
1زرین تاج -1خضراء-6رها-12چهره سازانسالن آزمون820متعادل سازدوشنبه99/07/14

1مرواریدسفید-2جوانمردی-7رمز زیبایی-3شهرآفتاب-4گل چهره-3کاخسالن آزمون1120متعادل سازدوشنبه99/07/14

1فروزان-6آراد-1جانان-2مه رو-3ونوس-1الهام-1رایکا-3گلرخ-1هفت رخ سالن آزمون819متعادل سازسه شنبه99/07/15

3آرشین ناز-5دریاسالن آزمون118متعادل سازسه شنبه99/07/15

14انوشه-1خاتونسالن آزمون1115آرایشگرناخنسه شنبه99/07/15

4گل چهره-7ونوس-3آراد-5گلرخ-4ماناسالن آزمون823آرایشگرناخنچهار شنبه99/07/16

نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد

جهت شرکت درآزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد وبه هیچ عنوان ازافراد فاقدکارت شناسایی آزمون عملی گرفته نمی شودو باتوجه به ساعت آزمون کارآموزان 

.راس ساعت مقرر درسالن حضوریابند  لطفا اطالع رسانی شود

 به اداره تحویل ۱۳۹۹ شهریور ۵ الی ۱۳۹۹ در آزمون آنالین شرکت کرده و فرمهای مجددی که از فروردین سال ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ الی ۱۳۹۹/۰۳/۰۱آزمون عملی کاراموزانی که از تاریخ 

شده

رشتهتاریخ ساعتروز



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

2دلسا-1تندیس-4آی رخ-1گالره-1مایسا-14هفت رخسالن آزمون1123آرایشگرناخنچهار شنبه99/07/16

2تندیس زیبایی-5چهره سازان-9دوریس-1علم آراسته- 1گیتا-1(شعبه)گیتاسالن آزمون819آرایشگرناخنشنبه99/07/19

4بانوی من-1جوانمردی-1روشانا-1نوبخت-1فریمهر-2شهرزادگان-5الهه ناز-5ایرانا-1پانته اسالن آزمون1121آرایشگرناخنشنبه99/07/19

20برنزسالن آزمون820کاله گیس بافیکشنبه99/07/20

2پانته آ-1جانان-1جوانمردی-2تندیس-10الهام-3الهه ناز-1آی رخ-2دلساسالن آزمون10:3022کاله گیس بافیکشنبه99/07/20

1گیتا-3چهره سازان-2آراد-4کاخ-2نوبخت-5مه رو-2گل چهره-2گلشیفتهسالن آزمون821کاله گیس بافدوشنبه99/07/21

1گالره-1علم آراسته-1گیوا-7رمززیبایی-11دریاسالن آزمون10:3021کاله گیس بافدوشنبه99/07/21



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

2شهزادگان -4زرین تاج - 2گلرخ - 1مرواریدسفید- 7یلدا- 6برنزسالن آزمون822کاله گیس بافسه شنبه99/07/22

1آی رخ-1زرین تاج-1مه رو-2گالره-1ساناز-1هستی نوین-3تندیس زیبایی-11قصرسالن آزمون1321پاکسازی پوستیکشنبه99/07/20

2خاطره-2جانان - 1الهه ناز-16انوشهسالن آزمون1321پاکسازی پوستدوشنبه99/07/21

4دوریس-1دلسا-1حمیرا-5جوانمردی-9معتمدیسالن آزمون10:3020پاکسازی پوستسه شنبه99/07/22

1لبخند-9پانته آ- 11دریاسالن آزمون1221پاکسازی پوستسه شنبه99/07/22

1گل چهره-9علم آراسته -11رمز زیباییسالن آزمون821پاکسازی پوستچهار شنبه99/07/23

2فریمهر-2نوری زاده-2روشانا-1ونوس -2نوبخت -2مرواریدسفید-7روژین -2سیمین رخسالن آزمون09:3020پاکسازی پوستچهار شنبه99/07/23



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

8تندیس-12ستاره شرقسالن آزمون1120پاکسازی پوستچهار شنبه99/07/23

3گل چهره سالن آزمون12:153(دخترانه)چهره پردازی کودکچهار شنبه99/07/23

3قصر-6رمززیبایی- 1جانانسالن آزمون12:1510پیرایشگرموهای زائدچهار شنبه99/07/23

5الهه شادیسالن آزمون12:155طراحی باحنابرروی بدنچهار شنبه99/07/23

1ستاره شرقسالن آزمون12:151بافت موچهار شنبه99/07/23

1مانا-1مرواریدسفید-1مه رو-3کمندنو-1رهاورد-3رایکا-11زرین تاج سالن آزمون821پیرایشگرابرو وصورتیکشنبه99/07/27

2روشانا-1زیبانگار-1رمززیبایی-3دلسا-13چهره سازان-1فریمهرسالن آزمون1021پیرایشگرابرو وصورتیکشنبه99/07/27



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

20برنزسالن آزمون1220پیرایشگرابرو وصورتیکشنبه99/07/27

2پانته آ -1ایرانا-2آرکا-2دوریس-13برنزسالن آزمون820پیرایشگرابرو وصورتدوشنبه99/07/28

1آی رخ-1هلیا-4آریسا-3جوانمردی-1هستی نوین -2گل چهره-1گلشیفته-7گیواسالن آزمون1020پیرایشگرابرو وصورتدوشنبه99/07/28

2گلرخ -18گیواسالن آزمون1220پیرایشگرابرو وصورتدوشنبه99/07/28

20گیواسالن آزمون820پیرایشگرابرو وصورتسه شنبه99/07/29

1گنجینه هنر-3سیمین رخ-6ستاره شرق-1جانان-9تندیس سالن آزمون1020پیرایشگرابرو وصورتسه شنبه99/07/29

2نوبخت - 3رمز زیبایی -4چهره سازان-1گالره-4زیبا نگار- 1آی رخ -3نوری زادهسالن آزمون1218پیرایشگرموی زنانهسه شنبه99/07/29



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

1خضرا - 8تندیس - 1پانته آ -1ایرانا-1کتیرا-1گلرخ-4سارا-1گل چهرهسالن آزمون818پیرایشگرموی زنانهچهار شنبه99/07/30

1علم آراسته -2روشانا-6زرین تاج- 3جوانمردی -1آرکا-1سیمین رخ - 3دوریس -1کمندنو-2مرواریدسفیدسالن آزمون1120پیرایشگرموی زنانهچهار شنبه99/07/30

1هلیا- 4زرین تاج -17چهره سازان سالن آزمون822آرایشگر موی زنانهشنبه99/08/03

1جانان  - 1پانته آ -1بانوی من- 3مانا- 1دلسا- 1زیبا نگار- 2گالره - 5دریا - 1هفت رخ -5مایسا- 1ادواری سالن آزمون1122آرایشگر موی زنانهشنبه99/08/03

1مرواریدسفید- 2شهرزادگان - 2رها -3روشانا- 4آریسا - 3جوانمردی - 6گلرخ سالن آزمون821آرایشگر موی زنانهدوشنبه99/08/05

21گیواسالن آزمون1121آرایشگر موی زنانهدوشنبه99/08/05

1فریمهر- 1آراد-2رزسفید- 1ونوس- 16گیوا سالن آزمون821آرایشگر موی زنانهسه شنبه99/08/06



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

2نوبخت - 11الهام - 8رمز زیبایی سالن آزمون1121آرایشگر موی زنانهسه شنبه99/08/06

1گل چهره - 3دوریس - 8نرگس بانو - 9نارگل سالن آزمون821آرایشگر موی زنانهچهار شنبه99/08/07

1نوبخت - 7ونوس - 3مروارید سفید - 3جوانمردی سالن آزمون11:3014پیرایشگر موی زنانه از روی عکس وتصویرچهار شنبه99/08/07

2آریسا  - 1مروارید سفید سالن آزمون11:303پیرایشگر کودکچهار شنبه99/08/07

به همراه داشتن ماسک ودستکش ورعایت 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 "


