
انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران 
(  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  ایران)

: درسآ
4بقه ، انتهای بلوار دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر، طتهران

 www.irrena.ir: وبسایت

09386158566:    تلفن
https://t.me/irrenachannel: کانال انجمن

dabir@irrena.ir:ایمیل

تجدیدپذیر ایرانیگزارش فعالیت های انجمن انرژی ها
(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

1397در سال 



:فهرست

فعالیت های هیات مدیره انجمن•

فعالیت های کارگروه اقتصادی انجمن•

فعالیت های کارگروه فنی انجمن•
فعالیت های کارگروه بودجه و مجلس انجمن•

فعالیت های کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن•

حضور انجمن در همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها•

برگزاری اولین همایش تجلیل از فعالین انرژی های تجدیدپذیر•

1398برنامه های سال •

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی کارگروه 
اعضامعرفی

فریبرز لقایی
شرکت تارا مشاور 

سعید هاشمی
دبیر کارگروه

محمدحسن غفوری 
شرکت آیسا

محمد علی پورامیریروستا بهزادی سید حامد دریاباری
شرکت کومین یدک



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

 اردیبهشت ماه
اردیبهشت 25اول کارگروه فنی تشکیل جلسه -1

 خرداد ماه
خرداد6تشکیل جلسه دوم کارگروه فنی -1
تشریح پروسه ارزشیابی، صدور گواهی و وندور •

لیست برای تجهیزات صنعت برق
ت تشریح استانداردهای پنل های خورشیدی و وضعی•

آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو برای انجام آزمون
های مربوطه

انرژی های تشریح مسائل مرتبط در زمینه •
تجدیدپذیر

خرداد 1٩کارگروه فنی تشکیل جلسه سوم -2
ر نرخهای تشویقی خرید برق تجدیدپذیر دبررسی •

صورت استفاده از تجهیزات تولید داخل، نحوه 
آنمحاسبه و اجرایی شدن 

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

 1397تیرماه
13٩7تیر 5تشکیل جلسه چهارم کارگروه فنی -1
بررسی تدوین آیین نامه داخلی برای رعایت•

ی قیمتهای پایه طراحی، تامین تجهیزات و اجرا
کیلوواتیپروژه های خورشیدی 

 1397ماه شهریور

بررسی دستور العمل اجرایی حمایت از بومی -1
درصد 30-تجدیدپذیر انرژی های سازی صنایع 
داخلتشویق تولید 

 1397آبان ماه

2٩به برگزاری جلسه هفتم کارگروه فنی، سه شن-1
لعمل ابان ماه با موضوع بررسی پیش نویس دستور ا

نظارت در دوره بهره برداری سیستم های 
خورشیدی تهیه شده توسط ساتبا

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

1397ماهدی
موضوعبافنیکارگروههشتمجلسهبرگزاری
هایسیستمنصبالعملدستوربررسی

خورشیدی

1397ماهبهمن
ژیانرانجمنفنیکارگروهنهمجلسهبرگزاری-1

سهجلموضوعبا(بازرگانیاتاق)تجدیدپذیرهای
رتجدیدپذیهایانرژیانجمنفنیکارگروهنهم

(بازرگانیاتاق)

یستمسنصبدستورالعملدستورالعملتدوین-2
یفنکارگروهتوسطشدهتدوینخورشیدیهای

هایشرکتهمکاریباسازهبخشبرایانجمن
هایسیستمسازهزمینهدرفعالوعضو

خورشیدی

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



فنی انجمنکارگروه 
فعالیت ها

1397اسفند

نمایشگاهدرفنیکارگروهجلسهبرگزاری-1
،13٩7اسفند4شنبهروزتجدیدپذیر،انرژی های

16الی14ساعت
هایسیستمسازهموضوعادامهجلسهایندر

درحاضرهایشرکتحضورباخورشیدی
.گرفتقراربررسیموردنمایشگاه

هیات مدیره

کارگروه بودجه

کارگروه فنی 

کارگروه اقتصادی

کارگروه ترویج

فهرست

نمایشگاه ها

ن تجلیل از فعالی

98سال 



.هستیم98منتظر حضور و مشارکت شما در انجمن در سال 

انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)

(اکرپیتر در)".بهترین راه پیش بینی آینده ساختن آن است"

:  درسآ
4تهران، انتهای بلوار دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر، طبقه 

 www.irrena.ir: وبسایت

09386158566:    تلفن

https://t.me/irrenachannel: کانال

dabir@irrena.ir:  ایمیل


