
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٤٦

٩١٣١٨٩٦١/ ب

Kآموزشگاه فن' حرفه ا 
 ماهان ( سجاد ) 

 دارنده لوح تقدیر از 
رئيس مرکز ملی رقابت 

درآمد  منبع  دنبال  اگر 
ارائه  براى  اگر  هستيد 
گواهينامه جهت اخذ دیپلم 
درسی خود فکرى نکرده اید

تمامی  تا  شوید  همراه  ما  با 
از  را  زیبایی  هاى  آموزش 
پایه تا فوق تخصصی همراه 

با آخرین متد روز همراه با 
٨ مدرک بين المللی از 
سازمان فنی حرفه اى 

آموزش ببينيد
 مژده به سالن داران و 

هنرجویان عزیز دوره هاى 
این آموزشگاه همراه 

با نمونه کار و پرداخت 
شهریه به صورت نقد و 

اقساط می باشد . 
( براى ممتاز شدن با ما 

تماس بگيرید ) 
آدرس : بلوار سجاد 

بزرگمهر جنوبی ١۴ - پالک ٩ 
٠٩١٥٥١٨٨٤٨٠

٧٦٨٢١٧٣

٩١٢٥١٩٠٨/ م

آموزش فنون
 آرا�شگرK مردانه 

خسرو
مجرى آموزش سبک جدیدداراى مجوز 
و  حرفه اى   و  فنی  ازسازمان  رسمی 
ارائه دو گواهی نامه مهارت بين المللی 
٠٩١٥١٠٠١١٥٧-٧٢٩١٣١٣

 آموزشگاه گلها 
 با ٨ مدرک بين المللی

 از سازمان فنی و حرفه اى در 
بعدازظهر و  دوشيفت صبح 

 هنرجو می پذیرد .
٠٩١٥٣٢٥٩٣٧٣ 

٧٦٥٥٢٩٩
٩١٢٨٩٨٣٩/ ب

٩١١٣٢٦٤٣/ ب

آموزشگاه تخصصي
 ز�بنده

٨مدرك فني و حرفه اي قابل ترجمه 
تا عالي به صورت فشرده  پایه  از 
مي كند. نام  ثبت  دونوبت  در 

احمدآباد، ابوذرغفارى 
٨٤٥٤٠٤٩

مدل رایگان پذیرفته مي شود

٩١٢٥٦٤٩٧/ ب

آموزشگاه 

صورتگر
 براى ممتازشدن با ما تماس بگيرید
از  ما  هاى  دوره  در  نام  باثبت 
برخوردار  رایگان  آموزشهاى 
شوید. با ارائه ٨ مدرک از سازمان 
با  مطابق  کشور  حرفه اى  و  فنی 
مدل هاى  و  جهانی  استانداردهاى 
اقساط شهریه   ٢٠١٢ روز 

چهارراه آزادشهر
٦٠٥٠٠٦٩ 

٠٩١٥٣١٨٧٥٤٠

آموزشگاه ز�با�' افروزنيا 
 اگر به دنبال مربيان ممتاز 

هستيد و می خواهيد یک هنرمند 
حرفه اى شوید 

آموزش از پایه تا فوق تخصصی
تضمينی با ارائه ٨ مدرک بين المللی

 نقد و اقساط - مدل رایگان
چهارراه راه آهن

٧٣١٠٥١٥-٠٩٣٥٨٠٣٩٤٤٨ 
٩١٣٣٤٤٩٩/ م

بسته آموزش' Mامل 
کارشناسی ارشد تغذیه و

 فيزیولوژى پزشکی قيمت توافقی 
٠٩١٥٧٩٩٨٠٢١

٩١٣٤١٦٥٢/ ف

هنر در خانه 
آموزش تخصصی با مدرک 

بين المللی نقاشی، خوشنویسی، 
سفره عقد، سفره آرایی، آشپزى، 

شيرینی پزى، خياطی، گلسازى، 
گلدوزى، بافتنی، مجتمع یوکابد، 

ميدان ضد 
 ٨٥٥٣١٥٤

٠٩١٥٣١٢٠٤٣٨
٩١١٤٧٩٤١/ ف

تدر�س خصوص' عLاس'
در محيط آتليه توسط خانم عروس، 

٠٩١٥٣٠٨٦٠٦٣اسپرت
٩١٣٤٤٩٢٣/ ر

باز�گرK سينما
آموزشگاه سينمایی

موج نو
عکاسی، تصویربردارى

ميکس و مونتاژ، فيلمسازى
٨٤٠٥٥٨٠

جهت کسب اطالعات بيشتر یک پيامک 
خالی به شماره ٠٩٣٩٨٧٤٧١٧٦ 

ارسال نمایيد.
 

٩١٣٢٨٤٦٤/ م

آموزشگاه تخصص' 
نقاش' نعيم' ثان' 
در تمام گرایش با مجوز 

رسمی  از ارشاد(بانوان) 
بين معلم ١۶ و ١٨ 

٦٠٦٥٢٤٧
٠٩١٥٥٠١٠٥٦٦
با تعيين وقت قبلی 

٩١٣٢٦٧٢١/ ف

٩١٣٣٨٨٣٠/ ق

آموزشگاه ناز گل 
آموزش تخصصی

 سفره عقد، ميوه آرایی 
شمع سازى، تاج، تور 

گل سر، گل لباس 
٧٦٥٠٤٠٩
 ٧٦٨٧٥٤٧

٠٩١٥٣١٨١٣٣٠

٩١٣٣٥١٨٤/ ل

آموزشگاه 
هخامنش 

عکاسی، تصویربردارى و 
نورپردازى جهت دریافت مجوز 

آتليه ميکس و مونتاژ
 فتوشاپ تخصصی عکاسی

٨٤٠١٩٥٤

 

 

 

٩١٣٠٨٧٨٤/ ت

  Kآموزش آشپز
از طریق تلفن گویا رژیم 
الغرى،ترک سيگار،نکات 

خانه دارى و مسابقه تلفنی 
تماس از تلفن ثابت

 بدون کد
٩٠٩٩٠٧٠٢١٨ 

آموزش و پخت حلواK مجلس' 
و تزئينات خرما

 اسالیس حلوا در یک جلسه 
 ٠٩١٥٨٧٥٠٢٨٨

٩١٣٤٣٢٦٨/ ف

تهيه آلبوم و تk آهنگ
کليپ - تست خوانندگی 

٠٩١٥٢٠٢٩٧٥٤
٠٩٣٥٣٤٧٤٧١٠

٩١٣٤٠٧٤٣/ پ

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 گيتار تمام سبk ها
 مبتدى تا حرفه اى، همراه با 
تئورى موسيقی و ریتم خوانی

٩١٣٤٥٦٣٦/ ل ٠٩١٥٤٧٧٠٧٨٠

آموزش خصوص' گيتار 
و سلفژ در منزل خودتان

٠٩٣٦٦٥٠٧٦٩٤
٩١٣٣٩٦٥٤/ ط

آموزشگاه 
موسيق' عارف
آموزش کليه سازهاى 

جهانی و ایرانی
٨٤٠٦٨٤٨

 ٨٤٣٣٢٢٩ 
٠٩١٥٣٠٧٥٤٣٠

٩١٠٤٨٥٦٢/ ف

 Kاستود�و ضبط صدا
جلوه هاK صدرا  

 ٩١,١٠,٣٠ تا  نام  ثبت  صدا  تست 
آموزش گيتار ٠٩٣٥٧٣٧٤٩٣٠

٩١٣٤٢٥٥٤/ ف

آموزش دف 
بصورت علمی و آکادميک

 با شيوه جدید در آموزش 
خصوصی و گروهی

 از مبتدى تا عالی 
رجبی  ٠٩١٥٦٤٤٥٩٤٧

٩١٢٦٠٤٠٢/ ف

٩١٢٢٠٠٧٩/ ف

پيانو - Mيبورد 
آموزش - خرید وفروش

نورى ٠٩٣٥٨٩٢٨٦٨٩

آموزش گيتار و آواز
١٠٠% تضمينی

شعبان زاده٠٩١٥٣٠٨٦٢٠٨
٩١٣١٣٨١١/ ل

٩١٢٨٢٦٦٤/ ل

و�ولون
تدریس علمي و آكادميك

 سپهرام غفوریان صحرایي
٠٩١٥٥١٧٥٤٦٠

 آموزشگاه موسيق' نLيسا
 با مجوز ارشاد اسالمی آموزش کليه 

سازهاى موسيقی از ۴سال به باال
 ٦٠٥١٣٨٢-٠٩١٥٥٠٠٠٩٩٧

٩١٢٢٧٩٧٤/ م

آموزش خصوص' گيتار 
( در تمام نقاط شهر )

 از ما مشاوره بخواهيد
کاوه    ٠٩٣٨٥٦٥٦٨٧٥

٩١٣١٤٩٥١/ ل

٩١١٤٥١١١/ ف

آموزشگاه خياط' آنام
 کليه رشته هاى خياطی با تضمين   

بعد از چمران ٨ - حاشيه خيابان
  ٢٢٣٨٠٢٢-٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩

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

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

آموزش ١٠٠ مدل لباس (Mش')
در ٢٠٠ساعت، ١۵٠ هزار تومان 

 ٨٥١٢٧٨٢
٠٩١٥٦٩١٠٠٢٩

٩١٢٩٩٨٤٠/ ق

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

٨٨٣٦١٧٤  
٩١٣٤١٢٧٦/ ق

آموزشگاه خياط' و 
صنا�ع دست' آگاه

آموزش تخصصی کليه رشته هاى 
خياطی ١٠٠ %تضمينی ثبت نام 

آغاز شد
٨٤٥٩٦٢٩
٨٤١٨٤١٩

٠٩١٥٤٤٤٤٥٠١
٩١٣٣٤٨٤٥/ ق

گرفتن د�پلم
 �ا گرفتن سيLل 

در حداقل زمان حضورى
 و غير حضورى 

٠٩١٥٤٧١٨٦٥٤
٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦

٦٦١٧٩٥٠
٩١٣٣٤٨٧٩/ ق

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

٩١٣٠٧٧١٧/ ل

آموزش مداح'

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

٩١٢٦٦٤٣٢/ م

تعميرMار تلفن همراه
و�ژه اشتغال خواهران
 ثبت نام محدود با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠
آموزش را�گان

تابلو فرش 
خرید کارها- مدرک -بيمه

فرش سيرمان ٦٠١٣٩٤٧
٩١٣٤٢١٢٥/ د

GPS+نقشه بردارK+عمران 
 با دوربين توتال + نرم افزار

٧٦٣٩٨٨٩
٩١٣١٤٤٤٣/ م٠٩١٥٥٠٠٨٥٤٧ 

د�پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٠٨٦٩٩/ ف

ارائه د�پلم هاK 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

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

مهارت هاK د�پلم 
سر�ع و آسان و ارزان 

حضورى و غيرحضورى 
همراه با مشاوره
 دروس عمومی 
٣٦٥٦٨٣٣
٥٠١٦٢١٨

٩١٣٤٤٢٦٧/ ف

مجتمع هاK آموزش' 

ابتLار 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

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

 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

د�پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

٩١٣٤٣٨٩٣/ ف

 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 

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٠٨٧٠٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

آموزش تخصص' شنا 
ویژه بانوان، روزهاى زوج ٢ تا ۴ 

در استخر خوب شهر
٩١٣١٠١٩٨/ ف٠٩١٥٣٢١٢٥٤٠

فرصت طال�' 
ویژه ى کليه افراد فاقد 
دیپلم رسمی آموزش و 

پرورش همراه با مشاوره 
رایگان 

 ٨٤٥٢٦٠٣
٠٩١٥٧٢٢١٤٢٤

٩١٣٣٢٣٣٥/ ف

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح'

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

Mليه بازماندگان از تحصيل 
آسان مهارت بگير�د

٠٩١٥٣١٧٦٢١٥ -٨٤١٨٣٨٣
٩١٢٩٩٨٢٣/ ق

٩١٣٣٨٦٠٩/ ف

 

مهارت هاK د�پلم Mاردانش 
رشته هاK 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

مهارت
دیپلم در ۶ ماه

حضورى و غيرحضورى
٩١٣٤٣٣٧٠/ ف٢٢٢٠٩٣٣

آموزش برق ساختمان
دوربين و دزدگير با تضمين کار با 

قيمت ویژه 
٠٩٣٧٦٨٠٥٤٠٥

٩١٣٤٢٠٧٨/ ف

٩١٢٦٦٥٢٣/ ف

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

در دانشگاه بدون کنکور
٨٤٣٤٨٥٤-٨٤٣٢٧٨١

مجتمع آموزش' مهرافروز 
داراى مجوز از سازمان فنی حرفه اى 
تحصيلی  ترک  و  ناقص  مجدد،  دیپلم 
شاغلين، دانش آموزان و بانوان خانه دار
ترم یک  در  درسی  واحد   ٢۴ ارائه 

خانواده  ریزى  برنامه  و  مدیریت 
آزادشهر، بين امامت ٣٢ و ٣۴ جنب 
+٢ طبقه   ٣٨٨ پالک  هوایی  پل 

٠٩١٥٥٥٩١٥٨٤
٩١٣٣٩١٣٦/ ف٦٠٤٦١١٣

آموزش تضمين' فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٩٥٣٠٨٨٦٠

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

 Kنما�ندگ' انحصار
آرا�ش' و بهداشت'  Kبرندها

wella-kadus-kamand-
maya-max moore-pano-

lusin آلمان جذب همکار 
بازاریاب به همراه آموزش

 می نماید
١٢-٣٦٩٠٨١٠

٩١٣٤٢٣٨١/ ف

٩١٣٣٧٩٧٦/ ف

شرMت مزمز 
به تعدادK بازار�اب مجرب

با  فروش  واحد  جهت  آقا  و  خانم 
مزایاى  و  پورسانت  ثابت  حقوق 
متقاضيان  است  نيازمند  عالی 
 ١٣ الی   ٨ ساعت  از  توانند  می 
بين  فلسطين  خيابان  آدرس  به 
 ۴ و ۶ پالک ١٨ طبقه اول واحد ٢ 

مراجعه نمایند 

 

استخدام
Kبازار�اب حرفه ا 

حقوق ثابت + 
پورسانت + بيمه + 
جوایز ویژه فروش
یک شرکت معتبر 
پخش محصوالت 

سلولزى و آرایشی 
بهداشتی جهت 

تکميل کادر فروش 
خود در داروخانه ها 

و سوپرمارکت ها 
به تعداد محدودى 
بازاریاب نيازمند 

است.
٢٠-٦٥١٣٨١٩

٦٥١٣٦٠٣
آدرس: بزرگراه 

آسيایی آزادى ١٣١ 
(دیزى سنگی) سمت 

چپ کوچه ششم، سمت 
راست، سوله دوم

متقاضيان جهت تکميل 
فرم و مصاحبه حضورا 

مراجعه فرمایند.

 

٩١٣٤٤٢٥٩/ ف

سازمان فروش 
خد�وپور

به تعدادى بازاریاب 
حرفه اى خانم و آقا 

حضورى و تلفنی 
بادرآمد باالى ۶٠٠ 

هزارتومان نيازمندیم

 ٠٩١٥٦٩٤٨٢٤٢
مداح ٠٩١٥٤٢٠١٩٤٠

٩١٣٤٥٧٣٩/ ف

استخدام١٥ ١٤٠٨
وسا�ل Mمk آموزش'

١٤١٠
هنرهاK آموزش'

١٤٩٠
سا�رآموزش ها

١٥٠١
بازار�ــاب

١٤١١
Kو شير�ن' پز Kآموزش آشپز

١٤١٢
آموزش موسيق'

١٤١٣
آموزش خياط'


