
پسردختر

01سیاالت

01جامدات

02ساخت و تولید

09390306093آقای نگهداری22همه گرایش هامکانیکآزمونه فوالد

09177730341مینا پورغالم01همه گرایش هامکانیک لیان بازرسی آزمون پردازه

09131869310خانم طباطباییتاسیساتمکانیکبه آزمون آناهیتا

09198658992علی مهاجری2020همه گرایش هامکانیکبهیار صنعت سپاهان

0109131704858ساخت و تولیدمکانیکپارت ایریک راد

0303133932053همه گرایش هامکانیکپاالیش آزمون ساختمان آزمایشگاه فیلتراسیون شهرک

جامدات

ساخت و تولید

2274 / 2269دکتر لویی پور/ دکتر منصورزاده04جامداتمکانیکپژوهشکده زیردریا

 ریال17،000،000هزینه پذیرش به ازای هر نفر مبلغ 09133255014همه گرایش هامکانیکپژوهشکده زیست فناوری رویان

9-02188079400همه گرایش هامکانیکپژوهشگاه نیرو

09129341170خانم شریفی01ساخت و تولیدمکانیکتجهیز گستر شیدکوه

09134329377مهندس ابطحی01سیاالتمکانیکتصفیه خانه شهرک صنعتی مورچه خورت

09103463854صادقی11سیاالتمکانیک1591دفتر مهندسی ساختمان 

09167294699حامد رحمانیان03همه گرایش هامکانیکدیده بان آسمان فردا

0109121266685ساخت و تولیدمکانیکرضا نخ

09134138922علیرضا نصراللهی11همه گرایش هامکانیکرویال مبدل

09136968434احسان شکرانیسیاالت

09135719626امیرساالر خندانساخت و تولید

سیاالت

جامدات

سیاالت

جامدات

 هفته قبل از شروع کارآموزی2نیاز به هماهنگی 03133942085همه گرایش هامکانیکسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

09133615782توفیقی01جامداتمکانیکسیمان کویر کاشان

6-03133802385حیدری02همه گرایش هامکانیکصنایع ریخته گری اصفهان

09126432624دکتر محسن دیدنده11سیاالتمکانیکصنعت افرین سانیار

09131112678محمدرضا هدایی22همه گرایش هامکانیکصنعتی طراحی ماشین اصفهان

در محدوده قزوین بهمراه غذا و سرویس رفت و آمد09396355270

39-1203132647620مکانیکسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

09133338288مکانیکپتروناب سپاهان

9133174478سید اصغر سجادمکانیکافزار بتن سرمد

توضيحات و شرايطشماره تماس گرايش تحصيليدانشكدهمحل كارآموزي
تعداد

نماينده

2

2

1

1

1

1

22 مکانیکرویشگر

23مکانیکسرما آفرین



پسردختر
توضيحات و شرايطشماره تماس گرايش تحصيليدانشكدهمحل كارآموزي

تعداد
نماينده

09130608066سیدحسن مؤیدی02همه گرایش هامکانیکعملیات حرارتی کاوه کهندژ

ظرفیت باز جهت گزینش از بین معرفی شدگان09138984486همه گرایش هامکانیکفراسو سپهر آریا

09130864306صادقی11همه گرایش هامکانیکفراگیر صنعت مهربین

درگیر در ساخت قطعات خطوط تولید فوالدهای کشور به صورت میدانی0109132138531ساخت و تولیدمکانیکفکوران صنعت فوالدایرانیان

09137977819احسان بلوری02همه گرایش هامکانیکفنی مهندسی پینیون

سیاالت

جامدات

ساخت و تولید

پذیرش نهایی منوط به کسب امتیاز الزم پس از ارزیابی و مصاحبه حضوری0503535229919همه گرایش هامکانیککارخانه یزدباف

09131044286خانم صفویهمه گرایش هامکانیکشهرک علمی تحقیقاتی - کاریابی موفق کار 

09130199559مهدی جعفری55همه گرایش هامکانیککیمیاگران راه سبز اسپادانا

03136286363سیاالتمکانیکگاز استان اصفهان

سیاالت

ساخت و تولید

مسلط به نرم افزارهای تخصصی09912054809دکتر خورسندی02همه گرایش هامکانیکمرکز ابر رایانش ملی شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان

02144922573ناصریهمه گرایش هامکانیکمگاموتور سایپا 

09131134639بهروز ماهرانی22همه گرایش هامکانیکمهارت صنعت سپاهان

09133425624نصیری11همه گرایش هامکانیکمهندسین مشاور آمانو

09134585614گالره رسویار02همه گرایش هامکانیکرعد

03145642738 01مکانیکگوهربافان

صدور معرفی نامه فقط توسط اداره ارتباط با صنعت03136279223مکانیکفوالد تکنیک اصفهان 

باز

1

7

باز

1

1

1


