
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢
٤١

متقاضيان د$پلم
ارائه مهارت هاى

 عکاسی، تصویربردارى
توليد چند رسانه اى

مرکز موج نو
٨٤٠٥٥٨٠

جهت کسب اطالعات بيشتر 
نام خود را به این شماره 

پيامک کنيد.
٠٩٣٩٨٧٤٧١٧٦

٩١٣٢٨٤٥٥/ م

٩١٣٥٣٦١٣/ ف

 3DMAX
 Vray

٩۵ تومان با کيفيت عکس
کامًال حرفه اى و کاربردى 
فتوشاپ اتوکد حرفه اى 

٨۵ تومان 
احمدى ٠٩٣٥٤٠٧٤١٧٦

آموزش 
همراه با اشتغال 
 با هزینه کم و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل LCD ، مادربورد ، 
هارد انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٧/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

تدر$س خصوص� Mامپيوتر 
 ١٩٠٠٠تومان

 ٨٤٤٢٧٥٠
٩١٢٢٩٢٢١/ م

فرهيختگان دانشگاه

تدر$س خصوص� نرم افزارها9
 اتوکد، Vray، 3Dmaxو 

فتوشاپ - مهندس رضایی مهر 
٠٩١٥٦٥٢٠٠٨٣

٩١٣٥٨١٦٤/ د

٩١٣٥٤٩٦٥/ پ

حسابدار Mامل 
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

٩١١٩٦٨٣١/ ف

آموزشگاه فن� و حرفه ا9 
دانش و Mار

حسابدارى، کامپيوتر، عمران و معمارى
 ICDL ،فتوشاپ،

Catia -Solid works 
نرم افزارهاى حسابدارى 

فلکه برق نبش  امام رضا ٣١
٨٥٥٤٤٤٨-٨٥٣٣٨٣٨

٠٩١٥٣٢٠٨٩٢٦

نرم افزارها9 حسابدار9 
تخصص  ماست 

مجتمع آموزشی کارآوران 
٦٠٧٣٩٧١ -٦٠٧٣٩٣١

٩١٢٩٠٨٨٧/ ف

٩١٣١٥٨٨١/ ل

در كمتر از ٣ ماه 
حسابدار شو$د

مجتمع فنی و حرفه اى 
حساب گستر 

آموزش فنی و پایه اى 
با ارائه مدرك بين المللی 
(ویژه اشتغال) خواهران 

 ٧٦٣٤٩٧٨
٠٩١٥٩١٦١٩٢١

 د$پلم فن� = اشتغال 
 حسابدار9 +برق +Mامپيوتر
فردوسی،بين جانباز و۴راه مهدى 

٩١٣١٤٤٤١/ م ٧٦٥٩٩١٩

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

٩١٢٥١٩٠٨/ م

آموزش فنون
 آرا$شگر9 مردانه 

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

٩١٢٢٩٦٠٧/ ب

 مرMز 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

 اعزام دانشجو به 
مجارستان و سوئد
 تمام مقاطع دبيرستان-

کارشناسی-ارشد-دکترا
پزشکی،دندان پزشکی،  داروسازى 

 (بدون نياز به مدرک زبان)
ستاره دانش آرمان

(با مجوز رسمی از وزارت علوم)
٢٢٩١٤٧٦٦-٠٢١ 

٩١٣٥٠١٨٩/ ت

آموزش ز$بانو$س� با 
خودMار (خصوص�)

٠٩١٥٣٠٦٤٧٤٠
٩١٣٥٥٩٣٦/ ف

باز$گر9 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

٩١٣٣٥١٥٨/ ل

آMادم� باز$گر9 هخامنش
 کارگردانی، نمایشنامه نویسی با 
ارائه گواهينامه فنی و حرفه اى 
٨٤٠١٩٥٤-٠٩٣٥٨٧٦١٥٤٧

٩١٣٥٠٢٣٦/ ل

(r$ درجه) مجتمع آ$ليس 
 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 
 

 

 

٩١٣٠٨٧٨٤/ ت

آموزش آشپز9  
از طریق تلفن گویا رژیم 
الغرى،ترک سيگار،نکات 

خانه دارى و مسابقه تلفنی 
تماس از تلفن ثابت

 بدون کد
٩٠٩٩٠٧٠٢١٨ 

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

٩١٣٤٥٦٣٦/ ل ٠٩١٥٤٧٧٠٧٨٠

٩١٣٣٥١٨٦/ ل

آMادم� موسيق� هخامنش
کليه سازهاى ایرانی و کالسيک 
آواز با گواهينامه فنی حرفه اى

٠٩٣٥٨٧٦١٥٤٧-٨٤٠١٩٥٤

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

٩١٢٢٠٠٧٩/ ف

پيانو - Mيبورد 
آموزش - خرید وفروش

نورى ٠٩٣٥٨٩٢٨٦٨٩

و$ژه  موسيق�  آموزش� 
بانوان توسط مدرس بانو

ساعت تماس ١٧-٢٠ 
٩١٢٩٥٨٢٠/ م٧١١٦٧٠٨

٩١٣١٤٩٩٩/ ف

آموزشگاه موسيق� 
پارس

آموزش موسيقی از مقدماتی تا 
حرفه اى سلفر، تيورى موسيقی 

آموزش آواز، ترانه سرایی، انواع 
سازه هاى ایرانی و جهانی 
سجاد بين ٢ و ۴ پالک ٩٢

٧٦٦٤٨٤٦
٧٦٦٤٨٤٥

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� 
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

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

٩١٣٤٠٥٦٨/ ل

rزنانه دوز9 عروس
با  مجلسی  لباس  انواع  دوخت 

قيمت مناسب تحویل دو روزه 
٧٦٤٥٧١٨-٠٩١٥٢٢٦٣٨٧٩

٩١٣٦٣٦٠٧/ ف

 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

Mتابخانه شخص� شما را 
با قيمت مناسب خر$دار$م 
٠٩١٥٥٠٥١٣٠٦-٢٢٥٣٤٤٥

٩١٣٢٣٩٨٣/ ب

بازماندگان 
از تحصيل

ارائه مهارتهاى
 منجر به دیپلم
آموزشگاه آراد

٩١٣٦٠١٧٤/ م٨٤٣٤٣٦٥

٩١٣٥٨٨٤٩/ ف

د$پلم
 در عرض ٦ ماه
حضورى و غير حضورى 

ثبت نام ترم جدید
 با شرایط ویژه 

 ٠٩٣٣١٨٦٠١١٣
٧٣١٣٣٩١

آ$ا م� دانيد برا9 آموزش 
عمل� تعميرات موبا$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 دفاع شخص� Mاربرد9
WHC يدوFهاپ

سجاد، کالهدوز، ابوطالب، ميثاق
٠٩١٥٥٠٢٥١٥٣مقدم

٩١٣٥٦٨٤٣/ م

ارائه مهارت ها9 د$پلم 
کار دانش

 مرکزمهارت آموزى ناهيد و مهر 
٦٠٥٠٤١٢-٠٩١٥٧١٥١٣٠٠

٩١٣٦٢٥٦٣/ ف

آموزش دوربين 
دزدگير و برق ساختمان با تضمين کار 

با قيمت ویژه -مهندس هواخواه 
٠٩١٥١٢١٣٩١٠ -٦٦١٤٥٦٣

٩١٣٥٥٦٦٤/ ق

متقاضيان د$پلم 
تماس با

٨٤٤٣٣١٠
یا ارسال پيامک دیپلم به 

٠٩١٥٧٣٣٨٥٨٩
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

 مشاوره رایگان
٩١٢٩١٧٧٥/ ف

BMS 
 آموزشگاه نوین اطلس برگزار کننده 
دوره هاى مدیریت انرژى ساختمان با 

 ٨٥١٤٧٦٣معرفی به کار 
٩١٣٥٨٥٩٦/ م

٩١٣٤٣٥٠٥/ ل

آموزش مداح�

 وليعصر
با ٢٠ سال سابقه و تجربه

٠٩١٥٣٠٥٥٤٤٠-٧١٢٦١٨١
لطفا در انتخاب آموزشگاه 

 دقت و تحقيق بفرمایيد

د$پلم در عرض 
٦ ماه !!؟

آنيما
 

٣-٨٦٥٤٢٨٢
٩١٣٣٤٧٦٢/ ف

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

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

فن بيان
آموزش قدرت جذب 
مخاطبين وموفقيت 

درتمامی عرصه هاى 
شخصی
٩١٣٣٤٨١٦/ ف٨٦٥٤٢٨٢

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

پروژه ها9 دانشجو9 مد$ر$ت 
(اجراى بازرگانی و ام بی اى) 

کارشناسی و کارشناسی ارشد 
٠٩٣٦٧٢٣٦٦٢٠

٩١٣٥٢١٢٤/ ف

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

به چند نفر بازار$اب 
با روابط عمومی باال نيازمندیم

 با درآمدى متفاوت و عالی 
٠٩١٥٦٩٩٢٤٥٣

٩١٣٦٠٠١١/ ط

به تعداد9 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

بازار$اب خانم
جهت معرفی کاالنيازمندیم 

عارف طب ایرانيان
٠٩١٥٣٠٠٧٥١٠

٩١٣٦٣١٨٣/ د

٩١٣٦٢٨٣٧/ ف

استخدام
بلندمدت بازار$اب

شرکتی معتبر در زمينه فروش 
بهداشتی  آرایشی،  محصوالت 
واجدین  بين  از  عطریات  و 
تمام  صورت  به  ذیل  شرایط 

وقت استخدام می نماید:
١-داراى ضامن معتبر

٢-حداقل دیپلم بيمه+ حقوق 
ثابت+ پورسانت فروشی
٠٩١٥٤٤٠٢٣٨٢

ساعت تماس: ١٠ الی ١۴
اعتبار یک هفته

استخدام
 $r شرMت پخش سراسر9

آقا  و  خانم  بازاریاب  تعدادى  از 
حداقل  و  باال  عمومی  روابط  با 
دیپلم جهت کادر فروش دعوت به 

همکارى می نماید.
تلفن: ٧٦٣٧٢٧٧

٤-٧٦٧٧٨٣٣
 

٩١٣٦٣٥٤٥/ آ

به تعداد9 بازار$اب با 
حقوق ماهيانه ١م

نيازمندیم ٠٩٣٨٨٧٥٥٧١٦
٠٩٣٥٤٠٧٤٢٢٨

٩١٣٦٣٦٢٤/ ف

به بازار$اب حرفه ا9 
بيمه با ٩٠% Mارمزد

 نيازمندیم 
٧٦٤١١٣٤

٩١٣٦٢٨٧٢/ ف

به بازار$اب 
دوربين ها9 مداربسته

با حقوق ثابت وپورسانت عالی 
نيازمندیم ٥٢٣١٢٤٧

٩١٣٥٤٦٨٣/ ف

شرMت بهداشت� بهت
به تعدادى بازاریاب با حقوق ثابت  
نيازمند  فروش  پورسانت  و  بيمه 

                 ٠٩١٥٣٢١٥٩٦٩است
٩١٣٦١١٠٨/ ل

پخش ميFائيليان 
تعدادى بازاریاب جهت پخش 
مواد پروتيينی با شرایط عالی 
نيازمندیم نماینده فعال جهت 

شهرستان ها پذیرفته
 می شود 

٥٠١٥٨٩٦
٠٩١٥١٠١٣٦٣٤

٩١٣٦٢٤٠٨/ ف

شرMت سيناد بتن
حقوق  نفر   ١٠ فروش  کارشناس 

ثابت + پورسانت + بيمه
٠٩١٥١١١١٥٨٠

٩١٣٣٤٥٤٣/ ف

استخدام١٥

١٤٠٦
آموزش حسابدار9

١٤٠٧
آموزش آرا$شگر9

١٤٠٩
جابجا$� دانشجو

١٤١٠
هنرها9 آموزش�

١٤٩٠
سا$رآموزش ها

١٥٠١
بازار$ــاب

١٤١١
آموزش آشپز9 و شير$ن� پز9

١٤١٢
آموزش موسيق�

١٤١٣
آموزش خياط�

١٤١٤
Mتـــــاب

٩١١٩٥٤٥٨/ ف


