
            

 

 

 

 شرکت پاک نیرو سوالر

 

 مقدمه :

مجموعه پاک نیرو سوالر بر این باور است که استفاده از انرژی پاک خورشید به عنوان منبع اصلی انرژی های 

تجدید پذیر در دنیا می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش آلودگی  های زیست  محیطی و حفظ منابع طبیعی به 

 عنوان امانت نسل های آینده باشد .  

سوالر مبنی بر تالش  نظر به رسالت شرکت پاک نیرو

برای استفاده هر چه بیشتر از انرژی خورشیدی و با 

توجه به پتانسیل های موجود در کشور ،  استراتژی 

های اجرایی این شرکت در دو زمینه زیر تعریف 

 شده است :

 

 

 

 توسعه طراحی، نصب و راه اندازی سامانه های خورشیدی بر اساس استاندارد های بین المللی  (1

 توسعه خدمات مهندسی ، نگهداری و تعمیرات سامانه های خورشیدی بر اساس استاندارد های بین المللی  (2

 

 



            

 

 خدمات فنی مهندسی 

 
 مشاوره و مدیریت اجرایی پروژه های سامانه های فتو ولتائیک 

 طراحی سامانه های فتو ولتائیک 

  سامانه های فتو ولتائیکاجرای کامل پروژه های 

 

 ( مطالعات امکان سنجیFS) ولتائیکو اتصال به شبکه سامانه های فتو 

 

 ( تدوین و اجرای برنامه نگهداری و تعمیراتPM & CM سامانه )

 های فتوولتائیک مطابق با استانداردهای بین المللی

 

 

  پنل های فتوولتائیک  استاندارد و  عیب یابی انجام  تست های 

        

 

 

 

 



  

 

 سوابق اجرایی 

 
 مشاوره و مدیریت اجرایی نیروگاه های فتو ولتائیک 

 

  جندق -کیلو واتی111نیروگاه 

( ، اولین سامانه فتو JAN1) 0کیلو واتی جندق  011نیروگاه 

ولتائیک نصب شده در محدوده شهرستان جندق استان اصفهان 

 می باشد.

 

 

  اصفهان -واتیکیلو 111نیروگاه 

(، اولین سامانه فتو ولتائیک ESF1) 0کیلو واتی اصفهان 011نیروگاه 

نصب شده در محدوده شهر اصفهان بوده که به صورت کوبشی 

 اجرا شده است.

 

 

 ولتائیکمطالعات امکان سنجی و طراحی نیروگاه های فتو 

 

  بختیاری(مگاواتی یان چشمه )چهار محال  01مطالعات امکان سنجی نیروگاه 

  (شهرستان نایین استان اصفهان) پودر انارکمگاواتی  یکمطالعات امکان سنجی نیروگاه 

  کیلووات منطقه کلمنجان )شهرستان اصفهان( 111طراحی نیروگاه 

  کیلووات منطقه کوهپایه )شهرستان اصفهان( 111طراحی نیروگاه 



 

 

  به صورت  اجرای سامانه های فتو ولتائیکEPC 

 
  2کیلو واتی اصفهان 01نیروگاه (ESF2) 

 

(، اولین سامانه فتو ESF2) 2کیلو واتی اصفهان 01نیروگاه 

ولتائیک نصب شده در محدوده شهرستان سجزی استان اصفهان 

 می باشد.

 

 

    

 در استان  محدود به انشعاب  سقفینیروگاه  چندین

 اصفهان
 

 

 

 

 

 

 

 

                  



   

 

 

  تعمیرات و نگهداری(PM & CM & EM ) سامانه های فتو ولتائیکو تست 

 
 شهرداری اصفهان شهرستان در واقع کیلوواتی 111نیروگاه 

 آباد حبیب

 نوروزی آقای نائین، شهر در واقع کیلوواتی111 نیروگاه 

 متولیان آقای ، نائین درشهر واقع کیلوواتی111 نیروگاه 

 حسینی آقای اصفهان، شهرستان واقع کیلوواتی 111نیروگاه 

 محمدی آقای نائین، شهر در واقع کیلوواتی111 نیروگاه 

 هنردار آقای ، درشهرکاشان واقع کیلوواتی111 نیروگاه 

 کلیشاد شهرداری اصفهان شهرستان واقع کیلوواتی 21نیروگاه 

 استان برق توزیع شرکت درسقف واقع کیلوواتی21 نیروگاه 

 اصفهان

 اصفهان شهرستان برق توزیع شرکت درسقف واقع کیلوواتی11 نیروگاه  

 شفیعی آقای ، زواره درشهرستان واقع کیلوواتی111 نیروگاه  

 سعیدی آقای ، شهر درخمینی واقع کیلوواتی 11 نیروگاه  

 جندق در واقع کیلوواتی111 نیروگاه 

 اصفهان دشت دربختیار برق و آب  صنعت دانشگاه  کیلوواتی111 نیروگاه  

 بهاران کیلوواتی  21 سقفی نیروگاه    

 حسامی آقای کاشان، درشهرستان واقع کیلوواتی111 نیروگاه 

 بخش احسان آقای نایین، درشهرستان واقع کیلوواتی 21 نیروگاه 

 قاسمی آقای زفره، درشهرستان واقع کیلوواتی 01 نیروگاه  

 ناظمی حیدر آقای ،1کلمنجان کیلوواتی 21 نیروگاه 

 ناظمی محمدعلی آقای ،2کلمنجان کیلوواتی 21 نیروگاه 

 منصوری آقای جی، صنعتی منطقه در واقع کیلوواتی 111 نیروگاه 

 اصفهان غرب شمال برق امور درسقف واقع کیلوواتی 1 نیروگاه 

 



 

 

 

 آموزشی فعالیت های پژوهشی و 

 
  کتاب فارسی در زمینه تست و تعمیرات حامی مالی چاپ اولین

اصول عیب یابی و "سامانه های فتوولتائیک با عنوان 

 "ماژول های فتوولتائیک بازرسی

 

 

 

  آشنایی با سامانه های "برگزاری دوره آموزشی

 دانشگاه آب و برق اصفهاندر محل  "فتوولتائیک

 

  عیوب رایج در آشنایی با "برگزاری دوره آموزشی

توزیع برق شهرستان در محل  "سامانه های فتوولتائیک

 نایین

 

 

  محل شرکت توزیع در   "فتوولتائیک های نیروگاه یابی عیب اصول عملکرد، طراحی، تست و "دوره آموزشی

  استان کرمان

 

 

 

 

 

 


