
محمد کاظم قنبری - آینده متعلق به کدام کارآفرین است؟

11:10-11:30
سخنرانی

احسان رضایی - آیا هوش مصنوعی می تواند رمان بنویسد؟
11:30-13:05

نمایش فیلم  
The social dilema مستند

13:20-13:30
میان برنامه  

)Big Data( کالن داده
14:20-14:30
میان برنامه  

14:30-14:50
سخنرانی

میثم علیزاده - روند های آینده در کالن داده
14:50-15:10

سخنرانی
)itoll( امیرحسین عبیری - خلق آینده: تجربه شرکت کیان

15:10-16:00
پنل

 زمانی )فناپ( / صالحی )دیجی نکست( / قائمی نیا)ایرانسل  لب( محمودرضا 
مراتی - چالش های  R&D در ایران

16:00-16:20
سخنرانی

آیدا ابوترابی - فناوری و آینده ارتباطات
16:20-17:20

نمایش فیلم  مستند
The human face of big data

17:20-17:40
سخنرانی

محمد ناصرزاده )فناوری: به کجا چنین شتابان(
17:40-17:50
میان برنامه

 تهران 1500

 نکستیشن                                     جمعه 1400/02/31  
)Cloud( پردازش ابری

10:10-10:30
سخنرانی

مهدی عرب زاده یکتا - روند های آینده در پردازش ابری
10:30-10:50

سخنرانی
محسن یوسف پور - 5G و آینده ارتباطات

10:50-11:50
مناظره

جــوان )OCCC(/شمســی )ابــرآروان(/ مظفــری )گریــن وب( / ناظمــی )ســازمان 
ــه عنــوان یــک  ــری ب ــاوری اطالعــات( - امنیــت و اعتمــاد: آینــده پــردازش اب فن

زیرســاخت در ایــران
11:50-12:10
سخنرانی

مهدی خلیلی - اخالق در خدمت فناوری، فناوری در خدمت انسان
12:10-12:30
سخنرانی

 محسن دوباشی - نگاهی منتقدانه به آینده های پیش رو
12:30-12:40
میان برنامه  

)NBIC( فناوری های همگرا
13:30-13:50

سخنرانی
دانیال صابر سمیعی - روند های آینده در فناوری های شناختی

13:50-14:10
سخنرانی

محمدمهدی کاشف - کالن روندهای فناوری و کسب وکارهای آینده
14:10-14:20

سخنرانی
 مصطفی حوائجی - فناوری های پوشیدنی و آینده توانبخشی

14:20-14:40
سخنرانی

سجاد کاهانی/ سلمان بیگی - رایانش کوانتومی تجربه فانوس
14:40-15:00

سخنرانی
مصطفی کارخانه - فناوری و آینده ورزش و تندرستی

15:00-15:40
مصاحبه

صابر میرزایی - درباره کتاب جهان در 50 سال آینده

 استیج                                      سه شنبه 1400/02/28 
تفکر خالق و تفکر کارآفرین

10:00-10:10
میان برنامه
10:10-10:30
سخنرانی

مجتبــی شــکوری - لــزوم آمــوزش تفکــر کارآفریــن بــه کــودکان و تاثیــر آن بــر 
جامعــه

10:50-11:35
پنل

ســاناز دودانگــه / میــالد بختــی / ســونیا شــفیعی - چالش هــای کارآفرینــی در 
حــوزه منابــع انســانی

11:35-11:50
سخنرانی

سپهر موسوی - نقش تفکر خالق در شکل گیری کسب وکارهای موفق
11:50-12:10
سخنرانی

محمدحســن شــهرمیانی - رشــد تفکــر کارآفرینــی در کارمنــدان؛ تهدیــد یــا 
موفقیــت ســازمان

12:10-12:55
مناظره

درتفکــر  آموزشــی  نقــش سیاســت های   - و بشیرحســینی  مجیــد حســینی 
کارآفرینــی

12:55-13:05
میان برنامه

13:05-13:25
سخنرانی

دکتر بهزاد شیری - سخنرانی مدیرعامل پست بانک
13:30-16:00

افتتاحیه اینوتکس
رهبری و ایجاد تغییر در پارادایم های ذهنی

16:20-16:30
میان برنامه

شادزی
16:30-16:50

سخنرانی
افشین محمد - رهبری و ایجاد تغییر در پارادایم های ذهنی

16:50-17:50
پنل

عمــاد قائنــی / شــهاب جوانمــردی / محمدرضــا نظــری / نیمــا قاضــی چالش های 
رهبــری موفــق و عمل گــرا در ســازمان های بــزرگ

17:50-18:00
میان برنامه

 استیج                                     چهارشنبه 1400/02/29 

ساخت یک اقتصاد موفق در کشور
10:00-10:10

میان برنامه
10:10-10:30
سخنرانی

دکتر حجت اهلل مهدیان - سخنرانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون
10:30-10:50

سخنرانی
Mohammad Kabir Hassan - How to create a powerful economy, 
based on business facilitation

10:50-11:50
پنل

مهدیــان،  حجــت اهلل  دکتــر   / پســت بانک  مدیرعامــل  شــیری،  بهــزاد  دکتــر 
ــت  ــورم و هدای ــار ت ــا در مه ــاون - نقــش بانک ه ــک توســعه تع ــل بان مدیرعام

نقدینگــی
11:50-12:10
سخنرانی

رامین فروزنده - اقتصاد نفت محور و اقتصاد دانش محور
12:10-13:10

پنل
پدرام سلطانی / شریف نظام مافی - اقتصاد دولتی و خطرات سرمایه گذاری

13:10-13:20
میان برنامه

تحریم و جهانی شدن کسب وکارها
14:20-14:30
میان برنامه

14:30-14:50
سخنرانی

آســیه حاتمــی - عــدم تناســب توانایــی مالــی کســب وکارها و انتظــارات مالــی 
متخصصیــن
14:50-15:10

سخنرانی
فرخ شهابی - تجربه جذب سرمایه خارجی

15:10-16:10
پنل

رادمــان ربیعــی / ســید حســین نبــوی / بابــک تدیــن - چالش هــای جــذب 
ســرمایه از خــارج از کشــور

16:10-16:30
سخنرانی

سامان كاظم پور- تاسیس استارتاپ در خارج از کشور
16:30-17:15

مناظره
تحریم، فیلترینگ؛ پیشرفت در سایه حذف رقیب؟

17:15-17:35
سخنرانی

مریم نجفی - جذب سرمایه
17:35-17:45

میان برنامه

 استیج                                     پنجشنبه 1400/02/30 
محیط زیست و توسعه پایدار

11:40-12:00
سخنرانی

سعید انصاریان - نقش جوامع محلی در توسعه پایدار
12:00-13:00

پنل
توســعه  / حمیدرضــا خدابخشــی  فرهــادی  کاوه   / دکتــر محمــود ســبوحی 

صنعتــی و توجــه بــه مســائل محیــط زیســتی
13:00-13:20

سخنرانی
فاضل پاوند - نوآوری در حمل و نقل در سایه توجه به محیط زیست

13:20-14:05
مناظره

محمد درویش و عیسی بزرگ زاده - غلبه تفکر سازه ای بر مدیریت آب

14:05-14:25
سخنرانی

مهندس مهدی حسن زاده - تغییر مبلمان شهری و توسعه دوچرخه سواری
14:25-14:30
میان برنامه

چالش های اکوسیستم

15:30-15:40
میان برنامه

شادزی
15:40-15:55

سخنرانی
جناب سرهنگ گودرزی - رگوالتوری  هوشمند در زمینه استارتاپ ها

15:55-16:10
سخنرانی

محمود کریمی - بورس، بیمه، استارتاپ ها و اقیانوس های جدید
16:10-16:25
سخنرانی

نبــی دهقــان )نماینــده آقــای بهشــتی، معــاون دادســتان و سرپرســت دادســرای 
جرایــم رایانــه ای( - چــرا اکوسیســتم اســتارتاپی بــرای حاکمیــت فرصت اســت؟

16:25-17:25
پنل

رضــا قربانــی / عــادل طالبــی / محمدجعفــر نعنــاکار - مالیــات و کســب و کارهای 
خاکســتری و تضعیــف اکوسیســتم

17:25-17:40
سخنرانی

آرین افشار - اهمیت توجه به مدیریت محصول برای استارتاپ ها
17:40-17:45
میان برنامه

 ریورس پیچ                                 سه شنبه 1400/02/28  
10:00-12:00

ارائه نیازمندی های صنعت فوالد 
 ریورس پیچ                                چهارشنبه 1400/02/29  

10:00-12:00
ارائه نیازمندی های صنعت فینتک 

 ریورس پیچ                                پنجشنبه 1400/02/30  
8:30-12:00

ارائه نیازمندی های صنعت تجهیزات پزشکی
 ریورس پیچ                                     جمعه 1400/02/31    

10:00-12:00
ارائه نیازمندی های صنعت درودگری و مبلمان

 اینوتکس آکادمی                         سه شنبه 1400/02/28 
10:00-12:00

 نقشه راه توسعه بین المللی کسب وکارها
 اینوتکس آکادمی                        چهارشنبه 1400/02/29  

10:00-12:00
BABOK )دانش آنالیز کسب و کار ( در فضای کسب وکار ایران

 اینوتکس آکادمی                        پنجشنبه 1400/02/30
8:30-12:00

اعتبارسنجی ایده و ساخت mvp )حداقل محصول قابل ارائه(
 اینوتکس آکادمی                            جمعه 1400/02/31  

10:00-12:00
نوآوری در مدل کسب وکار در دنیای امروز

 پاویون بانوان                             سه شنبه 1400/02/28 
10:30-12:30

دکتر معصومه نوجوان - دکتر سحر بهمنی
16:00-17:30

دکتر مریم تاج آبادی - دکتر فاطمه نعمت پور
 پاویون بانوان                            چهارشنبه 1400/02/29 

10:30-12:30
دکتر وحیده هدایتی - دکتر یاسمن گنجی - نرگس بامداد

13:00-14:00
دکتر محبوبه نظری - فریبا مهدیون

14:30-16:00
دکتر قدس الهی - شیوا اسبری

16:00-17:30
شیوا قاسمی - نرگس شایق - دکتر قطان

 پاویون بانوان                             پنجشنبه 1400/02/30  
10:30-12:30

دکتر مینو طاهری - دکتر بحرینی
13:00-14:00

ندا نیک وش - سارا سلیمی نمین
14:30-16:00

سرور یوسفی - دکتر فاطمه تابنده - مریم قاسمی
16:00-17:30

مریم فیروزی - عاطفه شفیعی
 پاویون بانوان                                 جمعه 1400/02/31 

10:30-12:30
دکتر الناز احمدی نیازی - الهام خدادوست

13:00-14:00
ناهید اخیانی - سندس کاشانی خطیب - فریبا یاراحمدی

14:30-16:00
زینب دولتی - خاتون شهبازی کوشکی
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ستاد برگزاری

رستوران

س پیچ
ریور

B2B اتاق جلسات
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اینوالنژ

سالن ۱
Hall 1

سالن ۵
Hall 5

سالن ۴
Hall 4

سالن ۲
Hall 2

سالن ۳
Hall 3
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T H E  1 0 t h  I N T E R N A T I O N A L
INNOVATION AND TECHNOLOGY EXHIBITION
دهمیـن نمایـشـگاه بین المللی نوآوری و فناوری

2021

پارکینگ

ورود

خروج

سرویس بهداشتی

محل تجمع ایمن

آتش نشانی

زمین بدمینتون

اورژانس

زمین بازی کودکان

کارواش و خدمات خودرویی

سالن یک، غرفه های ۱۰۱ تا ۱۶۰

سالن دو، غرفه های ۲۰۱ تا ۲۴۶

سالن سه، غرفه های ۳۰۱ تا ۳۰۹

سالن چهار، غرفه های ۴۰۱ تا ۴۲۲

سالن پنج، غرفه های ۵۰۱ تا ۵۳۳

فضاهای نمایشگاهی

فضاهای رویدادی

فضاهای پذیرایی و خدماتی

فضاهای ستادی

فضاهای جلسه ای

1

2

3

4

5

رستوران و اینوالنژ 

مسجد

مقبره شهدا 

سرویس بهداشتی

امانات

حراست

محل عبور ویلچیر

اطالعات

پذیرایی ویژه

هتل

درب های ورود و خروج سالن

A پارکینگ

Bپارکینگ
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دانش یازدهم نوآوری دوازدهم

نوآوری چهاردهم

نوآوری یازدهم

نوآوری هجدهمنوآوری هفدهم

نوآوری نوزدهم

نوآوری بیستم

دانش دوم دانش یکم

خیابان دانش چهارم

 دانش پنجم

 دانش شرقی

 دانش نهم

 دانش غربی

اج
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سر
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سراج

ورود

ورود

ورود

نوآوری سوم نوآوری چهارم دانش سوم

نوآوری دومنوآوری یکم

نوآوری ششم

نوآوری هشتم

نوآوری نهم

خیابان دانش سیزدهمخیابان نوآوری شانزدهم
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ورودی اصلی
پارک

بوستــــــان
دانشمندان

خروج از
پارک

دانش پانزدهم

Registration                              ثبت نام
INOLOUNGE                               اینوالنژ
Rest Zone                       فضای استراحت

 Techpark Tour تور                       
Mentorship Pavillion        پاویون مشاوران
INOYouth                              اینوجوان
Pardis Municipality Booth          شهرداری
Stage استیج 
Nextation نکستیشن 
Technology Experience          تجربه فناوری
Technomart Complex      ساختمان فن بازار
VIP Rooms                      اتاق مهمانان
Media Hub                               هاب رسانه
PTP Shop                            فروشگاه
Store                                         فروشگاه رفاه
Executive Committee               ستاد برگزاری
Restaurant رستوران             
Hotel هتل       
INOFUN & Starcup    زنگ تفریح و استارکاپ
Reverse pitch                        ریورس پیچ
INOTEX Academy            اینوتکس آکادمی
Seraj Complex                      ساختمان سراج
B2B Rooms                     اتاق جلسات
Investment Cafe                     کافه سرمایه
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