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سه شنبه ٢٤  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦

٤آموزش قرآن

٤آموزش زبان 

٤آموزشگاه درس�

٤تدر�س خصوص�

�٤آموزش آرا�شگر

�-آموزش آشپز� و شير�ن� پز

٤آموزش تعمير موبا�ل

�٤آموزش حسابدار

٤آموزش خياط�

-آموزش رانندگ�

-آموزش صنا�ع دست�

٤آموزش 3امپيوتر

�٤سا�رآموزش فن� و حرفه ا

٤مهارتها� ارتباط�

-سا�ر آموزش تخصص�

-آموزش خوشنو�س�

-آموزش نقاش�

٤هنرها� آموزش�

�-سا�ر آموزش هنر

٤خدمات دانشجو��

-3تاب- DVD-CD آموزش�

-وسا�ل 3م= آموزش�

-سا�ر خدمات آموزش�

٤آهن آالت و ضا�عات

٥اجرا� سقA بتن�

٥اجرا� سقA  شيب دار

٥اجرا� سقA  3اذب

-اجرا� سقA گوناگون

�٥بازساز

٥بتن

�٥پيمان كار

٦آماده همKار� واستخدام نما3ار3اش� 3ارسنگ 3ار

٦تخر�ب ساختمان

�٦جوشكار

-آماده همKار� واستخدام جوشKار

٦خدمات مهندس�(نقشه-نظارت-اجرا)

٧داربست

3٧ار با طناب

٧درب و پنجره

٨سوله

٨عا�ق رطوبت�

٩كابينت و ام د� اف

١٠آماده همKار� واستخدام 3ابينت و ام د� اف 3ار

3١٠انKس 3ارگاه�

١٠كA ساب� و نماشو��

١٠ماشين آالت ساختمان� 

١٠مصالح ساختمان� (سفال، آجر سنگ)

-مصالح ساختمان� (3اش�، سرامي=)

١٠مصالح ساختمان�(گوناگون)

�١٠نماساز

١٠سا�ر خدمات ساختمان�

١٠آسانسور

١١آ�فون

-اعالم و اطفاء حر�ق تهو�ه مطبوع

١١برق ساختمان

-آماده همKار� واستخدام برق 3ار

١١درها� اتوماتي=

١١دزدگير و دوربين مدار بسته

١١گازرسان�

-آماده همKار� واستخدام گازرسان

١٢لوله بازكن� و  رفع نم

١٥تخليه چاه

١٦لوله 3ش� آب

١٦لوله 3ش�   تأسيسات

-آماده همKار� واستخدام لوله 3ش

-سا�ر خدمات تأسيسات�

١٦آبنما و آبشار

-آ3وار�وم

(�١٦تزئينات داخل�(پوشش الياف� و سلولز

١٦تزئينات داخل� (نقاش�)

١٧آماده همKار� واستخدام نقاش ساختمان

١٧تزئينات داخل�(گچ بر� و شومينه)

-آماده همKار� واستخدام گچ 3ار

١٧شيشه و سكور�ت

-گل و گياه

�١٧محوطه و ز�باساز

١٧نرده و حفاظ

١٧خشKشو�� و اتو3ش�

١٧شستشو� پرده و پتو

�١٧رفوگر

١٧قال� شو��

٢١نظافت�

٢٢پرده

3٢٣اغذ د�وار�-3فپوش

-لوستر

٢٣ مبل و سازه چوب�

٢٣آنتن

٢٣پKيج و آبگرمKن

٢٤سم پاش�

-سا�ر خدمات منزل

٢٤تعمير آ�فون

٢٤تعمير تلو�ز�ون

٢٤تعمير 3ولر

٢٤تعمير لباسشو�� و ظرفشو��

�٢٤تعمير لوازم ادار

-تعمير لوازم برق�

٢٤تعمير لوازم گازسوز

٢٤تعمير �خچال

-آماده همKار� و استخدام لوازم برق� و خانگ�

٢٥تصفيه آب و هوا

٢٥خر�د و فروش لوازم

-ز�ورآالت

٢٦فرش و مو3ت

-فروش فوق العاده

3٢٦اال� خواب

-3لKسيون

�-لوازم برق� و گاز

�-لوازم و اثاثه ادار
tلوازم و اثاثه 3ود-

٢٦لوازم و اثاثه فروشگاه�

�-لوازم صوت� و تصو�ر

-لوازم  لو3س و 3ادو��

�-مصنوعات چوب� و فلز

�٢٦واگذار

�٢٧خچال

-سا�ر لوازم و اثاثه

-پارچه و چادر

t٢٧پوشا

tو 3فش پوشا Aتعمير 3ي-

-خياط�،بافندگ�،دوزندگ�

-دوخت البسه و لباس عروس

tفروش فوق العاده پوشا-

-3يA و 3فش

-بهداشت� ودرمان�

-بينا�� سنج�

٢٧ترك اعتياد

-خدمات پرستار� و ماما��

�Kخدمات پزش-

٢٧خدمات روانپزش�K و روانشناس�

-داروخانه

-درمان در منزل

-راد�ولوژ� و آزما�شگاه

-شنوا�� سنج�

-فيز�وتراپ�

-3ليني= و درمانگاه

�K٢٧سا�ر خدمات درمان� و پزش

٢٧آرا�ش وز�با��

٢٧اپيالسيون

-باشگاه ورزش�

-3اشت و ترميم مو

٢٧نگهدار� 3ودt و سالمند

-ورزش و سالمت

-سا�ر خدمات ز�با�� و سالمت�

-تجهيزات پزش�K، آزما�شگاه�

-لوازم آرا�ش� و بهداشت�

-لوازم ورزش�

٢٧آشپزخانه و غذا� آماده
٢٧برگزار3ننده مراسم

٢٨تاالر و باغسرا

-شير�ن� سرا

٢٩قصاب�

-ظروف �Kبار مصرف

�٢٩عكاس� و فيلم بردار

3٢٩را�ه چ�

�-گروه ها� هنر

-گل آرا��

-مزون

-سا�ر تدار3ات مجالس

-اغذ�ه فروش�- پيتزا فروش�

٢٩رستوران

-مواد غذا�� - پروتئين�

٢٩اتوبار و وانت بار

٣٢حمل و نقل 

t٣٢جرثقيل-ليفترا

�-پيك موتور

٣٢تاكس� تلفن�

٣٢وانت تلفن�

-سرو�س خصوص�

٣٢كرا�ه خودرو

�-خدمات گردشگر

٣٢تلفن ثابت

٣٢سيم 3ارت همراه اول

-سيم 3ارت ا�رانسل، را�تل

-تعميرات موبا�ل

٣٢گوش� ولوازم جانب�
٣٢خدمات تلفن و موبا�ل

٣٢ا�نترنت و شبKه

٣٢برنامه نو�س� و طراح� سا�ت

-تجهيزات جانب� و قطعات

�٣٢تعمير و نگهدار

٣٢س� د� و نرم افزار

3٣٢امپيوتر

-لپ تاپ نوت بوt، تبلت

-سا�رخدمات 3امپيوتر

-مشار3ت در ساخت(نياز به زمين)

-مشار3ت در ساخت(نياز به سرما�ه)

t٣٤مشاور�ن امال

٣٤رهن و اجاره آپارتمان تا ٧٩ متر

٣٤رهن و اجاره آپارتمان ٨٠ تا ١١٩ متر

٣٤رهن و اجاره آپارتمان ١٢٠ تا ١٤٩

٣٤رهن و اجاره آپارتمان ١٥٠متر به باال

٣٤رهن و اجاره خانه

�٣٤رهن و اجاره امالt تجار� و ادار

٣٥رهن و اجاره باغ و و�ال

�٣٥رهن و اجاره صنعت� و3شاورز

٣٥خر�دوفروش آپارتمان تا ٦٩ متر

٣٥خر�د و فروش آپارتمان ٧٠ تا ٧٩ متر

٣٥خر�د و فروش آپارتمان ٨٠ تا ٨٩ متر

٣٥خر�د و فروش آپارتمان ٩٠ تا ٩٩متر

٣٥خر�د و فروش آپارتمان ١٠٠ تا ١١٩ متر

٣٦خر�د و فروش آپارتمان ١٢٠ تا ١٤٩ متر

٣٦خر�د و فروش آپارتمان ١٥٠ متر به باال

٣٧خر�دوفروش خانه

٣٧زمين

٣٨معاوضه

٣٨خر�د و فروش باغ و و�ال

�٣٨خر�د و فروش تجار� وادار

�٣٨خر�د و فروش صنعت� و3شاورز

tرهن و اجاره امال-

tخر�د و فروش امال-

٣٨آرا�شگر

٣٨آشپز و شير�ن� پز

٣٨امور رستوران

٣٩امور هتل

t٣٩امور مشاور�ن امال

٣٩انباردار

٣٩بازار�اب

٤٠برنامه نو�س

�٤٠تحصيل دار و پيك موتور

٤٠تراشكار وجوشكار

٤٠تعميركار
٤٠جو�ا� كار

٤٠حسابدار

٤٠خدمتگزار و آبدارچ�

٤٠خوداشتغال�

٤٠خياط وچرخ كار

٤٠راننده

٤١سرا�دار و نگهبان

٤١طراح وگرافيست

٤١فروشنده وصندوقدار

-3ارشناس و 3ارشناس ارشد

-3ارپرداز

�3٤١ارمند ادار

٤١كارگرساده

٤٢كارگرماهر

3٤٢ار�اب�

٤٢گروه پزشك� ودرمان�

-مدرس و مرب�

-مد�ر

٤٢مراقب 3ودt و سالمند

٤٢منش� وتا�پيست

٤٢مهندس

-مونتاژ3ار

٤٢نجار و ام د� اف 3ار

٤٢مشاغل گوناگون


