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 داردن  

 محمد سعید سیفدکتر  آقای جناب      

  ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محترم مدیریت      

 احترام و سالم عرض با

 یهافرصت نیدتریهدف ارائه جدبا خود را و استخدام  یکارآموز نیآنال شگاهینما نیدانشکار ششم شرکت رساندیبه استحضار م احتراما

 یو فناور یو معاونت علم سیپرد یپارک فناور وهمکارییت با حما 1400آذر  12تا  6معتبر از  یهاو استخدام در شرکت یکارآموز

 .دکنیبرگزار م یجمهور استیر

 نیکار است. ا یهاشگاهینما پردازند،یخود م یشغل یهاها به ارائه فرصتکه در آن سازمان ییهاروش نیو موثرتر نیروزتراز به یکی

 یو تنوع باال ادی. با توجه به تعداد زشوندیبرگزار م نیو هم به صورت آنال یدانشگاه یهاطیدر مح یهم به صورت حضور هاشگاهینما

معتبر ارتباط گرفته  یهافرصت را دارند که با شرکت نیا التحصیالندانشجویان و فارغکار،  یهاشگاهیارائه شده در نما یشغل یهافرصت

 .شوند یکار یو وارد فضا

 یاست و تاکنون با برگزارصنعت و دانشگاه ارتباط  نهیساله در زم 5 تیتجربه فعال یدارا شگاهینما یدانشکار به عنوان مجر شرکت

هزار  100از  شیب یمعرف نهیزم یتخصص یهاکمپبوتو  یشغل یتوانمندساز یهاکار، طرح یهاشگاهیمختلف مانند نما یدادهایرو

 .است یبه سابقه کار ازیبدون ن یشغل یهاارائه فرصت  هموارهتالش دانشکار  .صنعت داشته است هرا ب لیالتحصدانشجو و فارغ

 وشرکت حضور داشته  800از  شیبرگزار شده است در مجموع ب نیآنال ای یکار که به صورت حضور یهاشگاهیدوره گذشته نما 5 در

کارجو وجود داشته  دکنندهیهزار بازد 80از  شیب هاشگاهینما نیدر ا یارائه شده است. از طرف یشغل گاهیجا 5000از  شیدر مجموع ب

 .ها ارسال شده استشرکت یرزومه برا هزار 35از  شیکه در مجموع ب

 داد،یرو نیا یاز برگزار تیحماها در حوزه اشتغال و به دانش آموختگان دانشگاهکمک  یدر راستا میاز شما تقاضا دارپیرو موارد مذکور 

های در وبسایت و شبکه یو اصفهان به منظور اطالع رسان زدیتهران،  یهااستان یهابه دانشگاه شگاهینما یدستورات الزم را جهت معرف

 .دییمبذول بفرماها اجتماعی رسمی دانشگاه

 .وجود دارد شتریب اتییجز حیجلسه به منظور تشر یامکان برقرار لیت تماذکر است در صور انیشا

 اپیش از حسن توجه شما سپاس گزاریم.شپی

 رمضانی فرد - 09102294069پیگیری: 
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 با تشکر

 علی رجبی

 مدیرعامل


