
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٤٧

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

٩١٣٣٥١٨٦/ ل

آ#ادم� موسيق� هخامنش
کليه سازهاى ایرانی و کالسيک 
آواز با گواهينامه فنی حرفه اى

٠٩٣٥٨٧٦١٥٤٧-٨٤٠١٩٥٤

آموزشگاه خياط� نگار
ن و صالحه
آموزش تضمينی کليه رشته هاى خياطی 
با ارائه دیپلم بين المللی، بلوار پيروزى
٠٩٣٥٢١٦١٦٤٨-٨٦٤٧٤٦٠

٩١٣١٢٨٢٧/ ق

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

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

 � 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

٩١٣٤٦٤٨٧/ ف

آموزشگاه خياط� معراج 
آموزش ١٠٠% تضمينی،

 نازک دوزى، شب و عروسی
٨٩٣٦٣٣٦

آموزشگاه خياط� الي?ا
ثبت نام نازک دوز، شب و عروس 
پارچه کشی -صبح و عصر- پيروزى 

٨٨٣٦١٧٤  
٩١٣٤١٢٧٦/ ق

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

 ٨٥١٢٧٨٢
٠٩١٥٦٩١٠٠٢٩

٩١٢٩٩٨٤٠/ ق

٩١١٤٥١١١/ ف

آموزشگاه خياط� آنام
 کليه رشته هاى خياطی با تضمين   

بعد از چمران ٨ - حاشيه خيابان
  ٢٢٣٨٠٢٢-٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩

آموزشگاه خياط� و 
صنا
ع دست� آگاه

آموزش تخصصی کليه رشته هاى 
خياطی ١٠٠ %تضمينی ثبت نام 

آغاز شد
٨٤٥٩٦٢٩
٨٤١٨٤١٩

٠٩١٥٤٤٤٤٥٠١
٩١٣٣٤٨٤٥/ ق

مهارت

د
پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

٩١٣٤٨٣١٦/ ف

#ليه بازماندگان از تحصيل 
آسان مهارت بگير
د

٠٩١٥٣١٧٦٢١٥ -٨٤١٨٣٨٣
٩١٢٩٩٨٢٣/ ق

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

GIS+>نقشه بردار+GPS
امالh و اراض�+ آموزش 

با دوربين توتال حرفه اى
٩١٣١٤٤٤٣/ م٧٦٣٩٨٨٩

 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 

گرفتن د
پلم

ا گرفتن سي?ل  

در حداقل زمان حضورى
 و غير حضورى 

٠٩١٥٤٧١٨٦٥٤
٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦

٦٦١٧٩٥٠
٩١٣٣٤٨٧٩/ ق

 �مجتمع ها< آموزش

ابت?ار 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

 � آموزشگاه مداح
الزهرا (س)

 خواهران                      برادران
تضمينی (براى تمام سنين)

٧٢٨١٠٢٧ 
٠٩١٥٩١٥٤٤٣٠
٠٩١٥٥٠٢٥٢١١

٩١٣٤٩٢١٦/ ب

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

�آموزش مداح

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

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

مهارت ها< د
پلم 
سر
ع و آسان و ارزان 

حضورى و غيرحضورى 
همراه با مشاوره
 دروس عمومی 
٣٦٥٦٨٣٣
٥٠١٦٢١٨

٩١٣٤٤٢٦٧/ ف

مهارت
د
پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠
٩١٣٤٨٣٢١/ ف

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٠٨٧٠٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

مهارت
دیپلم در ۶ ماه

حضورى و غيرحضورى
٩١٣٤٣٣٧٠/ ف٢٢٢٠٩٣٣

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

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

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

د
پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٠٨٦٩٩/ ف

آسانسور 
دوربين مداربسته
جک برقی،دزدگير و.....

کارآموزى رایگان با اعطاى 
مدرک معتبر و خوابگاه 

رایگان 
٦-٦٦٥٩٥٠٩٥-٠٢١

٩١٣٤٨٣٩١/ ت

مهارت 
د
پلم

آسان و سریع
حضورى و غيرحضورى

٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

٩١٣٤٨٣٠٧/ ف

 � 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

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

د
پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

٩١٣٤٣٨٩٣/ ف

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

متقاضيان د
پلم 
تماس با

٨٤٤٣٣١٠
یا ارسال پيامک دیپلم به 

٠٩١٥٧٣٣٨٥٨٩
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

 مشاوره رایگان
٩١٢٩١٧٧٥/ ف

٩١٢٦٦٥٢٣/ ف

د
پلم سر
ع و آسان
عمران و معمارى ادامه تحصيل 

در دانشگاه بدون کنکور
٨٤٣٤٨٥٤-٨٤٣٢٧٨١

شر#ت مشهد فا
ل
به یک بازاریاب حرفه اى با حقوق 

ثابت ١,٢٠٠م نيازمند است
٨٩٠٦٠٤١

٩١٣٥١١٨٧/ ف

تعداد< و
ز
تور جهت فروش 
پنير ميامی با حقوق ثابت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٢٦٣٢٣

٩١٣٥١١٦٩/ ف

استخدام بازار
اب
تلفنی و حضورى با حقوق ثابت و 

پورسانت-استخدام منشی
٣ و ٨٥٥٥٠٥٢

٩١٣٥١٢٢٩/ ف

به تعداد< 
فروشنده و بازار
اب
آشنا یا عالقه مند به فروش 

دوربين هاى مداربسته- 
دزدگير اماکن کرکره و درب 

اتومات، اعالم حریق با حداقل 
مدرک فوق دیپلم و  حداقل 

٣سال سابقه فروشندگی 
نيازمندیم

شرکت شباهنگ الکترونيک
٨٥٢٠٢٥٧

٩١٣٤٧٦٦٧/ ف

شر#ت نگين ُدر 
�شيشه چ
به تعدادى بازاریاب 
حرفه اى با پورسانت
 عالی نيازمند است

٧٢٥٣٨٩٠
٩١٣٤٦٧٢٧/ ف

UPVC شر#ت توليد f

به تعدادى بازاریاب خانم

 نيازمند است ( ابن سينا ٨)
٠٩٣٦٨٨٢٠٣٦٦

٩١٣٤٨٧٤٠/ پ

به تعداد ١٠نفر 
 �
بازار
اب موادغذا

 با حقوق ثابت و 
پورسانت نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٣٠٦٢٥

 ٠٩١٥٥١١٤٧٠٣
٩١٣٤٩٠٢٧/ م

استخدام 
پخش سليم نمایندگی 

برندهاى معتبر غذایی و 
بهداشتی جهت تکميل کادر 
فروش خود به افراد ذیل 

نيازمند است: 
١-بازاریاب حضورى آقا 
٢-بازاریاب تلفنی خانم 
حقوق ثابت + پورسانت 

٧٥٣٩٥٧٣
٠٩٣٩١٠٠٧٠٧٤

٩١٣٥١٤٥٠/ ف

شر#ت پخش 
� سپهر
مواد غذا

عالی  مزایاى  با  بازاریاب  تعدادى  به 
٠٩١٥٥٥٨٦٠٢٧نيازمند است

٩١٣٤٥٥٢٨/ م

استخدام و
ز
تور 
لوازم آرایشی ۴٠٠ ثابت با ٢ درصد

٠٩١٥٥١٤٩٧١٦
٨٧٨٠٦٤٢

٩١٣٥١٥٠٩/ ر

�آموزش را
گان بازار
اب

همراه با اشتغال
با تضمين درآمد ماهيانه ١ م 
تومان نبش کالهدوز ١,١۵ 

شرکت راه نو
 ٧٢٩٦٧٩٤

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٩
٩١٣٣٢٥٤٦/ ف

چا< خطيب- شادز<
به تعدادى بازاریاب آقا 

و خانم جهت مشهد و 
شهرستانهاى استان نيازمند 

است بازارحافظ غرفه ٩٢

٣٧٥٩٨٥٥
٠٩١٥١١٠٦٠٩٨

٩١٣٤٧٦٨٦/ ف

�
صنا
ع غذا
 بو#اژ

استخدام می نماید:
به یک نفر بازاریاب تلفنی 
خانم با روابط عمومی باال و 

سابقه کارو یک نفر با روابط 
عمومی باال جهت جمع آورى 

اطالعات سوپرمارکت ها 
در سطح شهر با حقوق باال و 
پورسانت عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥٢٨٥٠٥٣

٩١٣٥١٢٣٢/ ف

گروه معمار< بلوط
به تعدادى آقا و خانم جهت 

همکارى در واحد بازرگانی و 
فروش با حقوق ثابت 

و پورسانت عالی 

٨٤٦٤٣٠٢
٠٩١٥٦٩٠٦٠١٧

احمد آباد- بين رضا ٢۵ و ٢٣
٩١٣٤٧٩٤٥/ ف

به تعداد< بازار
اب
جهت امور تبليغاتی نيازمندیم
٦٠٣٩٥٣٠-٠٩١٥٢٠٢٤١٧٣

٩١٣٤٦٧٩٣/ ل

به ٥نفر بازار
اب آقا
 و یک نفر بازاریاب تلفنی خانم 

با روابط عمومی باال جهت فروش 
بتن آماده نيازمندیم 

بين معلم ٣۴ و ٣۶ پالک ٨٨۴

٠٩١٥٥١٩٠٠٤٥
٨٩٢٩٤١

٩١٣٤٤٢٥٠/ ف

نشر
ه ز
تون 
استخدام می کند

 بازاریاب تلفنی ماهر خانم 
٨٧٩١٩٤٤-٠٩١٥٣٠٥٩٠٨٦

٩١٣٤٨٤٦٠/ د

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

٨و ٦٦٧١٣٩٧طوس 
٩١٣٣٦٩٣٢/ ف

�بازار
اب حضور< وتلفن
نيازمندیم جهت کار بيمه

 ( حرفه اى و مبتدى)
٢٥٩٥٢٤٢

٩١٣٥١٦٩٣/ ط

استخدام بازار
اب
شرکت بازرگانی معتبر 

بهداشتی و دارویی 
جهت تکميل کادر فروش 

از بازاریابان حرفه اى 
خانم و آقا

 دعوت به همکارى
 می نماید. 

با حقوق ثابت+ 
پورسانت+ بيمه و 

پاداش فروش 
آدرس: آزادى ١٣١ 

پالک ٨ 
٦٥١٢٧٦٧
٦٥١٢٣٩٩

٩١٣٤٧٦٤٤/ ف

شر#ت سالمت پخش
فروش  جهت  بازاریاب  استخدام 
سطح  در  شرکت  انحصارى  محصوالت 

٠٩٣٥٩٩١٢٣٥١شهر مشهد
٩١٣٤٨١٨٣/ ف


f شر#ت معتبر 
�
پخش مواد غذا
جهت تکميل پرسنل 
فروش به تعدادى 

بازاریاب با حقوق ثابت 
قانون کار + بيمه از 
ابتداى شروع به کار 
و پورسانت با مدرک 

حداقل دیپلم نيازمند 
است.

٠٩١٥٤١١٨٥٠٧
٩١٣٤٩٥٩٠/ ف

�به تعداد< بازار
اب تلفن
نيازمندیم. باال  عمومی  روابط  با 

شرکت تعاونی حرفه اى ها
٠٩١٥١٥٨٥٨٤٩

٩١٣٤٨٦٠٢/ ف

به 
f بازار
اب خانم
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تا ١ ميليون نيازمندیم. 
محدوده دفتر بلوار 

کوهسنگی

٠٩٣٦٣٦٨١١٥٠
٩١٣٣١٩٥٢/ ر

به 
f و
ز
تور 
مواد  پخش  جهت  وانت  پيکان  با 

غذایی نيازمندیم 
کربالیی ٠٩١٥٩١٧١٧٤٩

٩١٣٥١٢٩٠/ ف

پخش پا#ساب
بازاریاب حرفه اى تعدادمحدودى 

بامزایاى عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣-٦٠٥٦٧٤٣

٩١٣٢٩٨٣٠/ ل

 � بازار
اب حضور< و تلفن
 با حقوق +پورسانت قرنی ٢١برج مجد
 طبقه ٣واحد ٣۵٨     ٧٢٥١٩٦٥

 ٠٩١٥٤٠٧٤٩٠٥-٧٢٣٣٨٨٠
٩١٣٣٦٥٣٩/ م

تعداد< بازار
اب
 آقا و خانم  

در زمينه پخش موادغذایی با 
شرایط حقوق ثابت+ پورسانت+ 
جوایز فروش+ بيمه نيازمندیم 
بين صدر ٣ و ١ مجتمع محمدیه 

پالک ١٩
٣٤٤٧٠٤٨
٣٤٤٧٧٤٩

٩١٣٤٧٦٥١/ ف


f شر#ت معتبر 
حرفه اى  بازاریاب  تعدادى  به   
باسابقه کار حداقل ٢سال نيازمند 

٠٩١٥٧٦٤٥٨٢٢ است.
٩١٣٥٠٩١٨/ م

آموزش تضمين� فروش 
و بازاریابی همراه با معرفی به کار 

و درآمد باالى ١م تومان 
٨٤١٤٧٣٥-٠٩١٩٥٣٠٨٨٦٠

٩١٣٤٥٥٣٨/ ف

استخدام١٥

١٤٩٠
سا
رآموزش ها

١٥٠١
بازار
ــاب

١٤١٣
�آموزش خياط


