
 

 69مردادماه  چهارمهفته  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 سزٍش 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 83 0 فزآٍرُ ّاي حجين ضذُ وارگز سادُ 1/795

 √ X چْار تاغ عثاسي ضيفتي طثك لاًَى وار ---- 80 51 لَاسم جاًثي هَتايل فزٍضٌذُ 570/95

 √ X اهام خويٌي 57:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 20 51 هاضيي ساسي CO1جَضىار  572195

 √ √ اهام خويٌي 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- --- 51 ًوايٌذگي اتَتَس اًثاردار 508195

 √ X خَرسٍق رٍسواري طثك لاًَى وار ---- 10 12 تجْيشات ٍرسضي اًثاردار 538395

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 53:00تا  07:00اس تَافمي ديپلن9وارداًي 81 83 تَليذي صٌعتي هىاًيه صٌعتي 215915

 √ X سعذي )تَستاى سعذي( 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 17 0 تاسرگاًي وارضٌاس تاسرگاًي داخلي 531595

 √ X تشرگوْز 53:00تا  50:00اس تَافمي تِ تاال وارضٌاسي --- 12 تثليغات ٍيزاستار 5/0391

 √ X تشرگوْز 51:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 تثليغات حساتذاري 5/0395

 √ X اهام خويٌي 57:80تا  03:00اس تَافمي ---- 87 51 ريٌگ ساسي واهيَى CO1جَضىار  5/8795

 √ √ ضْزن صٌعتي جي ضيفتي طثك لاًَى وار ديپلن9وارداًي 81 30 تَليذي صٌعتي تىٌسيي تزق صٌعتي 215953

 X X اهام خويٌي پزٍصُ اي تَافمي ---- --- 51 تثليغاتي تاسارياب 5/8398

 X X اهام خويٌي رٍسواري تَافمي وارداًي9وارضٌاسي 80 0 اطفاء حزيك هٌْذس تزق 5/8/95

 X X اهام خويٌي رٍسواري تَافمي وارضٌاسي 80 0 اطفاء حزيك هٌْذس هىاًيه 5/8/91

 X X اهام خويٌي پزٍصُ اي تَافمي ---- --- 0 هطتمات ًفتي تاسارياب 5/8395

 √ √ ضْزن صٌعتي سگشي 53:00تا  07:00اس تَافمي ديپلن 83 12 لَلِ ساسي راًٌذُ جزثميل 28193

 √ X اهام خويٌي 53:80تا  07:80اس طثك لاًَى وار ---- 20 51 صٌعتي اًثاردار 5/8591

 √ X ضْزن صٌعتي اهيزوثيز 57:00تا  00:/0اس تَافمي وارضٌاسي 81 12 حول ٍ ًمل وارضٌاس تاسرگاًي خارجي 513091

 √ √ ضْزن صٌعتي علَيجِ ضيفتي طثك لاًَى وار ديپلن 20 0 تَليذ لطعات خَدرٍ وارگز سادُ 513291

 √ √ ضْزن صٌعتي علَيجِ ضيفتي تَافمي ديپلن9وارداًي 20 51 تَليذ لطعات خَدرٍ CNCتزاضىار  5132958
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 69مردادماه  چهارمهفته  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 فزٍغي 00:/5تا  03:00اس طثك لاًَى وار ديپلن9وارداًي9وارضٌاسي IT 0 17 ضثىِ-اپزاتَر 1/91

 √ X فزٍغي 00:/5تا  03:00اس طثك لاًَى وار ديپلن9وارداًي9وارضٌاسي IT 0 17 هذار تستًِصاب دٍرتيي  1/98

 √ √ ووطجِ 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 81 0 تَليذي وارگز سادُ 575195

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 20 83 پَله ٍ ًثات پَله ساس 53091

 √ X چْارراُ اهام رضا 80:/5تا  03:80اس طثك لاًَى وار ---- 81 51 تَليذ هثل CO1جَضىار  5835950

 √ X چْارراُ اهام رضا 57:80تا  03:80اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 تَليذ هثل حساتذاري 583598

 X X تاٌّز رٍسواري تَافمي ---- --- 0 اهالن وارهٌذ دفتزي 5/8295

 √ X چْار تاغ خَاجَ 57:00تا  03:00اس تَافمي وارضٌاسي --- 51 فٌاٍري اطالعات تزًاهِ ًَيس واهپيَتز 5/8895

 √ X چْارراُ اهام رضا 80:/5تا  03:80اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 تَليذ هثل اًثاردار 583591

 √ X چْارراُ اهام رضا 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 81 0 تَليذ هثل هذيز فزٍش 583591

 √ X چْارراُ اهام رضا 80:/5تا  03:80اس طثك لاًَى وار ---- 81 51 تَليذ هثل خياط 5835955

 √ X چْارراُ اهام رضا 80:/5تا  03:80اس طثك لاًَى وار ---- 81 51 تَليذ هثل رٍيِ وَب هثل 5835951

 √ X فَالد ضْز 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 20 12 هَادغذايي حساتذاري 517891

 X X اصفْاى ارغَاًيِ رٍسواري تَافمي ---- --- 0 تَليذ واهپَسيت ٍيشيتَر واال 551098

 √ √ ضْزن صٌعتي سزٍش 53:00تا  07:80اس طثك لاًَى وار ---- --- 0 تستِ تٌذي هزغ وارگز سادُ 1/891

 √ √ ضْزن صٌعتي سزٍش 53:00تا  07:80اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي --- 51 تستِ تٌذي هزغ وارضٌاس فزٍش 1/893

 √ X چْارتاغ تاال 57:00تا  00:/0اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي --- 12 فٌاٍري اطالعات هتزجن ستاى اًگليسي 5/5/95

 √ X هٌطمِ صٌعتي دٍلت آتاد 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارداًي 80 0 ًساجي وارگز سادُ 5/5295

 X X ارغَاًيِ رٍسواري طثك لاًَى وار ديپلن --- 0 هاضيي ّاي طالساسي تزاضىار 5/8195

 X X ارغَاًيِ رٍسواري طثك لاًَى وار ديپلن --- 0 هاضيي ّاي طالساسي فزسوار 5/8191
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 69مردادماه  چهارمهفته  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 صٌعتي اضتزجاى ضيفتي طثك لاًَى وار ديپلن 81 0 هاضيي ساسي وارگز سادُ 57/891

 √ X ضْزن صٌعتي اضتزجاى 53:80تا  07:80اس تَافمي وارضٌاسي 81 30 هاضيي ساسي (QCوٌتزل ويفيت ) 57/895

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 20 0 سٌگثزي وارگز سادُ 81/92

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَدآتاد 53:80تا  07:00اس تَافمي تِ تاال وارضٌاسي 20 12 تَليذ لطعات تزق ٍ صٌعتي وارضٌاس رٍاتط عوَهي 5317951

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَدآتاد 53:80تا  07:00اس تَافمي ديپلن 20 12 تَليذ لطعات تزق ٍ صٌعتي وارگز فٌي 5317958

 √ X جي 53:80تا  07:00اس تَافمي تِ تاال وارضٌاسي 81 83 تَليذ لطعات تزق ٍ صٌعتي وارضٌاس آهار /53179

 √ X ضْزن صٌعتي هحوَدآتاد 53:80تا  07:00اس تَافمي وارضٌاسي 81 30 تَليذ لطعات تزق ٍ صٌعتي وارضٌاس وٌتزل ويفيت 531792

 X X ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 52:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- --- 51 پخص هَاد غذايي تاسارياب 5/1/95

 √ √ هٌطمِ صٌعتي علَيجِ 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 20 51 ساخت دستگاُ ّاي غثارگيز CO1جَضىار  533091

 √ X احوذ آتاد ضيفتي تَافمي ---- --- 0 رستَراى آضپش 5/1895

 √ X احوذ آتاد ضيفتي تَافمي ---- --- 0 رستَراى ووه آضپش 5/1891

 √ X احوذ آتاد ضيفتي تَافمي ---- --- 0 رستَراى ظزفطَي در ّتل 5/1898

 √ X احوذ آتاد ضيفتي تَافمي ---- --- 0 رستَراى گارسي 5/1892

 √ √ اهام خويٌي 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارداًي --- 51 ساخت هاضيي آالت وارگز فٌي 5/1295

 √ X احوذ آتاد ضيفتي طثك لاًَى وار ---- --- 51 رستَراى وارگز سادُ 5/1897

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 00:/5تا  03:00اس طثك لاًَى وار هتَسطِ 80 0 سين ٍ واتل وارگز سادُ 5/1395

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آتاد ضيفتي طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 ريسٌذگي ٍ تافٌذگي هٌْذس صٌايع ًساجي 58/93

 √ X ًطٌش ضيفتي تَافمي هتَسطِ --- 0 تاالر ٍ رستَراى وارگز سادُ 73395

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَد آتاد ضيفتي طثك لاًَى وار تِ تاال اتتذايي 20 0 ريسٌذگي ٍ تافٌذگي وارگز سادُ 58/95

 X X ًائيي پزٍصُ اي 30000/ هتَسطِ 11 0 حفاظتي ٍ حزاستي ًگْثاى 512950
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 69مردادماه  چهارمهفته  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 واٍُ پزٍصُ اي 3/0000 خَاًذى ٍ ًَضتي 30 0 حفاظتي ٍ حزاستي ًگْثاى 512955

 √ X ًائيي ضثاًِ رٍسي طثك لاًَى وار ---- --- 51 فيثز ًَري وارضٌاس فزٍش 57/091

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 53:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 12 صٌعتي-تَليذي حساتذاري 32191

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 21 0 وارياتي آضپش 5830913

 √ X ٍحيذ 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 صٌعتي هٌْذس تزق 531095

 √ X دوتز تاٌّز ًَتت واري تَافمي ---- 10 0 اتَتَس ٍاحذ راًٌذُ پايِ يه 18/91

 √ X لذٍسي )آپاداًا اٍل( 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي --- 0 تاسرگاًي آّي آالت وارضٌاس فزٍش 533/95

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 53:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 12 چاج لفاف تستِ تٌذي وارضٌاس فزٍش 1/592

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 53:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 چاج لفاف تستِ تٌذي وارهٌذ دفتزي 1/591

 √ X ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 53:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 چاج لفاف تستِ تٌذي (QCوٌتزل ويفيت ) 1/598

 X √ ووطجِ رٍسواري تَافمي ---- 81 0 تستٌي تستِ تٌذي 537795

 √ √ ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 52:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ديپلن 81 0 وارياتي وارگز سادُ /583092

 √ X ضيخ تْائي 05:00تا  57:00اس 700000 ---- 81 0 هَاد غذايي وارگز سادُ 553091
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 69مردادماه  چهارمهفته  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 ًظز ضزلي 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 0 فزٍش هَاد ضيويايي وارضٌاس فزٍش 28395

 √ √ ضْزن صٌعتي سزٍش 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 83 0 فزآٍرُ ّاي حجين ضذُ وارگز سادُ 1/795

 √ X چْار تاغ عثاسي ضيفتي طثك لاًَى وار ---- 80 51 لَاسم جاًثي هَتايل فزٍضٌذُ 570/95

 √ X چْار تاغ عثاسي ضيفتي 300000 ---- 80 51 لَاسم جاًثي هَتايل صٌذٍق دار 570/91

 √ X آتطگاُ 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 0 ٍاردات تجْيشات تزق هٌْذس تزق 581095

 √ X اهام خويٌي 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ديپلن 81 0 ًوايٌذگي اتَتَس وارهٌذ دفتزي 508192

 √ X تشرگوْز 53:00تا  50:00اس تَافمي تِ تاال وارضٌاسي --- 12 تثليغات ٍيزاستار 5/0391

 √ X تشرگوْز 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 تثليغات هٌطي 5/0398

 √ X ّشار جزية 57:00تا  03:00اس 310000 ديپلن 83 0 عوزاًي آتذارچي 503/95

 √ X تشرگوْز 51:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 تثليغات حساتذاري 5/0395

 √ X ضْزن صٌعتي هَرچِ خَرت 52:00تا  03:00اس 100000 ---- 81 51 وارياتي وارضٌاس فزٍش 5830931

 X X اهام خويٌي 57:80تا  03:80اس تَافمي ---- --- 51 تثليغاتي هٌطي 5/8395

 X X اهام خويٌي 57:80تا  03:80اس تَافمي ---- --- 51 تثليغاتي طزاح گزافيه  5/8391

 X X اهام خويٌي پزٍصُ اي تَافمي ---- --- 51 تثليغاتي تاسارياب 5/8398

 X X تاٌّز رٍسواري 100000 ---- 81 51 تاسيسات فزٍضٌذُ 575/95

 X X اهام خويٌي پزٍصُ اي تَافمي ---- --- 0 هطتمات ًفتي تاسارياب 5/8395

 √ X ًظز غزتي ضيفتي 00000/ ---- 11 0 فزٍضگاُ فزٍضٌذُ 5/1395

 √ X ضْزن صٌعتي اهيزوثيز 57:00تا  00:/0اس تَافمي وارضٌاسي 81 12 حول ٍ ًمل وارضٌاس تاسرگاًي خارجي 513091

 √ √ ووطجِ 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 20 0 تَليذي آتذارچي 575198

 X X چْار تاغ خَاجَ رٍسواري تَافمي تِ تاال وارضٌاسي --- 0 فٌي هٌْذسي ًمطِ وص صٌعتي  5/8195
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 69مردادماه  چهارمهفته  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

 √ √ ووطجِ 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 21 0 تَليذي خياط 575192

 X X ّاتف رٍسواري 200000 ---- 81 0 لَاسم خاًگي هٌطي 53398

 √ X چْارراُ اهام رضا 57:80تا  03:80اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 تَليذ هثل حساتذاري 583598

 √ X جي 51:00تا  03:80اس طثك لاًَى وار ---- 20 51 رستَراى صٌذٍق دار 571398

 √ X چْار تاغ خَاجَ 57:00تا  03:00اس تَافمي وارضٌاسي --- 51 فٌاٍري اطالعات تزًاهِ ًَيس واهپيَتز 5/8895

 √ X چْارراُ اهام رضا 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 81 0 تَليذ هثل هذيز فزٍش 583591

 √ X چْارراُ اهام رضا 80:/5تا  03:80اس طثك لاًَى وار ---- 81 51 تَليذ هثل خياط 5835955

 √ X ّطت تْطت غزتي 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 12 پيواًىاري صٌعتي وارهٌذ دفتزي 535198

 √ X پل سزٌّگ رٍسواري طثك لاًَى وار ---- 20 0 رستَراى وارگز سادُ 5/1195

 √ √ ضْزن صٌعتي سزٍش 53:00تا  07:80اس طثك لاًَى وار ---- --- 51 تستِ تٌذي هزغ هٌطي 1/892

 √ √ ضْزن صٌعتي سزٍش 53:00تا  07:80اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي --- 51 تستِ تٌذي هزغ وارضٌاس فزٍش 1/893

 √ X فَالد ضْز 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 80 12 هَادغذايي هٌطي 517895

 √ X چْارتاغ تاال 57:00تا  00:/0اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي --- 12 فٌاٍري اطالعات هتزجن ستاى اًگليسي 5/5/95

 √ X ّطت تْطت ضزلي)اهاهشادُ( 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارداًي 20 12 پيواًىاري وارهٌذ دفتزي 5/5395

 √ X دٍلت آتاد 57:00تا  03:00اس تَافمي وارضٌاسي --- 12 تَليذ پالستيه حساتذاري 57/795

 √ √ ضْزن صٌعتي هحوَدآتاد 53:80تا  07:00اس تَافمي وارضٌاسي تِ تاال 20 12 تَليذ لطعات تزق ٍ صٌعتي وارضٌاس رٍاتط عوَهي 5317951

 √ X هيذاى ضْذا 52:00تا  03:00اس 100000 ---- 87 0 هثلواى ضْزي وارضٌاس فزٍش 5/1795

 √ X تاٌّز 52:00تا  07:00اس 100000 ---- --- 0 هَاد غذايي هٌطي حساتذار 5/8095

 √ X جي 53:80تا  07:00اس تَافمي وارضٌاسي تِ تاال 81 83 تَليذ لطعات تزق ٍ صٌعتي وارضٌاس آهار /53179

 √ X جي 53:80تا  07:00اس تَافمي وارضٌاسي 81 12 تَليذ لطعات تزق ٍ صٌعتي وارضٌاس تاسرگاًي خارجي 5317952
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 69مردادماه  چهارمهفته  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

 √ √ هٌطمِ صٌعتي دٍلت آتاد 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- 80 0 صٌايع فلشي وارگز سادُ 500898

 √ X احوذ آتاد ضيفتي تَافمي ---- --- 0 رستَراى گارسي 5/1892

 √ X احوذ آتاد ضيفتي طثك لاًَى وار ---- --- 0 رستَراى صٌذٍق دار 5/1891

 √ X احوذ آتاد ضيفتي طثك لاًَى وار ---- --- 0 رستَراى واًتزدار 5/1893

 √ X اهام خويٌي 58:00تا  03:00اس 700000 ---- 80 51 هَسائيه ساسي هٌطي 510291

 X X رتاط اٍل 52:00تا  03:00اس تَافمي ديپلن --- 51 فزٍش هَاد غذايي هٌطي 531195

 X X واٍُ پزٍصُ اي 1000000تا   5100000اس  ---- 81 51 هَاد غذايي ٍيشيتَر واال 531295

 √ X جي 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- --- 51 تَليذ سخت افشار وارضٌاس فزٍش 533595

 √ X جي 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- --- 51 تَليذ سخت افشار هٌطي 533591

 √ X جي 53:00تا  03:00اس تَافمي ---- --- 83 تَليذ سخت افشار حساتذاري 533598

 X X جي 53:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ---- --- 0 تَليذ سخت افشار تاسارياب 533592

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 51 وارياتي وارهٌذ دفتزي 5830935

 √ √ ضْزن صٌعتي جي 53:80تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي 81 12 صٌعتي-تَليذي حساتذاري 32191

 √ X چْار تاغ پائيي 53:80تا  00:/0اس 700000 ---- --- 0 چاج سيله وارگز سادُ 551/95

 X X اهام خويٌي 52:00تا  03:00اس 300000تا   200000اس  ---- 13 51 فزٍش تيوِ وارهٌذ دفتزي 580095

 X √ ووطجِ رٍسواري تَافمي ---- 81 0 تستٌي تستِ تٌذي 537795

 √ X لذٍسي )آپاداًا اٍل( 57:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار وارضٌاسي --- 0 تاسرگاًي آّي آالت وارضٌاس فزٍش 533/95

 √ √ ضْزن صٌعتي دٍلت آتاد 52:00تا  03:00اس طثك لاًَى وار ديپلن 81 0 وارياتي وارگز سادُ /583092

 X X دٍلت آتاد ضثاًِ رٍسي طثك لاًَى وار ---- --- 0 پزستاري پزستار تيوار 5/1095
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