
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٤٧

٩١١٤٥١١١/ ف

آموزشگاه خياط� آنام
 کليه رشته هاى خياطی با تضمين   

بعد از چمران ٨ - حاشيه خيابان
  ٢٢٣٨٠٢٢-٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩

آموزش خياط� در منزل
گرالوین- متریک- بدون الگو

٠٩١٥٣٢٠٦٥٥٣
٩١٣٢٣١٥٨/ ق

آموزشگاه خياط� معراج 
آموزش ١٠٠% تضمينی،

 نازک دوزى، شب و عروسی
٨٩٣٦٣٣٦

٩١٣٢٨٩٢٩/ ف

ارائه د7پلم 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

 مجتمع آموزش� 

شهر7ار
 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

آموزش 
!مq پرستار#
 توسط سازمان نظام 

پرستارى مشهد
با مجوز شوراى عالی 
اشتغال و دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد به 
فراگيران پس از پایان 
دوره تئورى و کارآموزى 
گواهی نامه معتبر اعطاء 

می شود.

تلفن: ٨٥٢٥٩٩٩
٨٥٢٥٩٠٠

٩١٣٣٧٠٤٨/ ف

گارد ا7ران
 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

فراخوان 
متقاضيان د7پلم

 (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

٩١٣٣٨٦٠٩/ ف

 

مهارت ها# د7پلم !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

آموزشگاه علم� آزاد دخترانه 

برگز7دگان 
کليه دروس ابتدایی
تا دانشگاه با مشاوره

امامت ۴۵
٦٠٧٦٢١٥

٩١٣٤٠٧٨٣/ م

تحول� نو7ن 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

د7پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٠٨٦٩٩/ ف

متقاضيان د7پلم 
تماس با

٨٤٤٣٣١٠
یا ارسال پيامک دیپلم به 

٠٩١٥٧٣٣٨٥٨٩
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

 مشاوره رایگان
٩١٢٩١٧٧٥/ ف

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٠٨٧٠٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

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

٩١٣٠٧٧١٧/ ل

آموزش مداح�

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

٩١٢٦٦٥٢٣/ ف

د7پلم سر7ع و آسان
عمران و معمارى ادامه تحصيل 

در دانشگاه بدون کنکور
٨٤٣٤٨٥٤-٨٤٣٢٧٨١

GPS+نقشه بردار#+عمران 
 با دوربين توتال + نرم افزار

٧٦٣٩٨٨٩
٩١٣١٤٤٤٣/ م٠٩١٥٥٠٠٨٥٤٧ 

فرصت طال�7 
ویژه ى کليه افراد فاقد 
دیپلم رسمی آموزش و 

پرورش همراه با مشاوره 
رایگان 

 ٨٤٥٢٦٠٣
٠٩١٥٧٢٢١٤٢٤

٩١٣٣٢٣٣٥/ ف

 اد7سون

 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 

!ليه بازماندگان از تحصيل 
آسان مهارت بگير7د

٠٩١٥٣١٧٦٢١٥ -٨٤١٨٣٨٣
٩١٢٩٩٨٢٣/ ق

مجتمع ها# آموزش� 

ابتVار 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

آموزش را7گان
تابلو فرش 

خرید کارها- مدرک -بيمه
فرش سيرمان ٦٠١٣٩٤٧

٩١٣٤٢١٢٥/ د

گرفتن د7پلم
 7ا گرفتن سيVل 

در حداقل زمان حضورى
 و غير حضورى 

٠٩١٥٤٧١٨٦٥٤
٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦

٦٦١٧٩٥٠
٩١٣٣٤٨٧٩/ ق

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

در استخر خوب شهر
٩١٣١٠١٩٨/ ف٠٩١٥٣٢١٢٥٤٠

آموزش برق ساختمان
دوربين و دزدگير با تضمين کار با 

قيمت ویژه 
٠٩٣٧٦٨٠٥٤٠٥

٩١٣٤٢٠٧٨/ ف

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

٩١٣٢٨٣٥٦/ پ

تحول� نو7ن 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

به بازار7اب تلفن� خانم 
نيازمندیم  پورسانت  و  حقوق  با 
مراجعه حضورى ١۴-٩ بين معلم 

 ٣۶ و چهارراه دانشجو پالک ٩٨٢
٩١٣٤٢٥٦٧/ ف

پرشين گاز  
 به چند بازاریاب مجرب و حرفه اى 

نيازمندیم ٠٩١٥٩١٧١٧٠٨
٦٠٣٣٠٨٠-٠٩١٥٦٥٠٠١٢٦

٩١٣٤٢٥٢١/ ب

٩١٣٣٧٩٧٦/ ف

شر!ت مزمز 
به تعداد# بازار7اب 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 

 

گروه معمار# بلوط
به تعدادى خانم و آقا 

جهت بازاریابی با حقوق 
و پورسانت نيازمندیم.

احمدآباد رضا ٢٣ و ٢۵ 
پالک ٢٢۴ واحد ٣

٠٩١٥٦٩٠٦٠١٧
٨٤٦٤٣٠٢

٩١٣٤٢٢٨٧/ ف

استخدام 
به نماینده علمی  جهت 

معرفی محصول و ویزیت 
پزشکان متخصص پوست 

و مو با حداقل دوسال 
سابقه کار نيازمندیم. 

تلفن :
٢-٨٨٦٥٠٧٦١-٠٢١

فاکس : ٠٢١٨٨٧٩٣٥٧١ 

Email:Japasco@yahoo.com

٩١٣٣٥٩٩٨/ ش

بازار7اب حضور# و تلفن� 
با روابط عمومی باال جهت شرکت 

تبليغاتی نيازمندیم 
٩١٣٤٠٥١٢/ ف٨٤٢٨٤٧٤

مبتVر طرح ها# نو7ن آموزش 
بازاریابی و تبليغات

٠٩١٥١٨٠٠٩٥٩
٩١٢٨٥٧١١/ پ٨٣٨٠٠٣٦

به تعداد# بازار7اب
با تجربه حضورى خانم نيازمندیم 
آرایشی   ٣۵ ابوطالب  نبش 

٠٩١٥٦١٨٨٥٢٥احسان
٩١٣٤١٦٨٨/ ف

بازار7اب مجرب 
هتل  الکترونيکی  تابلوهاى  زمينه  در 
و دفاتر مسافرتی ۵٠٠ حقوق ثابت + 

٧٢٤٦١٥٠پورسانت از فروش 
٩١٣٤٠٩١٩/ پ

بازرگان� آر7ا 
جهت پخش برند هاى معتبر مواد 

غذایی به تعداد ١٠ ویزیتور 
با حقوق ثابت و پورسانت عالی 

نيازمند است 

 ٧٦٧٤٢٩٧
٠٩٣٩٩٥٠١٢٢٢

٩١٣٣٨٦٨٩/ ف

q7 شر!ت
 مواد غذا�7 

با برندى معتبر و کامال 
آشنا به تعداد محدودى 
بازاریاب (ترجيحا خانم) 

طی ۴٨ ساعت آینده جهت 
گسترش کادر فروش خود 

نيازمند می باشد 
تلفن :

٠٩٣٦٤١٥٦٤٩٧ 
٩١٣٤٢٧١٢/ ف

 به تعداد# خانم
 با روابط عموم� خوب 

 جهت فروش تلفنی سيم کارت
 اعتبارى بادرآمد عالی نيازمندیم 
آدرس : عبدالمطلب ۴۵ قائم ١٣ 

رستگار مقدم ۵ پالک ۴٨
٧٥٣٩٨٨٧ 

٠٩١٥٢٠٣٧٧٩٣
٩١٣٤٠٦٥٩/ م

q7 دفتر ساختمان� 
نيازمند  آقا  بازاریاب  نفر   ۵ به 
حقوق  عالی+  پورسانت  است 

٠٩١٥٥١٥٩٦٠٩ثابت 
٩١٣٤٢٦٢٤/ ف

دفتر پخش آبميوه تVدانه
 (نما7ندگ� شمال شرق !شور) 
جهت تکميل کادر فروش خود 
افراد  به  در سطح شهر مشهد 

ذیل نيازمند است: 
آقا  باتجربه  بازاریاب   -١

 ٣نفر 
خانم   حضورى  بازاریاب   -٢

۵نفر 
حقوق ٨٠٠ هزار تومان+ 

پورسانت+ بيمه 
٠٩١٩٥٠٨٦٧٢٣
٠٩٣٩٩٥٠٩٥٢٤

٩١٣٤١٥٨٩/ ف

به تعداد# نيرو 
جهت بازاریابی حضورى نيازمندیم

 حقوق هفتگی+ پاداش 
٠٩٣٨٥٩٧٢١٢٤

٩١٣٣٧٠٩١/ ف

شر!ت سان استار 
و ران�

خود  فروش  کادر  تکميل  جهت 
با  خانم  و  آقا  ویزیتور  تعدادى  به 
شرایط حقوق ثابت+ پورسانت از 
بيمه  و  فروش  جوایز   + فروش 

نيازمند است 

٠٩٣٣٥٩٠١٥٢٥
٩١٣٣٧٥٣٣/ ف

استخدام خانم و آقا
پاره وقت ۴٠٠ثابت با ٢درصد  

پيروزى ٢٣
٠٩١٥٥١٤٩٧١٦-٨٧٨٠٦٤٢

٩١٣٤٢٢٣٢/ ر

به تعداد ز7اد# بازار7اب 
UPVC درب و پنجره

نيازمندیم 
٩١٣٤١٩٨٣/ ف٠٩١٥٩١٥١١٤٢

بازار7اب
یک شرکت معتبر مواد 

دندانپزشکی براى تکميل 
کادر فروش خود به تعدادى 

بازاریاب با تجربه خانم با 
روابط عمومی باال به صورت 
نيمه وقت از ساعت ۴ الی 
٩ شب نيازمندیم خيابان 
گلستان شرقی ساختمان 
پزشکان آپادانا طبقه ١-

٠٩١٥١٠٧٨٤٠٠
٩١٣٤٠٦٩٥/ ف

به ١٢ نفر بازار7اب حرفه ا#
جهت اخذ قرارداد سالنامه 

اختصاصی با درآمد استثنایی
٠٩١٥٨٠٠٠٩٥٧

٩١٣٣٧٩٠٦/ ف

q7 شر!ت معتبر  
با  اى  حرفه  بازاریاب  تعدادى  به   
سابقه کار حداقل ٢ سال نيازمند 

٠٩١٥٧٦٤٥٨٢٢ است 
٩١٣٤٢٧٥٦/ ب

شر!ت خليج فارس
بازاریاب با حقوق ثابت ۴٠٠ 

تومان+پورسانت+بيمه نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٣٠٠٢٥-٢٢٣٨٦٠٠

٩١٣٤١٦٣٣/ ل

به تعداد# خانم 
جهت بازاریابی حضورى با حقوق ثابت 
 ۴٨ شاهد  نيازمندیم  پورسانت  و 

٦٢٣١٣٠١ورودى ١ واحد ٣ 
٩١٣٣٤٩٩٥/ ف

استخدام بازار7اب-جهت فروش 
حقوق  حداقل  با  غذایی  محصوالت 
بلوار  ١,۵٠٠هزارتومان  ماهيانه 

٨و ٦٦٧١٣٩٧طوس 
٩١٣٣٦٩٣٢/ ف

به ٢ نفر و7ز7تور
جهت پخش مواد غذایی و 

شوینده نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٠١٦١٨

٩١٣٣٩٣٦٥/ ف

شر!ت پارس آوا
به تعدادى بازاریاب تلفنی و حضورى 
با حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم.

٠٩١٥٥١٦٣٣٠٣
٩١٣٢٨٦٠٥/ ف

به q7 بازار7اب تلفن�
 با سابقه جهت کار در یک نشریه 

معتبر کشورى نيازمندیم 
٨٧٩١٩٤٨-٠٩١٥٣٠٥٩٠٨٦

٩١٣٤٠٦٧٢/ د

جهت شر!ت بازرگان� 
بازاریاب مجرب

 با روابط عمومی باال 
٦٦٧٥٦٦١

٩١٣٣٦٩١٣/ ف

 دو نفر بازار7اب تلفن� خانم
با حقوق ثابت و پورسانت نيازمندیم.

ساعت تماس:  ٩ الی ١۶
بازرگانی کيان گستر ٨٤٩٠٥١٥

٩١٣٣٥٨٢٥/ د

q7 شر!ت معتبر
در زمينه IT جهت تکميل 

کادر بازرگانی خود به 
تعدادى افراد مجرب در 
این زمينه نيازمند است 

٠٩٣٩٥٠١٥٨٢٨
٩١٣٤٠٢٢٤/ ف

بازار7اب خانم پاره وقت
در آمد بيش از پانصد هزار + 

جوایز فروش قره نی ٧ پالک ١,٣
٠٩٣٠١٥١٧٥٤٦

٩١٣٣٩٠٨٦/ د

نما7ندگ� انحصار# 
آرا7ش� و بهداشت� برندها# 

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

lusin آلمان جذب همکار 
بازاریاب به همراه آموزش

 می نماید
١٢-٣٦٩٠٨١٠

٩١٣٤٢٣٨١/ ف

به تعداد# بازار7اب
باتجربه جهت بازاریابی در 

سوپر مارکت هاى سطح 
شهر مشهد و شهرستان ها 

با حقوق و مزایاى عالی 
نيازمندیم

 ٧٦٢٦٨٣٢
٠٩١٥٥١٧١٠٧٨

٩١٣٤٢١٨٣/ ف

٩١٣٤١٣٢٢/ ب

بازار7اب تلفن� خانم
حقوق ثابت+ پورسانت
 بلوار دستغيب   ٧٦٣٠٣٧٤

بازار7اب� متفاوت 
شر!ت ا7رسا

نمایندگی استان خراسان 
تعدادى بازاریاب حرفه اى با 
حقوق ثابت و پورسانت عالی 

استخدام می نماید
٨٧٩٣١٩٧

٠٩٣٧٢٩٨٣٩١٥
٩١٣٤٢٤١٠/ ف

بازار7اب حرفه ا# خانم
غذایی  مواد  بازاریابی  جهت 
نيازمندیم بازار مواد غذایی سپاد 

٠٩١٣٣١٩١٣٤٤غرفه ۴٢-
٩١٣٤٠٨٣٠/ ف

q7 شر!ت 
معتبر ساختمان�
جهت تکميل کادر بازرگانی خود 
به یک بازاریاب آقا با تحصيالت 

مرتبط باحقوق ثابت+ بيمه+ 
پورسانت نيازمند است.

٨-٨٤٦٥١٧٧
٩١٣٤٠٥٧٠/ م

q7 شر!ت معتبر 
جهت تکميل کادر فروش 

خود به تعداد محدودى 
نيروى فروش

 نيازمند است 

١٨ و ٨٤٦٨٣١٧
٩١٣٤١٨٣٨/ ف

 q7 شر!ت معتبر 
 جهت بازاریابی درمکانهاى 

سرپوشيده مجتمع هاى عظيم 
مشهد و نمایشگاه بين المللی 
به چند بازاریاب حرفه اى و 

نيمه حرفه اى با روابط عمومی 
باال نيازمند است . حقوق ثابت
 + پورسانت باال + کارآسان +

 زمان کارى در اختيار و کم 
دفترمرکزى : فلسطين ١٨ ، 

پالک ۶۶ طبقه همکف 
 (١٠خط ) ٧٦٣٦٣٦٦

٩١٣٤٢٨٠١/ م

q7 شر!ت معتبر 
خدمات آموزش� 

به تعدادى بازاریاب خانم
ترجيحا کارشناس 

مدیریت بازرگانی نيازمند است. 
متقاضيان جهت ثبت نام به سایت

 www.noafarin-kh.com 
(دعوت به همکارى) مراجعه نمایند. 

 

٩١٣٣٩٩٩٦/ م

به ٨ نفر بازار7اب حرفه ا# 
جهت پروژه سالنامه تخصصی 

نيازمندیم درآمد عالی+ پاداش
٠٩١٥٨٠٠٠٤٧٤

٩١٣٤١٩٤٥/ ف

تعداد# بازار7اب تلفن�
 نيازمندیم حقوق ثابت + 

پورسانت راهنمایی ٧
٠٩١٥٥١٧٧٠٢٧-٨٤٧٠٢٣٣

٩١٣٤٢٤٨٣/ خ

استخدام١٥ ١٤٩٠
سا7رآموزش ها

١٥٠١
بازار7ــاب


