
 

 «بغوِ تعالی»
                                                                                                                                                                                         

 « اطالعیه»    
 

بسابس لیست  هصاحبِ ػلوی دازای غرا، دازٍ، بْداشتی کازشٌاس آشهایشگاُشغلی  ّای زشتِ شدگاى هسحلِ اٍلپریسش  با ػسض سالم ٍ آزشٍی هَفقیت بسای

ّای هستبط،  ) اػن اش هجسی یا ّوکازی دز پسٍژُ ّای تحقیقاتی ٍ پژٍّشی، گَاّی کازگاُ الشمهدازک ٍ هستٌدات  با دز دست داشتيبِ اطالع هی زساًد،  ذیل

بسابس جدٍل شهاًبٌدی  ،بِ هٌظَز هصاحبِ ػلویچاپ هقاالت دز هجالت ػلوی، تسلط بِ شباى ّای ذازجی، ازائِ هقاالت دز کٌگسُ ّای هلی ٍ بیي الوللی ٍ ...( 

پس اش بسزسی هدازک ٍ هستٌدات  ًتیجِ ًْاییهجددا تاکید هی گسدد  .ًوایٌد هساجؼِ ًاشلَسایت  –جادُ سسٍ ٍاقغ دز داًشکدُ دازٍساشی ازٍهیِ بِ  ذیل شدُ

  .هتؼاقباً اش طسیق ّویي سایت اػالم ذَاّد شد ،ٍ اًجام هصاحبِ ػلویازائِ شدُ 

 هاًبٌدی جْت ازائِ هدازکجدٍل ش

 ػٌَاى زشتِ شغلی زدیف
کد شغل 

 هحل
 تازید هساجؼِ

شهاى 

 حضَز
 هکاى هساجؼِ هدازک ٍ هستٌدات الشم

1 
 آشهایشگاُکازشٌاس 

 غرا، دازٍ، بْداشتی

1001 
زٍش شٌبِ هَزخ 

22/00/70  
زأس 

 7ساػت 

 صبح

هجسی یا ّوکازی دز پسٍژُ ّای تحقیقاتی ٍ 

پژٍّشی، گَاّی کازگاُ ّای هستبط، چاپ هقاالت 

دز هجالت ػلوی، تسلط بِ شباى ّای ذازجی، 

 ازائِ هقاالت دز کٌگسُ ّای هلی ٍ بیي الوللی ٍ ...

داًشکدُ دازٍساشی 

ازٍهیِ ) اتاق شَزا( 

 –ٍاقغ دز جادُ سسٍ 

 سایت ًاشلَ

1002 

1003 

1004 
زٍش دٍشٌبِ هَزخ 

30 /00/70 
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 داٍطلبی
 هحل جغزافیایی شغل ًام پذر ًام خاًَادگی ًام

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 غذا، دارٍ، بْذاشتی کارشٌاط آسهایشگاُ کزین عبذی عزای فزیبا 11317 1  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی یذالِ ّزیغی ًیزُ 11328 2  

دارٍعاسی ارٍهیِ داًشکذُ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی بْزٍس عشیشی حیذرلَ عارا 11329 3  

 عزباس سرگ اباد صیال 11339 4
هحوذ 

 حغیي
داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی کوال حغي سادُ هْغا 11363 5  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی حغي جاٍیذفز فاطوِ 11458 6  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی اکبز للی سادُ عویِ 11525 7  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 بْذاشتیکارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ،  حغیي علی اصغزلَ ًغزیي 11553 8  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی علیزضا علی اکبزلَ هغعَد 11603 9  

ارٍهیِداًشکذُ دارٍعاسی  -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی بْزام بیزًگ ًغزیي 11659 10  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی حغیي آهاى اللْی ًغزیي 11701 11  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی عغگز لٌبزًضاد آیغاى 11708 12  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی هحوذصادق هزادی طالتپِ لعیا 11711 13  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی صفزعلی بزاتی چْارطاق رلیِ 11766 14  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 بْذاشتیکارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ،  یذاهلل کشَری فزٍغ 11770 15  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی عبذ الحغیي باباسادُ سّزا 11777 16  



دارٍعاسی ارٍهیِداًشکذُ  -ارٍهیِ  - 1004 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی عیف الِ علیواًیاى عویِ 11829 17  

 ًزهیي 11464 18
یشدی سادُ 

 شتزباًی
داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1003 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی جَاد  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1003 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی جعفز چزاغی آرسٍ 11755 19  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1002 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی اعوعیل سادُ صذیك ریبَار 11242 20  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1002 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی غفَر ًَجَاى یًَظ 11263 21  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1002 بْذاشتیکارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ،  اعوعیل سارع ًغزیي 11306 22  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1002 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی کاظن پیزهزادی عواًِ 11373 23  

دارٍعاسی ارٍهیِداًشکذُ  -ارٍهیِ  - 1002 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی هحوذ عبشی بلخکاًلَ احوذ 11399 24  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1002 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی هَعی یَعفی ًغاء 11471 25  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی َّشٌگ حغي ًضاد هحوذ 11220 26  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی لاعن رًجکش سادُ ًاصز 11248 27  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی عزگش بذل دیگالِ راهاى 11351 28  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی کاظن داًا ّادی 11397 29  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی عغگز بَیِ بابک 11402 30  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی ًَرٍسعلی خلیلی ًاصز 11516 31  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی اصغز همذعی ایٌاًلَ اهیي 11557 32  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 کارشٌاط آسهایشگاُ غذا، دارٍ، بْذاشتی همصَد پاکذاهي لَلٌجی اهیز 11725 33  

داًشکذُ دارٍعاسی ارٍهیِ -ارٍهیِ  - 1001 غذا، دارٍ، بْذاشتی کارشٌاط آسهایشگاُ علیزضا دریاًی حویذ 11759 34  

 
 

 


