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 دارد ًذارد اللِ ادارُ وار ادارُ وار دیپلن 35-22 - هَادغذایی باساریاب 872

 دارد دارد سپاّاى ضْز 87--8 ادارُ وار - - - سبشی خزدوٌی حسابذار 387

 دارد دارد سپاّاى ضْز 87--8 ادارُ وار - 40سیز  - سبشی خزدوٌی راًٌذُ 387

 ًذارد ًذارد درٍاسُ ضیزاس تَافمی پَرساًتی - - - هَاد غذایی ٍ بْذاضتی وارضٌاس فزٍش 453

 دارد ًذارد احوذ آباد 8:30 - 86:30 ادارُ وار وارضٌاس واهپیَتز - - فٌاٍری اعالعات بزًاهِ ًَیس 508

 دارد ًذارد اصفْاى تَافمی 900-800 - 35حذاوثز  - آهارگیزی آهارگیز 562

 دارد ًذارد سِ راُ سیویي 8:30-83ٍ  86:30-28 ادارُ وار دیپلن 24حذالل  رٍابظ عوَهی باال هصالح ساختواًی فزٍضٌذُ 636

 دارد دارد ش ظ جی 86:30--8 ادارُ وار دیپلن بِ باال 32-22 سال3 صٌعتی-تَلیذی باساریاب 645

 دارد دارد ش ظ جی 86:30--8 ادارُ وار سیىل بِ باال 32-22 سال3 صٌعتی-تَلیذی جَضىار 645

 دارد ًذارد هتغیز 86تا 8 هیلیَى+پَرساًت8 تزجیحا لیساًس 30سیز با استعذادباساریابی هَاد غذایی صادراتی باساریاب 403

 دارد دارد دّك ساعت8 ادارُ وار +هشایا - 26--88 - بافٌذگی بافٌذُ 489

 دارد دارد ش ظ جی ادارُ وار ادارُ وار بِ باال - 40--24 آضٌا با سیستن تضویي ویفیت ریختِ گزی وارضٌاس صٌایع 458

 ًذارد ًذارد رباط 86:30--7:30 650--600 - - - لٌادی وارگز سادُ 806

 ًذارد ًذارد اهام خویٌی 86--9 500 - 30سیز  - تابلَ ساسی وارگز سادُ 880
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 دارد ًذارد چْار باغ باال 87--8 تَافمی لیساًس هزبَعِ - سال5 خذهاتی وارهٌذ باسرگاًی 878
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