
۴۰۵/۶۴/د
ندارد

۱۳۹۹/۰۳/۰۷

جناب آقای دکتر مالک نادری
مدیر محترم ارتباط با صنعت و کارآفرینی 

موضوع: انجام کارآموزی در شرکتهای عضو در مجموعه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری 

با سالم 

احتراماً، در پاسخ به نامهی شمارهی ۴۰۲/۳۱۴/د مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ آن مدیریت مبنی بر اعالم نیاز شرکت ها و 
واحدهای فناور تابعه جهت بکارگیری دانشجویان دانشگاه در دوره کارآموزی، درخواست های اعالم شده به شرح جدول زیر می 

باشد.

 

شرح رشته های مورد نظر تعداد نام شرکت/واحد 
فناور ردیف

مهندسی صنایع ۳ ایده بازار
مهندسی برق ۳ ایده بازار

مهندسی پزشکی ۳ ایده بازار
مهندسی مکانیک ۳ ایده بازار
مهندسی شیمی ۳ ایده بازار

عمران و محیط زیست ۳ ایده بازار
مهندسی نفت ۳ ایده بازار

فناوری اطالعات ۳ ایده بازار
مهندسی کامپیوتر ۳ ایده بازار

(۱

مهندسی الکترونیک ۱ ابزار دقیق ارتیمان (۲
مهندسی برق گرایش 

مخابرات ۲ دورکاو پایش زیمان

مهندسی کامپیوتر ۲ دورکاو پایش زیمان
مهندسی عمران ۱ دورکاو پایش زیمان

خالصه سوابق علمی و تجربی به آدرس :
dpziman@gmail.com ارسال شود 
و یا با شماره ی ۰۹۱۲۲۰۳۴۸۷۶ آقای 

مسعود طایفی فیجانی از طریق واتس آپ 
ارسال گردد.آغاز به فعالیت منوط به 

پذیرش در مصاحبه می باشد. نساجی ۲ دورکاو پایش زیمان

(۳

مهندسی مکانیک ۳ دیاکو انرژی (۴
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شرح رشته های مورد نظر تعداد نام شرکت/واحد 
فناور ردیف

مهندسی نرم افزار ۳ هوشمند افزار نگار 
آسمان

مهندسی هوا فضا ۲ هوشمند افزار نگار 
آسمان

مهندسی برق / الکترونیک یا 
کنترل ۲ هوشمند افزار نگار 

آسمان

(۵

مهندسی برق / الکترونیک ۲ پرتو پرداز مهر
مهندسی مکانیک /ساخت و 

تولید ۲ پرتو پرداز مهر

فیزیک و فوتونیک ۱ پرتو پرداز مهر

(۶

مهندسی پزشکی ۳ کیتوتک (۷
تولید و استخراج الیاف طبیعی مهندسی نساجی/ الیاف ۳ گیاه سازه پرنیان

Green Electronics مهندسی الکترونیک ۱ گیاه سازه پرنیان
الکترودینامیک(شبیه سازی الکترود به 

روش پتانسیل ثابت) مهندسی برق یا فیزیک ۱ گیاه سازه پرنیان

Bio polymers مهندسی صنایع پلیمر ۲ گیاه سازه پرنیان

معماری سبز مهندسی عمران و محیط 
زیست ۱ گیاه سازه پرنیان

(۸

مهندسی برق - الکترونیک ۱ فناوری هوشمند 
میکائیل (۹

طراح سایت -UI/UX ارسال درخواست به  
INFO@Bidbarg.com

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۱ ارتباط گستر 
بیدبرگ

برنامه نویس (php\js) ارسال درخواست 
INFO@Bidbarg.com به مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۱ ارتباط گستر 

بیدبرگ
Data-scientist ارسال درخواست به 

INFO@Bidbarg.com
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۱ ارتباط گستر 

بیدبرگ
بررسی و آنالیز فرآیندها- ارسال 

INFO@Bidbarg.com درخواست به مهندسی صنایع ۱ ارتباط گستر 
بیدبرگ

(۱۰

برق قدرت ۱ کاراپژوهش امیرکبیر
الکترونیک ۲ کاراپژوهش امیرکبیر (۱۱
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شرح رشته های مورد نظر تعداد نام شرکت/واحد 
فناور ردیف

صنایع ۱ کاراپژوهش امیرکبیر
مکانیک ۲ کاراپژوهش امیرکبیر

در زمینه ی برنامه نویسی فالتر موبایل .
داوطلبان رزومه ی خود را به آدرس 
shokouhi@faranegar.com

جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعت ۱۰ 
تا ۱۹ با شماره ی تماس ۴۲۵۶۰۱۰۱ 

تماس حاصل نمایند.

مهندنسی کامپیوتر/  علوم 
کامپیوتر ۱ فرانگر ساناتک (۱۲

مهندسی صنایع ۱ فرزان فن اندیش
مهندسی مکانیک ۱ ارسال رزومه به ایمیل : info@ffaf.irفرزان فن اندیش

حتما در عنوان ایمیل نوشته شود 
کارآموزی-رشته تحصیلی مهندسی برق(الکترونیک و 

کنترل و قدرت) ۴ فرزان فن اندیش
(۱۳

مهندسی مکانیک-جامدات ۱ کامپوزیت نوین 
امیرکبیر

مهندسی هوا فضا-سازه ۱ کامپوزیت نوین 
امیرکبیر

مهندسی دریا-سازه ۱ کامپوزیت نوین 
امیرکبیر

مهندسی نساجی/ الیاف ۱ کامپوزیت نوین 
امیرکبیر

آشنا با کامپوزیت ، فایبر گالس ، 
رزین،الیاف (در صورت امکان و تایید 

کارآموزی منجر به استخدام خواهد شد.)

مهندسی پلیمر-رزین ۱ کامپوزیت نوین 
امیرکبیر

آشنا با طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن 
موبایلی و سایت(در صورت امکان و تایید 
کارآموزی منجر به استخدام خواهد شد.)

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۲ کامپوزیت نوین 
امیرکبیر

(۱۴

مهندسی صنایع یا مرتبط ۱ آزمایشگاههای 
صنایع انرژی

یکی از نفرات با هر گرایشی که مرتبط با 
برق است .

یک نفر برق- الکترونیک ، زمینه کاری 
مهندسی برق ۲ آزمایشگاههای 

صنایع انرژی

(۱۵
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شرح رشته های مورد نظر تعداد نام شرکت/واحد 
فناور ردیف

ضد انفجار
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ۱ انرژی آریانا

تسلط نسبی در طراحی فرآیند. مهندسی شیمی ۱ انرژی آریانا (۱۶

ارسال رزومه به هر دو  ایمیل: 
anicompanytm@gmail.com

hr@anicogroup.ir
مهندسی پلیمر ۱ اندیشه کاوان نصیر 

ایرانیان (۱۷

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی صنایع ۱ اینووین

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی برق ۱ اینووین

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی پزشکی ۱ اینووین

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی شیمی ۲ اینووین

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی مکانیک ۳ اینووین

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی نفت ۲ اینووین

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی کامپیوتر ۱ اینووین

ترجیحا دارای روابط عمومی باال و آشنا به 
موضوع تبادل فناوری مهندسی هوافضا ۱ اینووین

(۱۸

مهندسی برق/قدرت ۲ پارسا پالسما تابان
مهندسی برق/الکترونیک ۶ پارسا پالسما تابان

مهندسی مکانیک/ ساخت و 
تولید ۵ پارسا پالسما تابان

(۱۹

زمینه فعالیت۱- راه اندازی دوربین با برد 
رزبزی یا  NanoPi در محیط لینوکس یا 
به صورت BareBone-c ارسال رزومه 
کامال مرتبط به ادرس های زیر با عنوان 

مخابرات/الکترونیک/سخت 
افزار/بیوالکترونیک ۱ الگوریتم های 

هوشمند رایابین (۲۰
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شرح رشته های مورد نظر تعداد نام شرکت/واحد 
فناور ردیف

karamoozi1399
rayabinco@gmail.com

QT زمینه فعالیت : پیاده سازی در محیط
ارسال رزومه کامال مرتبط به ادرس های 

karamoozi1399 زیر با عنوان
rayabinco@gmail.com

نرم افزار ۱ الگوریتم های 
هوشمند رایابین

مهندسی پلیمر ۲ سازه کامپوزیت کاوه
مهندسی مکانیک /جامدات ۲ سازه کامپوزیت کاوه
مهندسی مکانیک / تبدیل 

انرژی ۱ سازه کامپوزیت کاوه

مهندسی مواد ۱ سازه کامپوزیت کاوه
مهندسی پزشکی/بیومواد ۱ سازه کامپوزیت کاوه

مهندسی صنایع ۱ سازه کامپوزیت کاوه
مهندسی کامپیوتر ۱ سازه کامپوزیت کاوه

خالصه سوابق علمی و تجربی به ادرس :
Kaveh.azari@kiau.ac.irارسال شود 

و یا به شماره ی  09904699816از 
طریق واتس اپ ارسال گردد. آغاز به 

فعالیت منوط به پذیرش در مصاحبه می 
باشد.

مدیریت مالی ۱ سازه کامپوزیت کاوه

(۲۱

PHP-) نرم افزار
(WordPress

۱ مبتکران کوشای 
دانش

image )الکترونیک
processing/Machine 

(Vision/AVR-ARM
۱ مبتکران کوشای 

دانش

ارسال رزومه به شماره واتس اپ 
09362574657 آقای کمیلیان یا ارسال 

ایمیل به ادرس 
Komaylian@aut.ac.ir

هزینه ی ایاب و ذهاب و در صورت انجام 
کار فول تایم حقوق توافقی به کارآموز 

پرداخت خواهد شد.
کارشناس دیجیتال 

مارکتینگ ۱ مبتکران کوشای 
دانش

(۲۲
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