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 قاي دكتر تيمورتاشلوآجناب 

 با سالم احترام 

بهره و دستور  موارد ذيل را جهت استحضار ،عاليتلفني يوم جاري نگارنده با حضرت پيرو مذاكره

 .ايفاد مي دارددانشگاه برداري مقتضي دانشجويان آن 

  .باشد مي ir .niopdc.randd://httpسايت پژوهش شركتآدرس - 1

نياز هاي  پژوهشي شركت در دو زمينه پروژه هاي دانشجويي و همچنين پروژه هاي پژوهشي  - 2

  .تفكيك شده و به صورت مجزا ارائه شده اند

 در سراسر ايران ،ملي پخش فرآورده هاي نفتي گانه شركت  37ق دگي مناطبا عنايت به گستر- 3

 براي كليه دانشجويان متقاضي همكارياعالم شده ) پروژه هاي دانشجويي پيشنهادي( اولويت هاي

كه  گرامي بايد به اين موضوع عنايت نمايند لذا دانشجويان .قابل انتخاب مي باشد ،در سراسر ايران،

و تحول  انتخاب موضوعات پيشنهاد شده توسط دانشجويان،همواره در حال تغيير پس از ليست مذكور

پس از انتخاب يك موضوع توسط دانشجو، آن موضع از ليست حذف خواهد نحوي كه ه ب مي باشد؛

و	� ���د� و وين پيشنهادي را رات عنل به همكاري دارند بايد آخرين ليسلذا عزيزاني كه تماي. شد


  .د��ن را ا����ب ���د� و ا��م ���	���م��� م�رد ��� 

انجام  )پروژه هاي دانشجويي(پيشنهاد شده توسط دانشجويان ز هاي پژوهشي شركت كهنيا- 3

زير قابل دستري مي واز مسير.گرايش هاي متفاوت دسته بندي و اعالم شده است در رشته ها وگيرد،

  يشنهادي پ - پروژه هاي  دانشجويي :باشد

  



در اين  اگر دانشجويي پروژه اي مرتبط با حوزه فعاليت هاي شركت داشته باشد كه موضوع آن - 4

 پس از طي فرآيند تا هش منطقه اعالم نمايدنباشد مي تواند آن را به كميته پژو هاي اعالم شده، ليست

در ستاد  استعالم  جهت اطمينان از تكراري نبودن و همچنين موافقت مديريتهاي مربوطه ( اداري آن

  شدن  يياجرا وارد  فاز پروژه ) تهران

پروژه هاي :و از مسير دانشجويي نيز در اين سايت ارائه شده است نمونه فرم پروپزال پروژه هاي - 5

  .فرم پيشنهاد پروژه دانشجويي قابل دسترسي مي باشد_دانشجويي

پروژه هاي :نمونه فرم قرار داد پروژه هاي دانشجويي نيز در اين سايت ارائه شده كه از مسير - 6

  .فرم قرارداد دانشجويي قابل استخراج مي باشد - دانشجويي

نيز در اين سايت ارائه شده كه .. .رح وظايف استاد راهنما، استاد مشاور ومطالب ديگري چون ش - 7

 .براي عالقمندان قابل بهره برداري مي باشد


