
 

 69 هفته اول تیرماه 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 X دٍلت آببد 17:00تب  08:00اس 960000 ---- 30 0 الستيه سبسي وبرگز سبدُ 179471

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آببد رٍسوبري طبك لبًَى وبر دیپلن 35 0 ًسبجي وبرگز سبدُ 22871

 √ X هيذاى ارتص رٍسوبري تَافمي ---- 40 0 ادٍیِ ٍ حبَببت هسئَل هطبلببت 179972

 √ √ اصفْبى 17:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- --- 12 هلشٍهبت دوَراسيَى داخلي ) ام دي اف ( MDFًجبري  111273

 √ √ اصفْبى 16:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر دیپلن 40 12 بستِ هبّي ٍ هيگَ اًببردار 58973

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 16:30تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- 35 12 صٌعتي-تَليذي جَضىبر 64574

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 16:30 تب 08:00اس طبك لبًَى وبر ---- 35 12 صٌعتي-تَليذي وبرگز فٌي 645711

 √ X ًبئيي ضببًِ رٍسي تَافمي ---- --- 12 فيبز ًَري راًٌذُ بيل هىبًيىي 179074

 X X هيذاى ارتص رٍسوبري تَافمي ---- --- 0 ادٍیِ ٍ حبَببت حسببذاري 179973

 √ √ خويٌي اهبم 17:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- --- 12 ًوبیٌذگي اتَبَس اًببردار 103571

 √ X وبضبًي 17:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- --- 24 ّتل Coffy Manوبفي هي  168371

 √ X اهبم خويٌي 17:30تب  08:00اس 500000 راٌّوبیي 25 0 ًوبیٌذگي اتَبَس وبرگز سبدُ 103575

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آببد 16:00تب  07:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 12 تَليذ فيلتز حسببذاري 71671

 √ √ اهبم خويٌي 17:00تب  07:30اس طبك لبًَى وبر ---- 35 12 تَليذي دیگ بخبر وبرگز فٌي 161712

 √ √ ًبئيي 15:00تب  07:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي --- 0 تَليذ وبضي ایوٌي ٍبْذاضت 179572

 √ √ ًبئيي 15:00تب  07:00اس تَافمي ---- --- 0 تَليذ وبضي اًببردار 179573

 √ √ ًبئيي 15:00تب  07:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 0 تَليذ وبضي وبرگز فٌي 179571

 √ √ ضْزن صٌعتي هببروِ 17:00تب  08:00اس تَافمي وبرضٌبسي 30 0 تَليذ سبشیجبت ٍ سبالد وبرضٌبس صٌبیع غذایي 31775

 √ √ ضْزن صٌعتي هَرچِ خَرت ضيفتي طبك لبًَى وبر لندیپ 30 0 تَليذ لَلِ وبرگز سبدُ 189871

 X X ضوس آببدي 16:30تب  08:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي --- 12 ببسرگبًي ٍرسضي هٌْذس ضيوي 89472
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 69 هفته اول تیرماه 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

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَدآببد 16:30تب  07:00اس تَافمي وبرضٌبسي 35 24 تَليذ لطعبت بزق ٍ صٌعتي (QCوٌتزل ويفيت ) 1657710

 √ X اهبم خويٌي 19:00تب  07:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 24 لبٌيبت حسببذاري 57473

 X X ببٌّز رٍسوبري تَافمي ---- 35 12 فعبليتْبي پشضىي ٍ پزستبري بْيبر 128871

 √ X ببٌّز رٍسوبري تَافمي وبرداًي 35 0 تعويز دستگبّْبي چبپ وبرگز فٌي 39971

 √ X ضْزن صٌعتي اهيزوبيز 18:00تب  08:00اس تَافمي دیپلن 35 0 سبخت لطعبت صٌعتي وبرگز فٌي 157871

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آببد ضيفتي لبًَى وبرطبك  ابتذایي بِ ببال 40 0 ریسٌذگي ٍ ببفٌذگي وبرگز سبدُ 13971

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آببد ضيفتي طبك لبًَى وبر وبرداًي 35 12 ریسٌذگي ٍ ببفٌذگي تىٌسيي تبسيسبت 13974

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آببد ضيفتي طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 12 ریسٌذگي ٍ ببفٌذگي هٌْذس صٌبیع ًسبجي 13978

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آببد ضيفتي طبك لبًَى وبر وبرداًي 40 12 ریسٌذگي ٍ ببفٌذگي ىٌسيي ضيويت 13979

 √ √ ضْزن صٌعتي هببروِ 16:30تب  07:30اس طبك لبًَى وبر ---- --- 12 هطبٍرُ خذهبت وبرآفزیٌي وبرگز فٌي 87174

 √ √ ضْزن صٌعتي هببروِ 16:30تب  07:30اس طبك لبًَى وبر ---- --- 12 هطبٍرُ خذهبت وبرآفزیٌي پيستَلِ وبر در صٌبیع 87175

 X X رببط ضببًِ رٍسي طبك لبًَى وبر ---- 55 0 حفبظتي ٍ حزاستي ًگْببى 28711

 √ √ اصفْبى رٍسوبري طبك لبًَى وبر ---- 35 12 حفبظتي ٍ حزاستي حسببذاري 28712

 √ √ اصفْبى 16:00تب  07:00اس افميتَ وبرضٌبسي --- 60 دارٍسبسي هذیزیت اجزایي 180171

 √ √ اصفْبى 16:00تب  07:00اس تَافمي وبرضٌبسي --- 36 دارٍسبسي رئيس دایزُ رٍابط عوَهي 180172

 √ √ اصفْبى 16:00تب  07:00اس تَافمي دوتزا ٍ ببالتز --- 0 دارٍسبسي دوتز دارٍسبس 180173

 √ √ اصفْبى 16:00تب  07:00اس تَافمي وبرضٌبسي --- 0 دارٍسبسي طزاح گزافيه ) گزافيست ( 180174

 √ X دٍلت آببد ضيفتي طبك لبًَى وبر وبرداًي 30 0 تَليذ لطعِ خَدرٍ (QCوٌتزل ويفيت ) 159775

 √ X دٍلت آببد ضيفتي طبك لبًَى وبر دیپلن 35 0 تَليذ لطعِ خَدرٍ ریختِ گزي 159776
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 69 هفته اول تیرماه 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 وبضبًي 17:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- --- 24 ّتل Coffy Manوبفي هي  168371

 √ X م خويٌياهب 17:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر دیپلن 35 0 ًوبیٌذگي اتَبَس وبرهٌذ دفتزي 103574

 X X هيذاى ارتص رٍسوبري تَافمي ---- --- 0 ادٍیِ ٍ حبَببت حسببذاري 179973

 √ √ ضْزن صٌعتي هببروِ 17:00تب  08:00اس تَافمي وبرضٌبسي 30 0 تَليذ سبشیجبت ٍ سبالد وبرضٌبس صٌبیع غذایي 31775

 X X ضوس آببدي 16:30تب  08:00اس رطبك لبًَى وب وبرضٌبسي --- 12 ببسرگبًي ٍرسضي هٌْذس ضيوي 89472

 X X اهبم خويٌي رٍسوبري 500000 دیپلن 35 12 تَليذ هبل فزٍضٌذُ 124874

 √ X ّطت بْطت غزبي 17:30تب  08:00اس طبك لبًَى وبر بِ ببال وبرضٌبسي 35 24 لطعبت صٌعتي وبرضٌبس ببسرگبًي داخلي 166375

 √ X ّطت بْطت غزبي 17:30تب  08:00اس طبك لبًَى وبر بِ ببال وبرضٌبسي 35 24 لطعبت صٌعتي وبرضٌبس ببسرگبًي خبرجي 166373

 √ X رببط دٍم رٍسوبري طبك لبًَى وبر ---- --- 0 ببسرگبًي وبرهٌذ دفتزي 180371

 √ X رببط دٍم رٍسوبري تَافمي ---- --- 0 ببسرگبًي هذیز اهَر آهَسش 180373

 √ X ضْزن صٌعتي هحوَد آببد 17:00تب  08:00اس 700000 دیپلن 35 0 ریببيوب هٌطي 1380751

 √ X ّبتف 18:00تب  08:30اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 12 صٌعتي ببسرگبًي حسببذاري 189271

 √ X بيّطت بْطت غز 17:30تب  08:00اس طبك لبًَى وبر بِ ببال وبرضٌبسي 35 24 لطعبت صٌعتي هٌْذس بزق 166376

 √ X ّطت بْطت غزبي 17:30تب  08:00اس تَافمي وبرضٌبسي 35 36 لطعبت صٌعتي هٌْذس عوزاى 166377

 √ X ّطت بْطت غزبي 17:30تب  08:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 12 لطعبت صٌعتي هسئَل دفتزي 166378

 √ X ّطت بْطت غزبي 17:30تب  08:00سا تَافمي وبرضٌبسي 35 12 لطعبت صٌعتي وبرضٌبس وٌتزل پزٍصُ 166379

 √ X جي 16:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- --- 12 تَليذ سخت افشار وبرضٌبس فزٍش 188171

 √ X جي 16:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- --- 12 تَليذ سخت افشار هٌطي 188172

 √ X جي 16:00تب  08:00اس تَافمي ---- --- 36 تَليذ سخت افشار حسببذاري 188173

 X X جي 16:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر ---- --- 0 تَليذ سخت افشار ببساریبة 188174

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

 

https://t.me/karsaz
http://karsaz-esf.ir/


 

 69 هفته اول تیرماه 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 چْبرراُ اهبم رضب 17:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 35 12 تَليذ هبل حسببذاري 138173

 √ X جي 14:00تب  08:30اس طبك لبًَى وبر ---- 30 12 فٌبٍري اطالعبت وبرهٌذ دفتزي 123371

 X X ببٌّز رٍسوبري 700000 وبرداًي7وبرضٌبسي 35 12 پشضىي ٍ پزستبري پزستبر وَدن 127875

 X X ببٌّز رٍسوبري 800000 ---- 35 12 پشضىي ٍ پزستبري بْيبر 127876

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَدآببد 16:30تب  07:00اس طبك لبًَى وبر دیپلن 35 0 تَليذ لطعبت بزق ٍ صٌعتي وبرگز سبدُ 165778

 X X ببٌّز رٍسوبري تَافمي ---- 35 12 پشضىي ٍ پزستبري بْيبر 128871

 √ √ اصفْبى رٍسوبري طبك لبًَى وبر ---- 35 12 حفبظتي ٍ حزاستي حسببذاري 28712

 √ √ اصفْبى 16:00تب  07:00اس تَافمي وبرضٌبسي --- 36 دارٍسبسي رئيس دایزُ رٍابط عوَهي 180172

 √ √ اصفْبى 16:00تب  07:00اس تَافمي دوتزا ٍ ببالتز --- 0 دارٍسبسي دوتز دارٍسبس 180173

 √ √ اصفْبى 16:00تب  07:00اس تَافمي وبرضٌبسي --- 0 دارٍسبسي طزاح گزافيه 180174

 X X دٍلت آببد 15:00تب  08:00اس 500000 وبرداًي 35 0 تَليذ لطعِ خَدرٍ هٌطي 159774

 X X اللِ 00:00تب  19:00اس 500000 ---- --- 0 فست فَد وبرگز سبدُ 180071

 √ √ ضْزن صٌعتي دٍلت آببد 19:00تب  06:00اس طبك لبًَى وبر دیپلن 33 0 وبریببي وبرگز سبدُ 1380749

 √ √ ضْزن صٌعتي علَیجِ 16:00تب  08:00اس طبك لبًَى وبر وبرضٌبسي 40 24 تَليذ لطعبت خَدرٍ وبرضٌبس فزٍش 1564711

 √ X ببغ عببسيچْبر  ضيفتي طبك لبًَى وبر ---- 30 12 لَاسم جبًبي هَببیل فزٍضٌذُ 170971

 √ X چْبر ببغ عببسي ضيفتي 800000 ---- 30 12 لَاسم جبًبي هَببیل صٌذٍق دار 170972

 X X ًجف آببد رٍسوبري طبك لبًَى وبر وبرداًي7وبرضٌبسي --- 0 تَليذي آهبرگيز 175771
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