
 

 69ماه  اردیبهشت 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

 √ √ ووـجِ 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 0 سَليذي وبسگش ػبدُ 171271

 √ √ فَالد ؿْش 16:00سب  07:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 0 سَليذ هخبصى ػي اى جي سضويي ويفيز 173571

 X X اصفْبى سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ---- 44 0 فشٍؽ اسصالر لطشُ اي حؼبثذاسي 173671

 √ X لْذسيجبى 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 24 وبسسي ػبصي وبسگش ػبدُ 173871

 √ X اهبم خويٌي 14:00سب  06:00اص 1100000 ---- 45 0 هَصائيه ػبصي وبسگش ػبدُ 120471

 √ X اسَثبى رٍة آّي 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- 40 24 ٍاسدار ؿلٌگ ّيذسٍليه سشاؿىبس 174071

 √ X هيذاى ؿْذا 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 وبسيبثي هٌْذع هىبًيه 174171

 √ X اهبم خويٌي 19:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 40 12 هبؿيي ػبصي وبسگش فٌي 174271

 X X سوي الذٍلِ 18:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 24 ػبخشوبًي وٌبف وبس 172571

 √ X اسغَاًيِ 18:00سب  08:00اص سَافمي ديذلن 40 36 خز دػشگبُ ّبي صسگشيػب سشاؿىبس 172671

 √ X اسغَاًيِ 18:00سب  08:00اص سَافمي ديذلن 40 36 ػبخز دػشگبُ ّبي صسگشي فشصوبس 172672

 √ X اهبم خويٌي 18:30سب  08:00اص 1700000سب   1500000اص  ديذلن --- 36 سَليذ دػشگبُ سشاؽ سشاؿىبس 172771

 √ X اهبم خويٌي 18:30سب  08:00اص 1000000 ديذلن --- 36 سَليذ دػشگبُ سشاؽ فلضوبس 172772

يسشاؿىبس سشاؿىبس 172871  √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 17:00سب  07:30اص طجك لبًَى وبس ---- 45 36 

 √ √ ؿْشضب 17:00سب  07:30اص سَافمي وبسؿٌبػي 35 24 سَليذي صٌعشي ًمـِ وؾ صٌعشي 172971

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 17:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 40 24 سجْيضار وـبٍسصي CO2جَؿىبس  173171

 √ X اهبم خويٌي 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- 40 0 ػٌگجشي وبسگش ػبدُ 32974

 √ X دػشگشد 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 0 هصٌَعبر فلضي آؿذضخبًِ (QC)وٌششل ويفيز  173271

 √ X اسغَاًيِ 18:00سب  08:00اص سَافمي ديذلن 35 12 سَليذ دوخ ّيذسٍليه CNCسشاؿىبس  173371

 √ X اهبم خويٌي 17:00 سب 07:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 30 0 سَليذ جعجِ اثضاس وبسگش ػبدُ 87371
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی برادران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 عالیتزمیىٍ ف عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:00سب  07:00اص سَافمي وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 60 سَليذي صٌعشي هٌْذع صٌبيع 45177

 √ √ ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 24 ثبصيبفز وبغز سىٌؼيي ثشق صٌعشي 773712

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:00سب  07:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 24 سَليذي صٌعشي هٌْذع هىبًيه 451720

 √ X ٍحيذ ؿيفشي طجك لبًَى وبس ---- --- 12 فشٍؽ هشغ هشغ دبن وي 141677

 √ √ ؿْشن صٌعشي علَيجِ 16:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 40 36 سَليذ لطعبر خَدسٍ هؼئَل دفششي 156471

 √ √ ؿْشن صٌعشي علَيجِ 16:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 40 24 سَليذ لطعبر خَدسٍ وبسؿٌبع فشٍؽ 156472

 √ X ؿْشن صٌعشي اهيشوجيش 18:00سب  08:00اص سَافمي ديذلن 35 0 ػبخز لطعبر صٌعشي وبسگش فٌي 157871

 X X وبٍُ سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ---- 50 0 هـبٍس اهالن آثذاسچي 164771

 √ X اصفْبى جي 16:30سب  07:00اص سَافمي وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 60 سَليذ لطعبر ثشق ٍ صٌعشي هٌْذع هىبًيه 165774

 √ X جي 16:30سب  07:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 30 36 ذ لطعبر ثشق ٍ صٌعشيسَلي حؼبثذاسي 165776

 √ √ ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد سٍصوبسي سَافمي ديذلن7وبسؿٌبػي --- 60 ثبصيبفز وبغز آالر  هىبًيه هبؿيي 773713

 √ X جي 16:30سب  07:00اص سَافمي ػي اسؿذوبسؿٌبػي7وبسؿٌب 35 12 سَليذ لطعبر ثشق ٍ صٌعشي هٌْذع صٌبيع 165771

 √ X جي 16:30سب  07:00اص سَافمي وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 12 سَليذ لطعبر ثشق ٍ صٌعشي وبسؿٌبع آهبس 165779

 X X حىين ًظبهي 17:00سب  08:00اص 800000 ساٌّوبيي 55 0 حفبظشي ٍ حشاػشي ًگْجبى 2876

 √ X چْبسساُ سخشي 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- 35 24 ٍاسدار سجْيضار دشداصؽ سصَيش هذيش فشٍؽ 164278

 √ X ّـز ثْـز غشثي 17:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 24 لطعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي 166373

 √ X لبئويِ 18:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس هشَػطِ 35 12 سشاؿىبسي سشاؿىبس 171771

 √ X ّـز ثْـز غشثي 17:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 24 لطعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي 166375

 √ X چْبسساُ سخشي 17:00سب  08:00اص افميسَ ---- --- 12 ٍاسدار سجْيضار دشداصؽ سصَيش هششجن صثبى اًگليؼي 164273

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:00سب  07:00اص سَافمي وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 60 سَليذي صٌعشي هٌْذع صٌبيع 45177
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 69ماه  اردیبهشت 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 ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 40 12 وبسي MDF MDFًصبة  169772

 √ X اهبم خويٌي 17:30سب  08:00اص سَافمي ساٌّوبيي 25 0 ًوبيٌذگي اسَثَع وبسگش ػبدُ 103575

 X X ثبٌّش 17:00سب  08:00اص 700000 ساٌّوبيي --- 24 فٌبٍسي اطالعبر آثذاسچي 171171

 √ X ؿْشن صٌعشي اهيشوجيش 18:00سب  09:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 22 12 د غزاييػبخز هبؿيي آالر هَا وبسگش ػبدُ 132471

 √ X جبدُ دٍلز آثبد فشلي ًوي وٌذ سَافمي ---- 35 12 لَاصم آسايـي ثْذاؿشي ثبصاسيبة 141171

 √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 16:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 هحصَالر دليوشي هٌْذع ؿيوي 66278

 X X اهبم خويٌي سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ---- 24 0 سَليذ هجل وبسگش ػبدُ 124876

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 40 12 جشثميل ػبخشوبًي وبسگش فٌي 72176

 √ X وبؿبًي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 ثؼشِ ّبي دؼشي ػجه ديه هَسَسي 17975

 √ √ ؿْشن صٌعشي علَيجِ 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 30 0 هذاسّبي الىششًٍيىي وبسگش ػبدُ 167271

 √ X دوشش ثبٌّش ًَثز وبسي سَافمي ---- 50 0 اسَثَع ٍاحذ ساًٌذُ دبيِ يه 23972

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 40 36 چشاغ ثشق CO2جَؿىبس  171471

 X X سثبط ػَم 17:00سب  08:30اص سَافمي ديذلن 35 12 دٍسثيي هذاس ثؼشِ-ؿجىِ ًصبة دٍسثيي ّبي هذاس ثؼشِ 139271

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػگضي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 36 اػمبط خَدسٍ حؼبثذاسي 168673

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  07:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 35 0 وبسيبثي وبسگش فٌي 1380742

 √ X آسـگبُ 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- 35 0 لٌبدي ثبصاسيبة 160372

 √ X آسـگبُ 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 35 0 سعويش ٍ ًگْذاسي عبثش ثبًه ساًٌذُ اسَهجيل 105875

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسداًي 35 0 سَليذ هجل فشٍؿٌذُ 138176

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 0 سَليذ هجل ثبصاسيبة 138177

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 40 12 وبسي MDF MDFًصبة  169772
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ برادران شغلی رصتُایف لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 35 12 سَليذ لَاصم آؿذضخبًِ هًَشبط وبس لَاصم ثشلي خبًگي 49271

 √ X وبؿبًي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 24 ّشل Coffy Manوبفي هي  168371

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 0 سَليذ هجل هذيش فشٍؽ 138172

 √ X ؿْشن صٌعشي جي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 33 0 ْبدُ ّبي وـبٍسصيسَصيع ً ساًٌذُ ًيؼبى 159972

 √ X هيذاى ثضسگوْش 14:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 دثؼشبى آهَصگبس 131571

 √ √ ي ػگضيؿْشن صٌعش ؿيفشي طجك لبًَى وبس وبسداًي 35 48 لَلِ ػبصي سىٌؼيي ثشق صٌعشي 43277

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػگضي ؿيفشي سَافمي ---- 35 0 لَلِ ػبصي CO2جَؿىبس  43274

 X X سثبط فشلي ًوي وٌذ 800000 ---- --- 0 هصبلح ػبخشوبًي ليؼبًغ ٍ ثبالسش -حؼبثذاس  6871

 √ X هـشبق دٍم 16:30 سب 08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 36 طشاحي ٍة ػبيز وبسؿٌبع فشٍؽ 13073

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 30 0 وبسيبثي وبسگش فٌي 1380739

 √ X هـشبق دٍم 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 36 طشاحي ٍة ػبيز طشاح گشافيه ) گشافيؼز ( 13079

 √ X اهبم خويٌي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 سَليذ هبؿيي آالر ًبًَايي يحؼبثذاس صٌعش 121272

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػشٍؽ 16:30سب  08:00اص سَافمي ديذلن 35 12 چبي طشاح گشافيه ) گشافيؼز ( 156572

 √ X ؿبّيي ؿْش 16:00سب  06:00اص 2500000 ---- 45 24 سبالس ٍ سػشَساى ػشآؿذض 170671

 √ X چْبس ثبغ عجبػي ؿيفشي طجك لبًَى وبس ---- 30 12 لَاصم جبًجي هَثبيل فشٍؿٌذُ 170971

 √ X ثضسگشاُ ؿْيذ دوشش چوشاى سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ---- 35 0 وبسٍاؽ وبسگش ػبدُ 155571

 √ X ثضسگشاُ وبٍُ سٍصوبسي جك لبًَى وبسط ---- 35 0 طشاحي ٍ چبح وبسگش ػبدُ 27973

 √ X ًيىجخز 13:30سب  07:30اص 500000 هشَػطِ 35 12 هَػؼِ حمَلي ًظبفشچي 123175

 √ X هٌطمِ صٌعشي دٍلز آثبد 18:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 سَليذ لطعبر وبسگش فٌي 170271

 √ √ ؿْشن صٌعشي اؿششجبى 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 24 وبسيبثي سسشاؿىب 1380733

 www.karsaz-esf.ir: ایىتروتی آدرس telegram.me/karsazکاوال تلگرام : 13033330103ي              13033333130  : تماس تلفه

 



 

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

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت حداکثرسه

 √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 17:00سب  07:30اص طجك لبًَى وبس ديذلن7وبسداًي 35 0 وبسيبثي سشاؿىبس 1380730

 √ X ًطٌض 17:00سب  08:00اص سَافمي سؿٌبػيوب 28 0 وبسيبثي هٌْذع ثشق 1380728

 √ √ هَسچِ خَسر ؿْشن صٌعشي سٍصوبسي طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 0 وبسيبثي هٌْذع هىبًيه 1380726

 √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن7وبسداًي 35 0 وبسيبثي وبسگش فٌي 1380722

 √ √ ؿْشن صٌعشي هجبسوِ 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 40 12 وبسيبثي هٌْذع هىبًيه 1380723

 √ X آيز اهلل اؿشفي 18:00سب  08:00اص 1000000 وبسؿٌبػي 30 12 فشٍؽ ام دي اف حؼبثذاس اًجبس 167771

 √ X آيز اهلل اؿشفي 18:00سب  08:00اص 1000000 سؿٌبػيوب 30 12 فشٍؽ ام دي اف فشٍؿٌذُ 167772

 √ √ هٌطمِ صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- --- 0 سَليذ لَاصم لٌبدي ٍ ًبًَايي وبسگش فٌي 162073

 √ X ؿْشن صٌعشي اهيشوجيش 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن cnc 12 35سشاؽ  CNCسشاؿىبس  170071

 √ X ؿْشن صٌعشي هحوَد آثبد 17:00سب  08:00اص سَافمي ديذلن 25 24 سَليذ هخبصى جَؿىبسي آسگَى 169172

 √ X ؿْشن صٌعشي هحوَد آثبد 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- 30 12 سَليذ هخبصى فشصوبس 169171

 √ X خبًِ اصفْبى 00:30سب  18:00اص سَافمي ---- 30 12 سػشَساى هيضثبى -(گبسػي ) ػبلي وبس  169271

 X X ثْبسػشبى سٍصوبسي سَافمي ---- --- 0 خذهبسي ثبصاسيبة 169671

 X X هَلَي سٍصوبسي طجك لبًَى وبس هشَػطِ 35 12 هَاد غزايي ساًٌذُ ًيؼبى 159574

 √ X هَلَي سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ديذلن 35 12 زاييهَاد غ حؼبثذاسي 159571

 √ X دٌج سهضبى 17:40سب  10:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 12 دوَساػيَى وبسگش ػبدُ 168972

 X X اصفْبى 18:00سب  09:00اص طجك لبًَى وبس ---- 25 0 طال ػبصي وبسگش ػبدُ 47071

 √ X ثبٌّش سٍصوبسي سَافمي وبسداًي 35 0 ش دػشگبّْبي چبحسعوي وبسگش فٌي 39971

 √ X ديٌبسر 20:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 سجْيضار دضؿىي سحصيلذاس 168771

 √ X ديٌبسر 20:00سب  08:00اص سَافمي ---- --- 0 سجْيضار دضؿىي ٍيضيشَس وبال 168773
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ برادران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تتحصیال

 √ √ ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  07:30اص طجك لبًَى وبس ---- 35 12 وبسيبثي سشاؿىبس 1380735

 √ X اهبم خويٌي 17:00سب  07:30اص طجك لبًَى وبس ---- 40 0 سَليذ لطعبر ثشق وبسگش ػبدُ 162471

 √ X ثبٌّش 14:00سب  08:00اص 700000 ---- --- 0 لجٌيبر وبسگش ػبدُ 26373

 √ X طبلمبًي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسداًي 35 24 دالػشيه وبسهٌذ فشٍؽ 163971

 √ X دشٍيي اعشصبهي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن --- 0 اًشـبسار ديه هَسَسي 168172

 √ X دشٍيي اعشصبهي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 0 شـبساراً اًيوبسَس 168173

 √ X سثبط دٍم 23:00سب  10:00اص طجك لبًَى وبس ---- 30 0 وبفي ؿبح وبسگش ػبدُ 164571

 √ √ ؿْشن صٌعشي هَسچِ خَسر ؿيفشي طجك لبًَى وبس ديذلن --- 12 دـن ػٌگ وبسگش ػبدُ 138373

 √ X حبفظ 18:00سب  11:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 12 ديشضا فشٍؿي گبسػي 166171

 X X اصفْبى سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي 30 0 ػبخشوبى ثبصاسيبة 167571

 √ X اهبم خويٌي سٍصوبسي يسَافم ---- --- MDF 0هصٌَعبر چَة ٍ  ثبصاسيبة 167671

 √ X اهبم خويٌي سٍصوبسي سَافمي ---- --- MDF 24هصٌَعبر چَة ٍ  MDFًصبة  167672

 √ √ دٍلز آثبد 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس ---- 35 12 دسة ثشلي جَؿىبس 73371

 √ X خَساػگبى 13:00سب  05:00اص 1600000ب  س 1500000اص  ---- --- 12 حول ٍ ًمل ثشٍى ؿْشي حؼبثذاسي 165072

 √ X ثلَاسوـبٍسص 17:00سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 35 120 اًشطي هٌْذع ثشق 160272

 √ X ثلَاسوـبٍسص سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي 35 24 اًشطي هٌْذع وبهذيَسش 160273

 √ X شش ثبٌّشدو سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ---- 30 0 وجبثي وبسگش ػبدُ 167171

 √ X هيذاى اهبم حؼيي 21:00سب  11:00اص سَافمي ---- --- 24 وبفِ هيضثبى -گبسػي ) ػبلي وبس ( 152473

 √ X هيذاى اهبم حؼيي 21:00سب  11:00اص سَافمي ---- --- 24 وبفِ ػشآؿذض 152471

 √ X هيذاى اهبم حؼيي 21:00سب  11:00اص سَافمي ---- 35 0 وبفِ وبسگش ػبدُ خذهبسي 152474
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی مًسسٍ برادران شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
قٍ ساب

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X هيذاى اهبم حؼيي 21:00سب  11:00اص سَافمي ---- --- 0 وبفِ اًشظبهبر 152472

 X X اصفْبى سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي --- 12 وؼت ٍ وبس ايٌششًشي طشاح گشافيه ) گشافيؼز ( 133974

 X X هيشداهبد سٍصوبسي سَافمي ---- --- 0 خيشيِ وبسدشداص 26471

 √ X ؿْشن صٌعشي اهيشوجيش 18:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ديذلن 25 0 سشاؿىبسي وبسگش ػبدُ 166871

 √ X صفِ 16:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 ًشم افضاسي #Cثشًبهِ ًَيغ  166971

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اص سَافمي ---- --- 0 آجش ًؼَص ثبصاسيبة 37975
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی خًاَران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X ثبٌّش سٍصوبسي 500000 ---- --- 0 شاحي ػبيزط وبسهٌذ دفششي 102171

 √ X هيذاى اًمالة 17:00سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 31 12 خذهبسي فشَؿبح -طشاحي  173473

 √ X هيذاى اًمالة 17:00سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 31 12 خذهبسي وبسهٌذ دفششي 173474

 √ X هيذاى اًمالة 17:00سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 31 12 خذهبسي دظٍّـگش 173475

 √ X دٍلز آثبد 14:00سب  09:00اص 700000 ---- 35 0 سَليذي هٌـي حؼبثذاس 173771

 X X بم خويٌياه 17:00سب  08:30اص طجك لبًَى وبس ---- 35 12 ػبخشوبًي وبسهٌذ دفششي 173971

 X X اسَثبى رٍة آّي 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- 35 24 ٍاسدار ؿلٌگ ّيذسٍليه حؼبثذاسي 174072

 √ X آسـگبُ سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ديذلن 35 12 فشٍؿگبُ هٌـي 172371

 √ X ـگبُآس سٍصوبسي طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 فشٍؿگبُ حؼبثذاسي 172372

 √ X حىين ًظبهي 16:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 اسَهبػيَى صٌعشي وبسؿٌبع فشٍؽ 172471

 X X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد سٍصوبسي 500000 هشَػطِ 23 12 هًَشبطوبسي هًَشبطوبس لطعبر صٌعشي 173071

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 13:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 0 وبسيبثي حؼبثذاسي 1380743

 √ X هيذاى اًمالة 17:00سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 31 12 خذهبسي هششجن صثبى اًگليؼي 173471

 √ X هيذاى اًمالة 17:00سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 31 12 خذهبسي #Cثشًبهِ ًَيغ  173472

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 هبؿيي ّبي آسؾ ًـبًي وبسهٌذ دفششي 47177

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 24 هبؿيي ّبي آسؾ ًـبًي ليؼبًغ ٍ ثبالسش -حؼبثذاس  47178

 √ X ّـز ثْـز غشثي 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس ديذلن --- 12 سجليغبر وبسؿٌبع فشٍؽ 170471

 √ X ّـز ثْـز غشثي 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 سجليغبر ليؼبًغ ٍ ثبالسش -حؼبثذاس  170472

 √ X جي 16:30سب  07:00اص سَافمي بػي اسؿذوبسؿٌبػي7وبسؿٌ 35 12 سَليذ لطعبر ثشق هٌْذع صٌبيع 165771

 √ X جي 16:30سب  07:00اص سَافمي وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 12 سَليذ لطعبر ثشق وبسؿٌبع آهبس 165779
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی خًاَران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X ّبسف 14:00سب  08:00اص ًَى وبسطجك لب وبسؿٌبػي 35 12 دبسچِ حؼبثذاسي 120877

 X X ّبسف 15:30سب  09:00اص 700000 ديذلن 30 0 دبسچِ هٌـي 120876

 √ X ٍحيذ ؿيفشي طجك لبًَى وبس ---- --- 12 فشٍؽ هشغ صٌذٍق داس 141671

 √ X جي صوبسيسٍ طجك لبًَى وبس ---- 35 0 سػشَساى گبسػي 165871

 √ X ٍحيذ ؿيفشي طجك لبًَى وبس ---- --- 12 فشٍؽ هشغ هشغ دبن وي 141677

 √ √ ؿْشن صٌعشي علَيجِ 16:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 40 36 سَليذ لطعبر خَدسٍ هؼئَل دفششي 156471

 √ X چْبسساُ سخشي 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- 35 24 ٍاسدار سجْيضار هذيش فشٍؽ 164278

 √ X ّـز ثْـز غشثي 17:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 24 لطعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي 166373

 √ X وبٍُ 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسداًي7وبسؿٌبػي 35 24 ديوبًىبس ًفز ٍ گبص هٌـي 171871

 X X ثبٌّش ؿيفشي سَافمي وبسداًي7وبسؿٌبػي --- 24 فٌبٍسي اطالعبر وبسهٌذ دفششي 171174

 √ X ّـز ثْـز غشثي 17:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 24 لطعبر صٌعشي وبسؿٌبع ثبصسگبًي 166375

 √ X آيز اهلل اؿشفي 13:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 لَاصم لٌبدي ٍ ًبًَايي هٌـي حؼبثذاس 140472

 X X ػذبّبى ؿْش ؿيفشي سَافمي وبسداًي7وبسؿٌبػي --- 24 فٌبٍسي اطالعبر ثبصاسيبة 171172

 √ √ ؿْشن صٌعشي هحوَد آثبد 16:30سب  07:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 30 24 سَليذ سًگ ؿيويبيي هٌْذع ؿيوي 29276

 √ X جبدُ دٍلز آثبد فشلي ًوي وٌذ سَافمي ---- 35 12 لَاصم آسايـي ثْذاؿشي ثبصاسيبة 141171

 X X صيٌجيِ ؿجبًِ سٍصي 500000 ساٌّوبيي 45 0 دشػشبس ػبلوٌذ دشػشبس ػبلوٌذ 171671

 √ X چْبسساُ سخشي 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- --- 12 ٍاسدار سجْيضار هششجن صثبى اًگليؼي 164273

 X X اهبم خويٌي سٍصوبسي 500000 ديذلن 30 12 سَليذ هجل فشٍؿٌذُ 124874

 √ √ ثضسگوْش 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس يوبسؿٌبػ 35 12 اػمبط خَدسٍ وبسهٌذ دفششي 168672

 √ X هيذاى فيض 20:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 40 24 آهَصؿگبُ اي هذيش آهَصؿگبُ حشفِ 171571
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی خًاَران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X ؿْيذ صوذيِ 13:00سب  08:00اص سَافمي ---- 40 0 وبسيبثي ثؼشِ ثٌذي 1380741

 X X ػِ ساُ ػيويي 14:30سب  08:15اص سَافمي ---- --- 0 ثبصاسيبثي وبسؿٌبع فشٍؽ 170571

 X X ػِ ساُ ػيويي 17:30سب  08:15اص طجك لبًَى وبس ---- --- 12 ثبصاسيبثي وبسهٌذ دفششي 170572

 √ X سَحيذ 17:00سب  08:00اص فميسَا وبسؿٌبػي 35 0 لجٌيبر وبسهٌذ دفششي 146476

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ 35 36 صٌعشي-سَليذي هؼئَل دفششي 64579

 √ X دوشش ثبٌّش 15:30سب  07:30اص 800000 ---- 35 12 اسَثَع ٍاحذ هٌـي 23974

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي 35 60 صٌعشي-سَليذي هذيش حؼبثذاسي 64575

 √ X وبؿبًي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 24 ّشل Coffy Manوبفي هي  168371

 √ X بم سضبچْبسساُ اه 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 0 سَليذ هجل هذيش فشٍؽ 138172

 X X دٍلز آثبد 13:00سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي --- 0 سَليذ دػشگبُ خبهَر ليؼبًغ ٍ ثبالسش -حؼبثذاس  152272

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 سَليذ هجل ليؼبًغ ٍ ثبالسش -حؼبثذاس  138173

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 سَليذ هجل بسهٌذ دفششيو 138174

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسداًي 35 0 سَليذ هجل فشٍؿٌذُ 138176

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 0 سَليذ هجل ثبصاسيبة 138177

 √ X چْبسساُ اهبم سضب 17:30سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 سَليذ هجل هٌـي 138179

 √ X هيذاى ثضسگوْش 14:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 دثؼشبى آهَصگبس 131571

 √ X هـشبق دٍم 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 36 طشاحي ٍة ػبيز طشاح گشافيه 13079

 X X وبؿبًي 21:00سب  17:00اص سَافمي ---- 35 0 دوَساػيَى اسبق وَدن فشٍؿٌذُ 167472

 √ X ىدل چوشا 21:00سب  09:00اص طجك لبًَى وبس هشَػطِ 40 12 وبسيبثي دشػشبس وَدن 1380740

 √ X چْبسثبغ ثبال 17:00سب  08:30اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 12 دفشش َّاديوبيي وبسؿٌبع فشٍؽ 163172
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی ان مًسسٍخًاَر شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X اهبم خويٌي 18:00سب  07:30اص 500000 ---- 35 0 سَليذ جعجِ اثضاس ثؼشِ ثٌذي 87373

 √ X هـشبق دٍم 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 36 ٍة ػبيز طشاحي وبسؿٌبع فشٍؽ 13073

 √ X ثبٌّش 16:30سب  09:00اص 600000 ---- 35 0 دػشگبُ وبسسخَاى ٍ دـشيجبًي وبسهٌذ دفششي 37272

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػشٍؽ 16:30سب  08:00اص سَافمي ديذلن 35 12 هَاد غزايي طشاح گشافيه 156572

 X X هيذاى جوَْسي ؿيفشي طجك لبًَى وبس ---- 35 12 خذهبسي وبسؿٌبع فشٍؽ 170771

 √ X چْبس ثبغ عجبػي ؿيفشي طجك لبًَى وبس ---- 30 12 لَاصم جبًجي هَثبيل فشٍؿٌذُ 170971

 √ X چْبس ثبغ عجبػي ؿيفشي 800000 ---- 30 12 لَاصم جبًجي هَثبيل صٌذٍق داس 170972

 X X هـشبق دٍم ؿيفشي سَافمي ---- 30 0 وبفي ؿبح وبفِ چي 171071

 X X اهبم خويٌي 14:00سب  08:00اص 600000سب   400000اص  ---- 28 12 فشٍؽ ثيوِ وبسهٌذ دفششي 130071

 √ X آسـگبُ 16:30سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 30 12 سعويش ٍ ًگْذاسي عبثش ثبًه وبسهٌذ دفششي 105874

 √ X احوذ آثبد 22:00سب  15:00اص 750000 ---- --- 0 خذهبسي هٌـي 170371

 √ √ دل چوشاى سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ساٌّوبيي 40 0 وبسيبثي ًبًَا 1380731

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- 33 12 وبسيبثي حؼبثذاسي 1380725

 √ √ اسغَاًيِ 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 36 لَاصم دضؿىي هٌـي 30772

 √ X خبًِ اصفْبى 00:30سب  18:00اص سَافمي ---- 30 12 سػشَساى گبسػي 169271

 √ √ ؿْشن صٌعشي ػشٍؽ 16:00سب  08:00اص 700000 ---- 35 0 گَؿز لشهض هٌـي 66574

 √ X ػذبّبى ؿْش 00:00سب  16:00اص 1000000 ---- 40 0 فشٍؿگبُ فشٍؿٌذُ 169371

 X X ًجف آثبد 14:00سب  07:30اص سَافمي ---- 35 0 حؼبثذاسي حؼبثذاسي 169571

 X X ثْبسػشبى سٍصوبسي سَافمي ---- --- 0 خذهبسي ثبصاسيبة 169671

 √ X َيهَل سٍصوبسي سَافمي ديذلن 35 12 هَاد غزايي ووه حؼبثذاس 159573
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی خًاَران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

ثرحداک

 سه
 بیمٍ سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X هَلَي سٍصوبسي طجك لبًَى وبس ديذلن 35 12 هَاد غزايي حؼبثذاسي 159571

 X X دشٍيي اعشصبهي سٍصوبسي سَافمي ---- 35 12 ػَدش هبسوز فشٍؿٌذُ 168471

 X X اهبم خويٌي 17:00سب  08:00اص 800000سب   600000اص  ---- 35 0 حول ٍ ًمل هٌـي 160171

 X X دٌج سهضبى 17:40سب  10:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 دوَساػيَى هٌـي 168971

 X X فشٍغي 18:00سب  14:00اص 350000سب   300000اص  هشَػطِ 35 0 وبس دس هٌضل خذهشىبس دس هٌضل 168571

 √ X ديٌبسر 20:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 0 سجْيضار دضؿىي حؼبثذاسي 168772

 √ X ديٌبسر 20:00سب  08:00اص سَافمي ---- --- 0 سجْيضار دضؿىي ٍيضيشَس وبال 168773

 √ X آسـگبُ 14:00سب  08:00اص 550000 ---- 35 0 وبسيبثي وبسهٌذ دفششي 5571

 √ X ّبسف 21:30سب  09:30اص سَافمي ---- 25 0 فشٍؿگبُ لَاصم خبًگي فشٍؿٌذُ 168071

 √ X حبفظ 17:00سب  11:00اص 600000سب   500000اص  ---- 35 12 ديشضا فشٍؿي صٌذٍق داس 166173

 √ X دشٍيي اعشصبهي فشلي ًوي وٌذ سَافمي وبسؿٌبػي --- 24 اًشـبسار حؼبثذاسي 168171

 √ X دشٍيي اعشصبهي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي --- 0 اًشـبسار اًيوبسَس 168173

 √ X دشٍيي اعشصبهي 17:00سب  08:00اص سَافمي ---- --- 0 اًشـبسار وبسؿٌبع فشٍؽ 168174

 √ X وبؿبًي 20:30سب  08:30اص 900000سب   600000اص  ---- --- 12 سبيخ ٍ سىثيش سبيذيؼز 168271

 √ X وبؿبًي 20:30سب  08:30اص 900000سب   600000اص  ---- --- 12 سبيخ ٍ سىثيش طشاح گشافيه ) گشافيؼز ( 168272

 √ X طبلمبًي 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس وبسؿٌبػي 35 36 دالػشيه ليؼبًغ ٍ ثبالسش -حؼبثذاس  163972

 √ X حبفظ 18:00سب  11:00اص طجك لبًَى وبس ---- 35 12 ديشضا فشٍؿي هيضثبى -گبسػي ) ػبلي وبس ( 166171

 X X اصفْبى سٍصوبسي سَافمي وبسؿٌبػي 30 0 ػبخشوبى ثبصاسيبة 167571

 √ X اهبم خويٌي سٍصوبسي سَافمي ---- --- MDF 0هصٌَعبر چَة ٍ  ثبصاسيبة 167671

 X X حىين ًظبهي 13:30سب  08:30اص 1000000سب   500000اص  ---- --- 12 ثبصسگبًي وبؿي ٍ ػشاهيه وبسؿٌبع فشٍؽ 24671
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 69ماه  اردیبهشت سازودگی غیرديلتی شغلی يمشايرٌ کاریابی خًاَران مًسسٍ شغلی فرصتُای لیست

 زمیىٍ فعالیت عىًان شغلی کد
سابقٍ 

 )ماٌ(

حداکثر

 سه
 مٍبی سريیس محديدٌ زمان حقًق تحصیالت

 √ X هـشبق دٍم 16:00سب  08:00اص سَافمي ---- 25 36 داهذشٍسي حؼبثذاسي 153771

 X X اصفْبًه ؿجبًِ سٍصي 800000 ---- --- 0 حفبظشي ٍ حشاػشي دشػشبس ػبلوٌذ 1273

 √ X ؿْشن صٌعشي دٍلز آثبد 14:00سب  08:30اص سَافمي وبسداًي 35 0 ؿْشداسي وبسدشداص 60172

 √ X هيذاى اهبم حؼيي 21:00سب  11:00اص سَافمي ---- --- 24 وبفِ ػشآؿذض 152471

 √ X هيذاى اهبم حؼيي 21:00سب  11:00اص سَافمي ---- --- 24 وبفِ گبسػي 152473

 √ X ثْوي22 17:00سب  08:00اص طجك لبًَى وبس ---- --- 0 ًمـِ وـي ٍ ًمـِ ثشداسي سىٌؼيي ًمـِ وؾ 130872

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اص سَافمي وبسؿٌبػي7وبسؿٌبػي اسؿذ --- 24 آجش ًؼَص هٌْذع هَاد 37974

 √ √ ؿْشن صٌعشي جي 16:30سب  08:00اص سَافمي ---- --- 0 آجش ًؼَص ثبصاسيبة 37975

 X X اصفْبى سٍصوبسي سَافمي ٌبػيوبسؿ --- 12 وؼت ٍ وبس ايٌششًشي طشاح گشافيه 133974
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