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1 
وزارتخانه ها، شرکت ها، 

 سازمان ها و ادارات تابعه
 01 شرکت پیرا حفاری ایران 11

تولید و توسعه انرژی شرکت مادر تخصصی 

 اتمی ایران

0 
استانداریها، شرکت ها، 

 و ادارات تابعه  سازمانها
 00 شرکت سهامی پترو پارس 10

شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت 

 هسته ای ایران

3 
مجلس شورای اسالمی، 

 سازمانها وادارات تابعه
 03 شرکت سهامی پترو ایران 13

هسته  شرکت سهامی پسمانداری صنعت

 ای ایران

4 
نهاد ریاست جمهوری، 

 سازمانها و ادارات تابعه
14 

-صندوق ضمانت سرمایه

 گذاری صنایع کوچک
 شرکت فناوری های پیشرفته ایران 04

۵ 
سازمان منطقه آزاد 

 صنعتی قشم -تجاری
1۵ 

شرکت سهامی 

 انیسیتوایزایران
0۵ 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

 کشور

 16 عالی امنیتشورای  6
شرکت سهامی پژوهش و 

 فن آوری پتروشیمی
 پژوهشکده علوم زمین 06

 1۷ مجلس خبرگان رهبری ۷
شرکت توسعه کاربرد 

 پرتوها
 موسسه مطالعات و پژوهشگاههای بازرگانی 0۷

 18 هیات عالی گزینش 8
برداری نیروگاه شرکت بهره

 اتمی بوشهر
 پژوهشگاه فضایی ایران 08

۹ 
مصلحت  مجمع تشخیص

 نظام
1۹ 

شرکت توسعه گردشگری 

 ایران
 سازمان فضایی ایران 0۹

 02 ستاد مبارزه با مواد مخدر 12
شرکت بازرگانی خدمات 

 -صنعتی فوالد اهواز 

 اسکوتک

 شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران 32
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 نام سازمان ردیف نام سازمان ردیف نام سازمان ردیف

 40 بنیاد ملی نخبگان 31
شرکت خدمات صنعتی 

 بازرگانی
۵3 

شرکت شهر فرودگاهی امام 

 خمینی)ره(

 43 پارک فناوری پردیس 30
سازمان صنایع هوایی 

 نیروهای مسلح
 صندوق بازنشستگی کشوری ۵4

33 
سازمان اداری و استخدامی 

 کشور
44 

صندوق توسعه صنایع 

 دریایی
 سازمان توسعه تجارت ایران ۵۵

34 
مرکز آموزش مدیریت 

 دولتی
4۵ 

-صندوق ضمانت سرمایه

 گذاری تعاون
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۵6

3۵ 
سازمان ملی بهرهوری 

 ایران
 ۵۷ شرکت صنایع هوایی قدس 46

سازمان توسعه و نوسازی معادن 

مادر  –. صنایع معادنی ایران 

 تخصصی

36 
مرکز ملی فضای مجازی 

 کشور
4۷ 

شرکت ورزشی فرهنگی 

 پرسپولیس(پیروزی ) 
۵8 

شرکت مادر تخصصی سازمان 

صنایع کوچک و شهرکهای 

 صنعتی ایران

 48 سازمان ملی استاندارد 3۷
شرکت فرهنگی و ورزشی 

 استقالل
۵۹ 

سازمان حمایت از مصرف 

 کنندگان و تولیدکنندگان

 4۹ پژوهشگاه استاندارد 38
شرکت گسترش سوخت 

 سبز زاگرس
62 

سازمان مرکزی تعاون روستایی 

 ایران

 ۵2 دیوان محاسبات کشور 3۹
شرکت گسترش آالف 

 شیشه مرند
61 

سازمان خبرگزاری جمهوری 

 اسالمی ایران

 ۵1 شورای نگهبان 42
شرکت غشاء گسترش 

 داالهو
60 

سازمان صدا و سیمای جمهوری 

 اسالمی ایران

41 
سازمان برنامه و بودجه 

 کشور
۵0 

شرکت تولیدی نیروی برق 

 سبز منجیل
63 

سهامی کانون پرورش شرکت 

 فکری کودکان و نوجوانان

 

 

http://www.irrea.ir/


ها و های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکفهرست اسامی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت

 درصد برق تجدیدپذیر 02های مشمول شهرداری

 های تجدیدپذیر ایرانانجمن انرژی

www.irrea.ir :رایانامه 

   20166263148تلفن: 
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 ۷۵ مرکز آمار ایران 64
شرکت تولید نیروی برق 

 شیروان
 شرکت شهرهای کشاورزی 86

 ۷6 پژوهشکده آمار 6۵
شرکت تولید نیروی برق 

 سهند
 سازمان هدفمندی یارانه ها 8۷

 ۷۷ نقشه برداری کشورسازمان  66
شرکت تولید نیروی برق 

 بیستون
88 

شرکت ملی نفت ایران، مادر 

 تخصصی

 8۹ شرکت دولتی پست بانک ۷8 آموزشکده نقشه برداری 6۷
شرکت سهامی پشتیبانی ساخت 

 و تهیه کاالی نفت

68 
شهرداریها، شرکت ها، 

 سازمانها و ادارات تابعه
 حفاری ایرانشرکت ملی  ۹2 شرکت توسعه تعاون ۷۹

6۹ 

 
 82 سازمان ثبت احوال کشور

شرکت سهامی توسعه 

 منابع آب و نیروی ایران
 هالل احمر ۹1

۷2 
نیروی انتظامی جمهوری 

سازمانها،  اسالمی ایران، 

 مراکز و ادارات تابعه

81 
شرکت مادر تخصصی 

 مدیریت منابع آب ایران
 بنیاد پانزده خرداد ۹0

 ۹3 سازمان بنادر و دریانوردی 80 سازمان تبلیغات اسالمی ۷1
شرکت سهامی کشاورزی و 

 دامپروری سفیدرود

۷0 
شورای سیاستگذاری حوزه 

 های العالمیه
 ۹4 سازمان صنایع دفاع 83

شرکت سهامی کشاورزی و 

 دامپروری مغان

۷3 
دانشکده ها،دانشگاههای 

های دولتی و واحد

 زیرمجموعه

 ۹۵ نیروهای مقاومت بسیج 84
تخصصی صندوق شرکت مادر 

حمایت از توسعه سرمایه گذاری 

 در بخش کشاورزی

۷4 
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و 

درمانی قلب و عروق شهید 

 رجایی

8۵ 
سازمان امور شهرداری ها 

 و دهیاری های کشور
۹6 

شرکت سهامی پرورش کرم 

 ابریشم
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۹۷ 
برنامه  سازمان پژوهش و

 ریزی آموزشی
128 

سازمان مدیریت بحران 

 کشور
11۹ 

های هشرکت سهامی پخش فرآورد

 نفتی ایران

۹8 
سازمان آموزش و پرورش 

 استثنایی
12۹ 

دانشکده ها، دانشگاههای 

 انتظامی، نظامی و قضایی
102 

شرکت ملی پاالیش و پخش 

 فرآورده های نفتی ایران

 101 تعزیرات حکومتیسازمان  112 نهضت سواد آموزی ۹۹
شرکت سهامی سازمان صنایع 

 دستی ایران در حال تصفیه

 111 کمیته ملی المپیک ایران 122
ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

 و ارز
100 

شرکت سهامی خدمات حمایتی 

 کشاورزی

 110 کمیته ملی پاراالمپیک ایران 121
سازمان قضایی نیروهای 

 مسلح
103 

 سازمان خصوصی سازی، مادر

 تخصصی

 سازمان حسابرسی 104 دادستانی ویژه روحانیت 113 بنیاد امور بیماریهای خاص 120

 114 سازمان بیمه سالمت ایران 123
دادگستری جمهوری 

اسالمی ایران و واحدهای 

 زیر مجموعه

10۵ 
شرکت سهامی روزنامه رسمی 

 ایران

 106 پژوهشکده امور اقتصادی 11۵ سازمان غذا و دارو 124
سهامی چاپخانه دولتی  شرکت

 ایران

 10۷ پژوهشکده بیمه 116 سازمان انتقال خون ایران 12۵
شرکت مادر تحصصی سازمان 

 آوری و فروش تملیکیجمع

126 
کمیته امداد امام خمینی 

 )ره(
 108 موسسه تحقیقاتی دفاعی 11۷

شرکت مادر تخصصی سرمایه 

 گذاریهای خارجی ایران

 118 انستیتو پاستور ایران 12۷
سازمان جغرافیایی 

 نیروهای مسلح
10۹ 

شرکت سرمایه گذاری خارجی 

 ایران
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132 
جمعیت هالل احمر 

 جمهوری اسالمی ایران
141 

دانشکده ها و دانشگاههای 

علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی

 شرکت سهامی ایز ایران 1۵0

 140 بهزیستی کشورسازمان  131
قرارگاه سازندگی خاتم 

 االنبیا )ص(
1۵3 

شرکت سهامی هواپیمایی 

 خدمات ویژه

130 
بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
143 

دانشگاه صنعتی مالک 

 اشتر
1۵4 

شرکت سهامی مزرعه نمونه 

 ارتش جمهوری اسالمی ایران

133 
سازمان تامین اجتماعی 

 ایران
 1۵۵ دانشگاه عالی دفاع ملی 144

سازمان خدمات درمانی نیروهای 

 مسلح جمهوری اسالمی ایران

134 
بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی
14۵ 

دانشگاه جامع امام حسین 

 )ع(
 بیمه مرکزی ایران 1۵6

13۵ 
سازمان تحقیقات، آموزش 

 و ترویج کشاورزی
146 

مرکز تحقیقات راهبردی 

 امور دفاعی
 شرکت سهامی بیمه ایران 1۵۷

 شرکتهای غله و بازرگانی 1۵8 مرکز آموزش عالی دولتی 14۷ دامپزشکی کشور سازمان 136

 148 موسسه رازی 13۷
پارک زیست فناوری خلیج 

 فارس
1۵۹ 

شرکت فرودگاهها و ناوبری 

 هوایی ایران

138 
سازمان جنگلها، مراتع و 

 آبخیزداری کشور
14۹ 

دبیرخانه شورایعالی انقالب 

 فرهنگی
162 

حمل و شرکت مادر تخصصی 

 نقل ریلی کشور، در حال تصفیه

13۹ 
سازمان حفاظت محیط 

 زیست
1۵2 

شورای فرهنگی، اجتماعی 

 زنان
 صندوق ضمانت صادرات ایران 161

 1۵1 پژوهشگاه صنعت نفت 142
مرکز تحقیقات گیاهان 

 دارویی
160 

شرکت هواپیمایی جمهوری 

 اسالمی ایران
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163 
شرکت ملی گاز ایران،  

 مادر تخصصی
 18۵ پژوهشگاه رویان 1۷4

شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی 

 و مکانیک خاک

164 
شرکت سهامی ارتباطات و 

 زیر ساخت
 186 زیست بانک 1۷۵

شرکت سهامی مرکز تحقیق و 

 تولید وسایل الکترونیک

16۵ 
پژوهشگاه ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
1۷6 

پژوهشکده فناوری های 

نوین علوم پزشکی ابن 

 سینا

18۷ 
شرکت سهامی ساختمانی و 

 تاسیساتی ساراتل ایران

166 
سازمان تنظیم مقررات 

 رادیویی
 188 پژوهشکده توسعه کالبدی 1۷۷

شرکت سهامی صنایع چوب و فلز 

 پالک، سیما چوب

16۷ 
موسسه آموزش عالی 

علمی، کاربردی جهاد 

 کشاورزی

1۷8 
پژوهشکده علوم پایه 

 کاربردی
18۹ 

شرکت توسعه ایرانگردی و 

 جهانگردی

 1۷۹ سازمان امور عشایری 168
پژوهشکده علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی
1۹2 

 –سازمان ایرانگردی و جهانگردی 

 در حال تصفیه

 182 سازمان حفظ نباتات کشور 16۹
مرکز تحقیقات سنجش 

 سالمت
 جنوبی شرکت مجتمع گاز پارس 1۹1

 181 سازمان چای کشور 1۷2
پژوهشکده فناوری 

 اطالعات و ارتباطات
 شرکت انتقال گاز ایران 1۹0

 180 موسسه جهاد نصر 1۷1
پژوهشکده فرهنگ و هنر و 

 معماری
1۹3 

شرکت توسعه خدمات بازرگانی 

 نورد ایران

 183 سازمان امور اراضی 1۷0
پژوهشکده برق و 

 الکترونیک
1۹4 

منطقه ویژه صنایع شرکت سهامی 

 معدنی و فلزی خلیج فارس

1۷3 
شرکت سهامی پشتیبانی 

 امور دام کشور
184 

پژوهشکده صنایع 

 شیمیایی
1۹۵ 

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 

 صنایع الترونیک شرکت مادر تخصصی
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1۹6 
مادر تخصصی شرکت 

 خدمات کشاورزی
02۷ 

پژوهشکده توسعه 

 تکنولوژی صنعتی شریف
018 

شرکتهای سهامی شهرکهای 

 صنعتی استانها

1۹۷ 
شرکت مادر تخصصی 

 بازرگانی دولتی ایران
028 

پژوهشگاه تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی
01۹ 

شرکت سهامی نمایشگاههای 

المللی جمهوری اسالمی بین

 ایران

 02۹ شیالت ایرانسازمان  1۹8
پژوهشگاه میراث فرهنگی 

 و گردشگری
002 

شرکت توسعه صنایع پاالیش 

 نفت

 012 سازمان هواشناسی کشور 1۹۹
موسسه پژوهشی فرهنگ، 

 هنر و ارتباطات
001 

شرکت سهامی پایانه های نفتی 

 ایران

022 
پژوهشکده هواشناسی و 

 اقلیم شناسی
011 

سازمان امور سینمایی و 

 بصری -سمعی 
000 

شرکت خدمات ترابری و 

 پشتیبانی نفت

021 
مرکز تحقیقات راه، مسکن 

 و شهرسازی
010 

بنیاد بین المللی فرهنگی 

 هنری امام رضا )ع( –
003 

شرکت خدمات مهندسی و 

 تجهیزات صنعتی توربین جنوب

 013 سازمان هواپیمایی کشوری 020
شورای هماهنگی تبلیغات 

 اسالمی
004 

برداری بهرهشرکتهای سهامی 

 نفت و گاز

023 
مرکز آموزش عالی 

هوانوردی و فرودگاهی 

 کشور

014 
شورای عالی حوزه های 

 علمیه
 شرکت سهامی انتشارات سروش 00۵

024 
شرکت سهامی راه آهن 

 جمهوری اسالمی ایران
01۵ 

ریزی شورای برنامه

مدیریت حوزه های علمیه 

 خراسان

 شرکت سهامی فوالد آذربایجان 006

02۵ 
شرکت مادر تخصصی 

ساخت و توسعه زیر 

 بناهای حمل و نقل کشور

016 
مجمع جهانی تقریب 

 مذاهب اسالمی
00۷ 

شرکت سهامی منطقه ویژه 

 اقتصادی انرژی پارس

026 
سازمان راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای
 008 مجمع جهانی اهل بیت 01۷

شرکت سهامی بهینه سازی 

 مصرف سوخت
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00۹ 
سازمان مجری ساختمانها و 

تاسیسات دولتی و عمومی، 

 شرکت مادر تخصصی

 04۹ دانشگاه اهل بیت 03۹
شرکت سهامی خطوط لوله و 

 مخابرات نفت ایران

032 
-شرکت سهامی عمران شهر

 های جدید، مادر تخصصی
 آلومینای ایرانشرکت تولید  0۵2 دانشگاه مذاهب اسالمی 042

031 
شرکت مادر تخصصی عمران 

 و بهسازی شهری ایران
 0۵1 بنیاد سعدی  041

شرکت سهامی لوله گستر 

 اسفراین

030 
برداری شرکت سهامی بهره

 نفت و گاز اروندان
040 

موسسه تحقیقات خاک و 

 آب
0۵0 

شرکت سهامی صندوق بیمه 

گذاری فعالیتهای سرمایه

 صنعتی

033 
مهندسی و شرکت ملی 

 ساختمان نفت ایران
043 

موسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی
0۵3 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی 

 پتروشیمی

 044 های دولتیآموزشکده 034
پژوهشکده حفاظت خاک و 

 آبخیزداری
 شرکت ملی صادرات گاز ایران 0۵4

 04۵ شرکتهای گاز استان 03۵
پژوهشکده بیوتکنولوژی 

 کشاورزی
0۵۵ 

شرکت سهامی صنایع 

 الکترونیک شیراز

036 
شرکت مهندسی و توسعه 

 نفت
 0۵6 پژوهشکده محیط زیست 046

شرکت تولید نیروی برق 

 کرمان

03۷ 
شرکت سهامی بازرگانی 

 نیکو –ایران 
04۷ 

دبیرخانه شورای اجرایی 

 فناوری اطالعات
0۵۷ 

شرکت تولید نیروی برق خلیج 

 فارس

 048 شرکت ملی فوالد ایران 038
دبیرخانه کمسیون تنظیم 

 مقررات ارتباط
0۵8 

شرکت تولید نیروی برق 

 اصفهان
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۰۶۲ 
شرکت سهامی تهیه و 

 تولید مواد معدنی ایران
 ۰۸۲ مرکز نوغانداری ۰۷۲

شرکت تولید نیروی برق 

 بندر عباس

۰۶۲ 
شرکت مادر تخصصی ملی 

 پتروشیمی صنایع
۰۷۲ 

دبیرخانه شواری عالی 

 شهرسازی
۰۸۰ 

شرکت تولید نیروی برق 

 تهران

060 
سازمان گسترش و نوسازی 

 صنایع ایران مادر تخصصی
0۷0 

ها و اقدامات سازمان زندان

 امنیتی و تربیتی کشور
083 

شرکت تولید نیروی برق 

 خراسان

063 
شرکت سهامی مدیریت 

 طرحهای صنعتی
 084 بازرسی کل کشورسازمان  0۷3

شرکت تولید نیروی برق 

 رامین

064 
مرکز گسترش فناوری 

 اطالعات
 08۵ سازمان پزشکی قانونی 0۷4

شرکت تولید نیروی برق 

 زاهدان

06۵ 
شرکت سهامی نساجی 

 قائم شهر
0۷۵ 

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
086 

شرکت تولید نیروی برق 

 شازند

066 
شرکت گسترش صنایع 

 بلوچ
0۷6 

سازمان اوقاف و امور 

 خیریه
08۷ 

شرکت تولید نیروی برق 

 شاهرود

06۷ 
شرکت سهامی ماشین 

 سازی تبریز
 088 سازمان حج و زیارت 0۷۷

شرکت تولید نیروی برق 

 شهید رجائی

068 
شرکت سهامی سازمان 

 مدیریت صنعتی
0۷8 

گذاری و سازمان سرمایه

کمکهای اقتصادی و فنی 

 ایران

08۹ 
نیروی برق  شرکت تولید

 شهید سلیمی

06۹ 
شرکت سهامی باطری 

 سازی نیرو
 0۹2 سازمان امور مالیاتی 0۷۹

شرکت تولید نیروی برق 

 مفتح

040 
شرکت سهامی صنایع 

 الکترویک ایران
082 

گمرک جمهوری اسالمی 

 ایران
0۹1 

شرکت تولید نیروی برق 

 فارس
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0۹0 
شرکت سهامی صنایع قطعات 

 الکترونیک
323 

ستاد مشترک ارتش جمهوری 

 اسالمی ایران
314 

شرکت تولید نیروی برق 

 لوشان

0۹3 
شرکت سهامی صنایع 

 هواپیمایی ایران، صها
324 

ستاد مشترک سپاه پاسداران 

 انقالب اسالمی
31۵ 

شرکت تولید نیروی برق 

 یزد

0۹4 
شرکت سهامی پشتیبانی و 

نوسازی هلیکوپتر های ایران، 

 پنها

 316 بسیج سازندگی 32۵
شرکت گسترش صنایع 

 آریا تایر هامون

0۹۵ 
شرکت سهامی صنایع هواپیما 

 سازی ایران
326 

بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع 

 مقدس
31۷ 

سازمان هوا فضای نیروهای 

مسلح جمهوری اسالمی 

 ایران

0۹6 
شرکت سهامی خدمات هوائی 

 مخابرات، پیامپست و 
 بانک کشاورزی ایران 318 ایسازمان آموزش فنی و حرفه 32۷

 31۹ پارکهای علم وفناوری 328 سازمان فناوری اطالعات ایران 0۹۷
بانک مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

0۹8 
شرکت سهامی شهرکهای 

 صنعتی ایران
 بانک مسکن 302 شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان 32۹

0۹۹ 
سهامی عمران شهر شرکتهای 

 جدید
312 

سازمان پژوهشهای علمی و 

 صنعتی ایران
 بانک ملی ایران 301

 311 سازمان ملی زمین و مسکن 322
سازمان مطالعه و تدوین کتب 

 علوم انسانی
 بانک صنعت و معدن 300

321 
شرکت سهامی گسترش 

در حال  -کارآفرینی ایران

 تصفیه

310 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای 

 مسلح
 بانک سپه 303

320 
شرکت سهامی پرس ایران، در 

 حال تصفیه
313 

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی 

 پیشرفته و علوم محیطی
 بانک توسعه صادرات 304
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30۵ 
شرکت سهامی توسعه و 

 نگهداری اماکن ورزشی کشور
 34۷ انقالب فرهنگیشورای عالی  336

شرکت سهامی مادر تخصصی 

مدیریت ساخت و تهیه کاالی 

آب و برق ) ساتکاب(، در حال 

 تصفیه

306 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، 

ادارات، مراکز نظامی و 

 سازمانهای وابسته

 348 جهاد دانشگاهی 33۷
بنیاد مستضعفان و جانبازان 

 انقالب اسالمی

30۷ 
اسالمی، سپاه پاسداران انقالب 

ادارات، مراکز نظامی و 

 سازمانهای وابسته

 پژوهشگاه هوا فضا 34۹ سازمان امور دانشجویان 338

 33۹ پادگانهای نظامی 308
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری
3۵2 

پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی

30۹ 
شرکت سهامی ریخته گری 

 ماشین سازی تبریز
342 

تبلیغات اسالمی حوزه دفتر 

 علمیه قم
3۵1 

مرکز تحقیقات سیاست علمی 

 کشور

332 
شرکت سهامی مجتمع کشتی 

 سازی و فرا ساحل
341 

سازمان فرهنگ و ارتباطات 

 اسالمی
 پژوهشگاه مواد و انرژی 3۵0

 340 شرکت سهامی احداث صنعت 331
موسسه نشر آثار حضرت امام 

 قدس سره
3۵3 

پتروشیمی پژوهشگاه پلیمر و 

 ایران

330 
شرکت سهامی مجتمع صنعتی 

 اسفراین
 پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی 3۵4 مرکز خدمات حوزه علمیه 343

333 
شرکتهای آب و فاضالب 

 روستایی
 3۵۵ پژوهشگاه نیرو 344

پژوهشگاه شیمی و مهندس 

 شیمی

334 
پژوهشگاه ازدیاد برداشت از 

 مخازن نفت و گاز
 3۵6 آبموسسه تحقیقات  34۵

پژوهشگاه بین المللی زلزله 

 شناسی و مهندسی زلزله

33۵ 
شرکت سهامی ملی مناطق 

 نفت خیز جنوب
346 

مرکز مدیریت منطقه ای آب 

 شهری
 پژوهشگاه دانش های بنیادی 3۵۷
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3۵8 
شرکت سهامی نفت مناطق 

 مرکزی ایران
 پژوهشکده خلیج فارس 384 شرکتهای سهامی آب منطقه ای 3۷1

 3۷0 شرکت سهامی نفت فالت قاره 3۵۹
شرکت مهندسی آب و فاضالب 

 کشور، مادر تخصصی
38۵ 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزش عالی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 386 شرکتهای آب و فاضالب 3۷3 شرکت سهامی نفت خزر 362

361 
صنعت خدمات  شرکت سهامی

عمومی بهداشت صنعتی و 

 خدمات درمانی

3۷4 
شرکت مادر تخصصی مدیریت 

تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 

 ایران، توانیر

38۷ 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و 

 علوم جوی

 388 شرکتهای سهامی برق منطقه ای 3۷۵ شرکتهای پاالیش نفت 360
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

 ایران

 3۷6 شرکت نفت و گاز پارس 363
شرکت مادر تخصصی تولید 

 نیروی برق حرارتی
 بنیاد دانشنامه نگاری 38۹

 3۷۷ شرکتهای پاالیش گاز 364
شرکت سهامی سازمان بهره وری 

 انرژی ایران
 پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 3۹2

36۵ 
شرکت ذخیره سازی گاز 

 طبیعی
3۷8 

انرژیهای شرکت سهامی سازمان 

 نو ایران
3۹1 

مرکز منطقه ای اطالع رسانی و 

 علوم و فناوری

366 
شرکت سهامی صنایع مخابرات 

 صاایران
3۷۹ 

شرکت سهامی مدیریت شبکه 

 برق ایران
3۹0 

موسسه پژوهشی علوم و فناوری 

 رنگ و پوشش

36۷ 
شرکت سهامی صنایع اپتیک 

 اصفهان
382 

کاربردی -موسسه آموزش علمی

 برقصنعت آب و 
3۹3 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و 

 اجتماعی

368 
شرکت سهامی پتروشیمی 

 دماوند
 3۹4 سازمان انرژی اتمی ایران 381

شرکت مادر تخصصی تولید مواد 

 اولیه و سوخت هسته ای ایران

 3۹۵ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 380 شرکت سهامی مس شهر بابک 36۹
شرکت فرآوری اورانیوم تولید 

 هسته ای سوخت

3۷2 
موزه علوم و فناوری جمهوری 

 اسالمی ایران
 3۹6 بنیاد دائره المعارف اسالمی  383

ادارات کل آموزش و پرورش 

 استانها
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3۹۷ 
موسسه پژوهشی حکمت و 

 فلسفه ایران
428 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  

 اسالمی
 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 41۹

3۹8 
مرکز مطالعات و همکاری های 

 علمی بین المللی
42۹ 

شورای سیاست گذاری ائمه 

 جمعه
 اورژانس استان تهران 402

 401 مرکز رسیدگی به امور مساجد 412 مرکز نشر دانشگاهی 3۹۹
سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه 

 مشارکتهای مردمی

422 
و مدیریت  موسسه مطالعات

جامع و تخصصی جمعیت 

 کشور

 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 400 ستاد اقامه نماز 411

421 
پژوهشگاه ملی مهندسی 

 ژنتیک و زیست فناوری
410 

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 

 اسالمی
 موسسه تحقیقات علوم باغبانی 403

420 
آزمایشگاه ملی نقشه برداری 

 مغز
413 

دایره المعارف فقه موسسه  

 اسالمی
 موسسه تحقیقات برنج کشور 404

423 
مجتمع علمی ، فرهنگی و 

 تاریخی ربع رشیدی
414 

حوزه هنری سازمان تبلیغات 

 اسالمی
 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 40۵

424 
پژوهشکده امام خمینی )ره( 

 انقالب اسالمی
41۵ 

ایرانی  –مرکز الگوی اسالمی 

 پیشرفت
406 

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 

 نهال

42۵ 
آستان مقدس حضرت امام 

 خمینی )ره(
416 

شواری سیاست گذاری و حوزه 

 های علمی خواهران
40۷ 

موسسه تحقیقات اطالح و تهیه نهال و 

 بذر

426 
موسسه آموزشی و پژوهشی 

 امام خمینی )ره(
 علوم دامیموسسه تحقیقات  408 نهاد کتابخانه های عمومی کشور 41۷

 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی 40۹ دانشگاه پیام نور 418 موسسه پژوهشی و فرهنگی 42۷
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