
1328-8آرایشگردائمیک شنبه98/11/13

1328-8آرایشگردائمدوشنبه98/11/14

1320-8آرایشگردائمسه شنبه98/11/15

9:304-8پیرایشگرابرو وصورت زنانهسه شنبه98/11/15

10:3016-8آرایشگر ناخنیک شنبه98/11/13

13:3016-11آرایشگر ناخنیک شنبه98/11/13

10:3016-8آرایشگر ناخندو شنبه98/11/14

13:3016-11آرایشگر ناخندو شنبه98/11/14

10:3016-8آرایشگر ناخنسه شنبه98/11/15

13:3018-11آرایشگر ناخنسه شنبه98/11/15

11:3028-8متعادل ساز چهره زنانهچهارشنبه98/11/16

11:3029-8متعادل ساز چهره زنانهپنجشبه98/11/17

11:3028-8متعادل ساز چهره زنانهشنبه98/11/19

11:3028-8متعادل ساز چهره زنانهیک شنبه98/11/20

11:3028-8متعادل ساز چهره زنانهدوشنبه98/11/21

11:3029-8متعادل ساز چهره زنانهشنبه98/11/26

1121-8کاله گیس بافتچهارشنبه98/11/16

1121-8کاله گیس بافتپنجشبه98/11/17

1121-8کاله گیس بافتشنبه98/11/19

1121-8کاله گیس بافتیک شنبه98/11/20

جهت شرکت درآزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبرالزامی می باشد وبه هیچ عنوان ازافرادفاقدکارت شناسایی آزمون عملی گرفته 

لطفا اطالع رسانی شود. نمی شود وباتوجه به ساعت آزمون کارآموزان راس ساعت مقرر درسالن آزمون حضوریابند

13گیوا-4الهه زیبایی- 1نوری زاده-11نرگس بانو

2هلیا-2نوبخت -17علم آراسته

1الهه زیبایی-2برنز-3چهره سازان-14رزسفید-1ادواری

1شهرزادگان-2جانان-2خاتون-3آرکا-5دوریس-8رهاورد

2جوانمردی - 5پانته آ- 2رها -3قصر- 2آی رخ -7خاطره

10معتمدی - 1هفت رخ-17چهره سازان

3زرین تاج -13ونوس- 2رزسفید- 11گیوا

3دلسا-5دوریس-20چهرهسازان 

3شهرزادگان -14فریمهر-11برنز

2ستاره شرق-1گالره-3کمندنو-1علم آراسته-3جوانمردی-2آی رخ -2ایرانا- 1تندیس- 2پانته ا-11برلیان

1نوبخت - 1آی رخ - 1گالره-2دوریس - 2دلسا- 2شهرزادگان - 1قصر- 3چهره سازان - 1هلیا - 1موژان - 1ادواری 

1ایرانا-15گلچهره

3پانته آ- 1برلیان -2الهه شادی- 1آریسا - 1خاتون - 1نارگل - 4ستاره شرق - 1ساناز- 2روژین 

1جوانمردی-5گلشیفته- 2گیوا- 8خاطره 

18رهاورد 

جمع روز

- 4آی رخ  - 3برلیان - 4برنز - 1ایرانا - 8ستاره شرق 

1قصر  - 3محبوب 

5نوبخت - 11مهرو 

   آموزشگاهها همراه با مجدد تحویلی دی ماه98/10/27 الی 98/09/26زمان بندی آزمون عملی آرایش وپیرایش آزمون آنالین از تاریخ 

نام آموزشگاهساعترشتهتاریخ

2جانان-2قصر-7گلچهره-4نارگل-3یلدا-4آرکا-2مانا-2گلشیفته-1دوریس- 1آراد

2شهرزادگان-6دلسا-4روژین-12گیوا-4موژان



جمع روز نام آموزشگاهساعترشتهتاریخ

1121-8کاله گیس بافتدوشنبه98/11/21

1116-8کاله گیس بافتشنبه98/11/26

13:3030-12پاکسازی پوستچهارشنبه98/11/16

13:3030-12پاکسازی پوستپنجشبه98/11/17

13:3030-12پاکسازی پوستشنبه98/11/19

13:3030-12پاکسازی پوستیک شنبه98/11/20

13:3030-12پاکسازی پوستدوشنبه98/11/21

13:3029-12پاکسازی پوستشنبه98/11/26

9:3030-8پاکسازی پوستیک شنبه98/11/27

11:3030-10پیرایشگرابرو وصورت زنانهیک شنبه98/11/27

13:3030-12پیرایشگرابرو وصورت زنانهیک شنبه98/11/27

15:3031-14پیرایشگرابرو وصورت زنانهیک شنبه98/11/27

9:3030-8پیرایشگرابرو وصورت زنانهدوشنبه98/11/28

11:3030-10پیرایشگرابرو وصورت زنانهدوشنبه98/11/28

13:3030-12پیرایشگرابرو وصورت زنانهدوشنبه98/11/28

10:308-8چهره پردازکودکسه شنبه98/11/29

121-8آرایشگرعروسسه شنبه98/11/29

111-8پیرایشگرکودکسه شنبه98/11/29

141-8آرایش پیرایش زنانهسه شنبه98/11/29

112-8بافت موسه شنبه98/11/29

105-8پیرایشگر موهای زائد با مومسه شنبه98/11/29

1118-8پیرایشگرموی زنانه از روی عکس وتصویرسه شنبه98/11/29

1130-8پیرایشگر موی زنانهچهارشنبه98/11/30 4نوبخت-3گلرخ-1معتمدی-1موژان-9هفت رخ -4کمندنو-1جوانمردی-1آریسا-1رزسفید-1علم آراسته-1قصر-2خاتون-1آرکا

1هفت رخ-1زرین تاج-1گیتا-1گلشیفته-4دلسا-6موژان- 7مه رو

3گالره-5گل چهره -5هلیا-1مرواریدسفید-2کمندنو

1سارا- 23جانان-1الهه زیبایی-1خضراء-2گیوا- 2آی رخ

1فریمهر-6قصر-3روشانا-6سیمین رخ-14ستاره شرق 

1کمند نو - 3میخک نقره ای -2موژان -2مه رو -3دلسا-3چهره سازان-6گیوا-10رهاورد

-1الهه شادی- 7دوریس

1برنز

1آریسا

1شیرازگل 

2رمززیبایی-2خاتون-6ایرانا-13رزسفید- 7چهره سازان 

6جانان-1الهه زیبایی-4پانته آ- 3برلیان -1برنز- 1شهرزادگان - 2آی رخ -1ایرانا -3گالره- 7گل چهره -1ادواری

1آرکا-1گلشیفته -1نوبخت-1شیرازگل-2ستاره شرق-2ساناز-2زرین تاج -12رزسفید-3آریسا-5جوانمردی

11گلرخ-10چهره سازان-10رهاورد

5فریمهر- 5دوریس -10چهره سازان - 10رهاورد

2گیوا

1آرکا - 2نرگس بانو- 1آی رخ -1گلشیفته 

1برلیان -2برنز -4رهاورد-1گلچهره -5گیوا-1آرکا - 2ونوس - 2جوانمردی 

1نرگس بانو -4مه رو - 1مانا -1گالره- 7گل چهره - 2ساناز-14شیرازگل

1هفت رخ- 5هستی نوین -5نوری زاده- 5نوبخت - 14ونوس

2جوانمردی- 3برلیان -3آرکا -8گل رخ - 3دوریس-8یلدا-1کمندنو - 2هلیا

4دلسا-13شهرزادگان-12برنز

1مروارید سفید- 6یلدا- 3هلیا-4نوری زاده-16رهاورد



جمع روز نام آموزشگاهساعترشتهتاریخ

14:3030-11:30پیرایشگر موی زنانهچهارشنبه98/11/30

1130-8پیرایشگر موی زنانهپنجشبه98/12/01

1122-8پیرایشگر موی زنانهشنبه98/12/03

1530-11:30آرایشگرموی زنانهشنبه98/12/03

11:3030-8آرایشگرموی زنانهیک شنبه98/12/04

15:3030-12آرایشگرموی زنانهیک شنبه98/12/04

11:3029-8آرایشگرموی زنانهدوشنبه98/12/05

15:3029-12آرایشگرموی زنانهدوشنبه98/12/05

3تندیس -7دلسا-8دوریس-2روژین-10گیوا

1آرکا-3آرشین ناز-7آی رخ -1پانته آ-5جانان-1الهه زیبایی-10گیوا-1ادواری

"ارائه کارت شناسایی عکس دار الزامی می باشد "

کارآموزانی که کارت شناسایی عکس دار ندارند می بایست نامه عکس دار وممهور به مهر آموزشگاه جهت آزمون ارائه دهند

-1کمند نو- 3آی رخ -3انوشه-3برلیان -12برنز

1خاطره-2گالره- 7نرگس بانو-1آراد-1گلشیفته-18نارگل 

2پانته آ-3الهه زیبایی-3جانان -8چهره سازان-3دلسا-2دوریس-2سیمین رخ-7گلچهره

1هفت رخ - 2مروارید سفید-1هلیا-16مه رو -10گیوا 

4زرین تاج-3سارا-1سیمین رخ -1شیراز گل -1علم آراسته-2گلچهره -1گل شیفته-6موژان -1نوبخت - 10گیوا

3برلیان-4برنز-1جوانمردی-1خاتون-2رزسفید -2سیمین رخ -2ستاره شرق -1کمند نو- 1معتمدی -1ونوس-3شهرزادگان -8گیوا


