
 فراخوان 

 ((آگهی شناسایی و بکارگیری نیروی قراردادی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای سیرجان )) 

انجمننصنفننمتخنصین  نننصنا ممننخن نرفهااننسنرجاننجنا نکنننجنیرننفننسننیمننندنننننج  نانزننینخنصننلبینننننی ن ننلینا نرنننصنیا    نننصن ننین ن نرننلصخننننننن
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