
٤٢
پنجشنبه ٢١  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٤

٩١٣٥٤٩٦٥/ پ

حسابدار "امل 
۶ دوره آموزش حسابدارى فقط با 

٢٠٠ هزار تومان
مقدماتی  عمومی  حسابدارى   -١  

٢- حسابدارى با کامپيوتر 
٣- حسابدارى شرکتها 

دستمزد  و  حقوق  حسابدارى   -۴
ارزش  و  مالياتی  حسابدارى   -۵

افزوده 
۶- حسابدارى صنعتی 

هرکار آموز در پایان دوره ميتواند 
حسابهاى یک شرکت را به صورت 
کامل ثبت نماید. در پایان دوره به 
کار آموزان گواهی معتبر آموزشی 

اهدا می گردد.
 تراز حساب تحت نظارت سازمان 

آموزش فنی حرفه اى 
 ٨٤٥٥٤٠٤-٨٤٠٧٩٣٢

٠٩١٥٨٩٠٩٤٠٤

آموزشگاه راتا 
ثبت نام می کند ( ٨ رشته ) 

مدل و تجهيزات رایگان 
٨٨١٦٩٣٤-٠٩١٥٤٣٨٦٦٠٢

٩١٣٢٣٦٣٤/ د

آموزشگاه سور#ن 
ثبت نام ٨ رشته

 از مبتدى تا تخصصی
 و آموزش خدمات ناخن

 با مدرک رسمی
 از فنی و حرفه اى 

 طراحی دائم ابرو و ... 
اکستنشن مژه- انواع 

بافت- اپيالسيون تخصصی 
بلوار پيروزى- ميدان حر 

٨٨٢٥٣٠٠
٩١٣٥٠٢٨٧/ پ

٩١٢٢٩٦٠٧/ ب

 مر"ز آموزش ز#با#�

 بانوگل�
واقعی  آموزش  دنبال  به  اگر   
هستيد و می خواهيد یک هنرمند 
ارائه  با  بانوگلی  شوید  حرفه اى 
بهترین ها در عرصه هنر و زیبایی 

همراه شماست
آموزش تضمينی از مبتدى تا 

تخصصی و مدل هاى روز ٢٠١٢
اعطاى ٨مدرک از سازمان 

فنی و حرفه اى کشور برابر با 
استانداردهاى جهانی

اندیشه هاى برتر بهترین ها را 
انتخاب می کنند

 Action Speak louder
than words

«بلوارسجاد»
 بزرگمهر جنوبی ١٧، پالک ٢٧۵

٠٩١٥٥٠١١٨١٤ 
٠٩٣٩٥٠١١٨١٤
٠٩٣٣٥٠١١٨١٤

٧٦٥٣٩٦٠

٩١٢٥١٩٠٨/ م

آموزش فنون
 آرا#شگر� مردانه 

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

باز#گر� سينما
آموزشگاه سينمایی

موج نو
عکاسی، تصویربردارى

ميکس و مونتاژ، فيلمسازى
٨٤٠٥٥٨٠

جهت کسب اطالعات بيشتر یک پيامک 
خالی به شماره ٠٩٣٩٨٧٤٧١٧٦ 

ارسال نمایيد.
 

٩١٣٦٣٨٨٦/ م

 مر"ز سيما
 ارائه مهارت جهت اخذ د#پلم
عکاسی دیجيتال، تصویربردارى، 

تدوین، فتوشاپ
 طراحی گرافيک، ویندوز، تایپ

ابتداى دانشجو ١٩، پالک ١٠۶ واحد ۶
٨٣٨٦٢٧١-٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦ 

٩١٣٦٦٥٩٩/ م (ظرفيت محدود)

 باز#گر�- "ارگردان�
 فيلم نامه نویسی، نورپردازى، 

آموزشگاه سيما
٨٣٨٦٢٧١-٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦ 

٩١٣٦٦٦٠٩/ م

٩١٣٥٩٩٧٤/ ت

آموزش آشپز�  
از طریق تلفن گویا رژیم 
الغرى،ترک سيگار،نکات 

خانه دارى و مسابقه تلفنی 
تماس از تلفن ثابت

 بدون کد
٩٠٩٩٠٧٠٢١٨ 

آموزش گيتار پاپ 
(خصوص� تضمين�)  

فرید ٠٩٣٧٠٤٠٥٢٣٢
٩١٣٥٩٤٢٣/ ف

٩١٢٨٢٦٦٤/ ل

و#ولون
تدریس علمی و آكادميك

 سپهرام غفوریان صحرایی
٠٩١٥٥١٧٥٤٦٠

تست صدا ، خوانندگ�
و تمام سازها به صورت 

استودیویی، ضبط صدا، آهنگسازى، 
تنظيم ٠٩٣٥٧٣٧٤٩٣٠

٩١٣٥٩٧٧٣/ ف

٩١٣١٤٩٩٩/ 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

٩١٢٢٠٠٧٩/ ف

پيانو - "يبورد 
آموزش - خرید وفروش

نورى ٠٩٣٥٨٩٢٨٦٨٩

بيا#يد لباس ها� عيد و پرده 
منزلتان را خودتان بدوز#د 

با آموزش
 در آموزشگاه خياطی 

دوختيران 
بصورت تضمينی 

٠٩١٥٥٢٥٧٢٢٠
٩١٣٦١٣٤٠/ م٧٢٨٤٠٦٤

آموزشگاه خياط� آنام
با آموزش آسان - نازک دوزى 
لباس شب و عروس و لباسهاى 

کشی با ارائه مدرک فنی و 
حرفه اى یادگيرى شما را در هنر 
خياطی تضمين می کند. جهانبانی 

بعد از چمران ٨ حاشيه خيابان
٢٢٣٨٠٢٢

٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩
٩١١٤٤٩٣٥/ ف

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

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

آموزشگاه خياط� 
سمنگان� «و#ژه بانوان»

برش و دوخت انواع لباس هاى 
ساده و مجلسی را بدون الگو و 
پرو آموزش و دیپلم می دهد

 احمدآباد- مالصدرا   ۶ پالک ١,١٩ 
٠٩١٥٣٠٧٣٧٤٧

٩١٣٦١٣٩٣/ م٨٤٠٣٤٥٠

زنانه دوز� عروس�
با  مجلسی  لباس  انواع  دوخت 

قيمت مناسب تحویل دو روزه 
٧٦٤٥٧١٨-٠٩١٥٢٢٦٣٨٧٩

٩١٣٦٣٦٠٧/ ف

"تابخانه شخص� شما را 
با قيمت مناسب خر#دار#م 
٠٩١٥٥٠٥١٣٠٦-٢٢٥٣٤٤٥

٩١٣٢٣٩٨٣/ ب

د#پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٣٤٧٦٢/ ف

همزمان با گذراندن 
دروس عموم�

و مهارتهاى سریع و آسان در 
کمتر از یکسال دیپلم بگيرید. 

حضورى و غيرحضورى
 خواهران و برادران

٨٨٣٠٠٣٤
٥٠١٥٦٥٧

٩١٣٦٤٠٢٠/ ف

بازماندگان 
از تحصيل

ارائه مهارتهاى
 منجر به دیپلم
آموزشگاه آراد

٩١٣٦٠١٧٤/ م٨٤٣٤٣٦٥

آ#ا م� دانيد برا� آموزش 
عمل� تعميرات موبا#ل 

به کجا مراجعه کنيد؟!
بعد از همه با ما تماس بگيرید 

آموزشگاه ساحل همراه با ارائه 
گواهينامه فنی و حرفه اى و 

معرفی نامه پروانه کسب 
٢٢٥٣٩٠٢

٠٩١٥١٠٩٩٠٧٢
٩١٣٣٣٨٠٦/ ف

آموزش دوربين 
دزدگير و برق ساختمان با تضمين کار 

با قيمت ویژه -مهندس هواخواه 
٠٩١٥١٢١٣٩١٠ -٦٦١٤٥٦٣

٩١٣٥٥٦٦٤/ ق

ارائه مهارت ها� د#پلم 
کار دانش

 مرکزمهارت آموزى ناهيد و مهر 
٦٠٥٠٤١٢-٠٩١٥٧١٥١٣٠٠

٩١٣٦٢٥٦٣/ ف

آموزش ماساژ 
از مبتدى تا پيشرفته با مدرک 

برگزارى کالس ها در تهران 
هزینه اقامت در هتل

 ۵ ستاره و پذیرایی (رایگان) 
با مربی آقا و خانم 

٠٩١٠٩٨٥٤٥٤٨
٩١٣٦١٥٤٨/ ف

٩١٣٦٤٩٥٤/ ف

مهارت 
د#پلم

آسان و سریع
حضورى و غيرحضورى

٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

آموزش تعميرات 
موبا#ل 

رباتيک و PLC سيستم هاى 
امنيتی معرفی به مشاغل

 بين سعدى ٧ و ٩ 
آموزشگاه پویندگان 

٣-٢٢١٣٤٦٢
٩١٣٦٤٠٥١/ ف

 l٥٠ % تخفي
د#پلم آسان

  ٠٩١٥٢٠٥٥١٠٩-٦٠٨٤٩٢٠
٩١٣٦٥٠٤١/ ل٠٩١٥٣٠٩٥١٠٩ 

٩١٣٥٨٨٤٩/ ف

د#پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

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

٩١٣٦٥٩٧٠/ ف

مهارت

د#پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

پروژه ها� دانشجو� مد#ر#ت 
(اجراى بازرگانی و ام بی اى) 

کارشناسی و کارشناسی ارشد 
٠٩٣٦٧٢٣٦٦٢٠

٩١٣٥٢١٢٤/ ف

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٣٤٨١٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

دعوت به هم�ار� 
بازاریاب حرفه اى تبليغاتی 
آموزشی  هاى  کالس  با  همراه 
یک  باالى  ثابت  حقوق  رایگان+ 

ميليون+ پورسانت+ پاداش 
احمدآباد ١٩- بخارایی ۶
 پالک ۴۵ طبقه همکف 

٠٩٣٣٥٩٠١٢٥٤
٩١٣٦٧١١٦/ م٨٤٦٥١٨٢

شر"ت فرآورده ها� 
لبن� خزرشير 

شعبه خراسان 
جهت تکميل کادر فروش به 
تعدادى ویزیتور تلفنی خانم 

نيازمند است 
٦٠٤٨٩٣٩
٦٠٤٨٩٤٩

٩١٣٦٥٩٣٣/ ف

به تعداد� بازار#اب 
خانم #ا  آقا

با حقوق ثابت ۵٠٠,٠٠٠+ 
بيمه+ پورسانت جهت شرکت 
پروتئينی سوسيس و کالباس 

نيازمندیم
سيدرضی ۶ پالک ١۶٢ واحد ۵

٠٩٣٠٧٧٨٨٥٤٢
٠٩٣٨٧٥٨٧٤٩٥

٩١٣٦٢٢٢٢/ ف

بيمه نو#ن 
به تعداد ٣٠نفر بازاریاب بيمه در 

محدوده مصلی نيازمندیم 
٣٦٩٠٤٩٠-٠٩١٥٥١٣٣٩٢٥

٩١٣٦٦٨١٨/ ف

استخدام 
و#ز#تور آقا 

جهت شرکت پخش دارویی 
سها هالل مشهد با مدرک 

حداقل فوق دیپلم 
 ٢٢-٦٦٦٢٠٢١

٠٩١٥٣١٦٥٩٩١
٩١٣٦٧١٦٦/ ق

#� "ارخانه معتبر توليد� 
ليد�)  و  (سيل�  مو  رنگ 
شرایط  واجد  آقایان  و  ها  خانم  از 
(خراسان  استان  چهار  براى 
سيستان  جنوبی،  شمالی،  رضوى، 
مزایا  و  حقوق  با  بلوچستان)  و 
 ١۵,٠٠٠,٠٠٠ باالى  دریافتی 
ویژه  پورسانت  و  بيمه  ریال+ 

دعوت به همکارى می نماید. 
با  حداقل  فروش  سرپرست   -١
۵ سال سابقه کار مفيد در زمينه 

آرایشی و بهداشتی
به  مراجعه  جهت  ویزیتور   -٢
ها  داروخانه  و  آرایشگاه  گالرى، 
حداقل دیپلم با سابقه کار مرتبط 

١٠ نفر 
آدرس: قاسم آباد، حجاب ۵۴ 

ساختمان پزشکان طبقه ٣ 
M۵ واحد

تلفن:

٦٢٢٨٠١٨
٩١٣٥٧٦٨٣/ ف

به تعداد� و#ز#تور 
خانم و آقا 

جهت پخش مواد غذایی نيازمندیم 
٦٢٠٢٠٢٨فالحی ۴,١٩ 

٩١٣٦٦٥٤١/ ف

به تعداد� بازار#اب 
تلفن� 

با روابط عمومی باال نيازمندیم 
حقوق ثابت + پورسانت 

پيروزى ١۴پالک ١٠
٠٩٣٩٤٥٥٤٣٤٤

 ٠٩١٥٧٠٠٠٤١١
٨٧٦٢٩٧٠

٩١٣٥٩٨٤٤/ ف

به تعداد� بازار#اب 
جهت پخش مواد غذا#�

در محدوده آزادشهر ، 
آب و برق و قاسم آباد 

با حقوق و پورسانت باال 
و بيمه نيازمندیم.

٠٩١٥٧٠٤١٥٣٣
٩١٣٦٦٦٧٣/ ل

نما#ندگ� 
سان استار وران�

فروش  پرسنل  تکميل  جهت 
خانم  ویزیتور  تعدادى  به  خود 
نيازمندیم  ویژه  شرایط  با  آقا  و 
پاداش  پورسانت+  ثابت+  حقوق 

فروش+ بيمه 
٠٩٣٣٥٩٠١٥٢٥

٩١٣٦٢٥٥٧/ ف

به #� نفر و#ز#تور 
جهت پخش مواد غذایی 

نيازمندیم در محدوده مصلی 
٠٩١٥٤٠٥٠٤٢٢

٩١٣٦٥٢١٥/ ف

استخدام بازار#اب 
و  ثابت  حقوق  با  بازرگانی   مدیر  و 
با رزومه و سابقه مفيد در  پورسانت 

٨٤١١٣٦٠ پروژه هاى تبليغاتی  
٩١٣٥٢٤٣٩/ م

١م ماهيانه  ثابت  حقوق 
تعدادى آقا و خانم فقط با روابط 

عمومی باال بازاریاب تلفنی
 و حضورى  نبش کالهدوز ٢۴ 
ساختمان ١٢١ شرکت راه نو 

اعتبار آگهی به مدت یک هفته 
ساعت مراجعه ٨:٣٠ الی ١٩:٣٠

 ٧١٢٦٢٧٢
٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٨

٩١٣٣٢٥٥١/ ف

بازار#اب خانم با روابط عموم�
باال جهت آشپزخانه و غذاى آماده 

مروى نيازمندیم ٧٥٢٥٤٤٤
٠٩١٥٣١٥٤٩١١

٩١٣٦٣٠٢٤/ د

مجتمع سنگ

 استاد شهر#ار
به تعدادى بازاریاب

 حرفه اى با روابط عمومی 
باال حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمند است .
٣٥٥٣٣٩٣-٠٥١٢

٩١٣٥٠٤٦٥/ خ

استخدام بازار#اب 
تبليغاتی

٢٢٣٩١٩٩
٩١٣٥٥٧٧١/ ف

بازار#اب تلفن� خانم 
با حقوق ثابت و پورسانت 

ابوطالب ۴ و ۶ پالک ٧٠ 
٠٩١٥١١٩٩٨٣٤

٩١٣٦٦٤٤٩/ ف

به تعداد� بازار#اب آرا#ش� و 
بهداشت� نيازمند#م  

٠٩١٥٧٣٣٧٣٨٠
٩١٣٦٦٦٥٩/ ف

تحول� نو#ن 
در استخدام بازاریاب 

آموزش ببينيد
 حقوق دریافت کنيد

٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥-٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

٩١٣٥٣٩٠١/ پ

استخدام شر"ت 
گوهربافت خراسان 

به یک مدیر فروش مجرب و 
تعدادى مسئول فروش (آقا براى 

شهرستان) جهت تکميل کادر 
فروش نيازمند می باشد 

(اعتبار ٢٠ روز می باشد) 
٢٥١٠٥١٢

٠٩١٥١١٠٢٠٥٣
٩١٣٥٩٢٠٦/ ف

به تعداد� بازار#اب 
با روابط عمومی باالنيازمندیم

٠٩٣٦١٣٨٦١٧٤
٩١٣٦٦٩٠٣/ ف

استخدام و آموزش 
بازار#اب� بيمه

توسط مدرس بيمه مرکزى ایران
٦٦١٩٣٩٤-٠٩١٥٥١٥٧٨٨٤

٩١٣٦٦٤٦١/ م

به چندنفر جهت بازار#اب� 
لوازم آرا#ش� و بهداشت�
نيازمندیم (حقوق + پورسانت)

٠٩١٥٥١١٦٠٠١
٩١٣٦٥٣٢٥/ ف

به چند نفر بازار#اب 
با حقوق ثابت و پورسانت 

عالی در زمينه پخش لوازم 
کمک آموزشی کودکان 

نيازمندیم. ترجيحًا خانم 
٨٤٠٣١٧٥

٠٩٣٥٥٧٠٠٤٤٩
٩١٣٦٥٢٠٦/ ر

به تعداد� بازار#اب 
ترجيحا آشنا به کار موبایل 

نيازمندیم 
٠٩٣٥١٨١٦٧٠٠

٩١٣٦٢٨٧٤/ ف

به و#ز#تور 
لوازم آرا#ش� 

نيازمندیم

 

٠٩١٥٧٩٠٧٨١٥
٩١٣٤٣٣٠٢/ ف

#� شر"ت 
توليد� 

براى بخش فروش خود نياز 
به نيروى کار با سه سال 

سابقه در رشته بازاریابی، 
فروش و بازرگانی با مدرک 

مرتبط دارد لطفا رزومه 
خود را همراه با یک قطعه 
عکس به صندوق پستی 
٩١٨۵١١٣١١١ ارسال 

فرمایند. 
٩١٣٦٢٣٧٦/ ف

به ٥نفر بازار#اب حرفه ا�
با حقوق ثابت+ پورسانت عالی 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٧٦٩٩١-٨٤١٦٩٦٥

٩١٣٥٤٦٢٨/ ف

استخدام١٥

١٤٠٧
آموزش آرا#شگر�

١٤١٠
هنرها� آموزش�

١٤٩٠
سا#رآموزش ها

١٥٠١
بازار#ــاب

١٤١١
آموزش آشپز� و شير#ن� پز�

١٤١٢
آموزش موسيق�

١٤١٣
آموزش خياط�

١٤١٤
"تـــــاب

٩١٣٦٥٦٠٧/ ف


