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شرکت مهندسی تذرو افزار رزومه کاری   

 (PMو تعمیرات و نگهداری )  121نرم افزار ثبت حوادث در حوزه 



 

 (PMو تعمیرات و نگهداری )  121نرم افزار ثبت حوادث 
 

 

 شرکتهای توزیع برق (PM)و تعمیر نگهداری  121نرم افزار ثبت حوادث  
 تعداد  محل نصب ردیف تعداد  محل نصب ردیف

1 
 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

 )نرم افزار ثبت حوادث (
11 02 

 شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
9 

0 
 شرکت توزیع نیروی برق استان البرز 

 (PMبازدید و نگهداری )نرم افزار 
9 01 

 شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

3 
 شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام 

 ) نرم افزار ثبت حوادث (
11 00 

 شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

 )نرم افزار ثبت حوادث(
12 

4 
 شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام 

 (PMبازدید و نگهداری )نرم افزار 
11 03 

 شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

5 
 شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 04 

 شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

 (PM بازدید و نگهداری )نرم افزار
12 

6 
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
31 05 

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
11 

1 
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 06 

 شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

8 
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
06 01 

 انبلوچست شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و

 حوادث()نرم افزار ثبت 
15 

9 
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 08 

 شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
19 

12 
 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 

 (PMبازدید و نگهداری )نرم افزار 
02 09 

 شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

11 
 شرکت توزیع نیروی برق اهواز 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
13 32 

 شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان

 )نرم افزار ثبت حوادث(
18 

10 
 شرکت توزیع نیروی برق اهواز 

 (نسخه تحت وب)
1 31 

 توزیع نیروی برق شمال کرمانشرکت 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات  )نسخه
1 

13 
 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
06 30 

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
16 

14 
 شرکت توزیع نیروی برق استان  بوشهر

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 33 

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

15 
 شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 ) نرم افزار ثبت حوادث (
13 34 

 شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

 (PM بازدید و نگهداری )نرم افزار
5 

16 
 شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 35 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
11 

11 
  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 (PMبازدید و نگهداری )نرم افزار 
1 36 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

18 
 شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 )نرم افزار ثبت حوادث(
10 31 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
01 

19 
 شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 

 ارجاعات( ه وب،)نسخ
1 38 

 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 



 

 (PMو تعمیرات و نگهداری )  121نرم افزار ثبت حوادث 
 

 
 

 
 

 شرکتهای توزیع برق (PM)و تعمیر نگهداری  121نرم افزار ثبت حوادث 
 تعداد  محل نصب ردیف تعداد  محل نصب ردیف

39 
 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
15 48 

 شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

42 
 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 49 

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
03 

41 
 شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
52 52 

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

40 
 شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

 (تحت وب و ثبت خاموشی با برنامه )نسخه
1 51 

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

 ( PM) نرم افزار بازدید و نگهداری 
11 

43 
 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
15 50 

 شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

 )نرم افزار ثبت حوادث(
18 

44 
 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 

 (تحت وب و ارجاعات )نسخه
1 53 

 یزدشرکت توزیع نیروی برق استان 

 (و ثبت خاموشی با برنامه ارجاعات تحت وب، )نسخه
1 

45 
 شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان 

 ( PM)نرم افزار بازدید و نگهداری 
10 54 

 شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
9 

46 
 شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران 

 )نرم افزار ثبت حوادث(
05 55 

 شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

 ) نسخه تحت وب(
1 

41 
 شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران 

 (تحت وب، ارجاعات و ثبت خاموشی با برنامه )نسخه
1 56 

 شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 

 ( PM) نرم افزار بازدید و نگهداری 
9 

 
 

 


