
 کارآموز پذیرش متقاضی یشرکت ها پیشنهادی لیست
 ها توجه شود. لطفاً به شرایط شرکت

 

 

 

آدرس محل  نام محل کارآموزی ردیف
 کارآموزی

شماره تلفن محل  خالصه فعالیت
 کارآموزی

 توضیحات شرایط سایت شرکت

دفتر مهندسی  1
 1591ساختمان 

 -رباط اولخیابان 
 -46کوچه 

 -ساختمان اداری
 7واحد 

طراحی  در زمینه
 اجرایی

تأسیسات 
صنعتی و 
 ساختمان

09136497501 09136497501 
1007@sadeghi@gmail.com 

آشنا به اتوکد، مبانی 
 تهویه مطبوع

 گرایش سیاالت
 نفر آقا( 1 -نفر خانم 1)

یا واتس  فرستادن رزومه به ایمیل شرکت
 آپ

اصفهان، بلوار  شرکت سامان انرژی  2
کشاورز، تقاطع پل 

شهید مفتح و 
بزرگراه شهید 

میثمی، برج آزاد 
 طبقه هفتم

در زمینه های 
طراحی، مشاوره 

 و اجراء 

37765059-031 
 119داخلی 

www.samanenergh.ir  گرایش های انرژی و یا
 نفر 2 سیاالتو حرارت 

 از شرایط این شرکت مصاحبه می باشد.

شرکت صنایع نورا  3
 الیه نگار

شهرک علمی 
 -تحقیقاتی

 510Aنساختما

ساخت پرینتر 
 سه بعدی

33931363-031 info@noura3dp.com  و )گرایش ساخت و تولید 
 (جامداتطراحی 

 به ایمیل شرکت فرستادن رزومه

شرکت نورا حسگر  4
 صبا

شهرک علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان 

شماره  جهت ثبت نام رزومه خود را به کلیه گرایش ها  33932060-031 
 .ارسال نمایید 09137274325



شرکت دانش بنیان  5
 بهیار صنعت سپاهان

شهرک علمی و 
میدان  -تحقیقاتی

 ن ششماخیاب -فوالد

تجهیزات 
 پزشکی

09139727214 Karimi.behyar@gmail.com و  فرستادن رزمهاز شرایط این شرکت  کلیه گرایش ها
 می باشد.مصاحبه 

شرکت دانش بنیان  6
پاالیش آزمون 

آزمایشگاه ساختمان 
 فیلتراسیون شهرک

شهرک علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان

تست و آزمون 
فیلترهای 

 صنعتی

  شماره جهت ثبت نام رزومه خود را به کلیه گرایش ها  33932053-031
 ارسال نمایید. 33932053-031

شهرک علمی و  شرکت رویال مبدل  7
 تحقیقاتی اصفهان

 نفر 2حرارت و سیاالت )   33932031-031 
ساخت و تولید  -خانم(

 نفر آقا(2)

 از شرایط این شرکت مصاحبه می باشد.

خیابان  -شاپور شرکت پارس کامیون 8
جنب  -امیرکبیر

 بانک صادرات

طراحی و ساخت 
قالب و قطعات 

تراش  -صنعتی
CNC- فرز  

CNC 

نفر پسر )گرایش ساخت  4  33863612-031
 (جامدات -و تولید

 15:00الی  8:00
 پنج شنبهشنبه تا 

شرکت الماس صنعت  9
 فرنیا

خیابان امام 
شهرک  -خمینی

 -صنعتی امیرکبیر
خ  -خ عطاء الملک

بلوک  -کار و کارگر
22B-  19پالک 

راحی و تولید ط
ماشین آالت 

 صنعتی 

09120307725 www.asf.co.ir 3  نفر پسر )گرایش ساخت
 (جامدات -و تولید

محل فعالیت کارآموزان در کارگاه شرکت 
واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر بلوک 

22B 

شرکت دانش گستران  10
 ثاقب

شهرک علمی و 
 -تی اصفهانتحقیقا

 -ساختمان ابوریحان
واحد  -طبقه اول

218 

 33932254-031 dgsaqeb@chmail.ir 1 نفر پسر ساخت و تولید 
 نفر طراحی جامدات 1
 سیاالتو نفر حرارت  1

 از شرایط این شرکت ارسال رزومه می
 باشد.



 صنعت فراگیر شرکت 11
 مهربین

 و علمی شهرک
 -اصفهان تحقیقااتی

 فن ساختمان
واحد  -1 آفرینی

228 

 33931290-031 fargirsanat 2  گرایش طراحی نفر
 جامدات

شماره   جهت ثبت نام رزومه خود را به
 ارسال نمایید. 09130864306

شرکت مهندسی  12
 سالمت یار حکیم

شهرک علمی 
مجتمع  -تحقیقاتی

 -کارگاهی تالش
 204سوله 

تولید کننده 
تجهیزات 

 پزشکی

 کلیه گرایش ها  32667542-031
آشنای با نرم  -

افزارهای 
طراحی از 

 -CATIAجمله 

Solid- Work 

عالقمند به  -
 انجام امور فنی

جهت دریافت فرم مصاحبه به شماره 
09130895420 

 در واتس آپ پیام دهید.

صنعت شرکت دژپاد  13
 سازه

شهرک علمی 
 تحقیقاتی اصفهان

 33931409-031 
 

خود را به آدرس زیر  جهت ثبت نام رزومه کلیه گرایش ها 
 ارسال نمایید.

e_dojpad_sanat@yahoo.com  
پژوهشکده شهید  14

 اعتباری
دانشگاه  -اصفهان

 صنعتی اصفهان
 33912549-031 

33912581-031 
33912590-031 

جهت ثبت نام  رزومه خود را به صورت  کلیه گرایش ها 
pdf .به آدرس زیر ایمیل نمایید 

Karamouzi.etebari@gmaih.com 

شرکت نفت میالد  15
 پارس

اصفهان، شهرک 
صنعتی سه راهی 

، 3مبارکه، فاز 
 9، پالک 6خیابان 

آشنایی کامل با 
برنامه 

AutoCAD  و
مفاهیم پایپینگ 
لوله و مخازن 
دارای اطالعات 

 کاربردی

حرارت نفر گرایش 1  88171253-021
 سیاالت

 
آدرس زیر جهت ثبت نام رزومه خود را به 

 ایمیل فرمایید.
operation@miladparsoil.com 



مجتمع صنایع قائم  16
 رضا

بلوار  -اصفهان
دانشگاه ، نبش 

 49توحید، شماره 

  کلیه گرایش ها  36281020-031 

شرکت کیمیا گران  17
 اسپادانا

هشت  اصفهان، خ
بهشت غربی، 
چهارراه گلزار، 
ساختمان آسیا، 
 4طبقه دوم، واحد 

تولید خط 
تولیدهای مواد 

 شیمیایی

 طراحی نفر گرایش 10  09130199559
و حرارت و  جامدات
ر گرایش نف 5سیاالت، 

نفر  5ساخت و تولید، 
 گرایش مکاترونیک

شماره  جهت ثبت نام رزومه خود را به
 .ارسال نمایید 09130199559

شرکت مهندسی  18
 کاشفان نیل فام

طراحی و ساخت  
 پکیج 

شماره  جهت ثبت نام رزومه خود را به نفر ساخت و تولید 2  
 .ارسال نمایید 09135719016

دانشگاه صنعتی  پژوهشکده زیردریا 19
 اصفهان

نفر پسر گرایش طراحی  5   
 جامدات

 

20 
 

اصفهان، بزرگراه  شرکت تولیدی رعد
خیابان آزادگان ، 

 بیستم

 از شرایط این شرکت مصاحبه می باشد. نفر 1  33802026-031 

 


