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ندارد

«سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»

ش ش :۱۶۷۹۹۷۳     

تاریخ :
شماره :

پیوست :
وزارت نیرو

شرکت مادر تخصصی توانیر
شرکت سهامی برق منطقهای خوزستان

(استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد)

اهواز، خیابان فلسطین- کد پستی: ٣١٣۷-٦١٣٣٦١   www.kzrec.co.ir  کد اقتصادی: ۷٦٩۸-٣١٦۷-۴١١٣   تلفن: ۷-٣٣٣٦٩٠٠٠-٠٦١

معاونت محترم پژوهش و فناوری : 
دانشگاه تهران 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی شیراز 

دانشگاه صنعتی اصفهان 
موضوع : حمایت از پایان نامههای تحصیالت تکمیلی  

با سالم و احترام
به استحضار میرساند در راستای حمایت از رسالههای دکترا و پایاننامههای کارشناسی ارشد، این شرکت آمادگی 
دارد پروژههای دانشجویی پیشنهاد شده آن دانشگاه را که در زمینههای مرتبط با مسئولیتها و فعالیتهای شرکت برق 
منطقهای خوزستان باشد بررسی نموده و در صورت پذیرش مورد حمایت مالی قرار دهد. خواهشمند است دستور 
فرمایند موضوع فوق به نحو مطلوب اطالع رسانی شده و پروژههای پژوهشی دانشجویی آن دانشگاه را درقالب فرم 

دوصفحهای تعریف پروژه به دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات ارسال نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر، آییننامه حمایت از رسالههای دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد در سایت 
شرکت به آدرس WWW.kzrec.co.ir بخش قوانین و مقررات، همچنین فرم دوصفحهای تعریف پروژه در سایت 

شرکت (بخش تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات- فرمها) قابل دسترسی میباشد. 
ضمناً جهت پاسخگوی به سواالت احتمالی شماره تلفن ٠٦١٣٣٣٦٩٧٤٧ اعالم میگردد. 

    

  

کیومرث زمانی
معاون برنامه ریزی و تحقیقات

http://�/�/WWW.kzrec.co.ir
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رونوشت:
- سرکارخانم مهندس اصالن پور مدير محترم دفترتحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات جهت اطالع

- سرکار خانم عباد ناصری رئیس گروه محترم توسعه فناوری - اقدام کننده ٠٦١٣٣٣٦٩۷۴۷
- صندوق ارسال الكترونیكی مكاتبات کارشناس اداری١ 


