
١١
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩

مKالمه انگليس�
توسط مقيم آمر�Kا

فقط در دوماه (خصوصی)
٩٥٢٩٣١٨٢/ م٠٩٣٥٨١٠١٩٢٣ 

٩٥٣٠٠٦٩٠/ ف

3الج آلمان� گلبانگ
اساتيد برجسته ایران - آلمان

٣٧٦١٤٨٢٨-٣٨٤٦٦٤٩٥

٩٥٣٥٨٥٠٠/ ط

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

٠٩٠١١٢٥٤٠٠٢تخصصی رایگان
٣٨٥٥٠٨٠٢-٣٨٥٥٠٨٠١

د�پلم
مهارت دیپلم سریع و آسان

٩٥٢٧٥٩٢١/ ل٠٩١٥٣٢٥٢٠٦٠

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

 مشاوره را�گان
 پایه نهم(سيکل)

 ٠٩٠١١٢٥٤٠٠٢-٣٨٥٥٠٨٠٢
٩٥٣٦٠٥٥١/ ط٣٨٥٥٠٨٠١

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

انگليسی ... و کنکور با مشاوره 
٩٥٣٢٢٨٠٥/ ف               ٣٢٧٢٢١١٤رایگان 

٩٥١٩٨٦٦٨/ ق

تدر�س خصوص�
ابتدایی   راهنمایی

٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

جمع بند� دروس
 عموم� و اختصاص�   

 کنکور تجربی ٩۶ ویژه نوروز
٩٥٣٦٤٦٨٧/ ف٠٩٣٦٩٩٧٤٢٠٠ 

 آموزش ر�اض� و فيز�= 
 درس تست نکته، ویژه کنکور ٩۶
پزشکی مهندسی، جلسه اول رایگان

٩٥٣٣٢٢١١/ م٠٩١٥٦١٥٩٩٦٤ 

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

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

٠٩١٥٧٥٨٩٧٠٦کنکور
٩٥٣٦٠٣٩٧/ ل

تدر�س خصوص� مهرگان
ابتدایی تا دانشگاه 

با محيطی آموزشی و کادرى مجرب
٣٨٨١٢٠١٩-٣٨٨٢٨٤٧٥

٩٥٢٣٩٢٩٢/ ف

دبيرستان،3نKور،دانشگاه
ریاضی فيزیک حسابان دیفرانسيل 

ده سال سابقه، شهریه مناسب
٠٩١٥٠٧٥٧٧٩١مدرس

٩٥١٨٩٧١٣/ م

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

٩٥١٤٩٣٥٧/ پ

تدر�س مهرپرد�س
آموزش دروس ابتدائی، راهنمایی 

دبيرستان، کنکور، دانشگاه ومشاوره
٣٨٤٦٣٤٧٣-٣٨٥٣٩٩٤٩

 آموزشگاه پيرا�ش مردانه 

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

آموزش گریم داماد
نقد و اقساط - بلوار استقالل 

بعد از استقالل ١، پالک ۴١
 ٣٦٠١٦٣٨٩-٠٩١٥٨٢٨٢١٩٤

٩٥١٩٧٠٧٩/ ق

آموزشگاه نمونه پيرا�ش 
مردانه رحيم�

اعطاى گواهينامه بين المللی
٣٨٥١٨٢٥١

٩٥٣١٣٧٢٢/ ل

 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 

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

 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 

�مهد
اولين و تنها مرکز تخصصی 

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

٩٥٣٠٠٥٥٠/ ل٠٩١٥١٠٠٨٤٠١

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

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

٩٥٢٤٢٦٠٧/ ل

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

 + +گواهينامه  محدود  ظرفيت 
معرفی بازار ٠٩١٥١٠٩٩٠٧٢

٩٥٣٢٧٧٦٣/ ف

آموزش عمل� تعميرات

موبا�ل و تبلت
سخت افزار و نرم افزار تخصصی 
گواهينامه فنی و حرفه اى
 دوره هاى فشرده بازار کار
٣٦٠٨٦١٠٠-٣٨٩٢٨٥٤٥

٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦
٩٥٣٣٠٩٢٧/ ل

٩٥٢٧١٨٢٥/ ف

آموزشگاه فراموج
-گواهينامه  معتبر+ معرفی به بازار کار 

-آموزش عملی و تخصصی گوشی 
و تبلت هاى روز بازار 

-اساتيد مجرب و تجهيزات استاندارد
 -سخت افزار و نرم افزار 

(بعد از همه با ما تماس بگيرید ) 
٣٢٢٤١٦٨٢

٠٩١٥٩١٥٢٠١١

�حسابدار� 3اربرد
استفاده از اساتيد مجرب و حرفه اى

 آموزش ویژه افراد جویاى کار 
مشاوره شغلی

 محتوى آموزش رایگان 
اطالعات بيشتر تلگرام

 ٠٩١٠٥٥٠٤٧٩٢
٠٩١٥١١٧٤٧٩٢

٩٥٣٤٥٢٦٣/ ل

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 خصوص� خياط� فتح�
ضخيم دوزى، نازک دوزى، عروس 

و شب (جمعه ها ویژه آقایان)
٠٩٣٠٧٩٦٤٥٤٩

٩٥٣٢٥٥٤٨/ ف

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

٩٥٢٧٤٢٣٩/ پ

د�پلم
 سریع      ارزان
٠٩١٥٨٩٠٩٤٠٤
٠٩٠١٠٩٠٢٩٩١

٣٨٤٠٧٩٣٢

مهارت د�پلم
سریع - آسان - اقساط

ریخته گر     ٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦
٩٥١٨٤٠٧٩/ ل

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

٩٥٢٥٢١٩٤/ ف

مهارت 
د�پلم 

 آسان - سریع- ارزان
٠٩٠٣٠٤٥٨٢٨٩

٣٦٠٨٥٦٨٦

٩٥١٨٤٧١١/ 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

 تحصيل را�گان دراروپا
 اسپانيا،ایتاليا،اتریش

(با تخفيف ویژه نوروزى)
٨٦٠٨١٨٧٤-٨٦٠٨٢٠٧٩-٠٢١

٩٥٣٤٣٠٣١/ ت

انجام پژوهش 
(پایان نامه، پروپوزال، مقاالت)

 در رشته هاى علوم انسانی
٩٥٣٤٧٥٢٧/ م٠٩١٥٩٢٥٣٤١٣

٩٥٢٥٦٤٨٥/ پ

خر�د ضا�عات
آهن ، چدن ،آلومينيوم 

مس برنج وغيره درب وپنجره 
شيرآالت موتورخانه 

شوفاژ پکيج وخرده ریز انبارى 
به قيمت باال

٠٩١٥٥٢٣٧٦٠٣  
 قاسمی

٩٥٣٤٠٥٨٣/ م

ضا�عات 
خداشناس

آهن، آلومينيوم، مس، برنج 
چدن، شيرآالت ،شوفاژ 

موتورخانه، درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد ،کلی و جزئی

 و خرده ریز انبارى به قيمت باال
٠٩١٥٨٠٧٦٨٥٠

ضا�عات 3مال� (درمحل)
٠٩١٥٤٣٥٣٢٠٠

آلومينيوم، آهن و مس و ...
٣٧٤٢٩٨٦٠

٩٥٢٩٠٧٠٨/ ق

 خر�د ضا�عات 
«رضا��»

 آهن، آلومينيوم، چدن، 
موتورخانه و شوفاژ، شيرآالت

درب و پنجره، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد، کلی و جزئی و خرده ریز 

انبارى «به قيمت باال»
 ٠٩١٥٩٠٨٤٩١٠

٩٥٢٨٣٢٢١/ م

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

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

 به باالترین قيمت خریداریم 

٠٩١٥٦٠٠٣٠٤١
٩٥٣٤١٣٥٢/ ط

خر�د ضا�عات و لوازم 
منزل با قيمت باال  
٠٩٣٩٢٧٣٤٧٩٧
٠٩٣٣١٩٧١٥٥٠

٩٥٣٣٤٦٥٠/ ق

 خر�د ضا�عات آهن
آلومينيوم مس برنج

دائی  ٠٩١٥٨٩٢٦٨٢٧
٩٥٣١٣٦٩٩/ م٠٩٣٦١٠٧٤٣٣٣ 

 �خر�د نقد� ضا�عات فلز
محمدزاده با باالترین قيمت به 

صورت تمام وقت بدون تعطيلی 
٠٩١٥٨١٢٠٤٤١

٩٥٣٤١٤٩٣/ ف

 ضا�عات خراسان�
 آهن، مس، چدن، آلومينيوم
پکيج، موتورخانه، شيرآالت

درب و پنجره، کابينت 
تيرآهن، ميلگرد و خرده ریز انبارى 

به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤ 
٩٥٣٠٦٧٦١/ م

خر�د ضا�عات
�نوروز

آهن آالت، آلومينيوم، مس، برنج، 
شيرآالت، موتورخانه، پکيج، 

شوفاژ، کابينت، آبگرمکن، تيرآهن 
و ميلگرد و خرده ریز انبارى

(به قيمت باال)حمل و بازدید رایگان
٠٩١٥١٦٧٢٥٩٤

٩٥٢٨٢٤٩٢/ م

٩٥٣٣٠١٢٧/ م

خر�د ضا�عات 
توحيدخراسان   

آهن آالت -درب و پنجره 
کابينت -ميلگرد -لوله -قوطی  

آلومينيوم-مس -برنج -چدن
شيرآالت،لوازم منزل و ...

به باالترین قيمت با حمل رایگان 
احمدى ٠٩٣٠٦٨٤٤١١٦

٠٩٣٧٦٠٨٥٧٨١

خر�د ضا�عات و آهن آالت 
(مس و آلومينيوم ) خرده ریز

مغازه و قفسه ٠٩٠١٦٣٤١٢٦٧
٠٩١٥١٢٠٣٠٦٦

٩٥٣١٤٩٤٤/ ق

٩٥٣٤٧٦٤٣/ م

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٧٠٠٢٣٧٣

٩٥٣٤٤٣٤٠/ ط

خر�د ضا�عات 
سعادتمند

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

ضا�عات 
�آهنتخر�ب فور
ساختمانی  مستعمل  آالت  آهن  و   

به قيمت کارخانه کلی و جزئی
٩٥٣٥٦٠٤٧/ ق٠٩٣٦٥٢٥٩٩١٨ 

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

٩٥٣٤٤٣٢٨/ ط

خر�د ضا�عات 
سعادتمند

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

٩٥٣٤٧٦٣٩/ م

خر�د نقد� ضا�عات
هزینه حمل رایگان

٠٩١٥٦٠٠٩٥٨٤

ضا�عات 
صداقت

آهن، چدن، مس، آلومينيوم، 
پکيج موتورخانه و شوفاژ تيرآهن 

ميلگرد و خرده ریز انبارى 
به قيمت باال

 (حمل رایگان )
٠٩١٥٨٢٥٧٢٨٢

٩٥٢٨٥٩٥٨/ ق

٩٥١٨٩٠١٥/ ف

خر�د ضا�عات 
 �فلز  

٠٩١٥٢١٥١٥٥٧

٩٥٢٦٤٤٨٩/ ط

خر�د ضا�عات 
رهنما

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن، 
شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب 
و پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  

کلی و جزیی . خرده ریزانبارى به 
قيمت باال

٠٩٣٦٣٦٢٩٧٧٨

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

٠٩١٥٥٠٤٦٤١٣
٩٥٢٦٥١١٨/ ق

خر�د ضا�عات آهن 
 �برادران بيرجند

آلومينيوم ، مس ، چدن ، 
شيرآالت، موتورخانه ، کابينت ، 

خرده ریز انبارى 
به قيمت باال 

  ٣٣٧٢٥٥١٩
٠٩٠١٤٦٨٣٤٠٠

٩٥٢٠١٤٥٨/ ف

خر�د ضا�عات 
 «�«بيرجند

ضایعات آهن- آلومينيوم
 مس- برنج- شيرآالت

 چدن- موتورخانه- پکيج
 شوفاژ- کابينت- آبگرمکن

تيرآهن- ميلگرد
 کلی و جزئی و خرده ریز انبارى

 «به قيمت باال» خریداریم 
حمل و بازدید رایگان 

و خرید از ارگان هاى دولتی 
٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦

٩٥٢٦٣٠٨٥/ م

٩٥٣٦٣٧٥٣/ ف

خر�د 3ارتن
آهن، آلومينيوم، مس، برنج، 

کاغذ و ...   ٠٩٣٠٦٦٧١٥١٣

٩٥٣٤٠٥٨٤/ م

خر�د نقد� ضا�عات
فلزى ،حمل باررایگان

٠٩١٥١٠٢٣٣٧٣

 باور ندار� تماس بگير
ضایعات شما را به باالترین

 قيمت خریداریم
برادران زیبایی٠٩٣٥١٧٣٣٧٢٣ 

٩٥٣٣٨٣٣٤/ ق

٩٥٣٣٨٢٤٦/ ط

خر�د ضا�عات 
توحيدخراسان   

آهن آالت -درب و پنجره 
کابينت -ميلگرد -لوله -قوطی  

آلومينيوم-مس -برنج -چدن
شيرآالت،لوازم منزل و ...

به باالترین قيمت با حمل رایگان 
احمدى ٠٩٣٠٦٨٤٤١١٦

٩٥٣٥١٠٣٦/ م

خر�د ضا�عات 
�گناباد

آهن ، چدن ، مس ، آلومينيوم
شير آالت،درب و پنجره، کابينت

پکيج،شوفاژو موتورخانه
خرده ریز انبارى و...(به قيمت باال)

حمل و بازدید رایگان 
شفایی ٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

خر�د ضا�عات آهن
چدن ، آلومينيوم،مس 

برنج ،شير آالت،موتورخانه، 
شوفاژ پکيج ،خرده ریزه 

انبارى قيمت باال 

قاینی ٠٩١٥٤٠٧٩٣٩٠
٩٥٣٠١٢٧٩/ م٠٩٣٠٦٦٢٣٣٥٧ 

 �خر�د نقد� ضا�عات فلز
محمدزاده و خرید پليسه، آهن و 

چدن به صورت تمام وقت 
٠٩٣٧٥٨٠٠٩٧٠

٩٥٢٨٩٢٨٥/ ف

ضا�عات
خرید کلی وجزئی در محل نقد

٩٥٣٦٠٠١٦/ م٠٩١٥٣١٣٩٢٧٩

خدمات ساختمان�آموزش� و فرهنگ�

تدر�س خصوص�

آموزش 3امپيوترآموزش زبان

�آموزش  حسابدار

�آموزش آرا�شگر

خدمات دانشجو��

سا�رآموزش
�فن� و حرفه ا

آهن آالت و ضا�عات

آموزش  خياط�

مهارتها� ارتباط�

آموزش تعميرموبا�لآموزشگاه درس�


