
 

 59 دی ماه سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت سهحداکثر

 X X ثبٌّر فرلي ًوي كٌذ تَافمي ---- --- 0 تبثلَسبزي پخص كٌٌذُ تراكت 414141

 X X ثبٌّر 00:50تب  41:50از تَافمي ---- --- 0 تبثلَسبزي فرٍضٌذُ 414141

 √ √ علَيچِ ضْرن صٌعتي علَيجِ 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي 10 54 تَليذ لطعبت خَدرٍ هسئَل دفتري 414144

 √ √ ضْرن صٌعتي علَيجِ 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر ---- 10 01 تَليذ لطعبت خَدرٍ كبرضٌبس فرٍش 414140

 √ √ ضْرن صٌعتي علَيجِ 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر ديپلن 10 01 تَليذ لطعبت خَدرٍ اًتظبهبت 414145

 √ √ ضْرن صٌعتي علَيجِ ضيفتي طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي 10 01 تَليذ لطعبت خَدرٍ ايوٌي ٍثْذاضت 414141

 √ √ ضْرن صٌعتي علَيجِ ضيفتي طجك لبًَى كبر ديپلن 10 0 تَليذ لطعبت خَدرٍ كبرگر سبدُ 414141

 √ √ ضْرن صٌعتي علَيجِ ضيفتي طجك لبًَى كبر ---- 10 01 تَليذ لطعبت خَدرٍ فرزكبر 414144

 √ X چْبرثبغ ثبال 44:50تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي 51 40 ثٌيبد هستضعفبى كبرهٌذ دفتري 414444

 √ X ضْرن صٌعتي هجبركِ 44:50تب  00:50از 0000000 ---- 51 40 هحصَالت يكجبر هصرف حسبثذاري 414444

 √ X ضْرن صٌعتي هجبركِ 44:50تب  00:50از 4000000 كبرضٌبسي 51 40 هحصَالت يكجبر هصرف كبرهٌذ دفتري 414440

 √ X ثسرگراُ ضْيذ دكتر چوراى رٍزكبري تَافمي ---- 51 0 كبرٍاش كبرگر سبدُ 411144

 X X ًطبط رٍزكبري طجك لبًَى كبر ---- --- 0 صٌبيع دستي فرٍضٌذُ 410244

 X X ضوس آثبدي ضيفتي طجك لبًَى كبر ---- --- 0 اداري-تجبري ًگْجبى 455144

 √ √ ضْرن صٌعتي هحوَد آثبد 44:50تب  04:50از تَافمي كبرضٌبسي 51 01 تَليذ رًگ ضيويبيي هٌْذس صٌبيع 02041

 √ √ ضْرن صٌعتي جي 44:50تب  00:00از طجك لبًَى كبر راٌّوبيي 10 0 آجر ًسَز كبرگر سبدُ خذهبتي 54244

 X X صفِ 41:50تب  00:00از 100000 ---- 51 0 فرٍضگبُ اًجبردار 454540

 √ √ ًبئيي 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرداًي --- 40 آجر هسئَل فرٍش 414444

 X √ ًبئيي 44:00تب  00:00از تَافمي ---- --- 0 آجر طراح ٍة ) ثرًبهِ ًَيس ٍة ( 414440

 √ X چْبرراُ اهبم رضب 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر ---- 10 0 تجْيسات صٌعتي كبرهٌذ دفتري 415240
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 59 دی ماه سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت سهحداکثر

 X X تَحيذ رٍزكبري تَافمي ---- --- 40 آگْي ٍ تجليغبت ثبزاريبة 410144

 X X ثبٌّر فرلي ًوي كٌذ تَافمي ---- --- 0 تبثلَسبزي پخص كٌٌذُ تراكت 414141

 √ X هطتبق دٍم 40:00تب  00:50از طجك لبًَى كبر ---- --- 01 تَليذ لَلِ حسبثذاري 414244

 √ X هطتبق دٍم 40:00تب  00:50از طجك لبًَى كبر ---- --- 0 تَليذ لَلِ كبرضٌبس فرٍش 414240

 √ X هطتبق دٍم 40:00تب  00:50از طجك لبًَى كبر ---- --- 0 تَليذ لَلِ هذير فرٍش 414245

 √ X هطتبق دٍم 40:00تب  00:50از طجك لبًَى كبر ---- --- 0 تَليذ لَلِ ثبزاريبة 414241

 X X ثبٌّر 00:50تب  41:50از تَافمي ---- --- 0 تبثلَسبزي فرٍضٌذُ 414141

 √ X پرٍيي اعتصبهي 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي 51 40 هَسسِ فرٌّگي هسئَل دفتري 414544

 √ √ ضْرن صٌعتي علَيجِ 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي 10 54 تَليذ لطعبت خَدرٍ هسئَل دفتري 414144

 √ √ ضْرن صٌعتي علَيجِ ضيفتي طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي 10 01 تَليذ لطعبت خَدرٍ ايوٌي ٍثْذاضت 414141

 √ √ ضْرن صٌعتي سرٍش ضيفتي تَافمي ديپلن 51 0 چبي كبرگر سبدُ 414144

 √ X ضْرن صٌعتي هجبركِ 44:50تب  00:50از 0000000 ---- 51 40 هحصَالت يكجبر هصرف حسبثذاري 414444

 X X پرٍيي اعتصبهي رٍزكبري 400000 ---- --- 0 ٍرزضي فرٍضٌذُ 414044

 √ X ثبٌّر 44:50تب  02:00از 400000 ---- 51 0 دستگبُ كبرتخَاى كبرهٌذ دفتري 54040

 √ X رثبط اٍل 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي 51 0 اتَهبسيَى هٌْذس ثرق 400140

 X X هذرس 00:00تب  44:00از 500000 ---- --- 0 پيتسا فرٍضي كبرگر سبدُ 414044

 √ X هطتبق دٍم 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرضٌبسي ارضذ --- 54 داهپرٍري كبرضٌبس داهپرٍري 415440

 √ √ ًبئيي 44:00تب  00:00از طجك لبًَى كبر كبرداًي --- 40 آجر هسئَل فرٍش 414444

 X √ ًبئيي 44:00تب  00:00از تَافمي ---- --- 0 آجر طراح ٍة ) ثرًبهِ ًَيس ٍة ( 414440

 X X ضوس آثبدي 00:00تب  41:00از تَافمي كبرداًي4كبرضٌبسي --- 0 فيسيَتراپي هٌطي هطت 40044
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