
 

 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 هيذاى احوذ آتاد رٍسماري تَافقي ---- --- 0 پخص لثٌيات راًٌذُ ٍاًت 163461

 √ X ضيزاس-جادُ اصفْاى 16:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار ---- --- 24 پخص دارٍ راًٌذُ ايسَسٍ 148161

 √ X دٍلت آتاد 16:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار مارداًي --- 24 دارٍيي تَسيع مٌٌذُ ماال 155162

 √ X دٍلت آتاد 16:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار مارداًي --- 24 دارٍيي مارگز اًثار 155163

 √ X ارغَاًيِ 14:30تا  07:00اس طثق قاًَى مار مارضٌاسي 35 24 لَاسم پشضني هٌْذس صٌايع 30764

 √ X دٍلت آتاد ضيفتي طثق قاًَى مار ديپلن 35 0 تَليذ قطعِ خَدرٍ مارگز سادُ 159762

 √ X ضْزك صٌعتي هٌتظزيِ 17:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار ديپلن6مارداًي6مارضٌاسي 35 0 رًگ ساسي مارگز سادُ 163361

 √ X ضْزك صٌعتي هثارمِ رٍسماري طثق قاًَى مار ديپلن 35 0 لثٌيات مارگز سادُ 146465

 X X اهام خويٌي 17:00تا  08:00اس تَافقي ---- 35 0 حول ٍ ًقل راًٌذُ ٍاًت 160162

 √ X ضْزك صٌعتي هثارمِ رٍسماري تَافقي مارضٌاسي 35 0 لثٌيات مارضٌاس صٌايع غذايي 146464

 √ X تَحيذ فزقي ًوي مٌذ تَافقي ---- --- 12 پالستيل ستالِ ٍ ًايلَى ٍيشيتَر ماال 162861

 √ √ ضْزك صٌعتي هثارمِ 17:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار ديپلن6مارداًي 35 0 صٌعتي-تَليذي مارگز فٌي 1380622

 √ √ ضْزك صٌعتي هثارمِ 17:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار مارضٌاسي 40 12 صٌعتي-تَليذي هٌْذس هناًيل 1380623

 √ √ ضْزك صٌعتي هثارمِ 17:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار مارضٌاسي 30 0 صٌعتي-تَليذي مارگز فٌي 1380624

 √ √ ضْزك صٌعتي دٍلت آتاد ضيفتي تَافقي ديپلن6مارداًي6مارضٌاسي 30 12 تَليذ ماغذ ًگْثاى 77368

 √ X ارغَاًيِ 14:30تا  07:00اس تَافقي ---- 35 24 لَاسم پشضني اًثاردار 30766

 √ √ ضْزضا 16:30تا  08:00اس طثق قاًَى مار مارداًي 32 0 تَليذ پارچِ مارگز سادُ 62569

 √ √ ضْزك صٌعتي جي 16:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار مارضٌاسي 30 0 مارياتي حساتذاري 1380621

 √ X اهام خويٌي 17:00تا  07:30اس تَافقي ---- --- 12 الستينيتَليذ قطعات  حساتذاري 162761

 √ X اهام خويٌي 17:00تا  07:30اس تَافقي مارضٌاسي --- 12 الستينيتَليذ قطعات  (QCتاسرس مٌتزل ميفيت ) 162762
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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 استاًذاري 17:00تا  08:30اس تَافقي ---- --- 0 هاضيي ّاي اداري حساتذاري 75362

 X X آيت اهلل اضزفي ) مٌْذص ( 13:30تا  08:30اس تَافقي ---- --- 12 صٌعتي-تَليذي حساتذاري 163561

 √ X چْارتاغ تاال رٍسماري تَافقي مارضٌاسي 35 12 دفتز َّاپيوايي هٌْذس ماهپيَتز 163161

 X X هيذاى آسادي رٍسماري تَافقي ---- --- 0 آهَسش ٍ پزٍرش تاسارياب 163261

 X X اهام خويٌي 17:00تا  08:00اس 800000تا   600000اس  ---- 35 0 حول ٍ ًقل هٌطي 160161

 √ X ضْزك صٌعتي هثارمِ رٍسماري تَافقي مارضٌاسي 35 0 لثٌيات مارضٌاس صٌايع غذايي 146464

 X X ضيخ تْائي 15:00تا  11:00اس تَافقي ---- 40 0 هَاد غذايي مارگز سادُ 116061

 √ X تَحيذ فزقي ًوي مٌذ تَافقي ---- --- 12 پالستيل ستالِ ٍ ًايلَى ٍيشيتَر ماال 162861

 √ X تشرگوْز 17:30تا  08:30اس تَافقي ---- 30 0 ًزم افشارّاي حساتذاري مارهٌذ دفتزي 162961

 X X هيذاى اهام حسيي 15:30تا  09:00اس تَافقي ---- 35 0 مثاتي ٍ تزياًي هيشتاى -گارسي ) سالي مار ( 163061

 X X هيذاى جوَْري رٍسماري 650000 ---- 35 0 تعويز لَاسم خاًگي هٌطي 153363

 X X هسجذ سيذ رٍسماري تَافقي ---- 35 0 فزٍش ًاى فاًتشي فزٍضٌذُ 161761

 √ X ضْزك صٌعتي دٍلت آتاد 16:00تا  08:00اس طثق قاًَى مار ---- 30 0 تَليذي حساتذاري 1380620

 X X ّاتف 15:30تا  09:00اس 700000 ديپلن 30 0 پارچِ هٌطي 120866

 √ √ ضْزك صٌعتي دٍلت آتاد 14:00تا  06:00اس طثق قاًَى مار ديپلن 34 0 تَليذ ظزٍف مارگز سادُ 138066

 X X فزٍغي 14:00تا  08:00اس تَافقي ---- --- 12 سزي دٍسي ًَسادي خياط 144761

 X X ضوس آتادي 20:00تا  15:00اس 500000 مارداًي6مارضٌاسي --- 0 فيشيَتزاپي هٌطي هطة 68261

 √ X اهام خويٌي 17:00تا  07:30اس تَافقي ---- --- 12 الستينيتَليذ قطعات  حساتذاري 162761

 √ X اهام خويٌي 17:00تا  07:30اس تَافقي مارضٌاسي --- 12 الستينيتَليذ قطعات  (QCتاسرس مٌتزل ميفيت ) 162762

 √ X اهام خويٌي 17:00تا  07:30اس تَافقي ---- --- 12 الستينيتَليذ قطعات  تاسارياب 162763
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