
 

 

 

  

  هاي پذیرنده کارآموزيشرکت
  تلفن  آدرس  نام شرکت شماره

 35-88716233  66الك پ - 18تهران خ خالد اسالمبولی نبش خ  شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان 1

2 
 شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوري

   اطالعات
 35-88716233  تهران میدان ونک خ ونک ضلع شرق تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 3
 33342221-025  193و میالد پالك  10قم خ نواب بین کوجه  شرکت الکتروکهرباي شکوه 3
 77959196  7یدان هفت حوض خ جانبازان شرقی خ مصطفوي پالكم-تهران  شرکت الکترونیک سپید افرا 4
 36200084  ورامین شهرك مدرس نبش خ امام راده طاهر صنعت تسالشرکت برق و  5
 4-22924960  6لوار میرداماد خ رازان شمالی شماره ب -تهران  شرکت بین المللی پیمانکاري عمومی ایران 6
 84062356  تهران خ شریعتی مرکز رشد و فناوري دانشگاه خواجه نصیر شرکت پارسا فن الکترونیک نصیر 7
 88305611  -دیه شهرستان امی -استان خوزستان  پاالیش گاز بید بلند شرکت 8
 44622058  2واحد197متري گلستان پالك  35 -تهران اتوبان ستاري شمال  شرکت پایا ارتباطات پاسارگاد 9
 88055580  88055595الصدرا منبش  -زرگراه چمرانب -تهران  شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک صدا و سیما 10
 88468775  رکز رشد واحد فناوري دانشکده مهندسی برقم -تهران  شرکت تحلیل گر هدایت سامانه 11
 56236912  3تی شمس آباد بلوار سروستان بلوار مهستان خ گلسرخ قم شهرك صنع -اتوبان تهران  45کیلومتر  شرکت توربوتک 12
 85120000  نبش کوچه -شیراز جنوبی خ -مالصدرا خ -تهران میدان ونک  شرکت توزیع نیروي برق استان تهران بزرگ 13
 35081200  -االتر از میدان شهداب -شهریور 17تهران خ  شرکت توزیع نیروي برق استان تهران(وزارت نیرو) 14
 33393259  لوار امیر مازندرانی روبروي خ وصال شیرازيب -ساري  شرکت توزیع نیروي برق استان مازندران 15
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 33393259  لوار امیر مازندرانی روبروي خ وصال شیرازيب -ساري  شرکت توزیع نیروي برق استان مازندران 16
 32228591  یابان خواجو خیابان توانیرخ -کرمان  شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان 17

18 
شرکت توسعه و احداث نیروگاههاي سیکل ترکیبی 

 1-82980000  15نوب چهارراه حقانی شماره ج -تهران بزرگراه آفریقا )2(توسعه مپنا 
 3-44153962  3واحد 8لوار فردوس غرب بعد از پروانه پ ب -زرگراه شهید ستاري ب -تهران  شرکت حنیف امین اعتماد 19
 88513999  4ط 29وچه بسطامی پک -تهران ابتداي خ سهروردي شمالی مرکز تحقیقاتی شهید قندي 20
 22001215  1633شریعتی نرسیده به پل صدر خ -تهران  گروه صنعتی ناب استیل 21
 88767661  3واحد 24برازنده پ خ -ل سید خندان خ سهروردي شمالیپ-تهران شرکت رایان الکترنیک فردا 22
 44986955-021  3جاده مخصوص کرج خ بهار 20وردآورد کیلومتر  شرکت رنگین پلیمر البرز 23
 45355358  رکت روان خودرو میاندوآبش -هرك صنعتیش -میاندواب  شرکت روان خودرو میاندواب 24
 22367698  2طبقه  3وار فرحزادي خ ایثارگران شمالی ك کوهسازي پالك شهرك غرب بل -تهران  شرکت زرهون 25
 44649351  11واحد  1مینا ورودي تهران ابتداي جاده مخصوص کرج خ شهید فلسفی ساختمان  شرکت سبا گستران 26
   شرکت سیمیابی توس گستر 27
 88773311  1نهران میدان ونک خ برزیل خ شمس الهیجانی شماره شرکت صنایع الکترونیک زعیم 28
 88109542  تهران خ شریعتی مرکز رشد و فناوري دانشگاه خواجه نصیر شرکت هنر مهندسی رسانا 29
 88629880  6واحد 5ایین تر ازبزرگراه همت نبش رضوان پ پ -شیراز جنوبی خ -تهران  آزمایشگاه هاي ایرانشرکت صنایع  30

  تلفن  آدرس  نام شرکت شماره
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  تلفن  آدرس  نام شرکت شماره
 88775432  6بلوار آفریقا خ ناوك شماره  شرکت صنایع رایانه فراسو 31
 44986955-021  3جاده مخصوص کرج خ بهار 20وردآورد کیلومتر  شرکت صنعتی دقت خودرو کوشا 32
 1-22542090  پاسداران خ کوهستان اول  (ساختمان مرکزي) خ  -تهران  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژي 33
 5-66700001  21تهران خ انقالب مقابل استاد نجات الهی کوي کندوان شماره  شرکت فاراتل 34
 3510600  جاده کوهپایه 4کرمان کیلومتر  شرکت فن سازان 35
 66054139  1واحد  2تهران خ آزادي بلوار اکبري خ قاسمی خ صادقی کوچه مینا پ  شرکت فناوران شریف 36
 33393259  لوار امیر مازندرانی روبروي خ وصال شیرازيب -ساري  شرکت توزیع نیروي برق استان مازندران 37
 32228591  یابان خواجو خیابان توانیرخ -کرمان  شمال استان کرمان شرکت توزیع نیروي برق 38

39 
شرکت توسعه و احداث نیروگاههاي سیکل ترکیبی مپنا 

 1-82980000  15نوب چهارراه حقانی شماره ج -تهران بزرگراه آفریقا )2(توسعه 
 3-44153962  3واحد 8بعد از پروانه پ لوار فردوس غرب ب -زرگراه شهید ستاري ب -تهران  شرکت حنیف امین اعتماد 40
 88513999  4ط 29وچه بسطامی پک -تهران ابتداي خ سهروردي شمالی مرکز تحقیقاتی شهید قندي 41
 22001215  1633شریعتی نرسیده به پل صدر خ -تهران  گروه صنعتی ناب استیل 42
 88767661  3واحد 24برازنده پ خ -شمالین خ سهروردي پل سید خندا-تهران شرکت رایان الکترنیک فردا 43
 44986955-021  3جاده مخصوص کرج خ بهار 20وردآورد کیلومتر  شرکت رنگین پلیمر البرز 44
 45355358  رکت روان خودرو میاندوآبش -هرك صنعتیش -میاندواب  شرکت روان خودرو میاندواب 45
 22367698  2طبقه  3ایثارگران شمالی ك کوهسازي پالك رك غرب بلوار فرحزادي خ شه -تهران  شرکت زرهون 46
 44649351  11واحد  1تهران ابتداي جاده مخصوص کرج خ شهید فلسفی ساختمان مینا ورودي  شرکت سبا گستران 47
    شرکت سیمیابی توس گستر 48
 88773311  1نهران میدان ونک خ برزیل خ شمس الهیجانی شماره شرکت صنایع الکترونیک زعیم 49
 88109542  تهران خ شریعتی مرکز رشد و فناوري دانشگاه خواجه نصیر شرکت هنر مهندسی رسانا 50
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  تلفن  آدرس  نام شرکت شماره
 88775432  6بلوار آفریقا خ ناوك شماره  شرکت صنایع رایانه فراسو 51
 44986955-021  3کرج خ بهارجاده مخصوص  20وردآورد کیلومتر  شرکت صنعتی دقت خودرو کوشا 52
 1-22542090  پاسداران خ کوهستان اول  (ساختمان مرکزي) خ  -تهران  شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژي 53
 5-66700001  21تهران خ انقالب مقابل استاد نجات الهی کوي کندوان شماره  شرکت فاراتل 54
 3510600  جاده کوهپایه 4کرمان کیلومتر  شرکت فن سازان 55
 66054139  1واحد  2تهران خ آزادي بلوار اکبري خ قاسمی خ صادقی کوچه مینا پ  شرکت فناوران شریف 56
 88608950-021  1واحد  10ن بست حافظیه پ ب -دانش دوست  خ-تهران ونک خ شیخ بهایی شمالی شرکت فنی و مهندسی پیروزان نیرو سروش 57

 شرکت قشم ولتاژ 58
واحد  14انقالب خ الله زارنو بین کوشک ومنوچهري ك مصباح کریمی شماره تهران خ 

10  66760558 

 شرکت کاشی سمنان 59
 سمنان 9کارخانه کیلومتر  37تهران خ مالصدرا خ شیخ بهایی ك حاضري شماره 

 88057596  مهدیشهر
 88763210  10واحد 2افشارجوان پ خ -سهروردي شمالی خ -تهران شرکت گارنی ریزپرداز 60
   ه کل مخابرات استان کرجادار -کرج  شرکت مخابرات استان البرز 61
 88603754  88606611 شرکت مخابرات استان تهران 62
    هرستان قرچکش -شرکت مخابرات استان تهران  63
 2208867  امام جمعه خ شهید نادر محمدي شرقی خ-کرمان هرستان جیرفتش -شرکت مخابرات استان کرمان 64
 8337296161  هارراه مخابرات ساختمان مرکزيچ -منصوري  خ-کرمانشاه  هرستان سنقرش -شرکت مخابرات استان کرمانشاه  65
 33287735  درس نرسیده به باغ فردوسمخ  -بابل  شرکت مخابرات استان مازندران 66
 5227080-0864  زرندیه مامونیه خ امام خمینی استان مرکزي شهرستان هرستان زرندیهش -شرکت مخابرات استان مرکزي 67
 3363800  شرقی بلوار مخابرات مجتمع اداري شرکت مخابرات 17اهواز کیانپارس خ  شرکت مخابرات شهرستان ایذه 68
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  تلفن  آدرس  نام شرکت شماره
 3221019-0141  کوچه هفتم -ن خ شهداالهیجا-گیالن  مجتمع آموزشی علم و صنعت الهیجان 69

 شرکت دهکده جهانی 70
بی خ آسترکی غر -خ شاهد  -ع سردار جنگلبعد از تقاط -باباییمیدان میرزا -میدان پونک

 44454627-021  اختمان اتولوکسس - 27پالك  -

 3372985  اتوبان کرمان رفسنجان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان 20یلومترک-کرمان  شرکت مدیریت تولید برق کرمان 71

 94/07/07  اتوبان تهران قزوین نیروگاه شهید رجایی 25قزوین کیلومتر  مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجاییشرکت  72

 33455019  جاده ساري به سمنان 12ارخانه کیلومتر ک -سمنان  صنایع چوب و کاغذ مازندران 73

 7-4440151  اهواز بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاري ایران 74

 54231940-011  جنب اداره برق -تنکابن  شرکت مهندسی برق نوسان نگار 75

9و88785144  3طبقه  283اره شم -وحید دستگردي  خ -تهران  شرکت مهندسی کنترلهاي صنعتی حنیف 76  

    شرکت مهندسی وساخت برق و کنترل مپنا 77

 22679322  1التر از پل بزرگراه صدر خ ش سیمیاري خ ش سرتیپی پالك خ شریعتی با -تهران  شرکت مهندسین رستا فن ارتباط 78
 19-88014317  8و12واحد  2ط 1831اختمان س -کارگر شمالی خ -تهران  شرکت نگرش رایانه پویا 79

 6-66512625  2واحد  15تهران خ ستارخان روبروي خیابان حبیب الهی خ تاکستان پالك  شرکت نواندیش سامان پیوند 80
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  تلفن  آدرس  نام شرکت شماره

81 
ا و اداره کل ارتباطات زمینی و ماهواره اي معاونت صد

  22040986و22160  تهران خ ولیعصر(عج) خ جام جم  معاونت فنی سیما
 3333333  رامگاه بوعلی ساختمان مرکزي شرکت مخابراتآ -همدان  اداره مخابرات نهاوند 82
 84977300  -رگر شمالیانتهاي خ کا -تهران  پژوهشگاه ارتباطات و فناوري ااطالعات 83

84 
ت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات مرکز تحقیقا

 84977300  لیانتهاي کارگر شما -تهران  مخابرات ایران

85 
پژوهشگاه توسعه فناوري هاي پیشرفته خواجه 

 83857000  12شمالی باالتر از خیابان مطهري بن بست بیشه شماره تهران خ سهروردي  نصیرالدین طوسی
 22813738-021  193955746-تهران -ایران  شمه نور ایرانچ -پژوهشگاه دانش هاي بنیادي  86
 48251-021  ژوهشگاه صنعت نفتپ -تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادي پژوهشگاه صنعت نفت 87
 22367698  2طبقه  3هسازي پالك شهرك غرب بلوار فرحزادي خ ایثارگران شمالی ك کو -تهران  پژوهشگاه نیرو 88
 88466200  رقدانشکده مهندسی ب -تهران  جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی 89
 32544400  خ فرهنگ انتهاي -لوار تعاونب-کرج میدان فاطمی  سازمان قطار شهري کرج و حومه 90
   خوزستان فوالد خوزستانشرکت صنایع  91
 6244002  چهارباغ باال -اصفهان  شرکت  برق منطقه اي اصفهان 92
 C  44218070بلوك  178جتمع نگین آسمان پالك م -رزداران م -تهران  شرکت ابزار دقیق دیبا 93
 3372985  اتوبان کرمان رفسنجان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان 20یلومترک-کرمان  تولید برق کرمانشرکت مدیریت  94
 94/07/07  اتوبان تهران قزوین نیروگاه شهید رجایی 25قزوین کیلومتر  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه شهید رجایی 95
 33455019  جاده ساري به سمنان 12ارخانه کیلومتر ک -سمنان  صنایع چوب و کاغذ مازندران 96
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