
 

 69ماه  فروردین سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ √ ٌعشي علَیجِضْزن ص 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن 30 0 هذارّبي الىشزًٍيىي وبرگز سبدُ 167261

 √ √ ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- 24 ثبسیبفز وبغذ سىٌسيي ثزق صٌعشي 773612

 √ X هٌطمِ صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 12 سَليذ لطعبر وبرگز فٌي 170261

 √ √ ضْزن صٌعشي سگشي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 36 اسمبط خَدرٍ حسبثذاري 168662

 √ √ ضْزن صٌعشي هجبروِ 17:00سب  07:30اس طجك لبًَى وبر دیذلن6وبرداًي 35 0 وبریبثي سزاضىبر 1380630

 √ √ ضْزن صٌعشي اضشزجبى 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 35 24 وبریبثي سزاضىبر 1380633

 √ X ًطٌش 17:00سب  08:00اس سَافمي وبرضٌبسي 28 0 وبریبثي هٌْذس ثزق 1380/28

 √ √ ضْزن صٌعشي هجبروِ 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن6وبرداًي 35 0 وبریبثي وبرگز فٌي 1380622

 √ √ بروِضْزن صٌعشي هج 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 12 وبریبثي هٌْذس هىبًيه 1380623

 √ √ ضْزن صٌعشي هَرچِ خَرر رٍسوبري طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 0 وبریبثي هٌْذس هىبًيه 1380626

 √ X آیز اهلل اضزفي 18:00سب  08:00اس 1000000 وبرضٌبسي 30 12 فزٍش ام دي اف حسبثذار اًجبر 167761

 √ X آیز اهلل اضزفي 18:00سب  08:00اس 1000000 وبرضٌبسي 30 12 فزٍش ام دي اف فزٍضٌذُ 167762

 √ √ هٌطمِ صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- --- 0 سَليذ لَاسم لٌبدي ٍ ًبًَایي وبرگز فٌي 162063

 √ X ضْزن صٌعشي اهيزوجيز 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن cnc 12 35سزاش  CNCسزاضىبر  170061

 √ X ضْزن صٌعشي هحوَد آثبد 17:00سب  08:00اس سَافمي دیذلن 25 24 ليذ هخبسىسَ جَضىبري آرگَى 169162

 √ X ضْزن صٌعشي هحوَد آثبد 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- 30 12 سَليذ هخبسى فزسوبر 169161

 √ X خبًِ اصفْبى 00:30سب  18:00اس سَافمي ---- 30 12 رسشَراى گبرسي 169261

 √ X ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اس سَافمي ---- 40 24 وبري MDF دي اف ( ) ام MDFًجبري  169761

 √ X ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 40 12 وبري MDF MDFًصبة  169762

 √ √ صٌعشي علَیجِضْزن  17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن 30 0 هذارّبي الىشزًٍيىي وبرگز سبدُ 167261
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 69فروردین ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 40 12 وبري MDF وبرگز سبدُ 169763

 X X ثلَار رسهٌذگبى رٍسوبري سَافمي هشَسطِ 50 0 ًبًَایي فزٍضٌذُ 169861

 X X ثْبرسشبى رٍسوبري يسَافم ---- --- 0 خذهبسي ثبساریبة 169661

 √ X چْبرراُ سخشي 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- 35 12 ٍاردار سجْيشار دزداسش سصَیز هشزجن سثبى اًگليسي 164263

 X X اصفْبى هَلَي رٍسوبري طجك لبًَى وبر هشَسطِ 35 12 هَاد غذایي راًٌذُ ًيسبى 159564

 √ X چْبرراُ سخشي 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- 35 24 َیزٍاردار سجْيشار دزداسش سص هذیز فزٍش 164268

 √ X چْبرراُ سخشي 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- 35 12 ٍاردار سجْيشار دزداسش سصَیز وبرهٌذ دفشزي 164262

 √ X هَلَي رٍسوبري طجك لبًَى وبر دیذلن 35 12 هَاد غذایي حسبثذاري 159561

 √ X ّطز ثْطز غزثي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن --- 0 فزٍش آجز وبردزداس 76562

 √ X دٌج رهضبى 17:40سب  10:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- 12 دوَراسيَى وبرگز سبدُ 168962

 X X اصفْبى 18:00سب  09:00اس طجك لبًَى وبر ---- 25 0 طال سبسي وبرگز سبدُ 47061

 √ X ثبٌّز رٍسوبري سَافمي وبرداًي 35 0 چبح سعويز دسشگبّْبي وبرگز فٌي 39961

 √ X ديٌبرر 20:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- 0 سجْيشار دشضىي سحصيلذار 168761

 √ X ديٌبرر 20:00سب  08:00اس سَافمي ---- --- 0 سجْيشار دشضىي ٍیشیشَر وبال 168763

 √ X آهبدگبُ 14:30سب  07:30اس 2500000 وبرضٌبسي 45 36 ضْزداري حسبثذاري 167361

 √ X دوشز ثبٌّز ًَثز وبري سَافمي ---- 50 0 اسَثَس ٍاحذ راًٌذُ دبیِ یه 23962

 √ √ ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  07:30اس طجك لبًَى وبر ---- 35 12 وبریبثي سزاضىبر 1380635

 √ X ثبٌّز 14:00سب  08:00اس 700000 ---- --- 0 لجٌيبر وبرگز سبدُ 26363

 √ X طبلمبًي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرداًي 35 24 دالسشيه وبرهٌذ فزٍش 163961

 √ X ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 40 12 وبري MDF وبرگز سبدُ 169763
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 69فروردین ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X دزٍیي اعشصبهي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن --- 0 اًشطبرار ديه هَسَري 168162

 √ X دزٍیي اعشصبهي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي --- 0 اًشطبرار اًيوبسَر 168163

 √ X حبفظ 18:00سب  11:00اس طجك لبًَى وبر ---- 35 12 ديششا فزٍضي گبرسي 166161

 √ X رثبط دٍم 23:00سب  10:00اس طجك لبًَى وبر ---- 30 0 وبفي ضبح وبرگز سبدُ 164561

 √ √ ضْزن صٌعشي هَرچِ خَرر ضيفشي طجك لبًَى وبر دیذلن --- 12 دطن سٌگ وبرگز سبدُ 138363

 X X اصفْبى رٍسوبري سَافمي وبرضٌبسي 30 0 سبخشوبى ثبساریبة 167561

 √ X اهبم خويٌي ٍسوبرير سَافمي ---- --- MDF 0هصٌَعبر چَة ٍ  ثبساریبة 167661

 √ X اهبم خويٌي رٍسوبري سَافمي ---- --- MDF 24هصٌَعبر چَة ٍ  MDFًصبة  167662

 √ X اهبم خويٌي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 35 0 هبضيي سبسي جَضىبر 109261

 √ X ويٌياهبم خ 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 35 12 هبضيي سبسي سزاضىبر 109264

 √ X اهبم خويٌي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 35 12 هبضيي سبسي ثزضىبر فَالد 109265

 √ √ دٍلز آثبد 17:30سب  08:30اس طجك لبًَى وبر ---- 35 12 درة ثزلي جَضىبر 73361

 √ X هيذاى اهبم حسيي 21:00سب  11:00اس سَافمي ---- --- 24 وبفِ سزآضذش 152461

 √ X هيذاى اهبم حسيي 21:00سب  11:00اس سَافمي ---- 35 0 وبفِ وبرگز سبدُ خذهبسي 152464

 √ X هيذاى اهبم حسيي 21:00سب  11:00اس سَافمي ---- --- 0 وبفِ اًشظبهبر 152462

 √ X ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 40 12 جزثميل سبخشوبًي وبرگز فٌي 72166

 X X رثبط سَم 17:00سب  08:30اس طجك لبًَى وبر ---- --- 0 دٍرثيي هذار ثسشِ ًصبة دٍرثيي ّبي هذار ثسشِ 167061

 √ X خَراسگبى 13:00سب  05:00اس 1600000سب   1500000اس  ---- --- 12 حول ٍ ًمل ثزٍى ضْزي حسبثذاري 165062

 √ X ثلَاروطبٍرس 17:00سب  08:00اس يسَافم وبرضٌبسي 35 120 اًزصي هٌْذس ثزق 160262

 √ X دزٍیي اعشصبهي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن --- 0 اًشطبرار ديه هَسَري 168162
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 69فروردین ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ برادران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X ثلَاروطبٍرس رٍسوبري سَافمي وبرضٌبسي 35 24 اًزصي هٌْذس وبهذيَسز 160263

 √ X دوشز ثبٌّز رٍسوبري طجك لبًَى وبر ---- 30 0 يوجبث وبرگز سبدُ 167161

 √ √ ضْزن صٌعشي علَیجِ ضيفشي طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 24 سَليذ لطعبر خَدرٍ ایوٌي ٍثْذاضز 156464

 √ X هيذاى اهبم حسيي 21:00سب  11:00اس سَافمي ---- --- 24 وبفِ گبرسي 152463

 √ √ ضْزن صٌعشي علَیجِ 16:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 36 رٍسَليذ لطعبر خَد هسئَل دفشزي 156461

 √ √ ضْزن صٌعشي علَیجِ 16:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 40 24 سَليذ لطعبر خَدرٍ وبرضٌبس فزٍش 156462

 √ X ضْزن صٌعشي اهيزوجيز 18:00سب  08:00اس سَافمي ---- 30 0 سبخز لطعبر صٌعشي (QCثبسرس وٌشزل ويفيز ) 157861

 X X اصفْبى رٍسوبري سَافمي وبرضٌبسي --- 12 وست ٍ وبر ایٌشزًشي طزاح گزافيه ) گزافيسز ( 133964

 √ X ضْزن صٌعشي هجبروِ رٍسوبري طجك لبًَى وبر دیذلن 35 0 لجٌيبر وبرگز سبدُ 146465

 X X هيزداهبد رٍسوبري سَافمي ---- --- 0 خيزیِ وبردزداس 26461

 √ X جي 17:00سب  08:30اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 12 فٌبٍري اطالعبر #Cثزًبهِ ًَیس  123364

 √ X ضْزن صٌعشي اهيزوجيز 18:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر دیذلن 25 0 سزاضىبري وبرگز سبدُ 166861

 √ X صفِ 16:00ب س 08:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- 0 ًزم افشاري #Cثزًبهِ ًَیس  166961

 √ X جي 22:00سب  08:00اس سَافمي ---- --- 12 رسشَراى ظزفطَي در ّشل 165864

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس سَافمي ---- --- 0 آجز ًسَس ثبساریبة 37965

 √ X ثْطز غزثي ّطز 17:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ثِ ثبال وبرداًي 35 24 لطعبر صٌعشي وبرضٌبس فزٍش 166363

 √ X ضْزن صٌعشي هجبروِ رٍسوبري سَافمي ---- 35 0 لجٌيبر وبرضٌبس صٌبیع غذایي 146464

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي6وبرضٌبسي ارضذ 40 36 صٌعشي-سَليذي وبرضٌبس فزٍش 64561

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ضٌبسي ارضذوبرضٌبسي6وبر 40 60 صٌعشي-سَليذي هذیز فزٍش 64567

 √ X ثلَاروطبٍرس رٍسوبري سَافمي وبرضٌبسي 35 24 اًزصي هٌْذس وبهذيَسز 160263
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 69فروردین ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای یستل

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت حداکثرسه

 √ X احوذ آثبد 22:00سب  15:00اس 750000 ---- --- 0 خذهبسي هٌطي 170361

 √ √ ضْزن صٌعشي علَیجِ 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 30 12 هذارّبي الىشزًٍيىي (QCزل ويفيز )وٌش 167262

 √ √ دل چوزاى رٍسوبري طجك لبًَى وبر راٌّوبیي 40 0 وبریبثي ًبًَا 1380631

 √ X ضْزن صٌعشي اضشزجبى 14:00سب  09:00اس سَافمي ---- 35 0 وبریبثي وبرهٌذ دفشزي 1380638

 √ X ضْزن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 33 12 وبریبثي حسبثذاري 1380625

 √ √ ارغَاًيِ 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- 36 لَاسم دشضىي هٌطي 30762

 √ √ ضْزن صٌعشي اضشزجبى 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- 35 0 وبریبثي وبرهٌذ دفشزي 1380637

 √ X خبًِ اصفْبى 00:30سب  18:00اس سَافمي ---- 30 12 رسشَراى هيشثبى -گبرسي ) سبلي وبر ( 169261

 √ √ ضْزن صٌعشي سزٍش 16:00سب  08:00اس 700000 ---- 35 0 گَضز لزهش هٌطي 66564

 √ X سذبّبى ضْز 00:00سب  16:00اس 1000000 ---- 40 0 فزٍضگبُ فزٍضٌذُ 169361

 X X ًجف آثبد 14:00سب  07:30اس سَافمي ---- 35 0 حسبثذاري ليسبًس ٍ ثبالسز -حسبثذار  169561

 X X ثْبرسشبى رٍسوبري سَافمي ---- --- 0 خذهبسي ثبساریبة 169661

 √ X چْبرراُ سخشي 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- 35 12 ضزوشي هشزجن سثبى اًگليسي 164263

 √ X چْبرراُ سخشي 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- 35 24 ضزوشي هذیز فزٍش 164268

 √ X هَلَي رٍسوبري سَافمي ندیذل 35 12 هَاد غذایي ووه حسبثذار 159563

 √ X چْبرراُ سخشي 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- 35 12 ضزوشي وبرهٌذ دفشزي 164262

 X X ّبسف 15:30سب  09:00اس 700000 دیذلن 30 0 دبرچِ هٌطي 120866

 √ X هَلَي رٍسوبري لبًَى وبر طجك دیذلن 35 12 هَاد غذایي حسبثذاري 159561

 X X اهبم خويٌي 17:00سب  08:00اس 800000سب   600000اس  ---- 35 0 حول ٍ ًمل هٌطي 160161

 √ X احوذ آثبد 22:00سب  15:00اس 750000 ---- --- 0 خذهبسي هٌطي 170361
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 69فروردین ماه  سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ خًاَران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 X X دزٍیي اعشصبهي رٍسوبري سَافمي ---- 35 12 سَدز هبروز فزٍضٌذُ 168461

 X X دٌج رهضبى 17:40سب  10:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- 0 دوَراسيَى هٌطي 168961

 X X فزٍغي 18:00سب  14:00اس 350000سب   300000اس  هشَسطِ 35 0 وبر در هٌشل خذهشىبر در هٌشل 168561

 √ X ديٌبرر 20:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي --- 0 سجْيشار دشضىي حسبثذاري 1687/2

 √ X ديٌبرر 20:00سب  08:00اس سَافمي ---- --- 0 سجْيشار دشضىي ٍیشیشَر وبال 168763

 √ X بُآهبدگ 14:30سب  07:30اس 2500000 وبرضٌبسي 45 36 ضْزداري حسبثذاري 167361

 √ √ اصفْبى دل چوزاى 17:00سب  07:30اس طجك لبًَى وبر ---- 35 0 وبریبثي هٌطي 1380636

 √ √ دوشز ثبٌّز 15:30سب  07:30اس 800000 ---- 35 12 اسَثَس ٍاحذ هٌطي 23964

 √ X جي 14:00سب  08:30اس طجك لبًَى وبر ---- --- 0 فٌبٍري اطالعبر وبرهٌذ دفشزي 123361

 √ X حبفظ 18:00سب  11:00اس طجك لبًَى وبر ---- 35 12 ديششا فزٍضي گبرسي  166161

 √ X طبلمبًي 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 36 دالسشيه ليسبًس ٍ ثبالسز -حسبثذار  163962

 √ √ ضْزن صٌعشي اضشزجبى 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 0 وبریبثي وبرهٌذ دفشزي 1380632

 √ X آسطگبُ 14:00سب  08:00اس 550000 ---- 35 0 وبریبثي وبرهٌذ دفشزي 5561

 √ X ّبسف 21:30سب  09:30اس سَافمي ---- 25 0 فزٍضگبُ لَاسم خبًگي فزٍضٌذُ 168061

 √ X حبفظ 17:00سب  11:00اس 600000سب   500000اس  ---- 35 12 ديششا فزٍضي صٌذٍق دار 166163

 √ X دزٍیي اعشصبهي فزلي ًوي وٌذ سَافمي وبرضٌبسي --- 24 اًشطبرار حسبثذاري 168161

 √ X هيدزٍیي اعشصب 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي --- 0 اًشطبرار اًيوبسَر 168163

 √ X دزٍیي اعشصبهي 17:00سب  08:00اس سَافمي ---- --- 0 اًشطبرار وبرضٌبس فزٍش 168164

 √ X وبضبًي 20:30سب  08:30اس 900000سب   600000اس  ---- --- 12 سبیخ ٍ سىثيز سبیذيسز 168261

 X X دزٍیي اعشصبهي رٍسوبري سَافمي ---- 35 12 سَدز هبروز فزٍضٌذُ 168461
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 √ X وبضبًي 20:30سب  08:30اس 900000سب   600000اس  ---- --- 12 سبیخ ٍ سىثيز طزاح گزافيه ) گزافيسز ( 168262

 X X اصفْبى رٍسوبري سَافمي وبرضٌبسي 30 0 سبخشوبى ثبساریبة 167561

 √ X اهبم خويٌي رٍسوبري سَافمي ---- --- MDF 0هصٌَعبر چَة ٍ  ثبساریبة 167661

 X X حىين ًظبهي 13:30سب  08:30اس 1000000سب   500000اس  ---- --- 12 ثبسرگبًي وبضي ٍ سزاهيه وبرضٌبس فزٍش 24661

 √ X اهبم خويٌي 16:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 31 0 وزوزُ ثزلي وبرهٌذ دفشزي 141962

 √ X هطشبق دٍم 16:00سب  08:00اس سَافمي ---- 25 36 داهذزٍري حسبثذاري 153761

 √ X ضْزن صٌعشي اهيزوجيز 18:00سب  08:00اس سَافمي ---- 30 0 سبخز لطعبر صٌعشي (QCثبسرس وٌشزل ويفيز ) 157861

 √ √ ضْزن صٌعشي علَیجِ 16:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 36 َدرٍسَليذ لطعبر خ هسئَل دفشزي 156461

 X X اصفْبًه ضجبًِ رٍسي 800000 ---- --- 0 حفبظشي ٍ حزاسشي دزسشبر سبلوٌذ  1263

 √ X ي دٍلز آثبدضْزن صٌعش 14:00سب  08:30اس سَافمي وبرداًي 35 0 ضْزداري وبردزداس 60162

 √ X هيذاى اهبم حسيي 21:00سب  11:00اس سَافمي ---- --- 24 وبفِ سزآضذش 152461

 √ X هيذاى اهبم حسيي 21:00سب  11:00اس سَافمي ---- --- 24 وبفِ گبرسي 152463

 √ X ثْوي22 17:00سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ---- --- 0 ًمطِ وطي سىٌسيي ًمطِ وص 130862

 √ √ ضْزن صٌعشي علَیجِ ضيفشي طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 24 سَليذ لطعبر خَدرٍ ایوٌي ٍثْذاضز 156464

 √ X سَحيذ 17:00سب  08:00اس سَافمي وبرضٌبسي 35 0 لجٌيبر وبرهٌذ دفشزي 146466

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ثِ ثبال وبرضٌبسي 40 36 صٌعشي-سَليذي شزيهسئَل دف 64569

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر ثِ ثبال وبرضٌبسي 40 36 صٌعشي-سَليذي هذیز سجليغبر 645610

 √ X ّطز ثْطز غزثي 17:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرداًي ثِ ثبال 35 24 لطعبر صٌعشي وبرضٌبس فزٍش 166363

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس سَافمي ثِ ثبال وبرضٌبسي --- 24 آجز ًسَس هٌْذس هَاد 37964

 √ X وبضبًي 20:30سب  08:30اس 900000سب   600000اس  ---- --- 12 سبیخ ٍ سىثيز طزاح گزافيه  168262
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 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس سَافمي ---- --- 0 آجز ًسَس ثبساریبة 37965

 √ X جي رٍسوبري طجك لبًَى وبر ---- 25 0 رسشَراى صٌذٍق دار 165865

 √ X جي رٍسوبري طجك لبًَى وبر ---- 25 0 رسشَراى ووه گبرسي 1658/6

 X X اصفْبى رٍسوبري سَافمي وبرضٌبسي --- 12 وست ٍ وبر ایٌشزًشي طزاح گزافيه  133964

 √ X ضْزن صٌعشي هجبروِ رٍسوبري سَافمي ---- 35 0 لجٌيبر وبرضٌبس صٌبیع غذایي 146464

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس سَافمي وبرضٌبسي 35 48 صٌعشي-سَليذي ليسبًس ٍ ثبالسز -حسبثذار  64565

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي6وبرضٌبسي ارضذ 40 36 صٌعشي-سَليذي وبرضٌبس فزٍش 64561

 √ √ ضْزن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اس طجك لبًَى وبر وبرضٌبسي6وبرضٌبسي ارضذ 40 60 عشيصٌ-سَليذي هذیز فزٍش 64567

 √ X فيض هيذاى اصفْبى رٍسوبري وبر لبًَى طجك وبرضٌبسي 40 24 آهَسضگبُ اي حزفِ آهَسضگبُ هذیز 171561
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