
2قصر-8مایسا-7مه رو-3نوبخت-3آرکا-2چهره سازان25متعادل ساز چهره8شنبه99/08/17

1الهام -4رهاورد-3روشانا-2زرین تاج-1ستاره شرق-5سیمین رخ-8گل چهره25متعادل ساز چهره11شنبه99/08/17

2الهه زیبایی -8رزسفید-10ایرانا-2پانته آ22متعادل ساز چهره8يکشنبه99/08/18

3اقلیما-2افسون -2نوری زاده-3گالره-3ساناز-11انوشه 25متعادل ساز چهره11يکشنبه99/08/18

9دلسا9متعادل ساز چهره8دوشنبه99/08/19

6چهره سازان- 9سیمین رخ 15کاله گیس باف8دوشنبه99/08/19

5مه رو - 9هفت رخ - 4نوری زاده - 5آی رخ 23کاله گیس باف10:30دوشنبه99/08/19

1پانته -1دوریس-2رمززیبایی -1روژین-2روشانا -5شهرزادگان -3قصر- 9گیوا24کاله گیس باف8سه شنبه99/08/20

1گلرخ-1نوبخت-7هلیا-2کتیرا-3کمندنو-3الهه زیبایی -1جوانمردی-1ره آورد-1علم آراسته-1قصر-1گلرخ-2آرمینا - 1ایرانا 25کاله گیس باف10:30سه شنبه99/08/20

1الهه زیبایی-1تندیس-2جانان-1جوانمردی-7شهرزادگان-13علم آراسته25پیرايشگرابرو وصورت8چهار شنبه99/08/21

1پانته آ-4آراد-1نوری زاده-3گالره-1شهرآفتاب -6آی رخ-9انوشه 25پیرايشگرابرو وصورت10چهار شنبه99/08/21

1دوریس-3رزسفید-1رهاورد-1سیمین رخ -3قصر-1گل چهره-1گیوا-6گلشیفته-8معتمدی25پیرايشگرابرو وصورت12چهار شنبه99/08/21

8مه رو-7نرگس بانو-1مهسان-1نوبخت-3کاخ-2کتیرا-1تندیس زیبایی-1شیرازگل-1مرولریدسفید25پیرايشگرابرو وصورت8شنبه99/08/24

2الهه شادی-7دلسا-7رمززیبایی16پیرايشگرابرو وصورت10شنبه99/08/24

1خاتون-3حمیرا-1قصر-1مه رو 6پاکسازی صورت10شنبه99/08/24

1علم آراسته-2گلرخ-5گلشیفته-3(شعبه)گیتا -6معتمدی-3مه رو -1نوبخت-4هلیا-2کتیرا27آرايشگرناخن12شنبه99/08/24

1آرمینا- 1آرکا - 1الهه زیبایی- 2جانان - 3پانته آ -3تندیس -1چهرهسازان-3خاطره-3رزسفید-9زرین تاج 27آرايشگرناخن8يکشنبه99/08/25

2آراد- 1رمز زیبایی - 1دوریس -7سیمین رخ -4قصر-4گل چهره-3گالره- 1انوشه - 1هستی نوین -3ساناز27آرايشگرناخن11يکشنبه99/08/25

3قصر- 1گنجینه هنر- 2گلرخ - 1آراد- 1پانته آ- 2دوریس - 5برنز- 1ایرانا- 1رمززیبایی- 1سیمین رخ - 2گل چهره 20پیرايشگرموی زنانه8دوشنبه99/08/26

نام آموزشگاهتعداد رشته

جهت شرکت درآزمون عملی ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی می باشد وبه هیچ عنوان ازافراد فاقدکارت شناسايی آزمون عملی گرفته نمی شودو 

.باتوجه به ساعت آزمون کارآموزان راس ساعت مقرر درسالن حضوريابند  لطفا اطالع رسانی شود

 در آزمون آنالين شرکت کرده و فرمهای مجددی که از يکم الی پنجم مهرماه 99/07/10 الی 99/06/01آزمون عملی کاراموزانی که از تاريخ 

 به اداره تحويل شده۱۳۹۹

ساعتتاريخ روز



نام آموزشگاهتعداد رشته ساعتتاريخ روز

3نوری زاده - 7گالره-5ساناز- 1سارا - 4آی رخ 20پیرايشگرموی زنانه11دوشنبه99/08/26

4خاطره-7گیوا-1لبخند-1مه رو -1مهسان-4نوبخت-3یلدا21پیرايشگرموی زنانه8سه شنبه99/08/27

4افسون-9ذلسا-8رزسفید21پیرايشگرموی زنانه11سه شنبه99/08/27

1رمززیبایی-1روشانا-2سیمین رخ-2شیرازگل-2علم آراسته-1قصر-2گلرخ- 2گیتا- 3مه رو - 5نارگل - 4نوبخت25آرايشگرموی زنانه8چهار شنبه99/08/28

4رزسفید- 4زرین تاج -7نوری زاده-2مایسا-7گالره-1شهرآفتاب25آرايشگرموی زنانه11چهار شنبه99/08/28

1گل چهره-1هستی نوین -7هلیا-9کاخ-2کمندنو-4چهره سازان-1مرواریدسفید25آرايشگرموی زنانه8شنبه99/09/01

1الهام-2پانته آ-4تندیس- 1تندیس زیبایی -  1(شعبه)تندیس زیبایی-5دلسا14آرايشگرموی زنانه11شنبه99/09/01

1گیوا- 5الهام 5پیرايشگرکودک11شنبه99/09/01

1گیوا 1بافت مو11شنبه99/09/01

4الهام -5الهه شادی- 3ایرانا- 5گیوا 17پیرايشگر موازروی عکس وتصوير8يکشنبه99/09/02

2آرکا - 1جانان -1رمز زیبایی - 6زرین تاج -2نرگس بانو12پیرايشگرموهای زائد باموم11يکشنبه99/09/02

3گیوا3پیرايشگرابرو وصورت11يکشنبه99/09/02

4تندیس4آرايشگرناخن11يکشنبه99/09/02

1تندیس1آرايشگرموی زنانه11يکشنبه99/09/02

به همراه داشتن ماسک ودستکش ورعايت پروتکلهای بهداشتی الزامی می باشد

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

"ارائه کارت شناسایی عکس دار الزامی می باشد "


