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دارد

«سالتولید؛پشتیبانیها،مانعزداییها»

ش ش :۱۵۵۷۷۶۳     

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 دانشگاههای : 
امام حسین تهران دانشگاه الزهرا(س) یزد شهید چمران اهواز

اراک صنعتی ارومیه لرستان صنعتی جندی شاپور دزفول 
صنعتی اراک زنجان  صنعتی بابل صنعتی امیر کبیر

صنعتی کرمانشاه شهید باهنر کرمان بیرجند صنعتی شریف
سمنان بوعلی سینا همدان صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان  خواجه نصیرالدین طوسی

مازندران صنعتی شاهرود  صنعتی شهدای هویزه  شیراز 
صنعتی همدان هرمزگان  شهید بهشتی تهران 

ایالم سیستان و لوچستان  صنعت نفت (اهواز)  علم و صنعت ایران
گیالن تربیت مدرس اصفهان سهند تبریز

بجنورد فردوسی مشهد صنعتی شیراز  شهرکرد
کاشان  صنعتی اصفهان  تبریز رازی کرمانشاه

علوم و فنون فارابی تهران قزوین آزاد اسالمی استان خوزستان تربیت مدرس
علوم و فنون شهید ستاری پژوهشگاه مواد و انرژی بین المللی امام خمینی پژوهشگاه نیرو 

موضوع  : بهرهگیری از ظرفیت اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در قالب فرصت مطالعاتی      

با سالم و احترام
عطف به ابالغیه اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در وزارت نیرو 
و شیوه نامه فرصت مطالعاتی (پیوست) به استحضار میرساند شرکت برق منطقهای خوزستان آمادگی استفاده از 
ظرفیت اعضای محترم هیئت علمی آن دانشگاه با تخصص مرتبط با صنعت برق، در قالب فرصت مطالعاتی را دارد. 
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع فوق به اطالع اعضای محترم هیئت علمی واجد شرایط آن دانشگاه رسانده 

شود. ضمناً شماره تلفن ٠٦١٣٣٣٦٩٧٤٧ جهت پاسخگویی به سواالت احتمالی معرفی می گردد.      

  

کیومرث زمانی
معاون برنامه ریزی و تحقیقات
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رونوشت:
- سرکارخانم مهندس اصالن پور مدير محترم دفترتحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات جهت اطالع

- سرکار خانم مهندس خبازی پور رئیس گروه محترم تحقیقات جهت اطالع
- سرکار خانم عباد ناصری رئیس گروه محترم توسعه فناوری - اقدام کننده ٠٦١٣٣٣٦٩۷۴۷

- صندوق ارسال الكترونیكی مكاتبات کارشناس اداری١ 


