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235: جمع تعداد پست

مدیر عامل

مدیریت هیات مدیره و مدیر عامل

بمدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آ

مدیریت تحقیقات، برنامه ریزی و 

بررسی اقتصادی

یبانیمعاونت منابع انسانی، مالی و پشتمعاونت حفاظت و بهره برداریمعاونت برنامه ریزی 

مدیریت مالی و ذیحسابی مدیریت طرح های توسعه منابع آبی

مدیریت تحول اداری، فن آوری 

اطالعات و امنیت فضای مجازی

معاونت طرح و توسعه

مدیریت روابط عمومیمدیریت حراست

مدیریت حقوقی

قراردادهامدیریت

مدیریت مطالعات پایه منابع آب

مدیریت فنی آب 

مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح

های زودبازده 

مدیریت بهره برداری و نگهداری از سدها، 

)تاسیسات آبی و برق آبی 

مدیریت رودخانه و سواحل

مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه

آبمدیریت محیط زیست و کیفیت منابع

ری مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیا

و زهکشی

گروه بازرسی و مدیریت عملکرد 

گروه مدیریت بحران و پدافند

واحدهای منابع آب شهرستان ها 

******

اداره حسابداری جاری            

گروه طرح های تامین آب 

گروه طرح های آبرسانی 

گروه فن آوری اطالعات                

گروه طرحهای شبکه های آبیاری

و زهکشی 

اراداره حسابداری تاسیسات، اموال و انب

اداره حسابداری طرح

اداره بهره برداری و نگهداری از سد و

(نیروگاه شهربیجار 

اداره بهره برداری و نگهداری از سد و 

)نیروگاه تاریک و سدهای انحرافی 

اداره بهره برداری و نگهداری از سد و

نیروگاه سفیدرود

اداره دبیرخانه

اداره امور اداری

گروه منابع انسانی و آموزش

گروه درامد و مشترکین                   

گروه حفاظت و بهر برداری از آب های 

زیرزمینی

گروه احیا و تعادل بخشی آبهای 

زیرزمینی

گروه بهره برداری و نگهداری از آبهای 

سطحی 

گروه حفاظت و بهره برداری از 

شبکه های آبیاری 

گروه تعمیرات و نگهداری از '

شبکه های آبیاری

گروه حفاظت و بهره برداری از 

رودخانه و سواحل 

گروه مطالعات آبهای 

زیرزمینی

گروه مطالعات آبهای سطحی

گروه تلفیق و بیالن

گروه حسابداری داخلی

گروه طرح های مهندسی رودخانه

مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی

مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی


