
 توانيرشرکت مادرتخصصي 

 محل جغرافيايي نام شرکت  رديف

 تبريز برق منطقه اي آذربايجان 1

 اصفهان برق منطقه اي اصفهان 2

 مرکزي برق منطقه اي باختر 3

 به جزء شهر تهران برق منطقه اي تهران 4

 مشهد برق منطقه اي خراسان 5

 اهواز برق منطقه اي خوزستان 6

 زنجان برق منطقه اي زنجان 7

 سمنان برق منطقه اي سمنان 8

 زاهدان برق منطقه اي سيستان وبلوچستان 9

 کرمانشاه برق منطقه اي غرب 11

 شيراز برق منطقه اي فارس 11

 کرمان برق منطقه اي کرمان 12

 رشت برق منطقه اي گيالن 13

 ساري برق منطقه اي مازندران 14

 بندرعباس هرمزگانبرق منطقه اي  15

 يزد برق منطقه اي يزد 16

 تهران شرکت مادرتخصصي توانير 17
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 شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي

 محل جغرافيايي نام شرکت  رديف
 شاهرود توليد نيروي برق شاهرود 1

 بندرعباس توليد نيروي برق بندرعباس 2

 اراک توليد نيروي برق شازند 3

 قزوين توليد نيروي برق شهيد رجايي 4

 رشت توليد نيروي برق لوشان 5

 تبريز توليد نيروي برق آذربايجان 6

 زاهدان توليد نيروي برق زاهدان 7

 اهواز توليد نيروي برق رامين 8

 تهران توليد نيروي برق تهران 9

 مشهد توليد نيروي برق خراسان 11

 ساري توليد نيروي برق شهيد سليمي 11

 شيراز توليد نيروي برق فارس 12

 يزد توليد نيروي برق يزد 13

 همدان توليد نيروي برق شهيد مفتح 14

 اصفهان توليد نيروي برق اصفهان 15

 مشهد توليد نيروي برق شيروان 16

 کرمانشاه توليد نيروي برق بيستون 17

 اردبيل توليد نيروي برق سهند  18

 کرمان کرمانتوليد نيروي برق  19

 بندرعباس توليد نيروي برق خليج فارس 21

 تهران توليد نيروي برق حرارتيشرکت مادرتخصصي   21
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 مديريت منابع آب ايرانشرکت مادرتخصصي 

 محل جغرافيايي نام شرکت  رديف

 تبريز آب منطقه اي آذربايجان شرقي 1

 اروميه آب منطقه اي آذربايجان غربي 2

 اردبيل اردبيل آب منطقه اي 3

 اصفهان آب منطقه اي اصفهان 4

 کرج آب منطقه اي البرز 5

 ايالم آب منطقه اي ايالم 6

 بوشهر آب منطقه اي بوشهر 7

 به جزء شهر تهران آب منطقه اي تهران 8

 شهرکرد آب منطقه اي چهارمحال و بختياري 9

 بيرجند آب منطقه اي خراسان جنوبي 11

 مشهد خراسان رضويآب منطقه اي  11

 بجنورد آب منطقه اي خراسان شمالي 12

 زنجان آب منطقه اي زنجان 13

 سمنان آب منطقه اي سمنان 14

 زاهدان آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 15

 شيراز آب منطقه اي فارس 16

 قزوين قزوين آب منطقه اي 17

 قم قم آب منطقه اي 18

 سنندج کردستان آب منطقه اي 19

 کرمان کرمان آب منطقه اي 21

 کرمانشاه کرمانشاه آب منطقه اي 21

 ياسوج آب منطقه اي کهگيلويه و بويراحمد 22

 گرگان آب منطقه اي گلستان 23

 رشت آب منطقه اي گيالن 24

 خرم آباد آب منطقه اي لرستان 25

 ساري آب منطقه اي مازندران 26

 اراک آب منطقه اي مرکزي 27

 بندرعباس منطقه اي هرمزگانآب  28

 همدان آب منطقه اي همدان 29
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 يزد آب منطقه اي يزد  31

 اهواز آب و برق خوزستان 31

 )ليست پيوست( طرحهاي در حال احداث در شهرستانها توسعه آب و نيروي ايران 32

 تهران مديريت منابع آب ايرانشرکت مادرتخصصي  33

 

 توسعه آب و نيروي ايرانشرکت طرحهاي در حال احداث 

 بخش شهرستان استان  طرح نام رديف

 طرح گرمسيري 1

 ازگله سرپل ذهاب کرمانشاه

  قصرشيرين کرمانشاه

  نفت شهر –سومار  کرمانشاه

 صالح آباد مهران ايالم

  گتوند خوزستان طرح گتوند 2

  سردشت آذربايجانان غربي طرح سردشت 3

  پيرانشهر غربي آذربايجان طرح زاب 4

 کالترزان سنندج کردستان طرح آزاد 5

 بدره درماشهر ايالم طرح سيمره 6

  کامياران کردستان کارگاه ژاوه  7

 پامچا خرم آباد لرستان طرح بختياري 8

 نورآباد ممسني فارس کارگاه پارسيان 9

  گچساران کهگيلويه و بويراحمد کارگاه شبکه چمشير 11

 سردشت -زيدون بهبهان خوزستان سد چمشير 11

  لردگان چهارمحال و بختياري 3کارگاه خرسان  12

 بشارت اليگودرز لرستان کارگاه رودبار لرستان 13

  ميناب هرمزگان کارگاه سرني 14

  پاوه کرمانشاه کارگاه نوسود 15

 باينگان پاوه  کرمانشاه کارگاه داريان 16

  ايذه خوزستان 4کارون کارگاه راههاي جايگزين و  17

 بلده نور مازندران کارگاه سياه بيشه 18
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فاضالب کشور وآب شرکت مادرتخصصي    

 محل جغرافيايي نام شرکت  رديف

 تبريز آب و فاضالب روستايي آذربايجان شرقي 1

 اروميه آب و فاضالب روستايي آذربايجان غربي 2

 اردبيل آب و فاضالب روستايي اردبيل 3

 اصفهان و فاضالب روستايي اصفهان آب 4

 کرج آب و فاضالب روستايي البرز 5

 ايالم آب و فاضالب روستايي ايالم 6

 بوشهر آب و فاضالب روستايي بوشهر 7

 تهران به جزء شهر آب و فاضالب روستايي تهران 8

 شهرکرد آب و فاضالب روستايي چهارمحال و بختياري 9

 بيرجند خراسان جنوبيآب و فاضالب روستايي  11

 مشهد آب و فاضالب روستايي خراسان رضوي 11

 بجنورد آب و فاضالب روستايي خراسان شمالي 12

 اهواز خوزستانآب و فاضالب روستايي  13

 زنجان زنجان آب و فاضالب روستايي 14

 سمنان سمنانآب و فاضالب روستايي  15

 زاهدان سيستان و بلوچستانآب و فاضالب روستايي  16

 شيراز آب و فاضالب روستايي فارس 17

 قزوين آب و فاضالب روستايي قزوين 18

 قم آب و فاضالب روستايي قم 19

 سنندج آب و فاضالب روستايي کردستان 21

 کرمان آب و فاضالب روستايي کرمان 21

 کرمانشاه آب و فاضالب روستايي کرمانشاه 22

 ياسوج کهگيلويه و بويراحمدآب و فاضالب روستايي  23

 گرگان آب و فاضالب روستايي گلستان 24

 رشت آب و فاضالب روستايي گيالن 25

 خرم آباد آب و فاضالب روستايي لرستان 26

 ساري آب و فاضالب روستايي مازندران 27

 اراک آب و فاضالب روستايي مرکزي 28

 بندرعباس آب و فاضالب روستايي هرمزگان 29

سامانھ صدای مشاور تحصیلی 
تماس از طریق تلفن ثابت با ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱

ssmt.ir



 همدان آب و فاضالب روستايي همدان 31

 يزد آب و فاضالب روستايي يزد 31

 تهران مهندسي آب وفاضالب کشورشرکت مادر تخصصي  32
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