
 

 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

 √ √ دٍلت آثبد 71:30تب  03:30اس طجك لبًَى وبر ---- 33 71 درة ثزلي جَضىبر ثزق 13337

 X X ثبٌّز رٍسوبري تَافمي ---- --- 0 رستَراى پيه هَتَري 7/3337

 X X اهبم خويٌي رٍسوبري تَافمي ---- --- 0 حول ٍ ًمل پخص وٌٌذُ تزاوت 7/0733

 √ √ اهبم خويٌي رٍسوبري طجك لبًَى وبر ديپلن 33 0 ًوبيٌذگي اتَثَس وبرهٌذ دفتزي 703331

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي ارضذ وبرضٌبسي3 --- 71 تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي هٌْذس صٌبيغ 7/3137

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي ارضذ وبرضٌبسي3 --- 71 تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي هٌْذس ثزق 7/3131

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي وبرضٌبسي --- 0/ تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي وبرضٌبس فزٍش 7/3133

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي ارضذ وبرضٌبسي3 --- 0/ تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي هٌْذس هىبًيه 7/3131

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي وبرضٌبسي 33 71 تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي وبرضٌبس ثْذاضت حزفِ اي 7/3133

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي وبرضٌبسي 30 /3 تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي ليسبًس ٍ ثبالتز -حسبثذار  /7/313

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي ديپلن 33 71 تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي وبرگز فٌي 7/3131

 √ X ضْزن صٌؼتي اهيزوجيز 03:00تب  30:/7اس 7100000 ---- --- 0  ًگْجبى 7/3/31

 √ X هيذاى اهبم حسيي 17:00تب  77:00اس تَافمي ---- --- 11 وبفِ گبرسي 731133

 √ √ ضْزن صٌؼتي هَرچِ خَرت 71:30تب  01:30اس تَافمي ديپلن3وبرداًي3وبرضٌبسي 30 0 لبلت ّبي صٌؼتي وبرگز فٌي 7/1137

 √ X اهبم خويٌي 71:00تب  01:30اس تَافمي ---- --- 71 الستيىيتَليذ لطؼبت  حسبثذاري 7/1137

 √ √ ضْزن صٌؼتي سگشي 71:00تب  03:00اس تَافمي وبرداًي 33 71 وبغذ سبسي ثزلىبر صٌؼتي 713133

 √ X اهبم خويٌي 00:/7تب  01:00اس تَافمي ---- 10 71 حلين ٍ آش ووه آضپش 7/3137

 √ √ ضْزن صٌؼتي سگشي 71:00تب  03:00اس تَافمي ديپلن 33 71 وبغذ سبسي وبرگز فٌي /713137

 X X ارغَاًيِ 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 71 تؼويز ٍ ًمبضي هبضيي ًمبش اتَهجيل 7/3137

 √ √ ضْزضب 30:/7تب  03:00اس تَافمي ---- 33 11 رٍغي صٌؼتي اًجبرداري ثب وبهپيَتز 7/3337
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 59 ماه اسفند سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ برادران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت سهحداکثر

 X X خَراسگبى ضيفتي تَافمي ---- 13 0 حول ٍ ًمل ثزٍى ضْزي راًٌذُ پبيِ يه 7/3037

 √ X اَّاس فزلي ًوي وٌذ تَافمي ---- --- 0 ضيلٌگ ٍ لَلِ وبرگز فٌي 733/31

 √ X هطتبق دٍم 73:00تب  03:00اس تَافمي ---- 33 71 ظزٍف يىجبر هصزف ٍ گيبّي حسبثذاري 730031

 √ X هطتبق دٍم 73:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 31 ظزٍف يىجبر هصزف ٍ گيبّي هذيز فزٍش 730033

 √ √ ضْزن صٌؼتي راسي 73:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 0 ظزٍف يىجبر هصزف ٍ گيبّي ًگْجبى /73003

 X X اصفْبى ضيفتي تَافمي ---- 10 0 ويَسه ّبي اطالع رسبًي وبرهٌذ دفتزي 7/3737

 √ X رثبط دٍم رٍسوبري تَافمي ---- 30 0 وبفي ضبح وبرگز سبدُ 7/1337

 √ X چْبرراُ تختي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- 33 71 تجْيشات پزداسش تصَيز طزاح سبيت 7/1131

 √ X ارغَاًيِ 71:30تب  01:00اس طجك لبًَى وبر ---- 33 11 لَاسم پشضىي هٌْذس صٌبيغ 30131

 √ √ ضْزن صٌؼتي ػلَيجِ ضيفتي طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 10 11 تَليذ لطؼبت خَدرٍ ايوٌي ٍثْذاضت 73/131

 √ √ ضْزن صٌؼتي ػلَيجِ 00:/7تب  03:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 10 /3 تَليذ لطؼبت خَدرٍ هسئَل دفتزي 73/137

 √ √ ضْزن صٌؼتي ػلَيجِ 00:/7تب  03:00اس طجك لبًَى وبر ---- 10 11 تَليذ لطؼبت خَدرٍ وبرضٌبس فزٍش 73/131

 √ X ًظز ضزلي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- 13 0/ فزٍش هَاد ضيويبيي وبرضٌبس فزٍش 13/37
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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 X خزم 71:00تب  03:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- IT 0 حسبثذاري 731331

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي ارضذ وبرضٌبسي3 --- 71 تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي هٌْذس صٌبيغ 7/3137

 √ X جي 71:00تب  03:00اس تَافمي وبرضٌبسي 33 71 تَليذ لطؼبت ثزق ٍ صٌؼتي وبرضٌبس ثْذاضت حزفِ اي 7/3133

 √ X ثبٌّز رٍسوبري 300000 ---- --- 0 رستَراى گبرسي 7/3333

 √ X هيذاى اهبم حسيي 17:00تب  77:00اس تَافمي ---- --- 11 وبفِ گبرسي 731133

 √ X اهبم خويٌي 71:00تب  01:30اس تَافمي ---- --- 71 الستيىي تَليذ لطؼبت حسبثذاري 7/1137

 X X اهبم خويٌي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 0 تزيىَ دٍسي خيبط 730337

 X X اهبم خويٌي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 0 تزيىَ دٍسي ثزضىبر پبرچِ لجبس 730331

 X X اهبم خويٌي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 0 تزيىَ دٍسي ووه خيبط 730333

 √ X هطتبق دٍم 00:/7تب  03:00اس تَافمي ---- 13 /3 داهپزٍري حسبثذاري 733137

 √ X رٍدوي 00:/7تب  03:00اس تَافمي وبرضٌبسي 30 71 تَليذ وبغذ حزارتي وبرضٌبس فزٍش 7/3337

 X X فزٍغي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 71 سزي دٍسي ًَسادي خيبط 711137

 √ X هطتبق دٍم 73:00تب  03:00اس تَافمي ---- 33 71 ظزٍف يىجبر هصزف ٍ گيبّي حسبثذاري 730031

 √ X هطتبق دٍم 73:00تب  03:00اس تَافمي ---- --- 31 ظزٍف يىجبر هصزف ٍ گيبّي هذيز فزٍش 730033

 √ X چْبرراُ تختي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- 33 71 تجْيشات پزداسش تصَيز طزاح سبيت 7/1131

 X X اهبم خويٌي ًيوِ ٍلت ثؼذ اس ظْز 300000 ---- 10 0 الستيه ثستِ ثٌذي 31031

 √ √ ضْزن صٌؼتي ػلَيجِ ضيفتي طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 10 11 تَليذ لطؼبت خَدرٍ ايوٌي ٍثْذاضت 73/131

 √ √ ضْزن صٌؼتي ػلَيجِ 00:/7تب  03:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 10 /3 تَليذ لطؼبت خَدرٍ هسئَل دفتزي 73/137

 √ X ًظز ضزلي 71:00تب  03:00اس تَافمي ---- 13 0/ فزٍش هَاد ضيويبيي وبرضٌبس فزٍش 13/37
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