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 مقدمه

با توجه به حرکت کشور به سوی کاهش وابستگی کشور به نفت، استفاده از انرژی های نو در دستور کارکشور 

کشتتور و واد اوهته قرار گرفته استتتا از ارورو با بررستتی  تتورف ه ررفته و نتو با توجه به  وقرتت جیرافتاری 

ستفاده از ارن تکووهوژی و ها، انرژی خورشتدی  یتررن ارن انرژی وجود، در دسترس باشد؛ ه ا برای تحقق ا

ستفاده در  شارر در  واطق  رب اهربور و را ا صارف عمو ی  انود تا تن برق ع شور برای   سبو در ک انرژی 

ستفاده در  اهوارههای خورشتدی و همچوتن  صرف در بخش های نظانتروگاه ها و ههپادها، توهتد  ی  انود ا

ارن  حصتتود در داخک کشتتور با فواوری به روز را توجته ه رر  تکود،  تواب تابش انری خورشتتتدی در نقا  

 ختلف جهاب  تیتر بوده و در کمربود خورشتدی ز تن بتشتررن  قدار را داراستا ارراب کشوری است که به 

 4.5 – 5.5روز آفتابی در بتش از دو ستتوآ آب و  توستتب تابش  300ا وجود گفته  تخصتتصتتاب ارن فن ب

کتلوواف ساعت بر  تر  ربع در روز رکی از کشورهای با هتانستک باال در ز توه انرژی خورشتدی  ررفی شده 

 استا 

 معرفی

ضرورف فواوری انرژیشرکت آتته سبو با درک  سرهسازاب انرژی  هاردار و  های تجدرده رر و نقش آب در تو

های خورشتتتدی با با  أ وررت انتقاد فواوری توهتد ستتلود ۱۳۸۹همه جانبه کشتتور، فراهتت خود را در ستتاد 

ها و بازده باال به داخک کشتتتور آ از نمود و  وفق به انجاآ ارن ا ر  هر گردرد که در ارن راستتتتا تأرتدره

رای ورود به بازار انرژی، فراهتت خود را در ساد های داخلی و خارجی دررافت نمودا در ادا ه  ستر بگواهتوا ه

گتری از دانش و خالقتت در کوار رسمتت بخشتدا در حاد حاضر با تکته بر سر اره انسانی خود و بهره ۱۳۹۶

های خورشتتتدی و با ناآ تجاری آستتا انرژی فراهتت ستتازی نتروگاهتجربه، در ز توه  شتتاوره، طراحی و هتاده

ستتازی برای هاری الزآ و فرهوگجموعه ستتاختن جهانی هاک استتت و ارجاد زررستتاختنماردا هدف ارن   ی

 .های خود قرار داده استرستدب به ارن هدف را سرهوحه فراهتت

 های موجود:تاییده

 تارتده آز ارشگاه  لی سودرای آ ررکا در ز توه ساخت سلود خورشتدی ستلتکونی با بازده باال -
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 ساخت سلود خورشتدی ستلتکونی با بازده باالگواهی ثبت اختراع با عوواب  -

 کره جووبی با طرح توهتد سلود خورشتدی BIXPO2017کسب  قاآ دوآ جشوواره  -

 های انجام شده و در دست اقدام:پروژه

 کتلوواف جدا از شبکه  رکو رشد دانشگاه ا اآ حستن)ع( تهراب 1نتروگاه خورشتدی  ا1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تصک به شبکه شهر قرکتلوواف  5نتروگاه خورشتدی  ا2
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 کتلوواف  تصک به شبکه شهر ری استاب تهراب 5نتروگاه خورشتدی  ا3

 

 

 کتلوواف  تصک به شبکه روستای  حمدآباد شهر گر سار استاب سمواب 5نتروگاه خورشتدی  ا4

 

 

در تتد اداراف دوهتی ورزشتتگاه  20کتلوواف  تصتتک به شتتبکه طرح تا تن  30نتروگاه خورشتتتدی  ا5

 نو تهراب شهدای شمتراب
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در تتتد اداراف دوهتی اداره  20کتلوواف  تصتتتک به شتتتبکه طرح تا تن  25نتروگاه خورشتتتتدی  ا6

 جهادکشاورزی شهرستاب بوشهر

 

 

جاآ  ا7 هاد ان ته ا داد  هروژه نتروگاه خانگی برای خانوارهای تحت هوشتتتش از طرف 80هتشتتتو کمت

 شهرستاب بشاگرد استاب هر وگاب

  گاواف در شهرستاب نطوو 10با ظرفتت  نتروگاه خورشتدی  تصک به شبکه ا8
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 خدمات قابل ارائه توسط شرکت:

 سازی(های خورشتدی ) شاوره، طراحی و هتادهنتروگاهارائه خد اف فوی و  هودسی در ز توه  -

 های دوهتی بر اساس  صوبه وزارف نترودر د برق  صرفی اداراف و ساختماب 20تا تن  -

های تبدرک انرژی شا ک طراحی  فهو ی های روز ستسترتوجه به فواوریبا خورشتدی  سوجی انرژیهتانستک -

 و  طاهراف اقتصادی

 تررن تلفافهای خورشتدی برای داشتن کرسازی و ارائه هتکربودی  واسب هانکانجاآ  طاهراف بهتوه -

 های برق خورشتدی  ستقک از شبکه در  قتاس کوچک و  توسبسازی ستسترطراحی و هتاده -

 های خورشتدیاهراف فوی و اقتصادی طرحانجاآ  ط -

 با ظرفتت  ختلف تصک به شبکه  ی خورشتدیهاطراحی و هتاده سازی نتروگاه -

 طراحی و اجرای تابلوهای حفاظتی نتروگاه های خورشتدی -

 تا تن تجهتواف خورشتدی نتروگاه های آنگررد و آفگررد -

 سازی نتروگاه(خورشتدی تا هتادهسازی زنجتره تا تن برق خورشتدی )از توهتد سلود هتاده -

 های خورشتدی با بازده باال سازی خب هارلوف توهتد سلودهتاده -

 های خورشتدی با بازده باالهتاده سازی خب توهتد  ورتی سلود -
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