
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٤

 آموزشگاه الزهراء 

مداح� 
 برادران             خواهران 

براى تمام سنين ویژه محرم صفر
 
 

٣٧٢٨١٠٢٧ 
خواهران ٠٩١٥٥٧٤٣٣٩٥
برادران ٠٩١٥٩١٥٤٤٣٠

٩٥١٩٣٦٨٧/ ب

٩٥١٩٩٧٨٧/ ط

آموزش  تضمين� قرآن 3ر�م
روخوانی-تجوید-صوت و لحن
١٠جلسه.مشاوره رایگان

٠٩١٥٣٠٢١٥٢٠

٩٥١٩٩٧٨٨/ ط

آموزش تخصص� قرآن 3ر�م
روخوانی-تجوید-صوت و لحن
١٠جلسه تضمينی، مشاوره رایگان

٠٩٣٨٨٠٠٦٢٢٩

 تدر�س  خصوص� زبان آلمان�

انگليس�، فرانسه،  قرآن، ر�اض�
 ٠٩١٥٣٠٤٦٦١٢-٣٧٢٥٨٠٧٨ 

٩٥١٢٦٥٧٨/ ل

٩٥٢٦٠٢٥٤/ ل

 آموزشگاه زبان سراج
 عادى ، فشرده ، نيمه خصوصی

خصوصی (فرامرز ٨) 
٣٦٠٧٥٩٤٢- ٣٦٠٥٠٨٤٠

آموزش خصوص� آ�لتس 
مکالمه تک نفرى انگليسی

٩٥٢٦٣٩٢٠/ م٠٩٣٦٥٧٤٠٨٣٩

تدر�س خصوص� انگليس�
روان  را  انگليسی  جلسه   ۴٠ در 
IELTS صحبت کنيد.تضمين کتبی
٠٩١٥٨٠٤٨٨٩٣-٣٦٠٨٤٠٦٧

٩٥١٢٥٦٢٧/ ل

فقط مLالمه 
راحت و روان

حسن زاده  ٠٩١٥٦٩٣٣٠٦٨ 
٩٥٢٩٣٨٢٣/ ل٠٩٣٣٦٩٦١٤٤٣

مLالمه انگليس�
توسط مقيم آمر�Lا

فقط در دوماه (خصوصی)
٩٥٢٩٣١٨٢/ م٠٩٣٥٨١٠١٩٢٣ 

 مر3ز زبان 
�سهراب سپهر

 با ٨ سال سابقه درخشان آموزشی 
دارنده پشتيبان آموزشی 

درایام امتحانات 
و استاد برنامه ریزى درسی زبان 

تيم تخصصی تضمين قبولی 
 IELTS آزمون

نخریسی، بلوارچمن، چمن ٢
ایستگاه مترو، پروین اعتصامی

٥-٣٣٤٤٧٧٨٤ 
٩٥١٩٥١٧٥/ ب

٩٥٢٥٣٩٤٧/ ف

٥٠درصد
تخفيف شهریه ثابت و تخفيف ویژه 

جهت بسيجيان و کميته امداد
دیپلم سریع

متوسطه، اول و دوم، کار و دانش  
دخترانه ٠٩١٥٣٠٥٤٣٥٥ 
پسرانه ٠٩١٥٥٠٣٨٢١١

اجاره مجوز دبيرستان 
غيرانتفاع� دوره دوم پسرانه 

 

٠٩١٥٥١١١٤٢٩
٩٥٢٩٥٥٧٦/ م

عموم�+مهارت د�پلم
PLC+تعمير موبا�ل
برق صنعتی + برنامه نویسی 

 ٣٧٦٤٩٢٢٩ IOS+ اندروید 
حسابدارى + ICDL + معمارى 
+ عمران        ٣٦٦٢٣٧٠٠
گواهينامه + بازارکار١٠٠%

  CAD+ 3D MAX٩٥٢٤١١٦٧/ ل

متقاضيان د�پلم 
تماس با

٣٧٢٧٧١١٨ 
 یا ارسال پيامک دیپلم

 به ٠٩١٥٢٠٢٧٣٩٥
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

عمران، معمارى، تأسيسات 
     مشاوره رایگان 

 

٩٥١٨٣٧٤٦/ ف

موسسه علم� 
دخترانه مناد� علم

شهریه مصوب آموزش و پرورش 
کالسهاى گروهی : ١٢ جلسه اى 

ابتدایی ٨۵٠٠٠ ت 
متوسطه اول ١١٠/٠٠٠ ت 
متوسطه دوم ١٣٢/٠٠٠ ت 

پيش دانشگاهی ١٧٠/٠٠٠ ت 
بلوار فردوسی ، فردوسی ٢

٩٥٢٩١٣٠٣/ ل٠٩١٥١١٩٨٠٢١

٩٥٠٧١٣٨٨/ ط

از ابتدا�� تا پيش دانشگاه�
سریع و ارزان دیپلم بگيرید -مشاوره 

٠٩٠١١٢٥٤٠٠٢تخصصی رایگان
٣٨٥٥٠٨٠٢-٣٨٥٥٠٨٠١

امتحانات د�ماه
ریاضی فيزیک حسابان دیفرانسيل 

ده سال سابقه، شهریه مناسب
٠٩١٥٠٧٥٧٧٩١مدرس

٩٥١٨٩٧١٣/ م

٩٥٢٧٥٣٨٠/ ف

زبان آلمان� 
همراه با مشاوره و اطالعات پذیرش 

در کليه دانشگاه هاى آلمان 
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

تدر�س ر�اض� تخصص�
توسط دبير رسمی ریاضی 
ششم، هفتم ،هشتم ،نهم

دبيرستان ٠٩١٥١٥٩٩٩٠٧
٩٥٢٨٥١٩١/ پ

تدر�س تخصص� 

ر�اضيات  

٩٥٢٧١٣٨٥/ م٠٩١٥٨٢١٣٤٠٩

٩٥٢٠٧٦١١/ ف

موسسه آموزش� دانشجو
عضو اتحادیه 

مدرسين مجرب  ،  شهریه 
مناسب كليه دروس ابتدایی تا 

دكترى ربع قرن تجربه موفق 
آموزشی دوره هاى ویژه موفقيت 

كنكور ، المپياد ، تيزهوشان
 كيفيت آموزش با ما ، قضاوت با شما
 آخر از همه با ما تماس بگيرید . 

 www.daneshju.org
٧٧ و ٣٧٦٧٢٨٧٦

١٠٠% ممتاز 
 کليه دروس- در تمامی مقاطع
٣٨٦٤٣٦٣٨-٠٩١٥٧٢٤٠٧٠٠
٠٩١٥٦٩٨٩٣٩٨-٣٢٢٣٨٥٠٧

٩٥٢١٣٥١٤/ ب

٩٥١٨٢٢١٤/ آ

فرهيختگان دانشگاه 
با مجوز آموزش و پرورش 

بااساتيد آموزش وپرورش ودانشگاه
مکانی مطمئن ،آسان،سریع، تضمينی
برترین تدریس کمترین قيمت
کالسهاى گروهی        ٣٢٠٠٠ ت

تدریس خصوصی کليه دروس 
ابتدایی                      ١٨٠٠٠ت
ششم ،هفتم و هشتم ٢٠٠٠٠ت
دبيرستان                  ٢٢٠٠٠ ت
پيش دانشگاهی       ٢۴٠٠٠ ت
کنکور               ٢۶٠٠٠ ت 

دانشگاه                  ٢٨٠٠٠ ت 
مشاوره و  پيگيرى درسی در طول سال
خ راهنمایی ٣٨٤٤٢٧٥٠١٩

ر�اضيات،فيز�<،شيم�
مدرس باتجربه (١۵ سال سابقه)

٠٩١٥١٠٨٢٩٨٣
٩٥٢٨٥٦٣٧/ ف

3ليه دروس و مقاطع
بهترین دبيران در منزل شما با 

مجوز آموزش پرورش
٣٦٠٧٩٠٠٦ (۴خط)

٩٥٢٦٩٨٦٨/ ق

٩٥١٤٩٣٥٧/ پ

تدر�س مهرپرد�س
آموزش دروس ابتدائی، راهنمایی 

دبيرستان، کنکور، دانشگاه ومشاوره
٣٨٤٦٣٤٧٣-٣٨٥٣٩٩٤٩

٩٥١٩٨٦٦٨/ ق

تدر�س خصوص�
مدرس،باسابقه آموزش و پرورش

ابتدایی   راهنمایی
٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

 �آموزش خصوص� دوره ها
ورود به حرفه متره و برآورد

www.metrapart.com 
٩٥٢٦٧٢٥٥/ ر

تدر�س آمار و ر�اض�
تمامی مقاطع 

توسط استاد دانشگاه (خانم)
٠٩١٥١٧١٠٤٩٦

٩٥٢٩١٥٥٣/ ف

تدر�س خصوص� ر�اض� 
پا�ه ششم ال� دهم  

٠٩٣٧٩٦٥٣٨٩٥
٩٥٢٩٤٥٤٢/ ف

تدر�س خصوص�
مقطع ابتدایی و راهنمایی کودکان عادى 
اوتيسم  و  تيزهوش، کم توان ذهنی 
٠٩١٥٤١٥١٤٨٨ خانم  مدرس 

٩٥٢٩٤٥٣٩/ ف

٩٥٢٨٤٣٤٤/ ط

تدر�س عرب� -انگليس� 
مشاغل، بازار، جویندگان کار
CD هتل، سفر  و ...مشاوره

٣٢٧٢٢١١٤و جزوه رایگان 

٩٥٢٦٧٦٩٩/ م

موسسه تخصص�
ر�اضيات ضيا  

٣٨٨١١٨٤٠ - ٣٨٨٤٢١٤٤

 �آموزش راه 3ارها
موفقيت 

در کنکور تجربی 
٩۶ توسط رتبه برتر 

پزشکی
٠٩٣٦٩٩٧٤٢٠٠

٩٥٢٩٣٧٣١/ ف

تدر�س منتا (قيمت مناسب)
خصوصی ، نيمه خصوصی ، اعزام معلم 

کليه دروس از ابتدایی تا دانشگاه
٠٩١٥٧٦٩١٣١١-٣٨٤٤٧٢٣٨

٩٥٢٨٤٩٤٨/ ل

تدر�س ر�اض� 
فيزیک - شيمی

 توسط دبير خانم 
٩٥٢٩٢٢٢٠/ ف٠٩٣٦٩٩٧٤٢٠٠

تدر�س خصوص�
 زبان روس� 

توریستی، تجارى، ادامه تحصيل
٩٥٢٩٣٥٦٦/ م٠٩١٥٤٤٠٠٧٨٨

تدر�س تضمين� نو�ن 
 کليه دروس- کليه مقاطع

با کادرى مجرب
 ٣٧٢٧٨٤٧٧-٠٩٣٥١٤٣٩٣٣١

٩٥١٩٩١٦٢/ م

اتاق جهت تدر�س خصوص�

اجاره داده می شود (بلوار فلسطين) 

٠٩٣٥٩٤٠١٠٠٣
٩٥٢٩٥٣٨٠/ ف

مشاوره آموزش
نرم افزارهاى مهندسی ، مشاوره 

پروژه و پایان نامه ، ترجمه تخصصی
٠٩١٥٧٢٤٢١٣١-٣٦٠٩٣٣٧٠

٩٥٠٨٦٦٠٥/ ل

 تدر�س تخصص� دروس
  دانشگاه و دبيرستان

مکعب ٢-٣٨٤٥٦٥٣١ 
٩٥٢٩٤٥١٥/ م

 آموزشگاه پيرا�ش مردانه 

قاسم زاده
 آموزش و اعطا مدارک بين المللی 
از سازمان فنی و حرفه اى کشور 

نقد و اقساط - بلوار استقالل 
بعد از استقالل ١، پالک ۴١

٣٦٠١٦٣٨٩-٠٩١٥٨٢٨٢١٩٤ 
٩٥١٩٧٠٦٦/ ق

آموزشگاه ز�با��

 پانته آ 
ثبت نام ٨ حرفه از مبتدى تا 

تخصصی همراه با ارائه 
مدرک بين المللی و

 مشاوره جواز کسب 
 تمام اقساط 
هاشميه ٣٣/١ پالک ١۴ 

٠٩٣٥٢٦٨١٢٦٦
٩٥٢٥٦٢١٧/ ف٠٩١٥٨٦٠٥٥٥٦

آموزشگاه ز�با��
رنگين<

آموزش ٨ رشته ى کوتاهی ، 
شنيون ، گریم ، مواد شيميایی ، 

ابرو ، ناخن ، بافت و مقدماتی
با مدرک فنی و حرفه اى و 

کارآفرینی در زیبایی نونينا 
(سجاد - یاسمن ١٢) 

٠٩١٥١١٧٠١٣٠-٣٧٦٠٠٩٩٨ 
٩٥١٩٩٧٩٠/ ف٠٩٣٨٣٧٠٩٤٣٩ 

آموزشگاه نمونه پيرا�ش 
مردانه رحيم�

اعطاى گواهينامه بين المللی
٩٥٢٥٣١٧٧/ ل٣٨٥١٨٢٥١

آموزشگاه آ�سا 
ثبت نام از مقدماتی تا حرفه اى 

احمدآباد      ٣٨٤١٧٣٦٤
٠٩٣٨٤٧٠٤٠٠٧

٩٥١٤٧٨٦٥/ ف

آموزشگاه مراقبت 
ز�با�� ليوسا 

هدف ما کارآفرینی 
براى بانوان و ارائه 
گواهينامه معتبر از 

سازمان فنی و حرفه اى 
شهریه نقد و اقساط 

بلوار سجاد ،سجاد ٢۴ 
(آزادى ١١) 

٩٥٢٤٧٢٥٣/ پ٣٦٠١٩٦٤١

بانوان جو�ا� 3ار
آموزشگاه صورتگر
برگزارکننده دوره هاى فشرده، 

نيمه فشرده و عادى از پایه تخصصی 
ابتداى خيابان گاز، 
جنب بانک کشاورزى

٣٦٠٥٠٠٦٩
٩٥١٩٣٦٨٤/ ب

 آموزشگاه تخصص�
 ز�بنده 

 ٨ مدرک فنی و حرفه اى 
قابل ترجمه از پایه تا عالی

 به صورت فشرده در دو نوبت
 ثبت نام می کند 

احمدآباد،ابوذرغفارى١٣پالک١١٠
٣٨٤٥٤٠٤٩-٠٩١٥٣٢١٧٠١٠ 

٩٥٠٨٥٣٠٥/ م

آموزشگاه 

�مهد
اولين و تنها مرکز تخصصی 

آرایشگرى ، با ارائه ۵ مدرک 
بين المللی،طالب چهارراه برق
 روبروى بانک مسکن ٣٢٧٢٤٨٨٠

٩٥١٧٦٨٤٢/ ل٠٩١٥١٠٠٨٤٠١

آموزشگاه 
بانو� ا�ران�

تا  مبتدى  از  ها  دوره  کليه  آموزش 
تخصصی با ارائه ٨ مدرک بين المللی
 متخصص در چهره پردازى عروس 
و گریم سينمایی ، شنيون ، رنگ و 

الیت ، کوتاهی ژورنالی ، ناخن 
آزادشهر ،امامت - تلفن مشاوره :

٩٥٢٨٩٢٧١/ ل٠٩١٥٩٠٩٢٤٢٣

٩٥١٩٨٦٤٥/ ف

آموزشگاه
خسرو

تضمينی شوید١٠٠%  ماهر  آرایشگر 
 به روش جدید و گریم داماد ، 

پاکسازى پوست ، پيتاژ، براشينگ
اتوى مو با  گواهی نامه ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

٩٥٢٨٠٤٦٦/ م

آموزشگاه آرا�ش 
سانل�

آموزش ٨حرفه از مقدماتی
 تا فوق تخصصی،عروس 

شنيون کوتاهی،موادشيميایی
ناخن،طراحی ابرو،و...

(ژورنالی)دوره هاى عادى
 و کوتاه مدت 

اعطاى گواهينامه بين المللی
هاشميه،چهارراه فکورى

سمت راست،پالک٣۶٠(بانوان)

@sanli beauty 
 ٠٩١٥٥٢٠١٩٨٩

٣٨٨١٧٥٢٣

 �گروه آموزشگاهها� حرفه ا
پيرا�ش مردانه 3وروش

زیر نظر استاد تربيت مربی
- مدت آموزش ٢/۵ ماهه

- ١٠٠ درصد عملی
- تخفيف ویژه

( خانواده شهدا - سپاه پاسداران)
- معرفی به کار

-هزینه آموزش نقدى ۶٠٠ تومان
شعبه ١ : قاسم آباد

شعبه ٢ : پيروزى
شعبه ٣ : طبرسی شمالی

شعبه ۴ : بيرجند
٩٥٢٦٣٦٩٧/ ل٠٩١٥٧٧٠٤٢٧١

٩٥٢٧٤٩٦٦/ ب

دوره تعميرات تخصص� 
موبا�ل و تبلت 

 سخت افزار و نرم افزار
اساتيد مجرب و تجهيزات استاندارد
 با گواهينامه فنی و حرفه اى 

آموزشگاه شهریار
٣٧٢٨٥٦٦٢ 

٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

تعميرات تخصص� موبا�ل
مبتد� تا گوش� ها� پيشرفته
نرم افزار،سخت افزار ٣٦٠٨٦١٠٠
آموزشگاه   ٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦

٩٥٢٨٠٥٣٥/ ل

٩٥٢٧١٨٢٥/ ف

آموزش تعميرات
موبا�ل 

ما تماس بگيرید) با  از همه  (بعد 
 آموزشگاه فراموج

مدرک فنی و حرفه اى
 سعدى ٨ مجتمع ساحل همراه
٣٢٢٤١٦٨٢ -٠٩١٥٩١٥٢٠١١

٩٥٢٨٤٠٨٢/ ف

تعميرات تخصص� موبا�ل
سخت افزار نرم افزار

 ١٠٠  تضمينی، انفورماتيک بيان
 ٣٨٤٣٣٦٥٦-٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١

3ارگاه آموزش� را�گان 
تعميرات عمل� موبا�ل و تبلت

 + +گواهينامه  محدود  ظرفيت 
معرفی بازار ٠٩١٥١٠٩٩٠٧٢

٩٥١٧٨٩٩٦/ ف

3ارگاه آموزش� را�گان
تعميرات و بازبست ٥٠ گوش�

موبایل+تبلت +گواهينامه + بازارکار
٣٦٦٢٣٧٠٠-٣٧٦٤٩٢٢٩

٩٥٢٣٩٧٦٤/ ل

�دوره 3امل حسابدار
+ نرم افزار (هلو-محک-...) با 

ارائه مدرک فنی حرفه اى
٣٨٩٢٩١٤٢

٩٥٢٩٢١٦٢/ ق

٩٥٢٩٢٥١٣/ پ

حسابدار 3امل 
۶ دوره آموزش حسابدارى فقط با 

٢۵٠ 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.
 مهریزرایانه تحت نظارت سازمان 

آموزش فنی حرفه اى 
 ٣٨٣٨٤١٥٠-٣٨٤٠٧٩٣٢

٠٩١٥٨٩٠٩٤٠٤
٠٩٠١٠٩٠٢٩٩١

�آموزش حسابدار
ویژه اشتغال

ویژه خواهران ٣٦٦٧٠٩٣٤ 
٩٥٢٨٧٥٤٠/ ل٠٩١٥١٥٨٤٦٥٣

فقط با ٥٠٠ هزار تومان 
خياط ماهر شوید، انواع دوخت، نازک 
دوزى ضخيم دوزى، ژورنال شناسی 
٣٨٩٠٢٤٧٠-٠٩٣٥٧٣١٩٢٤٢

٩٥٢٩٤١٩١/ ق

ز�گورات - و�ژه خواهران کامپيوتر
خدمات  ادارى  امور  حسابدارى- 
GIS-3DMAX-   (مدیریت)آموزشی
٣ ٨ ٥ ٩ ٥ ٨ ١ ٧ -S o l i d w o r k

٩٥٢١٠٦٦٧/ ف

 آ3ادم� مهندس در� نيا
آموزش تخصص�
Autocad 

3Dsmax-vray
Etabs-Safe

تلفن رزرو کالس:
 ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٢٤٤٧٣٠/ م

مهارت د�پلم
سریع ، آسان ، اقساط

ریخته گر     ٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦
٩٥٠٥١٧٣٨/ ل         ٣٦٠٧٦٣٠٣

٩٥٢٧٤٩٧٠/ ب

 آموزشگاه
 شهر�ار 

 با ارائه مدرک بين المللی
 از فنی و حرفه اى

( مقدماتی  ١- دوره هاى کامپيوتر 
و پيشرفته ICDL، تعميرات سخت 
نویسی، اتوکد،  برنامه  افزارى، 

فتوشاپ و غيره)
تلفن  تعميرات  تخصصی  دوره   -٢
همراه و تبلت به صورت کامال کاربردى 
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی)، 
روان  برق، تابلو  افزارهاى  نرم 
حفاظتی  و  ایمنی  هاى  سيستم   -۴
، دزدگير  بسته  مدار  دوربين   )
مرکزى، آیفون  آنتن  حریق،  اعالم 

تصویرى)
۵- دوره هاى  کاربردى حسابدارى 

+ نرم افزار
۶- مهارتهاى دیپلم و یژه بازماندگان 

از تحصيل

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

 ١٣ نبش   - جنوبی  مطهرى  خيابان 

٩٥٢٦٨٧٩٧/ م

 فتوشاپ - 3رل
 ایندیزاین، 3DMAX حرفه اى 
ویژه بازارکار- مدرس دانشگاه 

 ٠٩١٥٠٧٥٨٠٩٨

آموزش� و فرهنگ�

آموزش قرآن

تدر�س خصوص�

آموزش زبان

آموزش 3امپيوتر

�آموزش  حسابدار

�آموزش آرا�شگر

آموزش  خياط�

آموزشگاه درس�

آموزش تعميرموبا�ل

٩٥٢٩٣٠٩٥/ل


