
 

 دعوت به همکاري در گروه مپنا

 
ها در شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) مستقر در کرج جهت تامین نیروي مرکز توسعه خودرو برقی و زیرساخت

نماید. افراد داراي سابقه کار مرتبط و هاي زیر دعوت به همکاري میدر تخصص انسانی مورد نیاز خود از متخصصین خالق و با انگیزه
 .باشندلط به زبان انگلیسی در اولویت میمس

 
 

 
 هاي مورد نیاز در حوزه مکانیکتخصص

 تخصص تحصیالت جنسیت هامهارت

 هاي کنترلطراحی و تحلیل سیستم
 تحلیل رفتار سیستم و طراحی کنترلرهاي مختلف

 هاي کنترل رفتار خودروطراحی مکانیزم
 )++MATLAB, Cکدنویسی و نرم افزارهاي تحلیل ( 

 مرد/ زن
کارشناسی ارشد/ 

 دکترا
 سیستمی خودرو و تحلیل طراح

 و ... ANSYS ،Carsimبا نرم افزارهاي مرتبط نظیر ها تحلیل استاتیکی دینامیکی زیر سیستم

 هاهاي خودرو، اجزا و جزئیات آنآشنایی با زیر سیستم 
 مرد/ زن

ارشد/ کارشناسی 
 دکترا

-سیستمگر زیرطراح و تحلیل

 هاي ترمز، فرمان و تعلیق

 هانظیر دینامیکی، استاتیکی، حرارتی و کوپل آنها هاي مختلف سیستمطراحی و تحلیل جنبه
 هاي طراحیها و روشهاي خودرو نظیر انواع تستآشنایی با مباحث الکتریکی باتري

 مرد/ زن
کارشناسی ارشد/ 

 دکترا
گر باتري پک و طراح و تحلیل

 آزمایشگاه باتري
 هاي انتقال قدرت، شناخت اجزا، کاربردها و جزئیاتطراحی سیستم

 هاتحلیل استاتیکی و دینامیکی سیستم
 مرد/ زن

کارشناسی ارشد/ 
 دکترا

گر سیستم انتقال طراح و تحلیل
 قدرت

 مرتبطهاي تهویه و مسلط به نرم افزارهاي طراحی و تحلیل سیستم
 هاآشنایی با روش هاي تهویه خودرو، طراحی و تحلیل آن

 هاهاي خنک کاري، طراحی و تحلیل و بهینه سازي آنآشنایی با سیستم
 مرد/ زن

کارشناسی ارشد/ 
 دکترا

طراح سیستم تهویه و خنک 
 کاري

 سازي  آنهاي ساخت و  بهینهطراحی قطعات و روش 
 طراحی و تحلیل قطعاتتسلط به نرم افزارهاي مرتبط جهت 

 مرد/ زن
کارشناسی ارشد/ 

 دکترا
 طراح ساخت قطعات

 آشنایی با فرآیندهاي تولید قطعات 
 افزارهاي طراحی قطعاتتسلط به نرم

 تکنسین ساخت قطعات کاردانی/ کارشناسی مرد

 

 هاي ترمز، فرمان و تعلیقخودرو و زیر سیستم طراح سیستمی•
 گر سیستم انتقال قدرتطراح و تحلیل•
 طراح سیستم خنک کاري•
 تکنسین ساخت قطعات•
 Embedded هاي نویس سیستمبرنامه•

 DSP نویس برنامه•
 طراح مدارات الکترونیک قدرت•
 تکنسین برق•
 back-end دهندهتوسعه•
 front-end  دهنده توسعه•
 افزارنرم دهنده توسعه•

 



 

 هاي مورد نیاز در حوزه برقتخصص

 تخصص تحصیالت جنسیت هامهارت

 C زبان به تسلط
 ARM رهايکنترل کرومی به تسلط

 قدرت کیکترونلو ا کیتسلط به مدارات الکترون
 قدرت کیتجربه ساخت بردها الکترونو  Altium Designerبه  تسلط

 خودرو ECUهاي آشنایی با سیستم

 دکترا ارشد/ یکارشناس مرد
طراح مدارات الکترونیک قدرت 

هاي و برنامه نویس  پردازنده
ARM 

 C++ و Cباال با زبان  ییآشنا
 RTOS هیبر پا یسیبا برنامه نو ییآشناو  ARM يهابا انواع پردازنده يتجربه کار

 Gitبا  ییآشناو  MISRA C نیو  قوان يساختار یسیبا اصول برنامه نو ییآشنا
 CAN ،I2C ،Ethernet ،USB ،SPI رینظ یارتباط يهابا روش يکارتجربه 

 قدرت کیو اکترون کیمدارات الکترون طراحی و آشنایی با   Altium Designerبه  تسلط

 ارشد/ دکترا یکارشناس مرد/ زن
 هاي نویس سیستمبرنامه

Embedded 

 روند اخذ استاندارد اب ییآشنا نگیریتابلو برق و وا کالیالکتر طراحی تسلط به 
 EPLANو  AutoCADبه  تسلط 

 EMIو  EMC ز،ینو مباحثبه  تسلط 
 طراح مدارات قدرت ارشد/ دکترا یکارشناس مرد

 نگیچیسوئ هیمنابع تغذ طراحی تسلط به
 Altium Designerبا نرم افزار  PCB یبه طراح تسلط

 نگیچیسوئ هیمنابع تغذ طراح  ارشد/ دکترا یکارشناس مرد

 2000 يسر DSP پردازنده  یسنوی برنامه تسلط به 
 PFCتسلط به طراحی مبدل 

 DSP نویس برنامه ارشد/ دکترا یکارشناس مرد

 PCB مونتاژ بردهاي و تسلط به Altium افزارآشنایی با نرم
 خودرو ECUهاي آشنایی با سیستم

 برق نیتکنس کاردانی/ کارشناسی مرد

 
 هاي مورد نیاز در حوزه کامپیوترتخصص

 تخصص تحصیالت جنسیت هامهارت

 MongoDBو  Node به تسلط
 سرور تیامنآشنایی با سوکت و 

 سرور ياندازراهو  نوکسیعامل ل ستمیبا س ییآشنا
 back-endدهنده توسعه ارشد/ دکترا یکارشناس مرد/ زن

 Nativeو  آشنایی با مفاهیم  React-Native به تسلط
 Reactو  JavaScript به تسلط

 React Hooksو   ECMA Scripts ،Reduxبا استاندارد  ییآشنا
 CSSو  HTML  به تسلط

 UXو   UI یبا اصول طراح آشنایی

 front-end  دهنده توسعه ارشد/ دکترا یکارشناس مرد/ زن

 Cو  C++ به تسلط 
 MATLAB Simulinkو  کروکنترلریم معماري به تسلط

 dSPACEو  QT ،Autosarا ب ییآشنا
 WPK200و  DOORS  اب ییآشنا 

 افزار نرم دهنده توسعه ارشد/ دکترا یکارشناس مرد/زن

 C++و  C# به تسلط
 WPFو  QT ،QML به تسلط 

 Windows Form Application به تسلط 
 افزارنرم دهنده توسعه ارشد/ دکترا یکارشناس مرد/زن

 

 دعوت به همکاري در گروه مپنا
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