خانه نـوآوری و فناوری
ایــران چـیــن
China Iran
House
of Innovation
& Technology

خانه نـوآوری و فناوری
ایــران چـیــن
خانــه نــوآوری و فنــاوری ایــران بــه عنــوان پایــگاه صادراتــی چیــن از ســال
 1394بــا هــدف توســعه صــادرات محصــوالت دانشبنیــان بــه کشــور چیــن
و همچنیــن توســعه همکاریهــای مشــترک علمــی و فنــاوری بیــن ایــران و
چیــن فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و خدمــات توســعه صــادرات محصــوالت
دانــش بنیــان در قالــب  5برنــد تخصصــی بــه شــرکتهای دانشبنیــان و
غیــر دانشبنیــان ارائــه میگــردد.

مرکز تجهیزات پزشکی
ایران چین

مرکز  R&Dایران چین
در حوزه تصفیه آب و پساب

مرکز فناوریهای پیشرفته
ایران چین در حوزه IT ،IOT ،AI
تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی

نمایشگاه دائمی
محصوالت دانشبنیان چین
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مرکز نانو ایران چین
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سکوی فروش و صادرات محصوالت دانش بنیان به کشور چین
سکوی صادرات محصوالت دانشبنیان به سایر کشورها
توسعه همکاری  R&Dو انتقال فناوری
تسهیلفرآیند ثبت اختراعات و اخذ مجوز و استاندارد محصوالت در
چین جهت صادرات محصوالت
برنامهریزی برای مالقاتهای هیئتهای علمی ،فناوری و تجاری
تسهیل تامین نیاز مواد و قطعات پژوهشگران و شرکتهای ایرانی
رصد و الگو گرفتن از مدلهای حمایتی در توسعه فناوری و تجاریسازی

دستاوردهای پایگاه صادراتی چین

مسابقات

جلسات B2B
آنالین

رویدادهای

Matchmaking
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تفاهمنامه و

قراردادهای

توافقنامهها

تجاری
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قراردادهای موفق صادراتی

شرکت توسعه افق نانوفناوری توانا
 قرارداد نمایندگی فروش تجهیزات آموزشی

شرکت فناوران نانو مقیاس
 قرارداد نمایندگی فروش  5دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف
 فروش  2دستگاه آزمایشگاهی تولید نانو الیاف
 فروش  1دستگاه پایلوت تولید نانو الیاف

去除饮用水中的重金
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、近年来，随着含大量金属污染物的废水排放
蓄水层的高消耗和地
、低等问题日益突出，饮用水中镉
、铬
、铜
、镍
、铅
锌等重金属元素的
。上升
根据空化这一自然现象，PNF公司研发出纳米空化反应器，可实现
。高级氧化
通过选用具有更高吸附力和更低化学消耗的合适吸附
。去除氧化金属
根据污染物数量和类别差异，PNF公司也可采用电渗析系统去除选
。属离子
、低成本
。高效率是该技术的显著优势

8

شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر
 قرارداد فروش یک دستگاه آزمایشگاهی انفجار

الکتریکی سیم

 قرارداد فروش دو دستگاه پایلوت تصفیه آب

4
特征

重金属去除系统

شرکت آتیه پردازان شریف
 قــرارداد فــروش دســتگاه شــبیه ســاز
عمــل جراحــی چشــم

شرکت سوین پالسما
 فروش  1دستگاه  PVDجهت تولید
نانوپوششها

شرکت مافوق صوت
 قرارداد فروش یک دستگاه التراسونیک

شرکت اکسیر نانو سینا
 قرارداد فروش نانوکورکومین

شرکت پارساپلیمر شریف
 قرارداد فروش  5تن کامپاند پلیمری

شرکت رنگین نانوساختار
 قرارداد فروش نانومواد جهت تولید
رنگ آنتی باکتریال و ضدخوردگی
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خدمات خانه نوآوری و فناوری ایران چین
 .1ترجمهکاتالوگ محصوالت شرکتها به زبان چینی
 .2ترجمه فایل ارائه محصول شرکتها به زبان چینی
 .3ترجمه وبسایت شرکتها به زبان چینی
 .4ترجمه اقالم تبلیغاتی مانند بروشور ،استند ،فیلم معرفی محصول
و ...به زبان چینی
 .5معرفی محصوالت شرکتها دروبسایت و شبکههای اجتماعی به
زبان چینی
 .6مترجم همزمان جهت برگزاری جلسات بازاریابی و مذاکرات فنی،
نشستهای تجاری ،جلسات و مذاکرات  B2Bآنالین
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بازاریابی تخصصی و
معرفی شرکای تجاری و
سرمایه گذار

14

ارائه خدمات پس از
فروش و گارانتی

19

اعطای مجوزدرج اطالعات
پایگاه صادراتی چین به عنوان
دفترنمایندگیشرکتها

24

نقل و انتقال ارز به
کشور چین و بالعکس

29
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ثبت پتنت درکشور چین
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امکان سنجی ورود
محصول به بازار چین

بازاریابی عمومی
محصوالت درکشور چین
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مطالعات بازار تخصصی
و تحقیقات بازار

رصد بازار و آنالیز قیمت
اولیه محصوالت مشابه
درکشور چین
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پذیرش نمونه محصوالت
شرکتها در نمایشگاه
دائمی محصوالت

مدیریت و پیگیری فرآیند
گمرکی ،واردات و صادرات
کاال بهکشورچین

مدیریت و پیگیری
فرآیند نقل و انتقال کاال
به کشور چین

استخدام کارمند محلی تمام
وقت جهت پیگیری امور
نمایندگی شرکتها درچین
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برگزاری
نشستهای B2B
آنالین و آفالین

استفاده شرکتها از
فضای اداری مشترک جهت
دفترنمایندگی

دریافتسفارشخرید،تامین
مواد و قطعات مورد نیاز
شرکتها و ارسال به ایران
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تنظیم قرارداد همکاری
بین پایگاه صادراتی چین و
شرکتها

اخذ گواهینامهها و
استاندارهای محصوالت
به کشور چین

تنظیم قرارداهای عدم افشا
 ،NDAتفاهم نامه ،MOU
قراردادContract
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پیگیری دعوی حقوقی
قراردادها

تنظیم برنامه صادراتی
()Export plan

به کشور چین
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بررسیصحتاطالعات
فروشنده یا مشتری ،بازرسی
ازمحل شرکت تامینکننده
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تبادل علمی و پژوهشی
مراکز و دانشگاههای
ایران و چین
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حل چالشهای مراکز
علمی و صنعتی چین و
 R&Dدر ایران

قیمتگذاری

28

ثبت شرکت و برند
درکشور چین

33

خدمات مشاوره

تامین مواد و قطعات و تجهیزات شرکتها
 جســتجوی تامیــن کننــدگان و ارائــه لیســت تولید کننــدگان به همــراه مشــخصات فنی و
قیمــت کاال جهت ســهولت انتخــاب خریــداران ایرانی
 مذاکــره بــا تولیــد کننــدگان و فروشــندگان از جانــب شــرکتهای ایرانی(مــواد اولیــه،
ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتــی)
 حضور در نمایشگاه ها و جمع آوری اطالعات مورد نیاز شرکتهای ایرانی
 امــکان تامیــن مــواد اولیــه ،تجهیــزات و نمونــه از دیگــر نقــاط دنیــا از طریــق دفاتــر فعــال
در کشــور چیــن
 بازرسی از فضای شرکت و کارخانه تولید کننده
 ارزیابی شرکتهای حاضر در سایت های فروش آنالین
 کنتــرل کیفــی محصــوالت در کشــور چیــن بــر اســاس فرآیندهــای تعریــف شــده
شــرکتهای خریــدار ایرانــی
 بازرســی نهایــی محمولــه و شــرایط حمــل و نقــل کاالهایــی بــا شــرایط حمــل خــاص قبــل
از بســته بنــدی صادراتی
 امــکان ارائــه فضــای اداری اشــتراکی و اســتخدام نیــروی بومــی بــرای انجــام امــور تامیــن
کاالی شــرکتهای ایرانــی
 امکان تامین کاال به عنوان نماینده شرکت
 امــکان اســتفاده از اطالعــات خانــه نــوآوری و فنــاوری ایــران چیــن جهت انجــام امــور اداری
در کشــور چین
 تســهیلفرآینــد ارتبــاط بــا مراکــز دولتــی و ســازمان هــای پیشــرفته علمــی مرتبــط بــه
حــوزه فعالیــت شــرکتهای ایرانــی
 امــکان معرفــی شــرکتهای مختلــف چینــی دارای پتانســیل همــکاری فناورانــه بــه
شــرکتهای ایرانــی
 کمک به شرکتهای ایرانی جهت رصد فناورانه محصوالتشان در کشور چین
 هماهنگی برگزاری جلسات آنالین با محوریت انتقال فناوری
تسهیلفرآیند اخذ نمایندگی محصوالت چینی
 هماهنگــی امــور حمــل و نقــل در کشــور چیــن و ارســال بــه ایــران (تحویــل
گرفتــن کاال درب کارخانــه ،جابجایــی کاال بــه بنــادر)
 امــکان ارســال نمونــه (خریــد و حمــل یــک یــا چنــد نمونــه از شــرکتهای
مختلــف جهــت ارزیابــی شــرکتهای ایرانــی)
 ارائه خدمات ترخیص کاال از گمرکات کشور
 مشاوره تخصصی در امور گمرکی و ثبت سفارش
 امکان نقل و انتقال مالی توسط دفاتر مستقر در چین و دریافت وجه
در کشور ایران
 امکان دریافت تنخواه از شرکتهای ایرانی برای ارائه خدمات خرد و
متوسط و فعالیتهای آنی
 امکان واریز وجه با مشخصات حساب بانکی چینی
 امکان پرداخت مبالغ بزرگ در چند مرحله در قالب قراردادهای مشخص
 کمک به حل اختالفهای تجاری و حقوقی طرفین
 امکان دریافت مشاوره حقوقی از حقوقدانان بومی
 امکان امضا قرارداد و تفاهمنامه به نمایندگی از شرکتهای ایرانی با
طرف قرارداد چینی
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کتاب محصوالت صادراتی خانه نوآوری و فناوری ایران چین
اولیــن نســخه از کتــاب محصــوالت صادراتــی پایــگاه صادراتــی چیــن ،بــا هــدف معرفــی فناوریهــا و محصــوالت دانشبنیــان
ایرانــی در بــازار چین منتشــر شــد.
در ایــن کتــاب 38 ،شــرکت ایرانــی در  7حــوزه از جملــه فنــاوری نانــو ،تجهیــزات پزشــکی و دارو و گیاهــان دارویــی ،فنــاوری
اطالعــات  ،ITهــوش مصنوعــی  ،AIماشــین آالت صنعتــی .تجهیــزات آزمایشــگاهی ،تصفیــه آب و فاضــاب ،رنــگ و پوشــش
جهــت صــادرات بــه کشــور چیــن پرداختــه شــده اســت ،کــه بــا ورود محصــوالت شــرکتهای جدیــد بــه ایــن کتــاب ایــن
حوزههــا قابــل افزایــش اســت.
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شرکتها و مراکزی که از خدمات ما استفاده نموده و همکاری دارند
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بازدید مدیران و هیئتهای علمی و فناوری

خانه نوآوری و فناوری ایران چین به روایت تصویر

Silk Road In The Past
High Tech Road In The Future
回顾过去，丝绸之路贯通中西
放眼未来，高科技之路大放异彩
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CIBEC 中国伊朗生物医学工程中心

Water Clinic 水诊所
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CHIHC 中国伊朗高科技中心

