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خانه نـوآوری و فناوری
ایــران چـیــن  



ــال  ــن از س ــی چی ــگاه صادرات ــوان پای ــه عن ــران ب ــاوری ای ــوآوری و فن ــه ن خان
1394 بــا هــدف توســعه صــادرات محصــوالت دانش بنیــان بــه کشــور چیــن 
و همچنیــن توســعه همکاری هــای مشــترک علمــی و فنــاوری بیــن ایــران و 
چیــن فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و خدمــات توســعه صــادرات محصــوالت 
دانــش بنیــان در قالــب 5 برنــد تخصصــی بــه شــرکت های دانش بنیــان و 

ــردد. ــه می گ ــان ارائ ــر دانش بنی غی
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خانه نـوآوری و فناوری
ایــران چـیــن  

مرکز نانو ایران چین  نمایشگاه دائمی
 محصوالت دانش بنیان چین

مرکز تجهیزات پزشکی 
ایران چین

مرکز R&D ایران چین 
در حوزه تصفیه آب و پساب

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



سکوی فروش و صادرات محصوالت دانش بنیان به کشور چین 

سکوی صادرات محصوالت دانش بنیان  به سایر کشورها 

توسعه همکاری R&D  و انتقال فناوری

 تسهیل  فرآیند  ثبت اختراعات و اخذ مجوز و استاندارد محصوالت در 
چین جهت صادرات محصوالت

برنامه ریزی برای مالقات های هیئت های علمی، فناوری و تجاری 

تسهیل تامین نیاز مواد و قطعات پژوهشگران و شرکت های ایرانی 

رصد و الگو گرفتن از مدل های حمایتی در توسعه فناوری و تجاری سازی 
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قراردادهای موفق صادراتی 

شرکت توسعه افق نانوفناوری توانا

 قرارداد نمایندگی فروش تجهیزات آموزشی

شرکت فناوران نانو مقیاس

 قرارداد نمایندگی فروش 5 دستگاه صنعتی تولید نانوالیاف
 فروش 2 دستگاه آزمایشگاهی تولید نانو الیاف

 فروش 1 دستگاه پایلوت تولید نانو الیاف

شرکت پیام آوران نانوفناوری فردانگر

 قرارداد فروش یک دستگاه آزمایشگاهی انفجار 
الکتریکی سیم

 قرارداد فروش دو دستگاه پایلوت تصفیه آب

去除饮用水中的重金属
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下水位降
低等问题日益突出，饮用水中镉、铬、铜、镍、铅、锌等重金属元素的含量不断
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，可实现重金属的
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剂，可轻松
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择性重金
属离子。
低成本、高效率是该技术的显著优势。

特征
 物理性质稳定
 运营成本低
 高效
 水漏损少

重金属去除系统 
(镉、铬、铜、镍、铅、
锌）
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شرکت سوین پالسما

 فروش 1 دستگاه PVD  جهت تولید 
نانوپوشش ها 

شرکت رنگین نانوساختار

 قرارداد فروش نانومواد جهت تولید 
رنگ آنتی باکتریال و ضدخوردگی

شرکت مافوق صوت

 قرارداد فروش یک دستگاه التراسونیک

شرکت پارساپلیمر شریف

 قرارداد فروش 5 تن کامپاند پلیمری

شرکت اکسیر نانو سینا

 قرارداد فروش نانوکورکومین

شرکت آتیه پردازان شریف 

 قــرارداد فــروش دســتگاه شــبیه ســاز 
عمــل جراحــی چشــم



خدمات خانه نوآوری و فناوری ایران چین

1. ترجمه کاتالوگ محصوالت شرکت ها به زبان چینی
2. ترجمه فایل ارائه محصول شرکت ها به زبان چینی

3. ترجمه وبسایت شرکت ها به زبان چینی
4. ترجمه اقالم تبلیغاتی مانند بروشور، استند، فیلم معرفی محصول 

و... به زبان چینی
5. معرفی محصوالت شرکت ها در وب سایت و شبکه های اجتماعی به 

زبان چینی
6. مترجم همزمان جهت برگزاری جلسات بازاریابی و مذاکرات فنی،  

نشست های تجاری، جلسات و مذاکرات B2B آنالین
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امکان سنجی ورود 
محصول به بازار چین
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بازاریابی عمومی 
محصوالت در کشور چین
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بازاریابی تخصصی و
 معرفی شرکای تجاری و 

سرمایه گذار
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برگزاری
B2B نشست های

 آنالین و آفالین

15

پذیرش نمونه محصوالت 
شرکت ها در نمایشگاه 

دائمی محصوالت
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مدیریت و پیگیری فرآیند 
گمرکی، واردات و صادرات

 کاال به کشور چین
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 مدیریت و پیگیری
 فرآیند نقل و انتقال کاال

به کشور چین
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استخدام کارمند محلی تمام 
وقت جهت پیگیری امور 
نمایندگی شرکت ها در چین
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اعطای مجوز درج اطالعات 
پایگاه صادراتی چین به عنوان 

دفتر نمایندگی شرکت ها 
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 استفاده شرکت ها از
فضای اداری مشترک جهت 

دفتر نمایندگی
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نقل و انتقال ارز به 
کشور چین و بالعکس

31

تبادل علمی و پژوهشی 
 مراکز و دانشگاه های

 ایران و چین
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خدمات مشاوره
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مطالعات بازار تخصصی 
و تحقیقات بازار
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رصد بازار و آنالیز قیمت 
اولیه محصوالت مشابه

 در کشور چین
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تنظیم برنامه صادراتی  
)Export plan(

 به کشور چین
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ارائه خدمات پس از
 فروش و گارانتی
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دریافت سفارش خرید، تامین 
 مواد و قطعات مورد نیاز

     شرکت ها و ارسال به ایران
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 بررسی صحت اطالعات
  فروشنده یا مشتری،  بازرسی 
        از محل شرکت تامین کننده
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قیمت گذاری
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شرکت ها
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Contract قرارداد

28
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تامین مواد و قطعات و تجهیزات شرکت ها
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 جســتجوی تامیــن کننــدگان و ارائــه لیســت تولید کننــدگان به همــراه مشــخصات فنی و 
قیمــت کاال جهت ســهولت انتخــاب خریــداران ایرانی 

ــه،  ــواد اولی ــرکت های ایرانی)م ــب  ش ــندگان از جان ــدگان و فروش ــد کنن ــا تولی ــره ب  مذاک
ــی(  ــزات صنعت ــین آالت و تجهی ماش

 حضور در نمایشگاه ها و جمع آوری اطالعات  مورد نیاز  شرکت های 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  شرکت های حاضر در سایت های فروش آنالین 

بــر اســاس  فرآیندهــای تعریــف شــده    کنتــرل کیفــی محصــوالت در کشــور چیــن 
ایرانــی  خریــدار  شــرکت های 

 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  شــرکت های ایرانــی 

 امکان تامین کاال به عنوان نماینده شرکت
 امــکان اســتفاده از اطالعــات خانــه نــوآوری و فنــاوری ایــران چیــن جهت انجــام امــور اداری 

ــور چین  در کش

ــه  ــط ب ــی مرتب ــرفته علم ــای پیش ــازمان ه ــی و س ــز دولت ــا مراک ــاط ب ــد ارتب ــهیل  فرآین  تس
ــی  ــرکت های ایران ــت  ش ــوزه فعالی ح

 امــکان معرفــی شــرکت های مختلــف چینــی دارای پتانســیل همــکاری فناورانــه بــه  
ایرانــی  شــرکت های 

 کمک به شرکت های ایرانی جهت رصد فناورانه محصوالتشان در کشور چین 
 هماهنگی برگزاری جلسات آنالین با محوریت انتقال فناوری 

 تسهیل  فرآیند 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  شــرکت های 
مختلــف جهــت ارزیابــی  شــرکت های 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  شرکت های 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 قرارداد های مشخص 

 کمک به حل اختالف های تجاری و حقوقی طرفین 
  امکان دریافت مشاوره حقوقی از حقوقدانان بومی 

  امکان امضا قرارداد و تفاهم نامه به نمایندگی از  شرکت های 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 فناوری هــا و محصــوالت دانش بنیــان 
ایرانــی در بــازار چین منتشــر شــد. 

ــاوری  ــی،  فن ــان داروی ــکی و دارو و گیاه ــزات پزش ــو، تجهی ــاوری نان ــه فن ــوزه از جمل ــی در 7 ح ــرکت ایران ــاب، 38 ش ــن کت در ای
اطالعــات IT، هــوش مصنوعــی AI، ماشــین آالت صنعتــی. تجهیــزات آزمایشــگاهی، تصفیــه آب و فاضــالب، رنــگ و پوشــش 
ــن  ــاب ای ــن کت ــه ای ــد ب ــرکت های جدی ــوالت ش ــا ورود محص ــه ب ــت، ک ــده اس ــه ش ــن پرداخت ــور چی ــه کش ــادرات ب ــت ص جه

ــت. ــش اس ــل افزای ــا قاب حوزه ه
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شرکت ها و مراکزی که از خدمات ما استفاده نموده و همکاری دارند 

 



بازدید مدیران و هیئت های علمی و فناوری



خانه نوآوری و فناوری ایران چین به روایت تصویر
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(IP protec�on, customs procedure, logis�cs and a�orney) 

B2B matchmaking events 
and exhibi�ons

展厅&协同办公空间

翻译服务

技术及商务谈判 对接会及展会

营销服务

咨询服务（知识产权保护，海关手续，物流，法律等）
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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

Silk Road In The Past
High Tech Road In The Future
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info@chihc.ir
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