 بهـره وری و صـرفـه جـویــی انـرژی،یــــازدهــمـیــــن نمــایشــگـاه بـیـن الـمـللــی انـرژی هـای تجدیدپذیــر
Company Name

ariosunshade

Arvin Sun Desert

ati niroo pak gostar

Azarbaijan Power Engineering
Consultants

Hall
No

35

35

35

35

Booth
No

Field of Activity

131

Engineering, Procurement, Construction, Installation, Finance.
Renewable Energies. Solar Energy. Photovoltaics. Solar Thermal.
Condensing Boiler. Energy Audit.

177

Solar power equipment importer EPC solar power plants under the
license of Trunsun Solar

Company Name

NoAvaran Arman Pouya co

noursun energy aria

Pars baspar Tajhiz

170

engineering,procurement and constraction in solarplants

109

Study, research, design and supervision and inspection in : Electric
power and energy including Fossil Fuel and Renewable energy (
Wind, Solar, Biomass and Geothermal ), Transmission Lines, HV/LV
Substations, Distribution network, Power Plants, Metro and Urban

Parsian Tarash Sanat (PTS)

Hall
No

35

35

35

35

شماره

شماره

غرفه

سالن

بازرگانی

100

158

Designing and implementation of consulting and supplying equipment
in the field of construction and maintenance of solar power plantenergy audit and carrying out preliminary technical and economic
studies

پیمانکاری و مشاوره نیروگاه های خورشیدی

108

Consulting, design, construction, installation and operation of
prefabricated systems. Human, hospital and industrial wastewater
treatment (IDEA)

شرکت فنی مهندسی و مشاوره تخصصی انرژی های تجدید پذیر

133

Engineering, Production and execution of earthing system - Lightning
Protection - Surge Protection – Exothermic Welding

Booth
No

Field of Activity

زمینه فعالیت

133

supply of equipment for electrical ,oil ,gas, petrochemical ,steel and
cement industries, execution of industrial projects and consulting
,training and research in electrical , retailing and Energy trading

طراحی و احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با فناوری ردیاب خورشیدی سمانیر

شماره

شماره

غرفه

سالن

Solar panels, Solar Integration Projects and The Construction of
Large Solar Power Plants

107

35

Systra Solar

سبز انرژی مهر آفرین

)تولید انواع سیم و کابلهای تخصصی تولید کابلهای سوالر (فتوولتائیک

152

35

الکتروسیم هدایت

سراج انرژی نیرو

 ساخت و تولید انواع کنتورهای دیجیتال پیشرفته و هوشمند برق، طراحی

134

35

نام شرکت

زمینه فعالیت

35

سایان اوج پارس

111

35

114

35

نام شرکت

الکترونیک افزارآزما
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

112

35

)سما نیرو البرز ( سمانیر

نماینده بخش خصوصی تجدیدپذیر در ایران

183

35

133

35

سندیکای صنعت برق ایران

انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران

188

35

انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران

188

35

انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران

)(اتاق بازرگانی

تشکل صنفی فعال در حوزه برق و انرژی کشور به عنوان برترین تشکل اقتصادی عضو

Bejin profill

35

119

light structure for buildings and solar power

Parto Aftab Kavir

35

135

Production of the mounting system

Electronic Afzar Azma

35

134

Deign and Manufacturer of Advanced Digital and Smart Electricity
Meters

Parto Energy

35

148

Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Solar Farms and
Power Plants. Study New Technologies and Defining Local
Sustainability.

تولید انواع پنل خورشیدی

110

35

سوالر صنعت فیروزه

ELECTROSIM HEDAYAT

35

152

producer of special cables solar cable for photovoltaic systems

Parto Sanat

35

133

Manufacturer of “Frequency converter” and Inverter

سیستم های انرژی های تجدید پذیر آبگرمکن خورشیدی

124

35

سوالرکار مهر

 پژوهشی و تحقیقاتی، آموزشی،علمی

188

35

Energy Management Association
of Iran

35

188

Scientific, Educational, R&D

Partosystem

35

106

Wind resource assessment

انرژی های خورشیدی

156

35

سوالرگسترالبرز

انجمن انرژی

188

35

انجمن علمی انرژی ایران

Fotrousi Research Center

35

133

design and development of electronic power equipment and
related technologies

pima omran niroo engineering

35

182

تولید انواع سیم و کابل

139

35

سیم و کابل مشهد

توسعه صنعت انرژی بادی

188

35

انجمن علمی انرژی بادی ایران

golnoor

35

164

Isfahan Province, Isfahan, Saadat Abad, Saadat Abad,, N Sheikh
Sadogh St

qeshmvoltage

35

134

 تامین تجهیزات و نصب نیروگاه خورشیدی،طراحی

150

35

شیدسان

مشاوره-پژوهشی-علمی

188

35

انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

129

Renewable Energy - Designing, Fabrication, and Erection of Floating
Drum Turbine for Distributed Generation of Hydroelectricity

Rahdaran Imen Naghshe Jahan

144

35

ایران ترانسفو

Solar equipment supplier - Consultancy & design and
implementation of solar power plants

Renewable Energy and Energy
Efficiency Organization
(SATBA)

35

170

35

آتی نیرو پاک گستر

Sabz Energy

35

177

35

آروین خورشید کویر

131

35

آریو سان شید

154

35*

آینده سازان سیاره سبز

133

35

برق و الکترونیک پرتو صنعت

108

35

پارس بسپار تجهیز

133

35

پارسیان تراش صنعت

تولید سازه های نگهدارنده ی سامانه های خورشیدی

135

35

پرتو آفتاب کویر

دکل های بادسنجی

106

35

پرتوسیستم

119

35

پروفیل سبک بیجین

133

35

تابش تابلو شرق

179

35

تام انرژی سپنتا

182

35

تامین انرژی برق ایرانیان تابان

129

35

توسعه انرژی سبزفام

اتاق بازرگانی ایران و همچنین در جایگاه تشکل صادراتی نمونه کشور برای چهار سال
 با شناخت نیازها و،) به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت برق1393  تا1390 ( متوالی

Green Energy Development
Company

Green Planet Future Formers Co.

Iran Association of Energy Service
Companies (ESCOIRAN)

Iran Electrical Industry Syndicate

35

35

125

35*

35

35

154

188

133

Energy Services, Energy Management, Energy Saving, Energy
Optimization
Iran Electrical Industry Syndicate (IEIS) a business membership
organization founded in the year 2000, with over 536 active
members active in various aspects of Electrical Industry including:

192

Solar Mounting Structures (Racks)

UPS_GEL BATTERY تولید کننده انواع باتری های صنعتی و مخابراتی و ژل

127

35

صنعت رایان پارس

111

Sahel Ettehad (SEMCOPLAST)

35

137

35

166

IRAN RENEWABLE ENERGY
ASSOCIATION

35

183

Representative of the Renewable Private Sector in Iran

Sama Niroo Alborz (SAMANIR)

35

112

Iran Renewable Energy Association

35

188

Iran Renewable Energy Association

SAMAN MOHIT AZMA

35

128

144

Iran Transfo Group consists of 14 subsidiary companies including
power transformers, shunt reactors and series, special transformer
transformers, traction transformers,

35

Renewable Energy and Energy Efficiency

 مطالعه بومی سازی فناوری های نوین و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار- .خورشیدی

148

35

طرح و توسعه پرتو انرژی ایرانیان

Solar EPC

ارائه راه حل های جامع در زمینه انرژی

102

35

فنی و مهندسی کرمان نماد نیرو

166

35

قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

_ طراحی و ساخت انواع قالب های بدنه خودرو _طراحی و ساخت ماشین های فرزCNC و

Saipa Heavy Dies
Manufacturing Corporation

SANAT RAYAN PARS

35

127

production plastic panton for solar module

ماشین های مخصوص _تولید قطعات پرسی بدنه خودرو _طراحی و ساخت انواع
فیکسچرهای کنترلی

Manufacturing all sorts of cast iron single step & progressive dies ,
Fabrication of CNC milling machine. Also designing and producing a
wide range of special tools , Producing part with hydraulic &
mechanical presses in wide range up to G1 dies , Designing ,
manufacturing all types of panel gauge , checking fixtures & jigs.
Designing and Installing Solar Photovoltaic Power Plants Using
SAMANIR Solar Tracker

تولید انواع سیم و کابل برق

146

35

کابل سپهر البرز

 مولدهای دیزلی و گازسوز-انرژی های تجدیدپذیر

123

35

کومین زاد یدک

Engineering, procurement & Construction of Solar Power Plant

صنعت برق و روشنایی و انرژی های خورشیدی

164

35

گلنور

ups - battery - agm - gel

خدمات مهندسی اجرا پروژه های نیروگاههای خورشیدی

نصب و اجرای سیستم های خورشیدی، طراحی،اموزش

133

35

لیدوماپارس پارت

184.1

35

مان نیک طراحان سروش

168

35

مدیریت پروژه نیروگاههای سوالر

 نیروگاه های خورشیدیEPC وارد کننده ی تجهیزات نیروگاه های خورشیدی
Trunsun Solar تحت لیسانس شرکت
مهندسی و ساخت و،سیستم های برق خورشیدی و سیستم های آبگرم خورشیدی
ممیزی انرژی، دیک های چگالشی،نصب و اجرا و تامین مالی
 مشاوره و طراحی و اجرای نیروگاه های-تامین کننده تجهیزات خورشیدی
خورشیدی

تولیدکننده "کنترل دور موتور" و اینورتر
 نصب و بهره برداری سیستمهای پیش ساخته تصفیه، ساخت، طراحی،مشاوره
IDEA  بیمارستانی و صنعتی،فاضالب(پکیج) انسانی
 حفاظت در برابر صاعقه و، تولید تجهیزات و مجری سیستم های ارتینگ،طراحی
 جوش های احتراقی،سرج

تولید انواع محصوالت خورشیدی
35

188

Scientific-Research-Consultation

Sayan Owj Pars

35

100

commercial

 اجرای انواع پروژه های خورشیدی خدمات طراحی و مهندسی سیستم های سوالر-

35

35

188

Development of wind energy industry

sepehr alborz cable

SerajEnergy

35

35

146

114

wire & cable

141

EPC

Renewable Energy adviser

Sheedsun

35

150

Solar System EPC service

Kominzad Yadak

35

123

Renewable Energy, Diesel & Gas Generators. sales and after sales
service of power solution in the fields of Diesel & Gas generators
and Renewable energies filed.

lidopars

35

133

solar

Solar Gostar Alborz

35

156

Photo voltaic systems

Mahan Energy Co.

35

160

Engineering, Procurement and Construction of solar power plants

solar sanat firouzeh

35

110

Solar Panel Production

 برای کنترل وMPNS حوزه انرژی های تجدید پذیر جهت طراحی و ساخت اپلیکیشن
مدیریت نیروگاه های خورشیدی
 تولید تجهیزات الکترونیک قدرت و تکنولوژی های وابسته، طراحی،تحقیقات
 نگهداری و بهره برداری از، شبکه های توزیع، انرژیهای تجدیدپذیر،تولید پراکنده
نیروگاهها
 مگاوات نیروگاه20  طراحی و اجرای نیروگاههای خورشیدی سابقه اجرای، مشاوره
خورشیدی تولید سازه ی نیروگاههای خورشیدی

133

35

مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی

133

35

معیار توسعه نیرو

160

35

ماهانl مهد انرژی هور ایرانیان

134

35

مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

182

35

مهندسی پیما عمران نیرو

طراحی و ساخت ست هایآموزشی سیستمهای فتوولتائیک و آبگرم کن های
 برگزاری کالسهای آموزشی سیستمهای خورشیدی فتوولتائیک و/خورشیدی
آبگرمکنهای خورشیدی

man nik tarahan soroosh

 ترانسفورماتور های خشک توزیع،  راکتور شنت و سری، ترانسفورماتورهای قدرت

ایرانی

Iran Energy Association

Jahan Gostar Radan Shargh

ایران

 ترانسفورماتورهای توزیع روغنی تک فاز،  ترانسفورماتور های تراکشن، و ویژه

188

Iranian Wind Energy Association

انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی

-  تامین تجهیزات و ساخت،( طراحی و مهندسیEPC) مزارع و نیروگاه های

35

IRANIAN SOLAR ENERGY
SCIENTIFIC SOCIETY

Distributor of A&D Products/ training center of industrial automation
, Mechatronic and Green energy/ industrial and process automation
system integrator (EPC)

انرژی

 عدد شرکت وابسته می باشد که محضوالت آن شامل14 گروه ایران ترانسفو شامل

Iran Energy Association

Iran Transfo

consultation ,design ,administration of data center and data center
infrastructure and it. Department of marketing ,specialized sales such
as solar panel of taban with capacity of 150mw per years.sourena cctv
and active equipment and atmospheric water soda

 صرفه جویی، بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت مصرف انرژی،خدمات انرژی

35

184.1

MANUFACTURING SOLAR SETS
- PERFORMING SOLAR PROJECT
- SOLAR DESIGN SERVICE

.مشاوره طراحی اجرا و نظارت بر اجرای مراکز داده و زیر ساخت های فناوری اطالعات

solarkar

35

124

Renewable energy systems Solar water heater

همچنین شرکت پیما عمران نیرو دارای دپارتمان تخصصی بازاریابی و فروش
تخصصی محصوالتی نظیر پنلهای خورشیدی تابان

تولید کننده استراکچر و قطعات سازه های خورشیدی با دستگاه های تمام
اتوماتیک رول فرمینگ ساخت ایران
سازنده انواع تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف

 ممیزی، مولدهای مقیاس کوچک، انرژی های تجدید پذیر،مشاوره برق و انرژی
 مطالعات سیستم قدرت، انرژی

احداث،اولین و بزرگترین کارخانه تمام اتوماتیک تولید پنل خورشیدی در ایران
نیروگاه خورشیدی
 ساخت و نصب توربین آبی شناور جهت تولید، طراحی- انرژیهای تجدیدپذیر
پراکنده برق آبی

mashad wire &cable co

35

139

product wire and cable

Systra Solar

35

107

Solar panels, Solar Integration Projects and The Construction of Large
Solar Power Plants

طراح و تولیدکننده اینورترهای خورشیدی در مدل ها و توان های مختلف

180

35

مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد

تولید شناور های پالستیکی ماژول های خورشیدی

137

35

تولیدی ساحل اتحاد

Meyar Tosee Niroo

35

133

Distributed Generation,Renewable Energies,Distribution Networks,
Maintenance&Operation of power plants

taban energy development co.

35

182

1) The first and largest fully-automatic PV module production line 2)
EPC contractor of PV power plant projects

خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه های نیرو و انرژی های نو

109

35

مهندسی مشاور نیروی آذربایجان

بخش مکانیکال و الکتریکال نیروگاه خورشیدی

141

35

جهان گستر رادان شرق

mpnsolar

35

168

Energy Efficiency

Tabesh Tablo Shargh

35

133

Producer of medium voltage and low voltage power boards

178

35

نام آوران توسعه صنعت پارسیان

سازه نگهدارنده (استراکچر) نیروگاه خورشیدی

125

35

راهداران ایمن نقش جهان

Namad Niroo

35

102

Energy Solutions

tam energy sepanta

35

179

Renewable Energy specially Solar, Power System Studies, DG and CHP,
Energy Audit

133

35

نوآوران آرمان پویا

انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق

192

35

128

35

 و نگهداری نیروگاه های، بهره برداری، نصب و اجرا، تامین تجهیزات، مهندسی،طراحی
خورشیدی خانگی و نیروگاه های خورشیدی مقیاس بزرگ
اجرای پروژه، سیمان و فوالد،  پتروشیمی،گاز، تامین تجهیزات صنعت برق وصنایع نفت
 خرده فروشی و،  تحقیق و آموزش در زمینه بازار برق، های صنعتی و هم چنین مشاوره
بورس انرژی

namavaran tosee sanat parsian

niroosazehparand

Outdo
or

178

engineering, procurement, construction, operation and
maintenance of roof-top solar plants and major PV plants

200

Design,Engineering and manufacturing solar and wind system,
supplying the parts and maintenaance the equipments of electrical
engineering project, control and instrumentation, distribution and
high distribution

Tavan Pajoohan Fanavar
Pasargad

35

180

Design and manufacturer of solar inverters in various models and
powers

 طراحی و اجرا و تامین تجهیزات نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ و کوچک- مشاوره
وممیزی انرژی

ساخت و طراحی نیروگاه خورشیدی و انواع استراکچر های خورشیدی و تابلو برق های
صنعتی و اتوماسیون صنعتی

158

35

نورسان انرزی آریا

200

فضای باز

نیروسازه پرند

) در زمینه احداثEPC(  تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی،طراحی و مشاوره
نیروگاه های خورشیدی

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره
)وری انرژی برق (ساتبا

سامان محیط آزما

