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

 

 

 

نام محل  ردیف
 کارآموزی

آدرس محل 
 کارآموزی

خالصه 
 فعالیت

شماره تلفن محل 
 کارآموزی

 توضیحات شرایط سایت شرکت

دفتر مهندسی  1
 1591ساختمان 

خیابان امام 
خمینی، تابلو خانه 

 اصفهان

در زمینه 
تأسیسات 
 ساختمان

09136497501 09136497501 
1007@sadeghi@gmail.com 

آشنا به اتوکد، مبانی 
 تهویه مطبوع

 نفر آقا( 1 -نفر خانم 1)

یا  فرستادن رزومه به ایمیل شرکت
 واتس آپ

شرکت سامان  2
 انرژی 

اصفهان، بلوار 
کشاورز، تقاطع پل 

شهید مفتح و 
بزرگراه شهید 

میثمی، برج آزاد 
 هفتم طبقه

در زمینه های 
طراحی، 

 مشاوره و اجراء 

37765059-031 
 101-122داخلی 

www.saman energh.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  گرایش ساخت و تولید( 
 (جامداتطراحی و 

 به ایمیل شرکت فرستادن رزومه

شرکت خدمات  4
پزشکی دوستان 

 نیک

تهران خیابان ولی 
 عصر

ساخت 
تجهیزات 

 پزشکی

 فرم به فکس شرکتفرستادن    22056039-021
22039264-021 



شرکت نورا  5
 حسگر صبا

شهرک علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان 

به از شرایط شرکت فرستادن رزومه    33932060-031 
 می باشد. 09137274325شماره 

شرکت دانش  6
بنیان بهیار 

 صنعت سپاهان

شهرک علمی و 
 میدان -تحقیقاتی

خیابن  -فوالد
 ششم

تجهیزات 
 پزشکی

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

شرکت دانش  7
بنیان پاالیش 

ساختمان آزمون 
آزمایشگاه 
فیلتراسیون 

 شهرک

شهرک علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان

همه ی گرایش ها   33932053-031 
)ترجیحاً ساخت و 

 نفر 3تولید( 

از شرایط این شرکت مصاحبه می 
 باشد.

شرکت رویال  8
 مبدل 

شهرک علمی و 
 تحقیقاتی اصفهان

 2حرارت و سیاالت )   33932031-031 
 نفر خانم(

از شرایط این شرکت مصاحبه می 
 باشد.

شرکت پارس  9
 کامیون

خیابان  -شاپور
جنب  -امیرکبیر

 بانک صادرات

طراحی و 
ساخت قالب و 

قطعات 
تراش  -صنعتی
CNC- فرز  

CNC 

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

 15:00الی  8:00
 شنبه تا پنج شنبه

شرکت الماس  10
 صنعت فرنیا

شهرک علمی 
تحقیقاتی 

 -اصفهان

طراحی و 
تولید ماشین 

آالت صنعتی و 
 کشاورزی

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

کارآموزان در کارگاه محل فعالیت 
شرکت واقع در شهرک صنعتی 

 22امیرکبیر بلوک 



ساختمان شیخ 
 134واحد  -بهایی

شرکت دانش  11
 گستران ثاقب

شهرک علمی و 
تحقیقااتی 

 -اصفهان
ساختمان 

طبقه  -ابوریحان
 218واحد  -اول

 33932254-031 dgsageb@chmail.ir 1  نفر پسر ساخت و
 تولید

 نفر طراحی جامدات 1
 سیاالتو نفر حرارت  1

شرایط این شرکت ارسال رزومه می از 
 باشد.

 فراگیر شرکت 12
 مهربین صنعت

 و علمی شهرک
 تحقیقااتی

 -اصفهان
 فن ساختمان
 1 آفرینی

 33931290-031 fargirsanat شرکت آپ واتس به ایمیل فرستادن گرایش طراحی جامدات 
09130864306 

شرکت مهندسی  13
 سالمت یار حکیم

شهرک علمی 
 -تحقیقاتی

مجتمع کارگاهی 
 204سوله  -تالش

تولید کننده 
تجهیزات 

 پزشکی

 کلیه گرایش ها  32667542-031
آشنای با نرم  -

افزارهای 
طراحی از 

جمله 
CATIA- 

Solid- Work 

عالقمند به  -
 انجام امور فنی

جهت دریافت فرم مصاحبه به شماره 
09132146339 

 در واتس آپ پیام دهید.

شرکت دژپاد  14
 صنعت سازه

شهرک علمی 
 تحقیقاتی اصفهان

 33931409-031 
 

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

e_dojpad_sanat@yahoo.com  



پژوهشکده شهید  15
 اعتباری

دانشگاه  -اصفهان
 صنعتی اصفهان

 33912549-031 

33912581-031 
33912590-031 

جهت ثبت نام  رزومه خود را به  کلیه گرایش ها 
به آدرس زیر ایمیل  pdfصورت 

 نمایید.
Karamouzi.etebari@gmaih.com 

گروه صنعتی  16
انتخاب 

 الکترونیک آرمان

شهرک  -اصفهان
صنعتی مورچه 

خیابان  -خورت
 رازی

پروژه های 
مرتبط با نویز 

 و ارتعاشات

 نفر گرایش  2  
دینامیک کنترل و 

 مکاترونیک

 جامدات حیاو طر

جهت ثبت نام رزومه خود را به آدرس 
 زیر ایمیل فرمایید.

jahadi.r@entekhabgroup.com 
 

شرکت فوالد  17
 تکنیک

خیابان  -اصفهان
 دانشگاه

نفر،گرایش حرارت  4   
سیاالت، طراحی 

جامدات و ساخت و 
 تولید

متقاضیان جهت معرفی با دفتر 
تماس حاصل  33912625دانشکده 

 فرمایید.

شرکت نفت میالد  18
 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

 
جهت ثبت نام رزومه خود را به آدرس 

 زیر ایمیل فرمایید.
operation@miladparsoil.com 

فنی شرکت  19
 پینیون  مهندسی

   Pinion.ir   



شرکت  20
کیمیاگران راه 

 سبز اسپادانا

اصفهان، خیایان 
هشت بهشت 

بی، چهارراه غر
گلزار، ساختمان 
 ،آسیا، طبقه دوم

 4واحد

طراحی و نفر گرایش  3   
نفر گرایش  2جامدات، 

 حرارت و سیاالت

 

 


