
 گزارش اجمالی از حضور پاویون ایران در سی و پنجمین نمایشگاه جیتکس دبی

جمهوری اسالمی ایران پس از سالها عدم حضور،  با همت و حمایت  پاویون 2015سال 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کریدور خدمات صادرات محصوالت دانش بنیان 

 .نمایشگاه جیتکس برگزار گردید 7Aمتر مربع در سالن  110در مساحتی بالغ بر 

 

 :  Gitexباره نمایشگاه در

هر ساله در کشور  میالدی 1981از سال  تکس جی  ارتباطاتنمایشگاه فناوری اطالعات و 

بی برگزار می شود و تا کنون به گونه ای رشد و توسعه دوامارات متحده عربی و در شهر 

یافته تا بتواند یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای مرتبط با فناوری روز دنیا باشد. سی و 

( 1394مهر ماه  30تا  26) 2015اکتبر  22تا  18پنجمین دوره این نمایشگاه در تاریخ 

 برگزار شد. 

از قاره های آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا در  جهان مختلف کشورهای  نمایندگانی از

ه آخرین محصوالت و دستاوردهای خود در مرکز تجارت ائنمایشگاه جهانی جیتکس به ار

ه شده در جیتکس در زمینه های گوناگون نظیر ئارا محصوالت   .پرداختندجهانی دوبی 

تکنولوژی  ات ها، رب مراکز داده، وسایل هوایی بدون سرنشین )پهپاد(، چاپ سه بعدی،

صوتی، لوازم جانبی، بازی های رایانه ای، سخت افزار و نرم افزار، خدمات اینترنت، خدمات 

. از دیگر مزایای نمایشگاه جی تکس می توان به ایجاد آمدفناوری و لپ تاپ به نمایش در 

 .نام برد ICTارتباطات قوی و موثر در صنعت 

مترمربع برگزار  000/100در مساحت  2015طبق اطالعات آماری، نمایشگاه جیتکس 

شرکت حضور  4000کشور و  144نفر بازدید کننده از  000/140شده و در آن تعداد 

ه سفارشهای جدید، ئداشتند. از اهداف حضور بازدیدکنندگان می توان به خرید و ارا

عرضه آشنایی با فناوری و دستاوردهای جدید، شناسایی عرضه کنندگان جدید، دیدار با 

کنندگان دولتی، تحقیق در مورد گزینه های مختلف خرید، توسعه کسب و کار و حضور در 

 کنفرانس جهانی جیتکس اشاره کرد. 

 

      

 

 :مشارکت کنندگان در پاویون ایران

 ماشین های هوشمند هزاره سوم -1

 پارسه نگر -2



 نوا کامکار ماندگار -3

 طالیی شرق -4

 امن افزار گستر شریف -5

 پایا سیستم -6

 فناوری دانشعصر  -7

 ایران رایانه -8

 رایان رشد افزار -9

 فرپام -10

 پایون آریا -11

 

 

    :داران و غرفه امکانات غرفه  

شرکت در نظر گرفته شد که کلیه  11فضای یکسان جهت مشارکت  11در ساخت پاویون 

شرکت ها دارای امکانات ذیل 

 بودند:

 

 :میز پذیرش -1

 با 120cmیک کانتر با ارتفاع  

 طراحی وکمدهای  قفل دار 

 روی آن  بر لوگوی هرشرکت

 نصب گردید.

        

 کتیبه نام غرفه: -2

یک تابلوی نوری  باالی هر 

که اسم التین هر تعبیه کانتر 

 شرکت برروی آن چاپ گردید.

 

 



 :تابلوی نوری -3

در سمت راست هر کانتر یک تابلوی نوری به  

نصب گردید که عالوه بر زیبائی   1mx1mابعاد 

بخشی به غرفه،  امکان نمایش طرح تبلیغاتی و 

محصول مشارکت کنندگان را به صورتی 

 چشمگیر فراهم نمود.

 

 

 

  :قفسه و نمایشگر -4

که باالی این  ،در طرف دیگر هر کانتر سه قفسه جهت نمایش کاالی هر مشارکت کننده تهیه

  HDMIبا امکان اتصال به نوت بوک توسط کابل   42"هوشمند LEDقفسه ها نیز یک عدد 

جهت نمایش صوتی و تصویری محصوالت و خدمات هر مشارکت کننده نصب ،USB و پورت 

 گردید.

 

 

 

فضای جلسات موقت با بازدید  -5

  کنندگان:

در فضای پشت غرفه داران مجموعا چهار  

جهت برگزاری صندلی 16میز گرد و 

اختصاص داده شده جلسات کوتاه و موقت 

بود که مشارکت کنندگان میتوانستند 

بازدیدکنندگان غرفه خود را جهت ادامه 

مذاکرات به پذیرائی بر سر این میزها 

 دعوت نمایند.

 

 



 

 

 

 فضای جلسه نیمه خصوصی: -6

در قسمت شرقی پاویون یک  

مجهز به  ،فضای نیمه خصوصی

مبلمان و میز پذیرائی و یک عدد 

LED  هوشمند جهت برگزاری

جلسات طوالنی و مهم تر که نیاز 

به آرامش و سکوت بیشتری داشت 

غرفه داران  کهگردید  طراحینیز 

میتوانستند ضمن پذیرائی و 

فیلم و اسالید های مرتبط  ،برقراری جلسه با مشتری و ارباب رجوع خود از طریق نمایشگر

 نمایش دهند.  آنهاا محصوالت و خدمات خود را به ب

 

 و جلسات گروهی  VIPفضای  -7

 8اینچ، میز کنفرانس  LED  60متر مجهز به  18در قسمت میانی پاویون فضائی بالغ بر 

نفره و ست مبلمان  جهت پذیرائی از میهمانان شرکتها، گروهها، مسئولین پاویون دیگر 

کشور ها و مسئولین محترم سازمانهای بازدید کننده از پاویون با محیطی آرام، مجلل و 

 خصوصی طراحی و اجراء گردید.

 

 

 

 

 

  



 

 

 مالقات در زمان برگزاری:هماهنگی جلسات  و قرارهای 

شرکت ایماژ و استار سیستمز با همکاری یکدیگر و 

اقدام به  (  DWTC )نمایشگاه  حمایت برگزار کننده

برقراری جلسات ویژه و اختصاصی  با مسئولین رده 

حاضر در نمایشگاه و  ITباالی شرکت های بزرگ 

مسئولین محترم معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و نماینده کریدور صادرات نمودند، تعدادی 

 از این قرارها به شرح ذیل میباشد:

 

 

 

 

  Oracelشرکت  -1

 Sapشرکت  -2

 LGشرکت  -3

 نماینده انحصاری اپل در خاورمیانه  -4

 Googleنماینده  -5

 مسئولین اینترنت سیتی دبی  -6

 Jamaltoشرکت  -7

 Gsm exchange شرکت   -8

 Exceedشرکت    -9

 نیجریه ICTهیات  -11

 Vodafoneشرکت  -11

 Robaticsشرکت  -12

 Ibmشرکت  -13

 Microsoftشرکت  -14

  

 

 



 

 جهان وایران  ICTنشست بزرگان 

در روز سوم برگزاری نمایشگاه نشستی 

ایران   ICTمشترک بین فعاالن حوزه 

رؤسای تشکل  ،اعم از مسئولین دولتی

اتاق بازرگانی با مدیران ICT   های 

دنیا در سالن   ICTشرکتهای بزرگ 

واقع در طبقه    ”Alain C“کنفرانس 

اتاق بازرگانی   ICTتوسط مجمع تشکلهای  Gitexدر نمایشگاه  3سالن شماره   فوقانی

کز فناوری ایران برگزار گردید که در این نشست جناب آقای دکتر موسویان رئیس محترم مر

اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آقای استیری مدیر کل دفتر 

ونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایراد سخنرانی و اتوسعه کسب و کار بین الملل مع

با دیگر ،  ICTاعالم برنامه های دولت  در برقراری و گسترش ارتباطات بین المللی حوزه 

جهان به بحث و گفتگو نشستند و در ادامه با پذیرائی و انجام ضیافت   ICTن صنعت بزرگا

  .نهار این گفتگوها نیز ادامه پیدا کرد 

 

 

 

 

 کتاب اعضاء پاویون:

شرکت منتخب حاضر در پاویون، کتاب اطالعات مشارکت کنندگان  11پس از نهایی شدن 

مورد شرکت، مدیر عامل، خدمات و در پاویون ایران شامل یک صفحه کامل توضیحات در 

آگهی تبلیغاتی از محصوالت/ خدمات و صفحه مقابل آن یک صفحه کامل  محصوالت شرکت

نسخه به چاپ رسید که تعدادی از آنها در اختیار  700شرکت جمع آوری و در تیراژ 

اویون پداخل پاویون ایران، داخل مشارکت کنندگان و الباقی در زمان برگزاری  نمایشگاه در 

حاضرین در سمینارهای نمایشگاه و بازدید کنندگان نمایشگاه  توزیع بین کشورهای دیگر، 

 گردید.

 

 

 

 

 



 

 نشست خبری:

،  ICTپس از برگزاری نشست فعاالن 

خبرنگارانی که به میزبانی مجمع تشکل های 

ICT   به نمایشگاه  دبی دعوت شده بودند با

برگزاری نشست خبری چندین ساعته با 

ایران و رؤسای تشکل های   ICTمسئولین 

ICT  نمایشگاه  دراتاق بازرگانی کهGitex 

حضور داشتند مسائل و مشکالت گوناگون در 

   کشور را به چالش کشیدند. ICTحوزه 

 

 پوشش خبری : 

در راستای برگزاری هرچه موفق تر پاویون ایران در 

نفره خبری تخصصی  10نمایشگاه جیتکس یک تیم 

، از خبرگزاری ها ICTو مرتبط به حوزه اقتصاد 

شبکه ملی  صدا و  روزنامه ها، سایت های خبری و

اعزام  GITEXنمایشگاه  به سیما به میزبانی مجری

، رکتها، مجری از کلیه فعالیتهای ش ندگردید تا بتوان

برگزار کننده، مسئولین دولتی و غیر دولتی و 

. ودر رسانه های داخلی نمایندمستند سازی  GITEXاتفاقات مهم سی و پنجمین نمایشگاه 

و خارجی پوشش کامل و گسترده ای داده شود که گزارش کامل تصویری و مکتوب آن نیز 

 ارائه میگردد.

پاویون  GITEXه ها که پوشش خبری نمایشگاه در ذیل به صورت خالصه برخی از رسان

 جمهوری اسالمی ایران در این نمایشگاه را انجام دادند نام برده میشود:

  

 و خبر آنالین ، ایلنا خبرگزاری ها: ایسنا، ایرنا، مهر، فارس، تسنیم  -1

ایتنا، تلنا، ، Ict press  ،,Citna Ictnaسایت های خبری : آی تی ایران، فارنت، -2

itanalyze  ،...موبنا و 

آسیا، شرق، ایران، کسب وکار، فرصت  دنیای اقتصاد،روزنامه ها: ابرار اقتصادی، -3

 فناوران، عصر ارتباط، خراسان و ... تعادل ،اعتماد ، گسترش صمت،امروز،



 4برنامه امروز، شبکه  3شبکه های ملی صدا و سیمای جمهوری اسالمی : شبکه  -4

 و جهان 1332تهران برنامه مرورگر برنامه بیسیم، رادیو  ، شبکه نسیم20برنامه خبر 

 مجازی، رادیو اقتصاد برنامه روی خط بازار و تجارت الکترونیک و ...

 


