
٤
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

٩٥٣٤٤٣٢٩/ ط

آموزش تخصص� قرآن 3ر�م
روخوانی،تجوید،صوت و لحن

١٠جلسه تضمينی
٠٩٣٨٨٠٠٦٢٢٩

٩٥٣٤٤٣٤١/ ط

آموزش  تضمين� قرآن 3ر�م
روخوانی،تجوید،صوت و لحن

١٠جلسه تخصصی
٠٩١٥٣٠٢١٥٢٠

تدر�س خصوص� انگليس�
در ۴٠ جلسه انگليسی را روان 

IELTS.صحبت کنيد
٠٩١٥٨٠٤٨٨٩٣-٣٦٠٨٤٠٦٧

٩٥٣٦٠٧٢٣/ ل

٩٥٣٢٦٦٥٠/ ل

 آموزشگاه زبان سراج
 عادى ، فشرده ، نيمه خصوصی

خصوصی (فرامرز ٨) 
٣٦٠٧٥٩٤٢- ٣٦٠٥٠٨٤٠

 تدر�س  خصوص� زبان آلمان�

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

٩٥١٢٦٥٧٨/ ل

مLالمه انگليس�
توسط مقيم آمر�Lا

فقط در دوماه (خصوصی)
٩٥٢٩٣١٨٢/ م٠٩٣٥٨١٠١٩٢٣ 

٩٥٣٠٠٦٩٠/ ف

3الج آلمان� گلبانگ
اساتيد برجسته ایران - آلمان

٣٧٦١٤٨٢٨-٣٨٤٦٦٤٩٥

فضا� آموزش� مناسب
براى برگزارى کالسهاى 

تقویتی و تيزهوشان
٩٥٣٥٩١٦٢/ د٠٩١٥٥٢٣٣٨٦٨

٩٥٣٥٨٥٠٠/ ط

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

٠٩٠١١٢٥٤٠٠٢تخصصی رایگان
٣٨٥٥٠٨٠٢-٣٨٥٥٠٨٠١

٩٥٣٥٤٣٢٩/ م

د�پلم 
معتبر

هنرستان دخترانه بهار فرامرز ٩
 ٠٩١٥١١١٥٢٩٣

٣٦٠٥٤٠٤٧

 مشاوره را�گان
 پایه نهم(سيکل)

 ٠٩٠١١٢٥٤٠٠٢-٣٨٥٥٠٨٠٢
٩٥٣٦٠٥٥١/ ط٣٨٥٥٠٨٠١

متقاضيان د�پلم 
تماس با

٣٧٢٧٧١١٨ 
 یا ارسال پيامک دیپلم

 به ٠٩١٥٢٠٢٧٣٩٥
٠٩٣٥٧٩٩٠٣٨٨

عمران، معمارى، تأسيسات 
     مشاوره رایگان 

 

٩٥١٨٣٧٤٦/ ف

دبيرستان،3نLور،دانشگاه
ریاضی فيزیک حسابان دیفرانسيل 

ده سال سابقه، شهریه مناسب
٠٩١٥٠٧٥٧٧٩١مدرس

٩٥١٨٩٧١٣/ م

٩٥٣٢٨٦٢٧/ 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

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

 با کادرى مجرب
٣٧٢٧٨٤٧٧-٠٩٣٥١٤٣٩٣٣١

٩٥٣٠٦٦٩١/ م

٩٥١٤٩٣٥٧/ پ

تدر�س مهرپرد�س
آموزش دروس ابتدائی، راهنمایی 

دبيرستان، کنکور، دانشگاه ومشاوره
٣٨٤٦٣٤٧٣-٣٨٥٣٩٩٤٩

تدر�س ر�اض� تخصص�
توسط دبير رسمی ، دوره 

اول دبيرستان٠٩١٥١٥٩٩٩٠٧
٩٥٢٨٥١٩١/ پ

٩٥٣٥٤٧٢٠/ ف

زبان آلمان� 
تدریس خصوصی همراه 

با مشاوره جهت ادامه تحصيل
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

آموزش مLالمه 3امل
 زبان انگليس�

فشرده خصوصی و گروهی
٠٩٣٧٩٢٤٠٧٠٤

٩٥٣٥٧٧١١/ ف

تدر�س خصوص� عرب�
دانشگاه  عربی  ليسانس  فوق  توسط 
فردوسی مشهد جمع بندى نهایی ویژه

٠٩١٥٧٥٨٩٧٠٦کنکور
٩٥٣٦٠٣٩٧/ ل

3نLور ر�اضيات٩٦ 
تجرب�- ر�اض�

با کمترین هزینه به ١٠٠درصد
بياندیشيد ٠٩١٥٤٠٨٥٠٤٧

٩٥٣٥٨٠٤١/ پ

آموزشگاه نمونه پيرا�ش 
مردانه رحيم�

اعطاى گواهينامه بين المللی
٩٥٣١٣٧٢٢/ ل٣٨٥١٨٢٥١

آموزشگاه 
مهرآئين

ثبت نام ٨ مهارت بين  المللی با 
مدرک معتبر از سازمان فنی و 

حرفه اى در مراقبت زیبایی 
(همراه با کارآفرینی توسط مربی 

نمونه کشورى ٨٧) کوپ هاى 
جدید، گریم، رنگ، ابرو، ناخن و ...
بلوار فردوسی ٢٢-٢٠ پالک ۴۴۶
٠٩١٥١٠٨٢٦٥٠

٩٥٣١٣٥١٩/ م٣٧٦٢٢٠٩٤

آموزشگاه ز�با��

 پانته آ 
ثبت نام ٨ حرفه از مبتدى تا 

تخصصی همراه با ارائه 
مدرک بين المللی 

٢۵درصد تخفيف 
هاشميه ٣٣/١ پالک ١۴

٠٩٣٥٢٦٨١٢٦٦
٩٥٢٥٦٢١٧/ ف٠٩١٥٨٦٠٥٥٥٦

 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
٩٥١٩٧٠٧٩/ ق

آموزشگاه آ�سا 
ثبت نام از مقدماتی تا حرفه اى 

احمدآباد      ٣٨٤١٧٣٦٤
٠٩٣٨٤٧٠٤٠٠٧

٩٥١٤٧٨٦٥/ ف

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 

٩٥٣١٩٣٦٣/ ف

آموزشگاه
خسرو

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

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

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

آموزشگاه 

�مهد
اولين و تنها مرکز تخصصی 

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

٩٥٣٠٠٥٥٠/ ل٠٩١٥١٠٠٨٤٠١

تعميرات تخصص� موبا�ل
عمل� و گوش� ها� پيشرفته
موبایل  + تبلت    ٣٧٦٤٩٢٢٩
گواهينامه + بازارکار ٣٦٦٢٣٧٠٠

٩٥٢٣٩٧٦٤/ 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

آموزش عمل� تعميرات

موبا�ل و تبلت
سخت افزار و نرم افزار تخصصی 
گواهينامه فنی و حرفه اى
 دوره هاى فشرده بازار کار 

تخفيف دهه فجر
٣٦٠٨٦١٠٠-٣٨٩٢٨٥٤٥

٩٥٣٣٠٩٢٧/ ل٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦

٩٥٣٥٤٤١٥/ 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

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

 + +گواهينامه  محدود  ظرفيت 
معرفی بازار ٠٩١٥١٠٩٩٠٧٢

٩٥٣٢٧٧٦٣/ ف

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

آموزشگاه اشراق آصف�
آموزش عمومی و خصوصی با تضمين 

و استخدام کليه رشته هاى خياطی 
به روش موالژ،دراپينگ دوخت 

زیر ساز عروس ومجلسی تکنيک هاى 
دامن زاک پوزن و دراپاژ ،گلسازى

کيف، شمع ، سفره عقد و نقاشی روى 
لباس دوخت لباس عروس و مجلسی 
در اسرع وقت        ٣٨٤٤٦٤٧٣

٩٥٢٥٥٧٤٦/ ف٠٩١٥٥٠٠٦٣٦٨ 

نوروز ١٣٩٦
ICDL- فتوشاپ- اتوکد با 

مدرک فنی و حرفه اى
٣٨٩٢٩١٤٢

٩٥٣٥٧٤٨١/ ق

مهارت د�پلم
سریع ، آسان ، اقساط

ریخته گر     ٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦
٩٥٣١٨١٤٢/ ل         ٣٦٠٧٦٣٠٣

٩٥٣٥٤٤٨٢/ 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 

٩٥٢٧٤٢٣٩/ پ

د�پلم
 سریع      ارزان
٠٩١٥٨٩٠٩٤٠٤
٠٩٠١٠٩٠٢٩٩١

٣٨٤٠٧٩٣٢

٩٥٣٤٤٧٦١/ پ

طراحان نو�ن (١٨٤٥)
�با مجوز رسم� سازمان  فن� حرفه ا

(آموزش، دیپلم ،اشتغال )
 AUTOCAD

 3DMAX
برنامه نویسی 

سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک١ 
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

٩٥٣١٢٩٠١/ ف

آموزش تخصص� 
�تعمير و نگهدار

پکيج شوفاژ گازى، 
کولر گازى،آبگرمکن دیوارى، 
چيلر و ... با ارائه گواهی نامه 

سازمان فنی و حرفه اى
 ٠٩١٥٢٠٢٧٣٩٥

٣٧٢٦٨٧٢٦

د�پلم سر�ع و آسان
عمران ومعمارى - تمام اقساط

٣٨٤٣٢٧٨١-٣٧٣٤٠١٤٩
٠٩٣٥٧٦٦٩٧٧٩

٩٥١٣٩٢٣٦/ ط

مهارت د�پلم
سریع - آسان - اقساط

ریخته گر     ٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦
٩٥١٨٣٠١٠/ ل

٩٥٢٥٢١٩٤/ ف

مهارت 
د�پلم 

 آسان - سریع- ارزان
٠٩٠٣٠٤٥٨٢٨٩

٣٦٠٨٥٦٨٦

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

٩٥٣٥٥٣١٠/ م

متقاضيان 
د�پلم 

با ما تماس بگيرید 
کامپيوتر- امورادارى 

آموزشگاه آراد
 ٣٨٤٣٤٣٦٥

اخذد�پلم+3اردان�
 تا ليسانس

سریع ، آسان ، اقساطی 
تخفيف ویژه

ایاب ذهاب + مشاوره رایگان
 استخدام تضمينی +بيمه+مزایا

اماميه ٢ ، پالک ٢١
٠٩١٥١١٧٠٣٣٥

٩٥٢٣٨٦٥٢/ ل

٩٥١١٠٧٧٧/ د

دوره دستياردندانپزش=
قفسه چين دارو -امدادگر حوادث 

فنی حرفه اى وارستگان نوین
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤-٣٥٠٩٩١٥٥

٩٥٣٤٧٢٦١/ 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

پيش ثبت نام
 نوروز ٩٦

فقط ٣٠٠ هزار تومان
در رشته هاى 

بازیگرى،گویندگی ،دوبالژ،گریم
کارگردانی،فيلمنامه ، عکاسی

فتوشاپ  و  تصویربردارى،ميکس 
مهلت ٢۴ اسفند

 ثبت نام فقط حضورى
 ٩ صبح الی ٧ عصر 

ابتداى معلم ٣۶ ، پالک ٩٣٢ 
مظفر مقدم

٠٩١٥٣٠٤٨٤١٩
٩٥٣٥٧١٣٦/ ل

هفت سين
آموزش و سفارش 
سفره عقد ، شمع 

دکوپاژ و پتينه 
ميوه آرایی با مدرک

 آشپزى و شيرینی پزى
 آموزشگاه دریا

٩٥٣٢١٣١٥/ ل     ٣٦٠٤١٣٦١

انجام پژوهش 
(پایان نامه، پروپوزال، مقاالت)

 در رشته هاى علوم انسانی
٩٥٣٤٧٥٢٧/ م٠٩١٥٩٢٥٣٤١٣

٩٥٣٤٠٥٨٦/ م

ضا�عات 
حق شناس
آهن، آلومينيوم، مس، برنج 

چدن، شيرآالت ،شوفاژ 
موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 

تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی
 و خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦

ضا�عات 3مال� (درمحل)
٠٩١٥٤٣٥٣٢٠٠

آلومينيوم، آهن و مس و ...
٩٥٢٩٠٧٠٨/ ق٣٧٤٢٩٨٦٠

خر�د عمده آهن،مس، برنج 
و آلومينيوم (قيمت باال)   

٠٩١٥٥٠٤٦٤١٣
٩٥٢٦٥١١٨/ ق

خر�د ضا�عات 
آهن آالت، درب و پنجره 
آلومينيوم، مس، کولر 
شوفاژ،موتورخانه،خرده ریز 

 به باالترین قيمت خریداریم 

٠٩١٥٦٠٠٣٠٤١
٩٥٣٤١٣٥٢/ ط

آموزش� و فرهنگ�

خدمات ساختمان�

آموزش قرآن

تدر�س خصوص�

آموزش زبان

آموزش 3امپيوتر

�آموزش  حسابدار

�آموزش آرا�شگر

خدمات دانشجو��

هنرها� آموزش�

سا�رآموزش
�فن� و حرفه ا

آهن آالت و ضا�عات

آموزش  خياط�

مهارتها� ارتباط�

آموزشگاه درس�

آموزش تعميرموبا�ل

٩٥٣٥٩٩٤٣/ل

٩٥٣٥٦٥٠٤/ م


