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عنوان كاروژه

نام شركت

محل شركت

نكات

آموزش نرمافزار  CNCفرز

سپهر گستر مشكات

اتوبان خليج فارس

دانشجو آقا

طراحي ميز دوار دو محوره با محورهاي تو در تو
بررسي نحوه ساخت موج برهاي قابل انعطاف و قابل
پيچش
تحليل داده هاي پيگراني نيمه هوشمند)گروهي ٣
نفره(

دانشجو آقا
فناوري ارتباطات سيار اشتاد پارس

ميدان فلسطين

توسعه انرژي پايدار پارس

خيابان نواب صفوي

طراحي دستگاه قرائت قابل حمل

كيا الكترونيك فراز

آزمايشگاه تحليل حوادث
دانشگاه تهران

طراحي و اجراي پكهاي مختلف باتري ليتيومي

رهنوردان هلياي آسمان

ميدان جمهوري

بهبود طراحي دستگاه داده بردار خط لوله)گروهي ٢
نفره(

استخراج منحني دقت و افت هد فلومتر
الكترومغناطيسي
بررسي محدوده بهينه اعمال گشتاور براي اتصال
فلنج با پيچ در فلومتر الكترومغناطيسي

فراسنج ابزار

دانشجو آقا

امكان ادامه همكاري در صورت رضايت

ستارخان

طراحي گرافيكي پرنده بال ثابت بدون سرنشين
جهت پياده سازي در نرم افزار شبيه ساز پرواز

دانشجو آقا
رشته هوافضا

شناسايي پارامترهاي شبيه سازي موردنياز نرم افزار
شبيه ساز پرواز و پياده سازي بر مدل گرافيكي
ورودي از يك پرنده نمونه

دانشجو آقا
رشته هوافضا

تدوين دفترچه طراحي الگو براي طراحي پرنده هاي
بدون سرنشين بال ثابت

رايا اوج پرواز

خيابان انقﻼب

بررسي ايده هاي نو در ارتقا قابليت هاي عملياتي
پرنده هاي بدون سرنشين عمود پرواز چند

دانشجو آقا
رشته هوافضا
دانشجو آقا
رشته هوافضا

پره)(multi rotor

www.caroje.ir

فرصت هاي كارآموزي سامانه كاروژه در رشته مهندسي مكانيك و هوافضا
خرداد ماه ١٣٩٨
طراحي و پياده سازي آنتن زميني
ردياب )(Tracking Antennaبراي پرنده هاي
بدون سرنشين)گروهي  ٤نفره(

دانشجو آقا

خدمات صنعتي – اينترنتي مرتبط با مكانيك
) گروهي  ٢نفره(

پارتينه

فعاليت در زمينههاي مرتبط با مهندسي مكانيك در
فرآيند توليد سيمان
) گروهي  ٢نفره(

سيمان تهران

شهر ري – غني آباد

همكاري در توليد عملگرهاي هيدروليك
) گروهي ٣نفره(

انديشه گستر مبين

پژوهشكده شهيد رضايي

تحقيق و بررسي و امكانسنجي پروژههاي صنعتي و
نوين

بنيان توسعه صنعت و انرژي شريف

طرشت

همكاري در ساخت ماشين آﻻت

فناوري رشد ريختگري البرز

جاده كرج  -شهريار

طراحي قالب قطعات فلزي

توسعه خودروهاي الكتريكي
بناشريف

خيابان وليعصر

تحقيق و توسعه و روند پروژه

طرح و توسعه پرتو انرژي ايرانيان

ضلع شمالي دانشگاه
صنعتي شريف

حضور در روند پروژهها) گروهي  ٢نفره(

گسترش فرآيند شريف

فلكه اول صادقيه

خيابان آزادي
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دانشجو آقا

امكان احتياج حضور در شهرستانهاي محل پروژه
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توضيحات بيشتر:
 براي هر فرصــت مطرح شــده ،توضــيحات تكميلي نيز وجود دارد .پس از بررســي اوليه ،مي توانيد درباره كاروژه هاي منتخب خود ،به ســايت
كاروژه به آدرس  www.caroje.irمراجعه كنيد.
 توجه كنيد كه هر فر صت كارآموزي مي تواند دريچه اي براي فر صت هاي بهتر در آينده با شد .پس هر فعاليت مي تواند براي شما رزومه پر
بار تر و آينده كاري بهتري را رقم بزند.
 كاروژه پس از دريافت رزومه هاي كارجويان در اين مرحله  ،آنها را براي كارفرما ارسال خواهد كرد.
 حتما در رزومه خود ،عﻼوه بر م شخ صات شخ صي و تح صيلي و دروس مهم گذراند شده ،سوابق كاري ،مهارت هاي فراگيري شده و فعاليت
هاي مورد عﻼقه و جانبي خود را نيز ذكر نماييد.

براي اطﻼع از آخرين اخبار و فرصت هاي شغلي
ما را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد:
كانال تلگرام:
@caroje
صفحه اينستاگرام:
@caroje_ir

www.caroje.ir

