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سوالر باد انرژی1
طراحی، تامین کاال، نصب و راه اندازی سیستم های فتوولتائی 

(خورشیدی)
5138828305

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد واحدهای 

4فناور، واحد 
www.solarbaad.com6101

6102انجمن ها و تشکل ها2

3
شرکت مهندسین مشاور نامداران صنعت 

انتقال
6-26600385مهندسین مشاور

 – (دولت  )خیابان شهید کالهدوز  –خیابان شریعتی 

واحد  – B  بلوک  – 46پالک  –نبش کوچه سلیمی 

33و32
www.namdaranco.com6107

مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد4

شرکت دانش بنیان در زمینه طراحی و ساخت مبدل های 

اینورترهای متصل و منفصل از : - الکترونیک قدرت محصوالت

 تا 1KWشبکه برای انرژی خورشیدی و بادی از توان 

10KW شبیه ساز سلول های فتوولتائیک - ، تکفاز و سه فاز

 تا 2KWجهت تست اینورترهای خورشیدی در توان های 

10KW

2176250114
پارک فناوری - دماوند. جاده تهران20کیلومتر - تهران

124پالک - 12پردیس خیابان نوآوری 
www.tavanco.net6108

5
جهاددانشگاهی واحدخواجه نصیرالدین 

طوسی

پژوهش وتولید فناوری در زمینه های برق قدرت و ماشین های 

الکتریکی، مخابرات و فرستندهای رادیویی، فناوری اطالعات ، 

فناوری نانو، کنترل تردد، سیستم های حفاظتی و امنیتی

88466200

 (سیدخندان )شریعتی تقاطع رسالت شریعتی -خ

- دانشگاه برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

جهاددانشگاهی
www.jdnasir.ac.ir6109

شرکت آفرینش پندار آینده6

طراحی، مهندسی و ساخت و /طراحی و تولید پرینتر سه بعدی

تولید انواع پمپ های گریز از مرکز و جریان محوری مطابق با 

طراحی آیرودینامیک  / NFPA 20 و API 610استاندارد 

تونل های باد سرعت باال و سرعت پایین شامل تونل های باد 

(Hypersonic، Supersonic، Subsonic)

021-44839977

-ابتدای سیمون بولیوار-انهای اشرفی اصفهانی-پونک

-33پالک -کوچه نهم-خیابان چمران-خیابان فکوری

2واحد
www.APA-Ltd.ir6110

فراز پرتو آسیا7
طراحی و تاسیس نیروگاه های کوچک مقیاس )برق خورشیدی 

بهره وری انرژی- روشنایی کم مصرف- (تا بزرگ مقیاس
021-88501489

- خ شانزدهم- خ احمد قصیر- میدان آرژانتین- تهران

4طبقه - 20پالک 
www.farazparto.com6111

مشانیر- شرکت سهامی خدمات برق 8
تخصص برق و باد آب وانرژی و سد سازی ژئوتکنیک انتقال و 

...توزیع نیرو تولید و 
88794745

روبروی -خیابان شهید خدامی - میدان ونک - تهران 

1پالک - کوچه شادی - هتل هما 
www.moshanir.co6112

9
شرکت توسعه نیروگاه های بادی وات 

(وات ویند)ایرانیان کیش
44041436توسعه نیروگاه های بادی با فناوری اینوالکس در ایران

-پالک- ابتدای بلوار فردوس شرقی-فلکه دوم صادقیه

شرکت توسعه نیروگاه های - 8واحد  - 4 طبقه 43

-(ویند#وات #)بادی وات کیش 
www.wattwind.ir6113

2632514782طراحی، نصب و اجرای سیستم های خورشیدیسوالرگسترالبرز10
-برج سایه-بلوار طالقانی شمالی-میدان آزادگان-کرج

29واحد -9طبقه 
www.solar.gostaralborz.com6114

صبا نیرو11
طراحی ،ساخت و تولید،امکان سنجی ، نصب و راه اندازی و 

خدمات پس از فروش توربین های برق بادی
55256136

تهران بزرگراه ایت اله سعیدی بعد از کمر بندی 

آزادگان روبروی ایران خودرو دیزل خیابان شهدای 

سدید
www.sabaniroo.co.ir6115

4www.pakatieh.com6116واحد.17شماره.17فکوری.بلوار فکوری38698609-051تولید کننده انواع پنل های خورشیدی در رنج های مختلفشرکت انرژی پاک آتیه12

13
NINGBO ULICA SOLAR 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CO.,LTD

Established in Aug., 2005 by Shanshan Group 

who is one of the top 500 enterprises in 

ChinaNingbo Ulica Solar Science ＆ 

Technology Co . , Ltd. is a professional 

manufacturer specializing in producing solar 

cells, solar modules and providing solar 

system 

No.181 Shanshan Road, Wangchun 

Industrial Area, Yinzhou District, 

Ningbo / China

www.ulicasolar.com6117

توسعه سازه های خورشیدی پارس سوالر14

تامین ، تولید و بهینه سازی ادوات و تجهیزات سیستم های 

طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی . خورشیدی

نیروگاه های خورشیدی و تولید انواع مولدهای برق سوالر و 

نیروگاه های قابل حمل و نقل خورشیدی و سایر محصوالت 

.وابسته

22844551
خیابان - انتهای بوستان پنجم - خیابان پاسداران 

طبقه اول - 12شماره - گلشن 
www.parssolar.co6118

81032230علمی و پژوهشیانجمن علمی انرژی خورشیدی ایران15
تهران،کریم خان ، اول آبان شمالی ساختمان دانشگاه 

219 اتاق 2عالمه طبابایی طبقه 
www.irses.ir6119

151www.nnqenergy.com,www.orion.com.gبزرگراه سئول، نبش هفتم شرقی پالک 6-88219234احداث و پیمانکاری نیروگاه های خورشیدیاوریون، ان ان کیو16

r
6120

شرکت افق تامین انرژی سبز17

انجام کلیه فعالیت های مرتبط با امکان سنجی فنی و اقتصادی 

و ارزیابی اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع 

تجدید پذ یر مشارکت با شرکا در احداث نیروگاه های تجدید 

پذیر خرید و فروش سهام نیروگاه های تجدید پذیر و انجام 

 نیروگاه های تجEPCکلیه فعالیت های 

88565706
خیابان شهید - عالمه جنوبی- سعادت آباد - تهرات

طبقه دوم- 47پالک - (26)حق طلب غربی 
www.tedo.co6121

2177508697تولید ابزار آالت فوق کم مصرف روشناییدور اندیشان فروش پایاپای18
خیابان شریعتی،پایین تر از بهار شیراز کوچه نیرو 

ساختمان نیرو واحد یک
Dfplight.com6122

شرکت سوالر ذکا نیرو19
 EPCطراحی، نصب و راه اندازی سیستم های فوتوولتائیک 

تولید کننده ریل نصب صفحه های خورشیدی
2188866240

 کد 92، واحد 132خیابان سمیه . تهران

1581873975
www.solarzokaneero.com6123

1394 اسفند ماه 13 الی 10- هشتمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو ، تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی 
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قالبهای بزرگ صنعتی سایپا20

- طراحی و سازنده قالبهای تولید کننده قطعات بدنه خودرو 

ساخت ماشین آالت و  -cncطراح و سازنده ماشین های فرز 

سازنده انواع گیربکس توربین های بادی- تجهیزات خط تولید 

2144922377
بعد از ایران خودرو -  جاده مخصوص کرج 14کیلومتر 

16پالک - خیابان گلستانک - 
www.ihdms.com6124

تارا مشاور21
طراحی - مهندسی/مشاوره فنی- احداث نیروگاههای تجدیدپذیر

و اجرای پروژه های تولید انرژی خورشیدی
88935950

پالک - کوچه عقیلی- آبان جنوبی- خیابان کریمخان

10
www.tara-cons.com6126

2122881976طراحی، نصب و اجرای سیستم های تجدبدپذیرشیدسان راد22
- 5خ شریعتی، خ پورمشکانی، مهرداد جنوبی، پالک 

4واحد
www.sheedsun.com6127

توسعه منابع انرژی توان23
تولید کننده انواع ذخیره سازها ، توربین های بادی، مدیریت 

مصرف انرژی
www.esdo.ir6128میدان نوبنیاد- خیابان پاسداران - تهران 2122567609

برق آفتابی هدایت نور یزد24
تولید کننده پنل خورشیدی و مجری پروژه های سوالر از 

طراحی تا نصب
021-44623001

تهران پونک خیابان سردار جنگل باالتر از مخبری 

5 واحد 68کوچه مرادی پالک 
www.hedayatenoot.ir6129

AC1-5www.nirooparsco.com6130خیابان مطهری، مرکز فناوری اقبال، واحد 37247657-035سامانه انرژی های تجدیدپذیرشرکت نیروپارس یزد25

نورسان انرژی آریا26

ممیزی انرژی،مطالعات امکان سنجی،برق خورشیدی،سیستم 

های هیبریدی،روشنایی خورشیدی،بیلبوردخورشیدی،پمپ آب 

خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی،گرمایش محیط، 

، سازه یا استراکچر خورشیدیLEDروشنایی

021-88391497
بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، 

، طبقه سوم17پالک 
www.noursun.com6131

(سانا)سازمان انرژی نو ایران 27
سیاست گذاری و اجرای پروژه های پایلوت در تمام زمینه های 

انرژی های تجدیدپذیر
www.suna.org.ir6132تهران، شهرک قدس، بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو021-88081416

3132201157صنعت برق و روشناییشرکت گل نور28
اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری زاینده رود، 

124طبقه سوم، شماره 
www.golnoor.com6133

شرکت پارس التک انرژی29

 طراحی و تامین تجهیزات نصب و راه اندازی و فاینانس .1

تولید پانل ، استراکچر تابلوهای برق.2نیروگاههای خورشیدی   

DC و Ac نیروگاههای خورشیدی

2188755447
- خیابان میرزایی زینالی - خیابان سهروردی شمالی 

161پالک 
www.parseltek.com6134

بهینه سازی مصرف انرژی درکشورسابا-سازمان بهره وری انرژی ایران30
88579695-

88374003

جنب -انتهای بلوار شهید دادمان-شهرک قدس -تهران

ساختمان -پژوهشگاه نیرو-(ره)بزرگراه یادگار امام

سابا-طبقه دوم-معاونت امور انرژی
www.saba.org.ir6135

فارمد سالمت پارس31

انرژی های نوین، تمامی مقوله های مربوط به محیط زست و 

هر آنجه که به سالمت انسان صدمه وارد میکند، مانند فعالیت 

...در زمینه های محیط رست، انرژی پایدار و 

26602408
خیابان شریعتی، بزرگراه صدر، کوچه ی کاوی شرقی، 

15 واحد 14پالک 
...7201

14www.paakza.com7202 ، واحد 117خیابان خرمشهر ، شماره 86030869سیستمهای تصفیه فاضالبپاک زیست آویسا32

سنگین سازه حمل33
حمل و نقل سنگین و فوق سنگین جاده ای،حمل توربین 

ها،تجهیزات،پره ها و متعلقات توربین های بادی
www.sangin-sazeh.com7202.1جنب نیروگاه برق-جاده اسکله شهید رجایی-بندرعباس7633591600

کومین زاد یدک34
فروش و خدمات پس از فروش مولدهای دیزلی و 

گازسوز،سیستم های انرژی های نو،خورشیدی،بادی و هیبریدی
31www.kpcco.com7204پالک .کوچه زهره.خیابان مفتح.خیابان مطهری2142810

10-66381306تولید دستگاه رسوب گیر الکترونیکیشرکت مهندسی الکترونیک بهرشد35
میدان جمهوری نبش مترو نواب برج اداری سهیل 

904 واحد 9طبقه 
zrbehroshd7205

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو36

از رسالت های ستادویژه توسعه فناوری نانو، حمایت از : معرفی

شرکت های متقاضی فناوری نانو جهت تولید و تجاری سازی 

- 1: برخی از این حمایت ها عبارتند از. محصوالت نانویی است

با هدف  (R&D)حمایت از طرح های تحقیق و توسعه ای 

حمایت از تولید محصوالت- 2بهبود محصوالت فعلی 

63100
تهران، خیابان ستارخان، خیابان دکتر حبیب اله، بلوار 

.9شهید متولیان، پالک 
www.nanoindustry.ir, www.nano.ir7207

5www.karafarin-2570.ir7207.1واحد-1پ-33خ خلیلی-بلوار دهکده المپیک 44122803بیمه کارافرینبیمه کارافرین37

87734انرژی های تجدیدپذیر- اتوماسیون صنعتی ایمن تابلو38
خیابان - خ سهروردی شمالی - خیابان شهید بهشتی

119پالک - هویزه 
www.eamentablo.com7208

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ39

اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، رباتیک ، مکاترونیک ، 

انرژیهای نو طراحی و ساخت سیستم های آموزشی و 

آزمایشگاهی فتوولتائیک ، برگزاری کالس های آموزشی 

سیستم های خورشیدی فتولتائیک

2166733040

تهران، خیابان انقالب ، خیابان الله زار نو ، بین کوشک 

و منوچهری ، کوچه مصباح کریمی ، ساختمان شماره 

10 ، واحد 14
www.Qeshmvoltage.com7209

معیار توسعه نیرو40
توزیع و انتقال نیرو ، تولید پراکنده ، انرژی های نو ، مدیریت 

انرژی ، روشنایی معابر
44297560

بلوار مرزدارن خیابان ابراهیمی برج الوند طبقه سوم 

307واحد 
www.meyarniroo.ir7210

مبنا بهینه سازان نیرو41

توسعه واحداث شبکه های توزیع و -انرژی های تجدیدپذیر

هوشمندسازی شبکه -اجرای طرح های کاهش تلفات-انتقال

برق رسانی خورشیدی-های توزیع

88601409
-انتهای حکیم اعظم-شیرازشمالی -مالصدرا- ونک 

طبقه سوم- پالک یک 
www.mbnco.ir7210.1

آزمایشگاه های صنایع انرژی42
تست و تائید صالحیت و بازرسی کلیه تجهیزات برقی به ویژه 

تجهیزات مرتبط با انرژی های نوین و تجدید پذیر
021-88058974

تهران خ شیراز جنوبی جنب کوچه رضوان ساختمان 

6 طبقه دوم واحد 5آبی پالک 
www.eepil.com7211.1

2188715514تولید،انتقال وتوزیع انرژیشرکت مهندسین مشاور نیرو43
 25خیابان ابن سینا نبش کوچه - یوسف آباد- تهران

9پالک 
moshaverniroo.com7213
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44
شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر 

ارتباطات
RFID37272727صنایع روشنایی ـ الکترونیک ـ 

شهرک صنعتی ـ بلوار کاج ـ خیابان یازدهم ـ فرعی 

دوم سمت چپ
www.paeco.ir7214

گروه مهندسی و بازرگانی گیتا45

انرژی های تجدید پذیر،مشاوره و تامین تجهیزات خورشیدی و 

باتری چراغ های خیابانی،طراحی و ساخت باتری های لیتیوم 

، ساخت تجهیزات ( آمپر ساعت2000 آمپر ساعت تا 1از )آیون

... و MPPTپیشرفته آزمایشگاه باتری،ساخت و طراحی 

222124029
 4میدان توحید ابتدای ستارخان کوچه عظیمی پ 

3و1واحد 
www.gitabattery.com7215

سازمان منطقه آزاد کیش46

اهداف اساسی این سازمان انجام امور زیربنایی مورد نیاز در 

جزیره، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال 

مفید سازنده، جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی، 

تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی به 

منظور توسعه صادرات غیر نفتی، تدارک مقد

www.kish.ir7218سازمان منطقه آزاد کیش- میدان سنایی- جزیره کیش076-44422141

77337272تولیدات لوازم خانگیتوسعه بازرگانی اخوان جم47
سه راه تهرانپارس خ دماوند خ سارمان آب یکم غربی 

11پالک 
www.akhavansink.ir7220

توسعه منابع آب و نیروی ایران48

ایجاد، توسعه و تکمیل طرح ها و پروژه های تأمین و انتقال آب 

و  (از جمله تأسیسات تلمبه ذخیره ای)و تولید انرژی بر ق آبی 

همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه های مذکور

27821
-خیابان بیدار-تقاطع آفریقا-بزرگراه مدرس-تهران

1964913581کدپستی-3پالک
www.iwpco.ir7221

سوالرپارس انرژی نوین49

تولید کننده انواع آبگرمکنهای خورشیدی ،طراحی و تولید و 

اجرای سیستمهای گرمایشی خورشیدی،طراحی و اجرای 

تأسیسات ساختمان با انواع کاربری

26910562
تهران،پاسداران،میدان هروی،خیابان گلستان 

1 ،واحد 105پنجم،خیابان شهید افشاری،پالک 
www.solarpars.ir7222

50
 )شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان 

(منا 
041 - 34772860خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه انرژی های نو و برق

پالک - خیابان شاهد - کوی منظریه - خیابان آزادی 

8
www.mona.ir7223

88542647-021پتانسیل سنجی مزارع خورشیدی و بادیپرتو سیستم51
 63خیابان سهروردی شمالی ، خیابان کوروش ، پالک 

2، واحد 
partosystem.com7224

52eab New Energy GmbH / 

3Energy Group

The eab New Energy GmbH, as part of the 

3ENERGY Group, is a full service provider 

for custom-fit solutions in the field of 

sustainable and decentralized power 

generation and energy supply. We cover the 

complete plant and infrastructure life circle – 

begin

+49 37328 8980Am Steinberg 7, 09603 Grossschirma, 

Germany
www.eab-newenergy.eu7225

53Nordex Enerji A.Ş
Renewable Energy, Wind Turbine 

Manufacturer
+90 212 468 37 37

: Havaalanı Kavşağı EGS Business Park 

Blokları, B1 Blok Kat: 15 No: 451-452-

453, Yeşilköy, Istanbul, Turkey

www.nordex-online.com7226

54
شرکت نیروگاه های خورشیدی حرارتی و 

زیست توده آترین پارسیان

نیروگاه های خورشیدی، نیروگاه های تولید انرژی از زباله، 

طراحی، خرید و ساخت نیروگاه های خورشیدی، سیستم های 

کنترل انرژی، سیستم های حرارتی خورشیدی

2188374206

خیابان گلستان -خیابان مهستان- شهرک قدس

پالک -ساختمان زمرد-روبروی مسجد النبی-جنوبی

Bواحد -4طبقه -21

www.atrinparsian.com7229

55servate novine zaminrenewable energy2126117972
SNZ - Servate Novine Zamin No. 1 - 

Second Alley, Kamraniye St. - Tehran - 

IRAN

7230

CHP/CCHP2143947نیروگاه های گاز سوز تولید پراکند شرکت خدمات انرژی تانیر56
تهران، خیابان بهشتی، خیابان شهید خلیل حسینی 

31، کوچه آریا وطنی، پالک (سورنا)
www.taniresco.com7231

گروه شرکت های هامون سازه57

طراحی ، مهندسی و تولید توربین های بادی ،برج های انتقال 

، سازه و استراکچرهای فلزی ،  (مشبک و تلسکوپی  )نیرو 

گالوانیزه گرم قطعات

17www.hamoongroup.com7232شماره - خیابان توانیر - خیابان ولیعصر 88791149

گروه مپنا58

گروه مپنا گروهی صنعتی مشتمل بر شرکت های متعدد 

تخصصی است که در زمینه مهندسی، احداث و توسعه 

نیروگاه های حرارتی، نیروگاه های انرژی تجدید پذیر، تاسیسات 

تولید همزمان برق و حرارت، تاسیسات تولید همزمان برق و 

شیرین سازی آب، مهندسی، اجرا و توسعه پروژه های نفت و گاز

231www.mapnagroup.com7233تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان کجور، پالک 81981001-2

Power Solutions2124832000(فرپام)فراز پنداران آریا موج59
بن - خ ناطق نوری - خ گل نبی- خ پاسداران - تهران

6بست طالیی پالک 
www.farpam.com7235


