
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٤٧

 Jگر
باز
کودک و بزرگسال 
آموزشگاه شمایل

٩١٣٤٩٤٠٨/ ف٨٤٦٥٥٢٣

آموزشگاه تخصص2 
نقاش2 نعيم2 ثان2 
در تمام گرایش با مجوز 

رسمی  از ارشاد(بانوان) 
بين معلم ١۶ و ١٨ 

٦٠٦٥٢٤٧
٠٩١٥٥٠١٠٥٦٦
با تعيين وقت قبلی 

٩١٣٢٦٧٢١/ ف

آموزش خصوص2 و تخصص2 
طال و جواهرات سازى 

٠٩١٥٤١٥٩٠١٠
٩١٣٥٧١١٨/ ط

باز
گرJ 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

آموزش ز
بانو
س2 با 
خود"ار (خصوص2)

٠٩١٥٣٠٦٤٧٤٠
٩١٣٥٥٩٣٦/ ف

٩١٣٣٨٨٣٠/ ق

آموزشگاه ناز گل 
آموزش تخصصی

 سفره عقد، ميوه آرایی 
شمع سازى، تاج، تور 

گل سر، گل لباس 
٧٦٥٠٤٠٩

 ٧٦٨٧٥٤٧
٠٩١٥٣١٨١٣٣٠

Jآموزش هنر پته دوز
( سوزن دوزى کرمان )

٠٩٣٧٧٦٠٤٠٥٥
٩١٣٥٦٦٧٤/ پ

تابلوJ نقاش2 رنگ روغن
بر روى دیوار-زیباسازى فضاى 

ساختمان با آموزش
نيشابورى ٠٩١٥١١٧١٨٣٨

٩١٣٤٥٠٩١/ ف

٩١٣٣٥١٨٤/ ل

آموزشگاه 
هخامنش 

عکاسی، تصویربردارى و 
نورپردازى جهت دریافت مجوز 

آتليه ميکس و مونتاژ
 فتوشاپ تخصصی عکاسی

٨٤٠١٩٥٤

آموزشگاه آزاد فن2
 و حرفه اJ مشرق زمين 

برگزار می کند
 ١-آموزش دوخت کيف چرمی 
٢-کفش دوزى و چاپ باتيک با 
اعطاى مدرک بين المللی فنی 

حرفه اى ميدان فردوسی، مرکز 
فنی و حرفه اى خواهران نجمه 

ميدان راه آهن
 ابتداى خيابان هاشمی نژاد

 آموزشگاه مشرق زمين 
 ٢٢٣٩٥٨٥
٢٢٩٩٥٨٥

٩١٣٤٦٢٧٦/ ف

نخ و نقشه "ال آماده
  بافت ٤٠٠تومان

٠٩٣٨١٥٨٤٩٥٧
٩١٣٥٦٧١٥/ ف

 آموزشگاه آشپزJ و 
شير
ن2 پزJ تاتل2

 ثبت نام با شرایط استثنایی،جانباز
 ٧٦٧٤٧١١-٠٩١٥٢٠٣٤٤٣١

٩١٣٤٧٩٣٦/ ف

 

 

 

٩١٣٠٨٧٨٤/ ت

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

خانه دارى و مسابقه تلفنی 
تماس از تلفن ثابت

 بدون کد
٩٠٩٩٠٧٠٢١٨ 

٩١٣٥٠٢٣٦/ ل

(m
 مجتمع آ
ليس (درجه 
 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 

٩١٢٢٠٠٧٩/ ف

پيانو - "يبورد 
آموزش - خرید وفروش

نورى ٠٩٣٥٨٩٢٨٦٨٩

٩١٣٣٥١٨٦/ ل

آ"ادم2 موسيق2 هخامنش
کليه سازهاى ایرانی و کالسيک 
آواز با گواهينامه فنی حرفه اى

٠٩٣٥٨٧٦١٥٤٧-٨٤٠١٩٥٤

 آموزشگاه موسيق2 نPيسا
 با مجوز ارشاد اسالمی آموزش کليه 

سازهاى موسيقی از ۴سال به باال
 ٦٠٥١٣٨٢-٠٩١٥٥٠٠٠٩٩٧

٩١٢٢٧٩٧٤/ م

آموزش دف 
بصورت علمی و آکادميک

 با شيوه جدید در آموزش 
خصوصی و گروهی

 از مبتدى تا عالی 
رجبی  ٠٩١٥٦٤٤٥٩٤٧

٩١٢٦٠٤٠٢/ ف

و
ژه  موسيق2  آموزش2 
بانوان توسط مدرس بانو

ساعت تماس ١٧-٢٠ 
٩١٢٩٥٨٢٠/ م٧١١٦٧٠٨

٩١٣١٤٩٩٠/ ف

آموزشگاه موسيق2 
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

٩١٢٨٢٦٦٤/ ل

و
ولون
تدریس علمی و آكادميك

 سپهرام غفوریان صحرایی
٠٩١٥٥١٧٥٤٦٠

آموزشگاه 
موسيق2 عارف
آموزش کليه سازهاى 

جهانی و ایرانی
٨٤٠٦٨٤٨

 ٨٤٣٣٢٢٩ 
٠٩١٥٣٠٧٥٤٣٠

٩١٠٤٨٥٦٢/ ف

آموزشگاه خياط2 نگار
ن و صالحه
آموزش تضمينی کليه رشته هاى خياطی 
با ارائه دیپلم بين المللی، بلوار پيروزى
٠٩٣٥٢١٦١٦٤٨-٨٦٤٧٤٦٠

٩١٣١٢٨٢٧/ ق

آموزشگاه خياط2 اليPا
ثبت نام نازک دوز، شب و عروس 
پارچه کشی -صبح و عصر- پيروزى 

٨٨٣٦١٧٤  
٩١٣٤١٢٧٦/ ق

٩١١٤٥١١١/ ف

آموزشگاه خياط2 آنام
 کليه رشته هاى خياطی با تضمين   

بعد از چمران ٨ - حاشيه خيابان
  ٢٢٣٨٠٢٢-٠٩١٥٩٤٠٩٢٥٩

٩١٣٤٦٤٨٧/ ف

آموزشگاه خياط2 معراج 
آموزش ١٠٠% تضمينی،

 نازک دوزى، شب و عروسی
٨٩٣٦٣٣٦

آموزشگاه خياط2 مهر
با ارائه گواهينامه فنی و حرفه اى 
صبح و عصر - بين معلم ١٢ و ١۴ 
٦٠٥١٨٠٤-٠٩١٥٨٠٤٧٤٦٤

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

مهارت
دیپلم در ۶ ماه

حضورى و غيرحضورى
٩١٣٤٣٣٧٠/ ف٢٢٢٠٩٣٣

مهارت

د
پلم
سریع و آسان

حضورى و غيرحضورى
٧٣٢٤٧٩٩
٧٣٤٥٨١١

٩١٣٤٨٣١٦/ ف

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٣٤٨١٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

ارائه د
پلم هاJ 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 هاJ د
پلم 
سر
ع و آسان و ارزان 

حضورى و غيرحضورى 
همراه با مشاوره
 دروس عمومی 
٣٦٥٦٨٣٣
٥٠١٦٢١٨

٩١٣٤٤٢٦٧/ ف

"ليه بازماندگان از تحصيل 
آسان مهارت بگير
د

٠٩١٥٣١٧٦٢١٥ -٨٤١٨٣٨٣
٩١٢٩٩٨٢٣/ ق

مهارت
د
پلم

سریع و آسان
حضورى و غيرحضورى

٧٣٤٠٢٧٠
٩١٣٤٨٣٢١/ ف

مهارت 
د
پلم

آسان و سریع
حضورى و غيرحضورى

٢٢٢٩٢٠٢
٢٢٢٠٩٣٣

٩١٣٤٨٣٠٧/ ف

د
پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٣٤٧٦٢/ ف

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح2

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

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

گرفتن د
پلم

ا گرفتن سيPل  

در حداقل زمان حضورى
 و غير حضورى 

٠٩١٥٤٧١٨٦٥٤
٠٩١٥٣٠٠٥٢٤٦

٦٦١٧٩٥٠
٩١٣٣٤٨٧٩/ ق

٩١٢٦٦٥٢٣/ ف

د
پلم سر
ع و آسان
عمران و معمارى ادامه تحصيل 

در دانشگاه بدون کنکور
٨٤٣٤٨٥٤-٨٤٣٢٧٨١

Jآموزش دفاع شخص2 "اربرد
WHC يدوPهاپ

سجاد، کالهدوز، ابوطالب، ميثاق
٠٩١٥٥٠٢٥١٥٣مقدم

٩١٣٥٦٨٤٣/ م

٩١٣٣٨٦٠٩/ ف

 

مهارت هاJ د
پلم "اردانش 
رشته هاJ 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

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

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 

مجتمع هاJ آموزش2 

ابتPار 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

 مجتمع آموزش2 

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

آذافاز نمایندگی همراه اول بازاریاب
حضورى - تلفنی آقا -خانم بين 

احمدآباد ٣ و ۵ ساختمان ٨۵ 
٠٩١٥٤٠٥٠١٤١-٨٤٣٣٧٩٠

٩١٣٥٤٢٨٥/ ف

بازار
اب خانم و آقا
نيازمندیم  باال  عمومی  روابط  با 

سيمترى طالب- مفتح ١ پالک ١۴٨
٠٩٣٥٥٣٦٦٣٤٦-٢٧١١٢٩٨

٩١٣٥٦٤١١/ ف

به تعدادJ بازار
اب فعال 
با پورسانت عالی نيازمندیم

٨٥٣٣٢٦٩
٩١٣٥٤٧٣٤/ ف

به چند بازار
اب
جهت فروش مصالح 

نيازمندیم
باپورسانت عالی و

پرداخت نقدى
  ٨٤٥٥٨٣٩

٩١٣٥٦٧٤٩/ ف

بازرگان2 آر
ا 
به تعداد ٢٠ بازاریاب 
حرفه اى مواد غذایی با 
حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٩٠٤٠٠

٩١٣٥٥٨١١/ ف

به تعدادJ بازار
اب تلفن2
نيازمندیم. باال  عمومی  روابط  با 

شرکت تعاونی حرفه اى ها
٠٩١٥١٥٨٥٨٤٩

٩١٣٤٨٦٠٢/ ف

به چند بازار
اب 
( ترجيحا حرفه اى) در زمينه 

بيمه نيازمندیم 
٧١١٠٤١٤-٠٩١٥٣١٦٣٢٠٦

٩١٣٥٦٦٩٣/ پ

شر"ت ماJ ب2 ب2 
شعبه استان خراسان 

با  اى  حرفه  ویزیتور  محدودى  تعداد 
با  را  دیپلم  حداقل  تحصيلی  مدرک 
عالی  بسيار  مزایاى  و  حقوق  شرایط 
آزادى  نماید.آدرس:  می  استخدام 
١٣١، سمت چپ، خيابان هفتم، روبه 

روى آژانس مسافر 
٦٥١٣٥٩٦-٦٥١٣٥٩٥

٩١٣٤٦٣٩٦/ ف

 Jبه تعداد
 Jاب حضور
بازار

مواد غذایی جهت مناطق 
احمدآباد ، پيروزى و جاده قدیم 

قوچان نيازمندیم
 شرکت پخش آریا

٠٩١٥١٢٤٦١٠٩
٩١٣٥٠٠٨٣/ ل

 به تعدادJ بازار
اب
 حضورى سيستم هاى حفاظتی 

نيازمندیم.
٩١٣٥٦٨٤٠/ م٠٩٣٦٩٠٠٢٥٣٢ 

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

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

٠٩٣٥٩٩١٢٣٥١شهر مشهد
٩١٣٤٨١٨٣/ ف

به تعدادJ فروشنده و 
بازار
اب 

آشنا یا عالقه مند به فروش دوربين هاى 
مداربسته، دزدگير اماکن کرکره و درب 
مدرک  حداقل  با  حریق  اعالن  اتومات، 
سال   ٣ حداقل  و  دیپلم  فوق  یا  دیپلم 

سابقه فروشندگی نيازمندیم 
سيستم هاى حفاظتی آراد 

٨٥٣٣٧٥٥
٩١٣٥٦٢٥٨/ ف

استخدام بازار
اب 
تبليغاتی

٢٢٣٩١٩٩
٩١٣٥٥٧٧١/ ف

استخدام بازار
اب خانم
سپاد بازار مواد غذایی واحد ٩

٠٩٣٥٣٦٩٤٨٧٥
٩١٣٥٧٣٦٧/ ر

به بازار
اب 
دوربين هاJ مداربسته

با حقوق ثابت وپورسانت عالی 
نيازمندیم ٥٣٣١٢٤٧

٩١٣٥٤٦٨٣/ ف

به بازار
اب تلفن2 خانم 
نيازمندیم سناباد بين ۵۶ و ۵۴

٠٩١٥٩٠٨١١٠٧
٩١٣٥٦٧٢٩/ ف

حقوق ماهيانه
٢/٥٠٠ميليون

شرکت راه نو
(مجرى انحصارى رفاه کارت )

نبش کالهدوز ١,١۵
 ٧٢٩٦٧٩٤

٠٩١٥٢٠٥٠٥٥٩
٩١٣٣٢٥٤٦/ ف

تحول2 نو
ن 
در استخدام بازاریاب 

آموزش ببينيد
 حقوق دریافت کنيد

٠٩٣٥٢٦٠٥٧٣٥-٨٤٨٥٥٠٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٩٩

٩١٣٥٣٩٠١/ پ


m شر"ت معتبر 
توليد UPVC به تعدادى بازاریاب 

با مزایاى عالی نيازمند است 
٠٩٣٦٨٨٢٠٣٦٦

٩١٣٥٦٧٣٣/ پ

استخدام١٥

١٤٩٠
سا
رآموزش ها

١٥٠١
بازار
ــاب

١٤١١
Jن2 پز
آموزش آشپزJ و شير

١٤١٢
آموزش موسيق2

١٤١٣
آموزش خياط2

٩١٣٥٧٤٣١/ ب

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


