
 

 59 ماه بهمن 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 اهبم خويٌي رٍسوبري تَافمي ---- --- 0 الستيه وبرگز سبدُ 1/043

 X X اضىبًٍذ ضيفتي 3000000 ---- 00 0 حفبظتي ٍ حزاستي ًگْجبى 3241

 √ √ ضْزن صٌعتي هَرچِ خَرت 31410تب  01410اس تَافمي دیپلن4وبرداًي4وبرضٌبسي 10 0 لبلت ّبي صٌعتي وبرگز فٌي 303343

 √ X ضْزن صٌعتي جي رٍسوبري طجك لبًَى وبر دیپلن /1 0 ّبي وطبٍرسي تَسیع ًْبدُ راًٌذُ ًيسبى 3/3343

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 31400تب  02400اس تَافمي وبرضٌبسي 0/ 00 چبح ٍ ثستِ ثٌذي هذیز تَليذ 303143

 √ X اهبم خويٌي 31400تب  01410اس طجك لبًَى وبر ---- 0/ 0 تَليذ لطعبت ثزق وبرگز سبدُ 303/43

 √ √ ضْزن صٌعتي هجبروِ 3/400تب  01400اس تَافمي وبرضٌبسي /1 10 درة ثبطزي خَدرٍ سزپزست وبرگبُ 303/43

 √ √ ضْزن صٌعتي هجبروِ 31400تب  02400اس تَافمي وبرضٌبسي /1 10 سبخت ثبتزي سزپزست وبرگبُ 3/1243

 √ √ صٌعتي جيضْزن  ضيفتي طجك لبًَى وبر دیپلن4وبرداًي 10 0 ثستٌي وبرگز سبدُ 303343

 √ √ ضْزن صٌعتي جي ضيفتي طجك لبًَى وبر ---- 10 0 ثستٌي ّبي سزدخبًِ تىٌسيي دستگبُ 303343

 √ √ ضْزن صٌعتي جي ضيفتي طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 10 0 ثستٌي وبرضٌبس صٌبیع غذایي 303341

 X X صفِ 3/410تب  02400اس 00000/ ---- /1 0 فزٍضگبُ اًجبردار 313143

 √ X ارغَاًيِ 3/410تب  01400اس طجك لبًَى وبر ---- /1 /3 لَاسم پشضىي هٌْذس صٌبیع /1014

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 30400تب  02400اس طجك لبًَى وبر ---- 10 0 وبریبثي حسبثذاري 3120433

 √ √ صٌعتي دٍلت آثبدهٌطمِ  31400تب  02400اس تَافمي ---- --- 0 تَليذ لَاسم لٌبدي ٍ ًبًَایي جَضىبر 303043

 √ X ثشرگزاُ ضْيذ دوتز چوزاى 31400تب  02400اس طجك لبًَى وبر ---- 0/ 0 ثتي وبرگز سبدُ 3/0043

 √ √ ضْزن صٌعتي علَیجِ 30400تب  02400اس طجك لبًَى وبر ---- 0/ /3 تَليذ لطعبت خَدرٍ وبرضٌبس فزٍش 3/0/43

 √ √ ضْزن صٌعتي علَیجِ 30400تب  02400اس طجك لبًَى وبر دیپلن 0/ /3 تَليذ لطعبت خَدرٍ اًتظبهبت 3/0/41

 √ X هذرس فزلي ًوي وٌذ 3000000 ---- --- 0 هيٌب سبسي وبرگز سبدُ 3/1343

 √ X هيذاى اهبم حسيي ضيفتي طجك لبًَى وبر دیپلن 0/ 30 ّتل آضپش /31024
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 59 ماه بهمن سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ برادران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت سهحداکثر

 √ √ ضْزضب 30410تب  02400اس طجك لبًَى وبر وبرداًي 13 0 پبرچِتَليذ  وبرگز سبدُ 03/43

 √ X چْبرراُ اهبم رضب 31400تب  02400اس طجك لبًَى وبر ---- /1 0 تَليذ هجل هذیز فزٍش 312343

 √ X وبٍُ 31400تب  02400اس طجك لبًَى وبر وبرداًي4وبرضٌبسي ارضذ --- 0 دٍلتي هٌْذس ثزق 332343

 √ X اهبم خويٌي رٍسوبري تَافمي ---- /1 0 فزآٍردُ ّبي چَثي حسبثذارووه  303/43

 X X پٌج رهضبى رٍسوبري 000000 ---- --- 0 اهبًت فزٍضي وبرگز سبدُ خذهبتي 2243/

 X X وبٍُ ضيفتي تَافمي دیپلن 0/ 10 حول ٍ ًمل ثزٍى ضْزي راًٌذُ اتَثَس 13043

 √ X ثبٌّز رٍسوبري تَافمي دیپلن ثِ ثبال /1 0 تعويز دستگبّْبي وپي وبرگز فٌي 13343

 X X سِ راُ سيويي رٍسوبري تَافمي وبرضٌبسي /1 0 هطبٍرُ حمَلي ٍ ٍوبلت وبرهٌذ دفتزي  303043
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 59 ماه بهمن 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 هَلَي رٍسوبري 00000/ ---- 10 0 چبح گزافيست (طزاح گزافيه )  303/43

 X X اهبم خويٌي ًيوِ ٍلت ثعذ اس ظْز 00000/ ---- 0/ 0 الستيه ثستِ ثٌذي 1/043

 X X ًجف آثبد ضجبًِ رٍسي 3000000تب   000000اس  ---- --- 0 پزستبري ٍ ًگْجبًي پزستبر سبلوٌذ )ضجبًِ رٍسي( 303143

 X X ًجف آثبد ضجبًِ رٍسي 3000000 ---- --- 0 پزستبري ٍ ًگْجبًي ًگْجبى 303143

 X X هيذاى لذس رٍسوبري تَافمي ---- --- 33 هَاد غذایي فزٍضٌذُ 3/1043

 X X هيذاى لذس رٍسوبري تَافمي ---- --- 33 هَاد غذایي صٌذٍق دار 3/1043

 √ X ًطبط 30400تب  02400اس تَافمي ---- --- 0 ثزق صٌعتي وبرضٌبس فزٍش 3/1143

 √ X حىين ًظبهي 31400تب  02400اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي /1 33 فزٍش هزغ وبرهٌذ دفتزي 3/3040

 √ X چْبرراُ تختي 3/400تب  02400اس تَافمي ---- --- 33 گبسّبي صٌعتي ثبساریبة 300343

 √ √ ضْزن صٌعتي دٍلت آثبد 30400تب  02400اس تَافمي وبرضٌبسي 0/ /3 تَليذ وبغذ هتصذي وبرگشیٌي 11141

 √ X ضْزن صٌعتي جي 3/410تب  01410اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 31 /3 دارٍیي وبرهٌذ دفتزي 343//3

 X X پٌج رهضبى رٍسوبري تَافمي ---- 10 0 اهبًت فزٍضي هٌطي 2243/

 √ √ ضْزن صٌعتي علَیجِ 30400تب  02400اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 0/ 10 تَليذ لطعبت خَدرٍ هسئَل دفتزي 3/0/43

 √ √ ضْزن صٌعتي علَیجِ ضيفتي طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 0/ /3 تَليذ لطعبت خَدرٍ ایوٌي ٍثْذاضت /3/0/4

 X X هيذاى احوذ آثبد ضجبًِ رٍسي تَافمي ---- 0/ 0 پزستبري سبلوٌذ پزستبر سبلوٌذ )ضجبًِ رٍسي( 300/43

 √ X عالهِ هجلسي 33400تب  03400اس 3000000تب   00000/اس  ---- --- 33 پَضبن فزٍضٌذُ 300043

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 30410تب  02400اس تَافمي ---- /1 /3 سبخت هبضيي آالت تَليذ وبرضٌبس فزٍش 300143

 √ X ًيىجخت 3/400تب  01400اس طجك لبًَى وبر ---- --- 0 هَسسِ حمَلي وبرپزداس 331343

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 31410تب  01400اس طجك لبًَى وبر ---- --- /3 تبثلَ ثزق صٌعتي حسبثذاري 3/3243

 √ X آتطگبُ رٍسوبري طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي /1 /3 صبدرات هذیز ثبسرگبًي داخلي 300043
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 59 بهمن 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 اهبم خويٌي اس ظْزًيوِ ٍلت ثعذ  00000/ ---- 0/ 0 الستيه ثستِ ثٌذي 1/043

 X X ّبتف 3/410تب  03400اس 100000 دیپلن 10 0 پبرچِ هٌطي 330240

 X X هسجذ سيذ 33410تب  3/400اس 100000 ---- /1 0 فزٍش ًبى فبًتشي فزٍضٌذُ 303143

 X X هَلَي رٍسوبري 00000/ ---- 10 0 چبح طزاح گزافيه ) گزافيست ( 303/43

 √ √ ضْزن صٌعتي دٍلت آثبد 3/400تب  00400اس طجك لبًَى وبر دیپلن /1 0 تَليذ ظزٍف وبرگز سبدُ 312040

 √ X دٍلت آثبد 31400تب  02400اس تَافمي وبرضٌبسي --- 0 تَليذ دستگبُ خبهَت ليسبًس ٍ ثبالتز -حسبثذار  3/3343

 √ X ثبالچْبرثبغ  فزلي ًوي وٌذ تَافمي ---- --- 0 تجْيشات پشضىي ثبساریبة 303343

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آثبد 30400تب  02400اس طجك لبًَى وبر ---- 10 0 تَليذ تطه حسبثذاري 3120430

 √ X ًظز ضزلي 32400تب  02400اس تَافمي وبرضٌبسي --- 0 ثبسرگبًي وبرضٌبس فزٍش 303043

 √ X ثَستبى هلت 30400تب  02400اس طجك لبًَى وبر دیپلن 0/ 0 تَليذ لطعبت خَدرٍ هٌطي 3/0/42

 √ X چْبرراُ اهبم رضب 31400تب  02400اس طجك لبًَى وبر ---- /1 0 تَليذ هجل هذیز فزٍش 312343

 √ X اهبم خويٌي رٍسوبري تَافمي ---- /1 0 فزآٍردُ ّبي چَثي ووه حسبثذار 303/43

 X X پٌج رهضبى رٍسوبري تَافمي ---- 10 0 اهبًت فزٍضي هٌطي 2243/

 X X ضوس آثبدي 30400تب  3/400اس تَافمي وبرداًي4وبرضٌبسي --- 0 فيشیَتزاپي هٌطي هطت 02343

 √ √ هجبروِ ضْزن صٌعتي هجبروِ پبرُ ٍلت تَافمي وبرضٌبسي /1 33 سبخت ثبتزي ًمطِ وص 3/1243
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