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تعداد قرارداد
فهرست شرکت های مشاور

مشاوره در

شرکت های طرف قرارداد

صنعت برق
شرکت توسعه زیرساخت های

1

توزیع برق استان البرز

نرم نگاران آرمیتیس

1

برق منطقه ای غرب

فناوری اطالعات نوین آناهیتا

1

توزیع برق استان فارس

1

برق منطقه ای اصفهان

1

برق منطقه ای آذربایجان

1

برق منطقه ای باختر

1

برق منطقه ای خراسان

فناوری اطالعات سیگما

شرکت اطالعات گسترش راه آینده
شرکت مشاورین انفورماتیک
نیرو(مانیر)
شرکت داتیس
گسترش راهکار اندیشه فردا(گراف)

برق منطقه ای غرب -برق منطقه ای خوزستان  -برق منطقه ای سیستان و بلوچستان  -توزیع برق
فناوری اطالعات پاسکال سیستم
پویا

استان اردبیل  -توزیع برق اهواز  -توزیع برق استان ایالم  -توزیع برق آذربایجان غربی  -توزیع برق
15

جنوب استان کرمان  -توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری  -توزیع برق استان سمنان  -توزیع
برق شهرستان اصفهان  -توزیع برق شیراز  -توزیع برق استان کرمانشاه  -توزیع برق استان مرکزی -
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی

شرکت هوژان اندیشه گستر
ریواس سیستم

1

برق منطقه ای زنجان

1

برق منطقه ای گیالن

کامراد پژوهان پارس

1

توزیع برق استان اصفهان

3

توزیع برق استان تهران  -توزیع برق استان کردستان  -توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد

شخص حقیقی
داده آسان ایرانیان

1

نوآوران ارتباطات دوران

5

فناوری اطالعات آریانیک داده

4

قطب فناوری اطالعات شمس

1

توزیع برق آذربایجان شرقی

داده پرداز بیرجند

1

توزیع برق خراسان جنوبی

سامانه های ارتباطی عمید

1

توزیع برق استان خراسان شمالی

توسعه گران نرم افزار آذربایجان

1

توزیع برق خوزستان

شرکت راهکار خالق

1

توزیع برق استان زنجان

سازه اطالعات سامان

1

توزیع برق مشهد

1

توزیع برق استان گلستان

فناوری اطالعات کارنو یزد
شرکت داده کاوان امین ارتباط

1

توزیع برق استان یزد

1

شرکت برق منطقه ای تهران

شرکت راد پندار

1

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

راهبران فناوری پاسارگاد

2

برق منطقه ای هرمزگان -شرکت مدیریت شبکه برق ایران

1

شرکت توزیع برق استان همدان

1

شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

1

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

گسترش هوشمند ارتباطات محیا

پیشگامان شهر مجازی رایان راد
شرکت پرنیان پردازش پارس
شرکت فناوری اطالعات جنوب

توزیع برق استان قزوین
توزیع برق استان مازندران  -توزیع برق استان بوشهر  -توزیع برق تبریز  -توزیع برق استان قم -
توزیع برق گیالن
توزیع برق استان ایالم  -توزیع برق تهران بزرگ  -توزیع برق غرب مازندران  -توزیع برق استان
لرستان

1

