
 

 
 

 

 

 ردخواست نصب مولد خورشيدیراهنمای  خدمت 
 ( شرح خدمت.1

 رسیدگی به درخواست نصب سامانه خورشیدی ثبت شده در سامانه مهرسان

 (مراحل انجام کار. 2

 الف ( ثبت نام در سامانه مهرسان

 در خواست به ناظر شهرستان و تعیین زمان بازدید ب( ارجاع اتوماسیونی

 ج( انجام بازدید اولیه و بارگزاری نتایج در مهرسان

 د( بارگزاری مدارک هویتی توسط مشترک

 تایید مدارک توسط ناظرین شهرستانی ) 

 و( عقد قرارداد خرید تضمینی جهت خرید برق از مشترک

 ( مدارک مورد نیاز .3

 بارگزاری عکس از شناسنامه و کارت ملی در سامانه مهرسانالف( مدارک هویتی : 

 ب( مدارک ملکی : سند مالکیت ملک مورد نظر جهت احداث سامانه خورشیدی

ج ( مدرک مالکیت انشعاب : بارگزاری مدرکی دال بر وجود انشعاب برق به نام متقاضی در سامانه مهرسان .)برای مثال 

 قبض برق (

 دمت. ( مدت زمان انجام هر خ4

 روز 7تا  5بسته به مشغله ناظرین شهرستان ها بین 

 



 

 
 

 

 

 

 انجام هر خدمت.  یها نهی(هز5

 ندارد

 ( مدت زمان اعتبار مجوز صادره. 6

 ماه پس از عقد قرارداد سامانه را تکمیل و به شبکه توزیع متصل نماید 15مشترک بایستی حداکثر طی 

 ( قوانین و مقررات مربوط به هر خدمت. 7

 باید مطابق چک لیست و روش اجرایی های بازار برق انجام گردد. مراحل

 الف( چک لیست بازدید اولیه

 ب( چک لیست نظارت برطراحی سامانه های خورشیدی

 ج( روش اجرایی نصب سامانه های خورشیدی

 ارائه هر خدمت به صورت دقیق.  ی( برنامه روزانه و ساعت8

 روز هفته امکان پذیر است 7ساعت و  24امانه مهرسان خدمات الکترونیکی مانند ثبت نماه در س

 قابل ارائه می باشد 14تا  7خدمات حضور در روزی های کاری بین 

 . یفیزیکی الکترونیک ی(نحوه ارائه هر خدمت و آدرس محلها9

ن جهت ارائه خدمات حضور در تمام شهرستان های استان خراسان رضوی به شرکت توزیع نیروی برق هر شهرستان

 مراجعه شود؛ سامانه های الکترونیکی جهت ارائه خدمات عبارت است از :

www.kedc.ir تارنمای شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

www.iransabat.ir تارنمای جامع راهنمایی سامانه های خورشیدی 

www.solar.meedc.ir تارنمای ثبت نام سامانه های خورشیدی 

http://www.kedc.ir/
http://www.iransabat.ir/
http://www.solar.meedc.ir/


 

 
 

 

 

 هر خدمت و زمان پاسخ آنها.  یمورد نیاز از سایر دستگاه ها برا ی( استعالم ها11

 روز 7الی  5 –برای اراضی کشاوری اراده مجوز از جهاد کشاوری 

 آنها به صورت جامع.  ی( پاسخ به سواالت متداول در خصوص خدمات و فرآیندها11

 : هر مشترک مجاز به احداث سامانه خورشیدی تا چه ظرفیتی می باشد ؟1سوال 

 کیلووات مجاز به نصب می باشد. 111و حداکثر تا  : هر مشترک معادل دوبرابر انشعاب برق محل نصب سامانه 1پاسخ 

 : شرایط نصب سامانه های خورشیدی چگونه است ؟ 2سوال 

: بر اساس چک لیست بازدید اولیه باید محل نصب سامانه فاقد سایه اندازی باشد، برای هر کیلووات سامانه 2پاسخ 

مانه باید بگونه ای باشد که تحمل وزن سازه را متر فضا وجود داشته باشد، استحکام سا 11خورشیدی باید حداقل 

 داشته باشد.

 . یآن و نحوه تماس با و ییک نفر مطلع و مشرف به هر خدمت و فرآیندها ی(معرف12

 15138189167 -کارشناس فنی نیروگاه های مقیاس کوچک -امیرحسین اصغری

 سخ شکایت به ارباب رجوع. آن و تعیین مدت زمان ارائه پا یپیگیر هی( نحوه اعالم شکایت، رو13

( می توانند شکایات و نظرات خود را به www.iransabat.irایرانسابات )مشترکین محترم با مراجعه با تارنمای 

 2الی  1در مدت  تماس حاصل فرمایند تا نهایتاً 15138189167کارشناسان بازار برق اعالم نمایند و یا از طریق تلفن 

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمی)  روز نتیجه به مشترکین اعالم گردد.

 آن و تعیین مدت زمان پرداخت خسارت به ارباب رجوع.  یپیگیر هی( نحوه جبران خسارت، رو14

بسته به میزان خسارت بین  –با مراجعه به بازار برق و اعالم خسارات وارده و بررسی آن توسط کارشناسان بازار برق 

 روز 4الی 3

 احقاق حق در صورت عدم ارائه پاسخ مناسب و شایسته شکایت و جبران خسارت یبرا یسایر مراجع نظارت ی(معرف15

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمی) 

 

http://www.iransabat.ir/
https://kedc.ir/EtelaResani/13-2.pdf
https://kedc.ir/EtelaResani/13-2.pdf
https://kedc.ir/EtelaResani/13-2.pdf
https://kedc.ir/EtelaResani/13-2.pdf

