
 

 59 ماه اسفند 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 ًظز ضزلي 00=:4تب  00=;0اس تَافمي ---- 58 0 فزٍش هَاد ضيويبيي فزٍشوبرضٌبس  76934

 X X وبٍُ رٍسوبري طبك لبًَى وبر ---- 80 0 هطبٍر اهالن آبذارچي 497:34

 X X پٌج رهضبى رٍسوبري 900000 ---- --- 0 اهبًت فزٍضي وبرگز سبدُ خذهبتي 35;;7

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 60=49تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي3 ارضذ 70 69 صٌعتي-تَليذي وبرضٌبس فزٍش 97834

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 60=49تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي3 ارضذ 70 69 صٌعتي-تَليذي سزپزست فزٍش 97839

 √ √ صٌعتي جيضْزن  60=49تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي3 ارضذ 70 69 صٌعتي-تَليذي هذيز فزٍش :9783

 √ X اهبم خويٌي 00=:4تب  60=:0اس طبك لبًَى وبر ---- 70 0 تَليذ لطعبت بزق وبرگز سبدُ 495734

 X X دٍلت آببد فزلي ًوي وٌذ تَافمي ---- --- 0 تجْيشات پشضىي ٍيشيتَر وبال 35;497

 √ √ هَرچِ خَرتضْزن صٌعتي  ضيفتي طبك لبًَى وبر ديپلن --- 45 پطن سٌگ وبرگز سبدُ 636;46

 √ X ضْزن صٌعتي جي 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ديپلن 68 0 تَسيع ًْبدُ ّبي وطبٍرسي راًٌذُ ًيسبى 35>>48

 √ X ضْزن صٌعتي جي 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ديپلن 70 69 تَسيع ًْبدُ ّبي وطبٍرسي اًببردار 34>>48

 √ X هعزاج رٍسوبري تَافمي ---- --- 57 درة ٍ پٌجزُ آٌّي جَضىبر 48:634

 √ X ضْزن صٌعتي اهيزوبيز 00=;4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 70 0 سبخت لطعبت صٌعتي ببسرس وٌتزل ويفيت 34;:48

 √ X آتطگبُ 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 68 57 صبدرات هذيز ببسرگبًي داخلي 490034

 √ X آتطگبُ 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 68 57 صبدرات ببسرگبًي داخليوبرضٌبس  490035

 √ X آتطگبُ 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ---- 68 90 صبدرات حسببذاري 490036

 √ X آتطگبُ 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ---- 68 45 صبدرات پطتيببًي سبيت 490037

 √ √ ضْزن صٌعتي هَرچِ خَرت 00=49تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ---- 60 0 صٌعتي حسببذاري :035;46

 √ √ ضْزن صٌعتي هَرچِ خَرت 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 68 0 صٌعتي هٌْذس هىبًيه 0359;46

 √ √ صٌعتي هببروِضْزن  00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ديپلن3وبرداًي 68 0 صٌعتي وبرگز فٌي 0355;46
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 √ √ ضْزن صٌعتي هببروِ 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 70 45 صٌعتي هٌْذس هىبًيه 0356;46

 √ √ ضْزن صٌعتي هببروِ 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 60 0 صٌعتي وبرگز فٌي 0357;46

 √ X بشرگزاُ ضْيذ دوتز چوزاى 00=:4تب  00=;0اس تَافمي ---- 68 0 وبرٍاش سبدُوبرگز  488834

 X X ضيخ بْبئي 00=47تب  00=>0اس 4000000 ديپلن 60 0 هَاد غذايي وبرگز سبدُ 449034

 √ X اهبم خويٌي 00=:4تب  00=:0اس طبك لبًَى وبر ديپلن 60 0 تَليذ جعبِ ابشار وبرگز سبدُ 634:;

 √ X ببٌّز 00=:4تب  00=;0اس تَافمي وبرداًي 68 0 تعويز دستگبّْبي وپي وبرگز فٌي 34>>6

 √ √ ضْزن صٌعتي سگشي ضيفتي تَافمي ---- 68 0 لَلِ سبسي CO5جَضىبر  76537

 √ √ ضْزن صٌعتي سگشي 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ديپلن 60 0 لَلِ سبسي وبرگز سبدُ 76534

 √ √ ضْزن صٌعتي سگشي 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ---- 68 0 لَلِ سبسي ليفتزانراًٌذُ  76538

 X X بلَاروطبٍرس فزلي ًوي وٌذ تَافمي ---- 70 0 ًزدُ ّبي سبختوبى پخص وٌٌذُ تزاوت 6535:

 √ √ ضْزن صٌعتي سگشي ضيفتي تَافمي وبرضٌبسي 68 0 لَلِ سبسي هٌْذس هىبًيه 76539

 √ X سپْسبالر 00=:4تب  00=;0اس تَافمي ---- 66 0 لٌبدي سبدُوبرگز  490634

 √ X اهبم خويٌي 00=:4تب  00=;0اس تَافمي ---- 68 0 هبضيي سبسي تزاضىبر 48:034

 √ X آتطگبُ 00=:4تب  00=;0اس تَافمي وبرضٌبسي --- 0 فزٍش گل ٍ گيبُ فزٍضٌذُ 835;48
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 59 ماه اسفند سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای یستل

 فعالیتزمیىٍ  عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت سهحداکثر

 √ X ًظز ضزلي 00=:4تب  00=;0اس تَافمي ---- 58 90 فزٍش هَاد ضيويبيي وبرضٌبس فزٍش 76934

 X X اهبم خويٌي ًيوِ ٍلت بعذ اس ظْز 800000 ---- 70 0 الستيه بستِ بٌذي 67035

 X X اصفْبًه ضببًِ رٍسي تَافمي ---- 80 0 ٍ خذهتىبر هٌشل پزستبر خذهتىبر در هٌشل 34>497

 √ X تَحيذ 00=:4تب  00=;0اس تَافمي وبرضٌبسي 68 0 لبٌيبت وبرهٌذ دفتزي 479739

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 60=49تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي3 ارضذ 70 69 صٌعتي-تَليذي هسئَل دفتزي >9783

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 60=49تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي3 ارضذ 70 69 صٌعتي-تَليذي وبرضٌبس فزٍش 97834

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 60=49تب  00=;0اس تَافمي وبرضٌبسي 68 ;7 صٌعتي-تَليذي ليسبًس ٍ ببالتز -حسببذار  97838

 X X پٌج رهضبى رٍسوبري تَافمي ---- 60 0 اهبًت فزٍضي هٌطي 34;;7

 √ X چْبرراُ ًمبضي 60=49تب  00=;0اس تَافمي وبرضٌبسي 60 45 هخببزات وبرهٌذ دفتزي 476534

 X X هَلَي رٍسوبري 700000 ---- 60 0 چبپ طزاح گزافيه ) گزافيست ( 494734

 X X دٍلت آببد فزلي ًوي وٌذ تَافمي ---- --- 0 تجْيشات پشضىي ٍيشيتَر وبال 35;497

 X X وبضبًي 00=48تب  60=;0اس 800000تب   600000اس  ---- 68 45 سبهبستِ ّبي پستي  هٌطي 35>:4

 X X هيذاى اهبم حسيي 60=48تب  00=>0اس تَافمي ---- 68 0 وبببي ٍ بزيبًي گبرسي 496034

 √ X استبًذاري 00=:4تب  60=;0اس تَافمي ---- --- 0 هبضيي ّبي اداري حسببذاري 8635:

 √ X ضْزن صٌعتي جي رٍسوبري طبك لبًَى وبر ديپلن 68 0 تَسيع ًْبدُ ّبي وطبٍرسي هسئَل اهَر بيوِ 36>>48

 X X وبٍُ رٍسوبري تَافمي ديپلن --- 0 هطبٍر اهالن وبرهٌذ دفتزي 497:35

 X X هيذاى احوذ آببد ضببًِ رٍسي تَافمي ---- 70 0 پزستبري سبلوٌذ پزستبر سبلوٌذ 490734

 √ X آتطگبُ 00=:4تب  00=;0اس تَافمي ---- 68 0 ويسِدٍخت  وبرگز سبدُ 48:735

 √ X جي 00=49تب  00=;0اس تَافمي وبرضٌبسي --- 57 ببسرگبًي حسببذاري 34>;48

 √ X ضْزن صٌعتي اهيزوبيز 00=;4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 70 0 سبخت لطعبت صٌعتي ببسرس وٌتزل ويفيت 34;:48
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 √ X آتطگبُ رٍسوبري طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 68 57 صبدرات هذيز ببسرگبًي داخلي 490034

 √ X آتطگبُ رٍسوبري طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 68 57 صبدرات وبرضٌبس ببسرگبًي داخلي 490035

 √ X آتطگبُ رٍسوبري طبك لبًَى وبر ---- 68 90 صبدرات حسببذاري 490036

 √ X آتطگبُ رٍسوبري طبك لبًَى وبر ---- 68 45 صبدرات پطتيببًي سبيت 490037

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آببد 00=49تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ---- 60 0 صٌعتي حسببذاري 0350;46

 √ X حىين ًظبهي ضيفتي طبك لبًَى وبر ---- --- 45 فزٍش هزغ صٌذٍق دار 474934

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آببد 00=:4تب  00=;0اس طبك لبًَى وبر ---- 66 45 وبريببي حسببذاري 0358;46

 √ √ ضْزن صٌعتي دٍلت آببد 00=47تب  00=09اس طبك لبًَى وبر ديپلن 67 0 تَليذ ظزٍف وبرگز سبدُ 039;46

 √ X آتطگبُ رٍسوبري تَافمي ---- --- 0 فزٍش گل ٍ گيبُ فزٍضٌذُ 835;48
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