
١١
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦

٩٥٣٠٠٦٩٠/ ف

3الج آلمان� گلبانگ
اساتيد برجسته ایران - آلمان

٣٧٦١٤٨٢٨-٣٨٤٦٦٤٩٥

٩٥٢٦٠٢٥٤/ ل

 آموزشگاه زبان سراج
 عادى ، فشرده ، نيمه خصوصی

خصوصی (فرامرز ٨) 
٣٦٠٧٥٩٤٢- ٣٦٠٥٠٨٤٠

تدر�س خصوص� انگليس�
 مبتد� تا پيشرفته - ترجمه

٠٩١٠٤٩٢٨٥٩٣
٠٩٣٩٥٣٩٥٨٣٩ ایرجی

٩٥٢٩٤٠٠٥/ ش

مLالمه انگليس�
توسط مقيم آمر�Lا

فقط در دوماه (خصوصی)
٩٥٢٩٣١٨٢/ م٠٩٣٥٨١٠١٩٢٣ 

موسسه زبان بيان
از مدرسين باسابقه و عالقمندان به 

تدریس جهت همکارى دعوت می نماید
٩٥٢٠٢٨٦٩/ ق٣٦٦١٠٠٦٦

آموزش خصوص� آ�لتس 
مکالمه تک نفرى انگليسی

٩٥٢٦٣٩٢٠/ م٠٩٣٦٥٧٤٠٨٣٩

٩٥٢٨٧٢٢٥/ ف

زبان ها� خارجه  پاسارگاد 
مکالمه روان ٣ ماه کسب نمره 

IELTS 6.5در چهار ماه تضمينی  
٣٦٠٢٣١٣٤

د�پلم
مهارت دیپلم سریع و آسان

٩٥٢٧٥٩٢١/ ل٠٩١٥٣٢٥٢٠٦٠

٩٥٣٠٠٢٦٨/ ب

 مهارتها� د�پلم تحصيل� 
3اردانش

 الکترونيک، کامپيوتر
 حسابدارى، امور ادارى

 تعميرات موبایل
 سيستم هاى ایمنی و حفاظتی 

آموزشگاه شهریار
٣٧٢٨٥٦٦٢

خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤ 

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

 اندروید +IOS  + حسابدارى 
ICDL  + معمارى + عمران  

٣٦٦٢٣٧٠٠-٣٧٦٤٩٢٢٩
گواهينامه + بازارکار١٠٠%

  CAD+ 3D MAX
٩٥٢٤٢٥٩٩/ ل

هنرستان جو�ا 
دیپلم در کليه رشته ها با تخفيف 
۵٠% شهریه      ٣٧٢٩١١٧١ 

٩٥١٩٦٠٣٧/ ف٠٩١٥٠٠٥٧٠١٠

٩٥٠٧١٣٨٨/ ط

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

٠٩٠١١٢٥٤٠٠٢تخصصی رایگان
٣٨٥٥٠٨٠٢-٣٨٥٥٠٨٠١

گروه مهندس� فنيما
تدریس رشته عمران و معمارى 

دبيرستان و پيش دانشگاهی
٠٩١٥٠٣٩٣٦٩٩

٩٥٣٠٠٦٩٥/ ق

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

٩٥٣٠٢٤٥٥/ م

مهارت 
د�پلم

کامپيوتر- امورادارى 
آموزشگاه آراد

٣٨٤٣٤٣٦٥

٩٥١٤٩٣٥٧/ پ

تدر�س مهرپرد�س
آموزش دروس ابتدائی، راهنمایی 

دبيرستان، کنکور، دانشگاه ومشاوره
٣٨٤٦٣٤٧٣-٣٨٥٣٩٩٤٩

امتحانات د�ماه
ریاضی فيزیک حسابان دیفرانسيل 

ده سال سابقه، شهریه مناسب
٠٩١٥٠٧٥٧٧٩١مدرس

٩٥١٨٩٧١٣/ م

� تدر�س خصوص� سوئد
عرفانيان ١٨ سال مقيم و معلم 

مدارس سوئد 
٠٩١٥٤٧٤٣٧٩٠

٩٥٢٩٣٧٦٩/ م

 تدر�س 

فيز�=
  دبيرستان - دانشگاه 

جلسه اول رایگان 
٠٩١٥٣١٣١٧٥٠ 

٩٥٣٠١٦١٦/ مکارآمد

مشاوره آموزش
نرم افزارهاى مهندسی ، مشاوره 

پروژه و پایان نامه ، ترجمه تخصصی
٠٩١٥٧٢٤٢١٣١-٣٦٠٩٣٣٧٠

٩٥٠٨٦٦٣٨/ ل

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

٠٩١٥١٠٨٢٩٨٣
٩٥٢٨٥٦٣٧/ ف

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

تدر�س خصوص� 
زبان 3ليه مقاطع   

٠٩١٠٧٨٤٩٥٤٨
٩٥٣٠٥١٠٠/ ف

تدر�س ر�اض� 
فقط خواهران

در مقاطع دبيرستان و دانشگاه
 توسط کارشناس ارشد ریاضی 

خانم اسحاقی  
 ٠٩١٥٠٠٣٧٧٢٠
٠٩١٥٩١٨٧٧٢٠

٩٥٣٠١٤١٥/ ف

تدر�س تخصص� 

ر�اضيات  

٩٥٢٧١٣٨٥/ م٠٩١٥٨٢١٣٤٠٩

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

تدر�س خصوص� مهرگان
ابتدایی تا دانشگاه 

با محيطی آموزشی و کادرى مجرب
٣٨٨١٢٠١٩-٣٨٨٢٨٤٧٥

٩٥٢٣٩٢٩٢/ ف

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

دبيرستان ٠٩١٥١٥٩٩٩٠٧
٩٥٢٨٥١٩١/ پ

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

٩٥٢١٣٥١٤/ ب

تدر�س خصوص�- گروه� 
تقویتی، ریاضی، عربی، 

انگليسی ... و کنکور با مشاوره 
٩٥١٩٧٥٦٩/ ف               ٣٢٧٢٢١١٤رایگان 

تدر�س خصوص�
و  ریاضيات  دانشگاه  مدرس  توسط 

دروس اقتصادى با هزینه مناسب
٩٥٣٠٦٤٥٥/ ر٠٩٣٣٧٥٠٧٤٢٥

٩٥٢٦٧٦٩٩/ م

موسسه تخصص�
ر�اضيات ضيا  

٣٨٨١١٨٤٠ - ٣٨٨٤٢١٤٤

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

 با کادرى مجرب
٣٧٢٧٨٤٧٧-٠٩٣٥١٤٣٩٣٣١

٩٥٣٠٦٦٩١/ م

تدر�س ر�اضيات
همه مقاطع کارشناس ارشد 
ریاضی از دانشگاه فردوسی

٠٩٣٦٤٨١٠٨٢٠
٩٥٣٠٠٣٨٢/ ق

٩٥٢٧٥٣٨٠/ ف

زبان آلمان� 
همراه با مشاوره و اطالعات پذیرش 

در کليه دانشگاه هاى آلمان 
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

زبان انگليس� 
را آهسته، پيوسته 
و متفاوت بياموزید 
با ما تماس بگيرید

 و تفاوت را احساس کنيد 
٠٩١٥٣٢٠٥٣٩٢

٩٥٣٠٥٤٠٥/ ر

آموزشگاه نمونه پيرا�ش 
مردانه رحيم�

اعطاى گواهينامه بين المللی
٩٥٢٥٣١٧٧/ ل٣٨٥١٨٢٥١

آموزشگاه 

�مهد
اولين و تنها مرکز تخصصی 

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

٩٥٣٠٠٥٥٠/ ل٠٩١٥١٠٠٨٤٠١

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

 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

٩٤٤٧٦٣٦٢/ ب

 گروه ز�با�� 
آموزش� ماهان

دارنده لوح تقدیر از 
رئيس مرکز ملی رقابت و 

مدرس ١۵ کمپانی خارج از 
کشور در ایران، نماینده 

عروس چهره سازان 
تهران و آکادمی خدمات 
ناخن حرفه اى با مدرک 
Nobar آمریکا و اولين 

نمایندگی پيوند ابرو با موى 
صددرصد طبيعی و پيوند 

مژه فوق حرفه اى با مدرک 
Novea آمریکا و آموزش 

آرایشگرى از مبتدى تا 
فوق تخصصی همراه با ٨ 
مدرک از سازمان فنی و 

حرفه اى و مشاوره سریع 
براى گرفتن جواز کسب و 
جذب کارآموزان در بازار 
کار (از همين امروز آینده 
خود را با ماهان بسازید) 

شرایط اقساط
٠٩١٥٥١٨٨٤٨٠
٠٩١٥١٢٥٧٠٠٩

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�� 

بانو گل� 
  ISO1001  داراى گواهينامه
نماینده و مدرس بيش از دهها 

کمپانی آرایشی خارج از کشور، اعطاى 
٨ مدرک از سازمان فنی و حرفه اى 

قابل ترجمه در ۶۴ کشور بلوار سجاد 

٠٩١٥٥٠١١٨١٤
٠٩٣٣٥٠١١٨١٤

٣٦٠١٣٩٦٠
٩٥٢٩٦٤٦٨/ م٣٦٠٢٥٠٨٠ 

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

 مر3ز آموزش 

دنيا� ز�با��
 مبتدى تا فوق تخصصی 
اعطا مدارک بين المللی 

از فنی و حرفه اى زیرنظر 
استاد دانشگاه

٣٨٤٤٧٧٧٠ 
٩٥١٨٦٤٣٦/ ب

آموزشگاه ز�با��

سور�ن
خبرى خوش
پکيج هاى 

ویژه 
آموزشی

فقط
 همين هفته

با اعطاى مدرک رسمی از 
سازمان،فنی و حرفه اى 

ویژه بانوان
 مدیریت : احمدیان

 بلوار پيروزى
 چهارراه کوثر

به یک شاگرد جهت کار 
در سالن نيازمندیم.

٣٨٨٢٥٣٠٠
 ٠٩١٥١٠٨١٢١٥

٩٥٠٠٨٨٨٧/ پ

٩٥٢٦٣٥٠٢/ ل

مجتمع آموزش� آ�ليس
آموزش حرفه اى آشپزى و 
شيرینی پزى درجه ٢ و ١ 
کافی شاپ ، فست فود  

غذاهاى ملل ، سفره عقد  
ميوه و سبزى آرایی 

جهت خانمها و آقایان،با معرفی 
به کار و گواهينامه بين المللی  

٣٦٠٨٧١٢١ 

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

٩٥٢٨٠٥٣٥/ ل

آموزش تعميرات موبا�ل
گواهينامه،شهر�ه پا�ان دوره

آموزشگاه انيشتين 
٣٨٩٢٨٥٤٥-٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦

٩٥٣٠٥١٩٤/ 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

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

٩٥٢٤٢٦٠٧/ ل

٩٥٣٠٠٢٧٠/ 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

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

٩٥٣٠٠٢٧٢/ ب

 دوره حسابدار� +نرم افزار
 با مدرک فنی حرفه اى 

آموزشگاه شهریار ٣٧٢٨٥٦٦٢
 ٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

٩٥٢٧٤٢٣٩/ پ

د�پلم
 سریع      ارزان

٠٩١٥٨٩٠٩٤٠٤
٠٩٠١٠٩٠٢٩٩١

٣٨٤٠٧٩٣٢

٩٥٣٠٠٢٧٣/ ب

ICDL 
 ٢+٧ مهارت کامپيوتر

 آموزشگاه شهریار ٣٧٢٨٥٦٦٢ 
 ٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

شرا�ط و�ژه
ICDL-فتوشاپ-مکس-اتوکد- ساليد 

کتيا باارائه مدرک فنی و حرفه اى
٣٨٩٢٩١٤٢

٩٥٢٧١٣٨٨/ م

٩٥٢٩٧٩٠٨/ م

مهارت د�پلم
مشاوره از 

سيکل تا دیپلم
 اقساط

 ٠٩٣٥٤٨٩٦٣٥٣
٣٢٧٢٧٢٧٤

مهارت د�پلم
سریع - آسان - اقساط

ریخته گر     ٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦
٩٥١٨٤٠٧٩/ ل

٩٥٢٥٢١٩٤/ ف

مهارت 
د�پلم 

 آسان - سریع- ارزان
٠٩٠٣٠٤٥٨٢٨٩

٣٦٠٨٥٦٨٦

٩٥٣٠٠٢٧١/ ب

 PLC دوره
 (کنترلر برق صنعتی )

آموزشگاه شهریار ٣٧٢٨٥٦٦٢ 
 ٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

 مشاوره تحصيل�
 براى کليه مقاطع از سيکل 

تا دانشگاه
٩٥٣٠٠٧٧٣/ م ٣٥٠١٣٨٧٨

اخذد�پلم+3اردان�
 تا ليسانس

سریع ، آسان ، اقساطی 
تخفيف ویژه

ایاب ذهاب + مشاوره رایگان
 استخدام تضمينی +بيمه+مزایا

اماميه ٢ ، پالک ٢١
٠٩١٥١١٧٠٣٣٥

٩٥٢٤٢٦٢١/ ل

�مهارتها� فن� حرفه ا
عمران معمارى دروس دیپلم 

راهنمایی یک
٣٨٤٧٣٤٣٣-٠٩١٥٣١٤٤١٥٨

٩٥٣٠٣١٥١/ ق

٩٥١٨٤٧١٧/ ف

�فن بيان ،سخنور
 قدرت جذبه و ارتباط موثر

 روشهاى موفقيت، اصالح لهجه 
قدرت ذهن، سخنورى،اعتماد 

به نفس قوى ،کنترل اضطراب، 
استرس ،و کم رویی، زبان بدن 
موفقيت در مصاحبه هاى شغلی

    ٣٨٩١١١٨٠    
a222.org

آموزشگاه سيما 
ارائه گواهينامه فنی حرفه اى 

عکاسی دیجيتال، تصویربردارى، 
گویندگی، دوبالژ، گریم سينمایی، 

نورپردازى، ميکس، فتوشاپ 
بلوار معلم 

٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦
٣٨٦٩١٥٥١

٩٥٢٩٦٧٢٨/ ف

باز�گر�، گر�م سينما��، 
3ارگردان�، دوبالژ و گو�ندگ�

سيما - بلوار معلم
٠٩٣٥٦٣٦٣٠٥٦

٩٥٢٩٦٧٣٠/ ف

سفره عقد
شمع سازى

ميوه آرایی  
٣ رشته برتر  همراه با 
مدرک -جذب بازار کار

 آموزشگاه دریا
٩٥٢٦٠٧٦٥/ ل٣٦٠٤١٣٦١

خر�د
 ضا�عات

آهن آالت ،آلومينيوم،مس 
برنج، درب و پنجره، پکيج 

شوفاژ و موتورخانه،کابينت 
تيرآهن و ميلگرد و خرده ریز

انبارى   (به قيمت باال) 
تخریب ساختمان

 و شرکت در مزایده
٠٩١٥٩٨٨٣١٦٠ 

٩٥٢٧٩٥٧٧/ دصادقی

آموزش� و فرهنگ�

خدمات ساختمان�

تدر�س خصوص�

آموزش زبان

آموزش 3امپيوتر

�آموزش  حسابدار

�آموزش آرا�شگر

هنرها� آموزش�

سا�رآموزش
�فن� و حرفه ا

آهن آالت و ضا�عات

 آموزش آشپز� و
�شير�ن� پز

مهارتها� ارتباط�

آموزشگاه درس�

آموزش تعميرموبا�ل


