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اطالعات شرکت

شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا
(آسیا هایتک)

1699: شماره ثبت
10861819024: شناسه ملی شرکت

1388: تاریخ ثبت
26ساختمان مرکزی، طبقه سوم، واحد -تهران، شهرک فناوری اصفهان-بزرگراه اصفهان39اصفهان، کیلومتر : دفتر مرکزی
خدمات توسعه، مدیریت و انتقال فناوری: حوزه فعالیت

دکتر مجتبی فدائی: مدیر عامل
info@asiahitech.ir: ایمیل

02143859940: فکس
03195029940: تلفن

09301002290-2280-2270: همراه اداری
09120220856: همراه مدیر عامل

mailto:info@asiahitech.ir


معرفی واحدها

واحد ها

ترویج و آموزش فناوری

تجارت فناوری

کسب و کار دانش بنیان



معرفی واحدها



آخرین پروژه ها



1398بنگاه صنعتی در سال 10شناسایی تقاضا و انتقال فناوری به 

صنایع هدف پروژه های 
موفق تبادل فناوری 

شهرکهای صنعتی     
استان اصفهان

نساجی

الستیک و 
پلیمر

سرامیک

شیمیایی

ماشین 
سازی

فلزی



:برگزاری رویداد استارت آپی
شناسایی راهکارهای نوآورانه و فناورانه در صنعت نساجی

32شناسایی 
راهکار فناورانه و 

نوآورانه

تفاهم نامه 7عقد 
تبادل فناوری

قرارداد 3عقد 
انتقال فناوری



کارگزار تخصصی صنایع فلزی و معدنی؛
کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو

، مس کرمان، فوالد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان: ایجاد ارتباط و تعامل ستاد نانو با صنایع بزرگ فلزی کشور•
نیفوالد خراسان، فوالد ماهان اصفهان؛ و تعداد زیادی از شرکت های کوچک و متوسط حوزه صنایع فلزی و معد

تسهیل عقد تفاهم نامه همکاری تکنولوژیک بین ستاد نانو و شرکت فوالد مبارکه اصفهان•

ده ها طرح در دست اقدام رسوخ فناوری نانو در صنایع فلزی و معدنی•



کارگزار تخصصی حوزه خودرو؛
کارگروه صنعت و بازار ستاد نانو

...(نانو پوشش، آمیزه های پلیمری، فیلتر و)معرفی و تبادل فناوریهای پیشرفته موجود در حوزه خودرو •



توسعه محتوا و ترویج فناوری؛کارگزار 
ستاد نانوترویج و آموزش عمومی کارگروه 

(nano.ir)نانوفناوریتوسعهستادسایترسانیروزبهو*محتواتوسعه•

نانوفناوریتوسعهستاداجتماعیهایشبکهرسانیروزبهوتوسعه•

.ایرسانهفیدهایکلیهوپادکستگرافیک،موشنویدئو،تیزر،:شاملمحتواتولید*

نانوفناوریتوسعهویژهستاد:کارفرما•
کنونتا1391:اجراسال•
اجتماعیهایشبکهرسانه،توسعه:خدماتنوع•
معینیزهراداری،گلهسمیراحیدری،احمدرضا:پروژههمکاران•



فناوری نانو در شرکت فوالد مبارکه اصفهانرسوخ 

فوالدصنعتدرنانوفناوریحوزهدرپتنتتحلیل•

نانوفناوریباپسابتصفیهسیستمگیریبکارسنجیامکان•

نانوساختارفوالدهایتولیدسنجیامکان•

سایشوفشارتحتابزارهایوقطعاتدرمقاوموسختنانوپوششهایازاستفاده•

اصفهانمبارکهفوالدشرکت:کارفرما•

کنونتا1394:اجراسال•

فناوریتبادلمدیریتفناوری،توسعهتوسعه،وتحقیق:خدماتنوع•

یزدیثقفیمرتضیداری،گلهسمیراحیدری،احمدرضا:پروژههمکاران•

محصولتوسعه,سفارشیتوسعهوتحقیق,فناوریانتقال:بندیدسته•



مستعد دانش بنیانهای صنعتی و ثبت شرکت شناسایی 

ناش مساتعد داشناسایی و ثبت شرکت هاای پروژه •
طای 1398تاا 1395بنیان، بصورت پیوسته از سال 

قراردادهای سااالنه باا شارکت شاهرکهای صانعتی
.استان اصفهان به انجام رسیده است

دانششرکت40حداقل،آسیاهایتکسالهردر•
اناستدرموجودصنایعمیانازرامستعدبنیان

ازبنیاندانشتاییدیهایشانبرایوشناسایی،
علمیتمعاونبنیاندانششرکتهایارزیابیکارگروه

هپروژاینطی.نموداخذجمهوریریاستفناوریو
شرکت170مجموعا،1399سالاردیبهشتتا

.ستاشدهثبتوشناساییصنعتیبنیاندانش



برخی از مشتریان خدمات صنعتی ما



افتخارات

ایرانمرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی برتر 
"از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت"



افتخارات 

شرکت تحقیق و توسعه برتر استان اصفهان
1397در سال 

”از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت"


