
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٤٢

٩١٣٥٠٢٣٦/ ل

(d� درجه) مجتمع آ�ليس 
 با ارائه مدرک بين المللی 

آشپزى درجه ٢ و ١
 کيک و شيرینی درجه ٢-١

 سفره آرایی عقد
ميوه و سبزى آرایی وغيره

٦٠٨٧١٢١ 
 آموزشگاه آشپز< و 
شير�ن# پز< تاتل#

 ثبت نام با شرایط استثنایی،جانباز
 ٧٦٧٤٧١١-٠٩١٥٢٠٣٤٤٣١

٩١٣٤٧٩٣٦/ ف

آموزشگاه 
موسيق# عارف
آموزش کليه سازهاى 

جهانی و ایرانی
٨٤٠٦٨٤٨

 ٨٤٣٣٢٢٩ 
٠٩١٥٣٠٧٥٤٣٠

٩١٠٤٨٥٦٢/ ف

٩١٣١٤٩٩٠/ ف

آموزشگاه موسيق# 
پارس

آموزش موسيقی از مقدماتی تا 
حرفه اى، سلفژ، تئورى موسيقی 

آموزش آواز، ترانه سرایی، انواع 
سازهاى ایرانی و جهانی 
سجاد بين ٢ و ۴ پالک ٩٢

٧٦٦٤٨٤٦
٧٦٦٤٨٤٥

آموزش دف 
بصورت علمی و آکادميک

 با شيوه جدید در آموزش 
خصوصی و گروهی

 از مبتدى تا عالی 
رجبی  ٠٩١٥٦٤٤٥٩٤٧

٩١٢٦٠٤٠٢/ ف

 آموزشگاه موسيق# نIيسا
 با مجوز ارشاد اسالمی آموزش کليه 

سازهاى موسيقی از ۴سال به باال
 ٦٠٥١٣٨٢-٠٩١٥٥٠٠٠٩٩٧

٩١٢٢٧٩٧٤/ م

انواع ارگ شما را در منزل 
خر�دار�م

تدریس ارگ و گيتار
٠٩٣٥٤٢٤٤٤١٧

٩١٣٤٧٧٥٤/ ف

٩١٢٨٢٦٦٤/ ل

و�ولون
تدریس علمی و آكادميك

 سپهرام غفوریان صحرایی
٠٩١٥٥١٧٥٤٦٠

٩١٢٢٠٠٧٩/ ف

پيانو - �يبورد 
آموزش - خرید وفروش

نورى ٠٩٣٥٨٩٢٨٦٨٩

آموزش خصوص# گيتار 
(با تضمين �ادگير< شما)  

٠٩٣٧٠٤٠٥٢٣٢ فرید
٩١٣٣٣٣١٤/ ف

٩١٣٤٦٤٨٧/ ف

آموزشگاه خياط# معراج 
آموزش ١٠٠% تضمينی،

 نازک دوزى، شب و عروسی
٨٩٣٦٣٣٦

آموزش ١٠٠ مدل لباس (�ش#)
در ٢٠٠ساعت، ١۵٠ هزار تومان 

 ٨٥١٢٧٨٢
٠٩١٥٦٩١٠٠٢٩

٩١٢٩٩٨٤٠/ ق

آموزشگاه خياط# مهر
با ارائه گواهينامه فنی و حرفه اى 
صبح و عصر - بين معلم ١٢ و ١۴ 
٦٠٥١٨٠٤-٠٩١٥٨٠٤٧٤٦٤

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

٩١١٤٥١١١/ ف

آموزشگاه خياط# آنام
 کليه رشته هاى خياطی با تضمين   

بعد از چمران ٨ - حاشيه خيابان
  ٢٢٣٨٠٢٢-٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩

 آموزشگاه اشراق آصف# 
 آموزش خياطی از مبتدى تا عالی 
نازک دوزى ، شلوار ، مانتو،الگوساز 
ومنجوق، برشکار،شمع،پولک  و 
شب وعروس،گریت،جعبه سازى،
 نقاشی روى لباس ، صنایع دستی و ...

باتضمين آموزش و استخدام 
وقبول انواع سفارشات 

٨٤٤٦٤٧٣-٠٩٣٥٥٣٠٠٤٣٥ 
٩١٣٤٨١٨٥/ م٨٤٤٧٤٨٦

آموزشگاه خياط# اليIا
ثبت نام نازک دوز، شب و عروس 
پارچه کشی -صبح و عصر- پيروزى 

٨٨٣٦١٧٤  
٩١٣٤١٢٧٦/ ق

GIS+>نقشه بردار+GPS
امالf و اراض#+ آموزش 

با دوربين توتال حرفه اى
٩١٣١٤٤٤٣/ م٧٦٣٩٨٨٩

مهارت ها< د�پلم 
سر�ع و آسان و ارزان 

حضورى و غيرحضورى 
همراه با مشاوره
 دروس عمومی 
٣٦٥٦٨٣٣
٥٠١٦٢١٨

٩١٣٤٤٢٦٧/ ف

تحول# نو�ن در آموزش
۶ ماه آموزش ببينيد 

و حقوق دریافت کنيد 
هزینه هاى آموزش شما را 
اسپانسرهاى این شرکت 

پرداخت می کنند آموزش همراه 
با کارورزى اگر از نام بازاریابی 

هراس دارید با ما تماس بگيرید
٨٣٨٠٠٣٦-٨٤٨٥٥٠٦

٩١٣٢٨٣٤٨/ پ

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٠٨٧٠٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

 اد�سون

 ٩١٢٦١٩٥٠/ ل 

برق  تخصصی  آموزشگاه  اولين   
صنعتی در استان خراسان 

اشتغال به کار تضمينی، 
اجرایی،  هاى  پروژه  در  همکارى 

بازدیدهاى دوره اى، 
ویژه خواهران و برادران، 

تابلو،  مونتاژکار  صنعتی،  برق 
برق   ،PLC قدرت،  و  فرمان  مدار 
هوشمند  مدیریت  ساختمان، 
ساختمان (BMS)، کسب مهارتهاى 

برق در کمتر از ٣ ماه 
 ٦٠٩٢١٢٦-٦٠٩٣٥٨٠ 

فراخوان 
متقاضيان د�پلم

 (با ٢٢ سال سابقه آموزشی) 
آموزشگاه آریان

 (معمارى  عمران) با ارائه 
گواهينامه مهارت هاى تخصصی 

کاردانش
 ١- نقشه کشی عمومی 

(١٠,۵واحد درسی) 
 ١٠,۵ معمارى(  کشی  نقشه   -٢

واحددرسی) 
 ١٠,۵) سازه  کشی  نقشه   -٣

واحد درسی) 
۴- طراحی معمارى داخلی (۵,١٧ 
دیپلم  اخذ  جهت  درسی)  واحد 
(معمارى - ساختمان) از دارندگان 
-دیپلم  ناقص  دیپلم  سيکل- 
قدیم - داوطلبان آزادثبت نام به 
دکترا  کوى  حاشيه  آورد  می  عمل 
داروخانه  مقابل  ادبيات  راه  سه 

گوهرشاد پالک ١٢۵ 
 ٠٩١٥١١٦١٨٢٧

٨٤٣٠٤٠٥
٩١٣٣٥٢٢٨/ ف

٩١٢٩٧٦٠١/ د

 خبر مهم 
مدیریت بهداشتی و

سالمت دندان (نرس دندانپزشکی)

امدادگر حوادث 
دستيار قفسه چين دارو

(دارویار تجربی سابق) 

با مدرک فنی و حرفه اى 
وارستگان

٥٠٩١١٦٠ 
وکيل آباد، نبش الدن ٣

د�پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٠٨٦٩٩/ ف

مهارت

د�پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

٩١٣٤٨٣١٦/ ف

گارد ا�ران
 آموزش حرفه اى 

سيستم هاى امنيتی بطور 
خصوصی ( دوربين مدار بسته  

اعالم حریق و سرقت  درب 
اتوماتيک ، آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى )به همراه کار عملی
 ٦٠٧٢٣٠٦

٩١٢٦١٤٩٩/ ل

�ليه بازماندگان از تحصيل 
آسان مهارت بگير�د

٠٩١٥٣١٧٦٢١٥ -٨٤١٨٣٨٣
٩١٢٩٩٨٢٣/ ق

 آموزشگاه مداح# 
الزهرا (س)

 خواهران                      برادران
تضمينی (براى تمام سنين)

٧٢٨١٠٢٧ 
٠٩١٥٩١٥٤٤٣٠
٠٩١٥٥٠٢٥٢١١

٩١٣٤٩٢١٦/ ب

گرفتن د�پلم
 �ا گرفتن سيIل 

در حداقل زمان حضورى
 و غير حضورى 

٠٩١٥٤٧١٨٦٥٤
٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦

٦٦١٧٩٥٠
٩١٣٣٤٨٧٩/ ق

 مجتمع آموزش# 

شهر�ار
 با ارائه مدرک بين المللی از 
سازمان فنی و حرفه اى ویژه 

برادران 
١- دوره تعميرات تلفن همراه 

( با مجوز دوره تخصصی اتحادیه) 
٢- دوره کارورPLC درجه 

یک و دو و نرم افزارهاى برق 
٣- سيستمهاى ایمنی و حفاظتی، 

دزدگير و دوربين مدار بسته 
۴- دوره هاى کامپيوتر

 ICDL مقدماتی و پيشرفته ) 
سخت افزار، رباتيک، برنامه نویسی 

اتوکد، فتوشاپ و غيره ) 
۵- دوره هاى کاربردى 
حسابدارى + نرم افزار 

۶- ارائه مهارتهاى منجربه دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصيل 

٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

خيابان مطهرى جنوبی نبش ١٣
٩١٢٩٩٥٨٤/ ط

مهارت
دیپلم در ۶ ماه

حضورى و غيرحضورى
٩١٣٤٣٣٧٠/ ف٢٢٢٠٩٣٣

مهارت
د�پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠
٩١٣٤٨٣٢١/ ف

د�پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

٩١٣٤٣٨٩٣/ ف

٩١٢٦٦٥٢٣/ ف

د�پلم سر�ع و آسان
عمران و معمارى ادامه تحصيل 

در دانشگاه بدون کنکور
٨٤٣٤٨٥٤-٨٤٣٢٧٨١

ارائه د�پلم ها< آسان
اخذ  جهت  رایگان  مشاوره  با  همراه 
مهارتی  و  عمومی  دروس  دیپلم، 
-برگزارى کالسها مطابق با وقت آزاد 
لوازم  تعمير   ، معمارى   ، عمران  شما، 

خانگی ،برق ساختمان ١ و ٢ ، کامپيوتر
برادران

٠٩١٥٨٢٣٢٤٧٠-٨٤١٨٠٦٦
٠٩١٥٩٧٩٠٠٧٢-٧٢٨٠٥٠٥

٩١٠٨١٠٧٨/ فخواهران

مهارت 
د�پلم

آسان و سریع
حضورى و غيرحضورى

٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

٩١٣٤٨٣٠٧/ ف

مجتمع ها< آموزش# 

ابتIار صنعت
چهل ستون و آپادانا

ارائه مهارت هاى

دیپلم 
شرایط ویژه 

برادران : بلوار معلم ، بين چهار راه 
دانش آموز و معلم ٢٨  پالک ٧٠۴

 ٠٩١٥٢٠٥٥١٠٩-٦٣٨٤٠٠٠
خواهران : امامت ٣٢ ، پالک ٨ 

٠٩١٥٣٠٩٥١٠٩-٦٣٨٤١٦١
٩١٢٦٠٦٤٧/ ل

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح#

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

٩١٣٣٨٦٠٩/ ف

 

مهارت ها< د�پلم �اردانش 
رشته ها< فرهنگ وارشاد

 کامپيوتر،صفحه آرایی
چاپ، طراحی بسته بندى

جهت مشاوره رایگان نام و 
نام خانوادگی خود را به 

٠٩٣٥٢٤٤٠٤٤٠
پيامک کنيد. 

مرکز خورشيد ٨٤٥٧٨٤٠

به تعداد< بازار�اب 
با پورسانت و حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٦٠١١٥٣٣-٦٠١١٥٦٦

٩١٣٥١٣٦٧/ ف

آ�ا از طرح ٦ ماهه ما با خبر�د ؟!
۶ ماه آموزش ببينيد

 حقوق دریافت کنيد 
کارورزى کنيد 

و در بهترین تيم هاى بازاریابی
مشغول به کار شوید 

٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥

٩١٣٥٣٩١٠/ پ٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

شر�ت پخش
 مواد غذا�#

به تعدادى بازاریاب خانم و 
آقا با مزایاى عالی نيازمند 

است ساعت تماس: ٩ تا ١٣
٧٢٦٠٦٤٦

مطهرى شمالی ٢۴ پالک ۴۶
 

٩١٣٥٢٩٦٩/ ف

به �d و�ز�تور باتجربه
عالی  پورسانت  با  بتن  امور  به  آشنا 
الی   ٨:٣٠ تماس  ساعت  نيازمندیم 

١٣٨٩٢٧١٦٠, ١٧ الی ٢٠
٩١٣٤٨٢٦٨/ ف

مشIالت خود را در 
بازار�اب#
 به ما بسپارید 

مرکز خرید و فروش خدمات 
بازاریابی حرفه اى 

٨٤٨٥٥٠٦
٩١٣٥٣٩٠٦/ پ٠٩١٥١٨٠٠٩٥٩

بازار�اب خانم پاره وقت
درآمد بيش از ۵٠٠,٠٠٠ تومان 

وکيل آباد ٩، ساختمان خاتم
٠٩٣٠١٥١٧٥٤٦

٩١٣٤٦٥٨٢/ د

بازار�اب تلفن#
خانم،در زمينه بيمه

 با تجربه در شيفت صبح 
با حقوق ثابت و پورسانت 
بلوار معلم، بين ٢١ و ٢٣ 

پالک ٢۵٧ واحد ٣
٦٠٥٨٧٤٣

٩١٣٤١٢٢١/ ل

به تعداد< بازار�اب حضور< 
و تلفن# نيازمند�م
ساعت تماس ١٣-٨

٨٩٣٤١٢٦
٩١٣٥١١٥١/ ف

بازار�اب فعال آقا و خانم 
جهت بازاریابی و فروش

و  مشهد  غذایی  محصوالت   
سراسر کشور با حقوق و مزایاى 
و   ١,۵٠٠,٠٠٠ باالى  عالی 
مسقف  خاور  و  وانت  همچنين 

جهت پخش

 تماس ٩ الی ١۵ 
٠٩١٥٦٥٥٣٠١٤
٠٩١١٦٥٨٧٥٠٠

٦٦٦٢٦٦١
٩١٣٥٣٧٤١/ م

شر�ت# معتبر 
نياز به مدیر فروش

 و بازاریاب تلفنی
 با حقوق ثابت و پورسانت

  Aسجاد آزادى ١٩ پالک ١٠
واحد ٨

 ساعت مراجعه : ١١ الی ١٣
٩١٣٥٢٩٨٧/ ف

آموزش تضمين# فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٩٥٣٠٨٨٦٠

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

شر�ت پخش 
مواد غذا�# سپهر

عالی  مزایاى  با  بازاریاب  تعدادى  به 
٠٩١٥٥٥٨٦٠٢٧نيازمند است

٩١٣٤٥٥٢٨/ م

به تعداد< آقا و خانم 
با روابط عموم# باال 

جهت فروش حضورى و تلفنی 
کاالى پزشکی با پورسانت 
عالی نيازمندیم. ملک آباد، 

خيابان گویا، گویاى ۶ پالک ۶۶
٠٩١٢٣١٤٤٤٦٨

٦٠٢٥٥٣١
٩١٣٤٩٦٠٥/ ف

پخش پا�ساب
بازاریاب حرفه اى تعدادمحدودى 

بامزایاى عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣-٦٠٥٦٧٤٣

٩١٣٢٩٨٣٠/ ل

استخدام١٥

١٤٩٠
سا�رآموزش ها

١٥٠١
بازار�ــاب

١٤١٢
آموزش موسيق#

١٤١٣
آموزش خياط#

٩١١٧٣٥٢٥/ ف

٩١٣٥٣٩٦٤/ ف

شرکت پخش پيشگام ليا
توزیع کننده محصوالت شوینده با برند تاژ

را  زیر  شرایط  واجد  افراد  خود  انسانی  نيروى  کادر  تکميل  جهت 
استخدام می نماید:

توضيحاتمدرک تحصيلیتعدادشغل
ترجيحا ليسانس دیپلم به باال۶ نفربازاریاب

و سابقه ٢ سال
کارشناس حسابدارىیک نفرکمک حسابدار

دیپلم٢ نفرموزع و کارگر انبار

افراد واجد شرایط می توانند تا تاریخ ٩١,١٠,٢۵ 
جهت تکميل فرم استخدام به آدرس بزرگراه ميثاق- ميثاق ٣٨

 داخل ٣٨,٣ مراجعه نمایيد.تلفن تماس: ٦٢٣٢٧٦٧

 

٩١٣٥٣٤٥٢/ م


