لیست مراکز پیشنهادی برای کارآموزی رشته (کامپیوتر )

1
1

نام شرکت

آدرس

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات

استان البرز ، -مهرویال -خیابان درختی -ساختمان الماس-پالک  -171طبقه

راه آفتاب

پنجم -واحد 11

شرکت مهندسی نرم افزار شاه توت

استان البرز -کرج -چهارراه کارخانه قند -مجتمع شهدا -طبقه چهارم  -واحد

سیستم

11

4

شرکت البرز ابتکار مبین

3

شرکت فنی و مهندسی پارسیان

2

مجتمع صنعتی ماموت تهران

0

شرکت فن آوران فرزین

7

شرکت داده پردازی فن آوا

استان البرز -کرج -خیابان درختی -مجتمع مرکز خرید درختی -طبقه -0
واحد 3
استان البرز -کرج -گوهردشت -بلوار موذن -ساختمان پارسیان -طبقه -3
واحد 10
اتوبان کرج قزوین  2کیلومتر بعد از پل کردان مقابل شرکت بهشیر
استان البرز -کرج -رجایی شهر (گوهردشت) -فاز سوم -خیابان نهم -بلوک
 -4پالک 12

شماره تماس
210-43144241
210-41723421
210-43101222
210-32420112
210-44142011
210-43423042

استان تهران -میدان آرژانتین -خیابان الوند -کوچه  -11پالک 4

211 – 44442101

استان البرز  -کیلومتر  2آزادراه کرج /قزوین -خروجی کمالشهر

210-43723222

1

صنعتی جهان چیدمان

استان البرز -ماهدشت -خیابان سرداران (سردرآباد) -خیابان پنجم جنوبی

211-44724731

12

شرکت کیفیت سازان آریا

استان البرز -کرج– میدان مادر -مجتمع مهر -واحد 17

210-44214222

11

شرکت سپیدار سیستم

استان تهران– میدان ونک -خیابان عطار -پالک 12

211-41211222

11

شرکت کیان پرداز هوشمند

14

کارخانجات آریا دیزل پارت

13

شرکت مهندسی آی کن

12

شرکت دادهورزی فرادیس البرز

10

گروه صنعتی ایران خودرو

17

گروه صنعتی بهمن موتور

14

شرکت سازین تک البرز

11

شرکت ماموت خودرو

4

شرکت قالبهای صنعتی ایران
خودرو

استان تهران -ضلع جنوب غربی پل سیدخندان -ابتدای خیابان سهروردی
شمالی -خیابان برازنده -پالک  -21واحد 4
استان البرز -شهرستان اشتهارد -منطقه اشتهارد -دهستان پلنگ آباد-
آبادى احمداباد -خیابان اصلی

211-44234302
210-47424114

استان تهران -بزرگراه حقانی -حدفاصل چهار راه جهان کودک و میدان ونک-
پالک 22
استان تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک -خیابان خلیل زاده-
پالک 12
استان تهران -کیلومتر  13جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری)-
شرکت ایران خودرو
استان تهران -کیلومتر  14بزرگراه شهید لشکری(جاده مخصوص کرج)
استان البرز -گوهردشت -فلکه اول -خیابان میخک -پالک  -2واحد 3
بزرگراه کرج قزوین 2 -کیلومتر بعد از پل کردان -شرکت ماموت خودرو

211-31447222

211-42112
211-34121
211-34217
210-43311131
210-33211722

12
11

شرکت ایده گستران فرناد

ایران  -طبقه سوم  -واحد 7

خدمات مهندسی ومشاوره

استان البرز -جاده مالرد -ایستگاه بانک ملی -انتهای ضلع شمالی نیروگاه-

مهسارتوسعه

خیابان نور -2پالک 7

11

شرکت اقتصاد قرن

14

شرکت پادسان سیستم

13

شرکت کوالن سل

12

شرکت طراحان وب سایت

10

شرکت صنعتی و پژوهشی زرکام

17

استان البرز -مهرویال -خیابان درختی -روبروی سهراه تهران -ساختمان امید



استان البرز -کرج -میدان توحید -برج سامان -طبقه اول -واحد 11
استان البرز -بلوار مالصدرا -ضلع شرقی پارک نبوت -مجتمع تجاری اداری
پارسیان -بلوک  – Bطبقه دوم -واحد 124
ااستان لبرز -شهرک صنعتی اشتهارد -قطعه 1341
استان البرز -جهانشهر -خیابان کسری جنوبی -کوچه نژاد فالح -پالک -14
واحد 4
استان البرز -شهرستان ساوجبالغ -بخش مرکزی -شهر قاسم آبادبزرگ-
خیابان ابتدای جاده قاسم آباد

بخش  ITشرکت تولیدی و صنعتی

استان البرز -کیلومتر  4اتوبان کرج -قزوین -نرسیده به پل کردان -جنب

ایران کاوه سایپا

شرکت سوپا -انتهای بلوار کاوش

14

ماموت دیزل

11

کارخانه سیمان آبیک

42

بیمه تامین اجتماعی منطقه دو

استان تهران -کیلومتر  13جاده مخصوص کرج -روبروی کالنتری چیتگر-
پالک 124
استان البرز -میدان فجر– بلوار سرداران– روبروی خیابان فرهنگیان–
ساختمان یاسمین– طبقه سوم
استان البرز -حصارک -جنب نیروی انتظامی

210-44212721
210-40012220
210-43307274
210-41232722
210-47770027
210-43311431
210-34111222
210-11124172
211-33113213
210-41712403
210-43021170

