
 ) بدون مجدد ( آموزشگاه ها 26/02/97الی    09/02/97آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان
    

 رشته آموزشگاه تعداد روز تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

نفره  3در گروه های 

 سکشن بندی شود 

مهد کودک 

 سروش 

7:30 

 صبح 
 سال  5مربی مهد کودک زیر  علم و هنر  10  9/03/97و  8و  7

نفر  5نفر روز اول و  13

 روز دوم 

 16 طیف موبایل 

 طیف موبایل  18 دوشنبه  07/03/97

گیره برد ، به همراه داشتن  تعمیر تلفن همراه 

پنس ، برد ، آچار ، روغن لحیم 

 و روغن فلکس الزامی می باشد 

 بی اذیت  4 چهارشنبه  09/03/97

 قصراندیشه  1 چهارشنبه  09/03/97

 تعمیرکار تبلت و فبلت و ساعت هوشمند  بی اذیت  3 چهارشنبه  09/03/97 16 طیف موبایل  

 دوشنبه  07/03/97 صبح  8 علم و صنعت  

 امیرکبیر  1

 2تعمیر کار برق خودرو درجه 
 پیرنیا  1

 علم و صنعت  6

 کیوانفر  1

 دوشنبه  07/03/97 صبح  8 علم و صنعت  

 امیرکبیر  1

 علم و صنعت  3 2تعمیر اتومبیل سواری بنزینی درجه 

 کیوانفر  2

 تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو  علم و صنعت  1 دوشنبه  07/03/97 صبح  8 علم و صنعت  

 تعمیر اتومبیل گاز سوز  علم و صنعت  1 دوشنبه  07/03/97 صبح  8 علم و صنعت  

 تعمیر گیربکس اتوماتیک معمولی  علم و صنعت  3 دوشنبه  07/03/97 صبح  8 علم و صنعت  

 سه شنبه  08/03/97 صبح  8 پیرنیا  

 پیرنیا  8

 علم و صنعت  22 کار ) تنظیم موتور (تون آپ 

 ادواری  1

 مدیرفنی آسانسور  علم و صنعت  1 سه شنبه  08/03/97 صبح  8 علم و صنعت  

 سه شنبه  08/03/97 صبح  8 علم و صنعت  

 علم و صنعت  5

 نصاب و تعمیر آسانسور 
 امیرکبیر  2
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 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8 شهرراز 

 رضا  19

 کلیه حرفه های پیرایشگر مردانه 

 شهرراز  29

 قائد  4

 گیالن فارس  61 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8 گیالن فارس 

 

 مرکز شماره یک 

 سالن آزمون 

 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8

 آرتا  18+1

 مجموعه حرفه های گردشگری 
 برگزیده نو  1+2

 

 مرکز شماره یک 

 سالن آزمون 

 چهارشنبه  09/03/97 صبح 10

 برگزیده نو  1

 تات  8 مجموعه حرفه های هتلداری 

 راسپینا  1

 
جنب   itمرکز 

 پذیرش 
 portalکاربر  آبتین  3 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8

 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8 علم و صنعت  

 امیرکبیر  3

 2برقکار صنعتی درجه 
 پویای دانش  1

 علم و صنعت  2

 هرم  2

 1درجه    plcکارور  علم و صنعت   جددم 2 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8 علم و صنعت  

 2درجه    plcکارور  امیرکبیر  1 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8 علم و صنعت  

 knxبرنامه ریزی سیستم هوشمند  علم و صنعت  1 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8 علم و صنعت  

 2درجه برقکار ساختمان  پایور  1 چهارشنبه  09/03/97 صبح 8 علم و صنعت  

 تعمیرکار دستگاه و تجهیزات دندانپزشکی  شهرالکترونیک  5 پنجشنبه  10/03/97 صبح 8 مرکز خواهران  

 تحلیلگر تکنیکال بورس فواد   مجدد1 پنج شنبه                                                          10/03/97 صبح  10 102اداره کل اتاق  
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 13/03/97و  12 صبح it  8مرکز  
شنبه  و 

 یکشنبه 

 اوریاد  8

 ضخیم دوز زنانه 
 شمیم  مجدد  1

 13/03/97و  12 صبح it  8مرکز  
شنبه  و 

 یکشنبه
 خیاط لباس شب و عروس  نیک  1

لطفا کارآموزان جهت 

تحویل لباسهای دوخته 

شده قبلی در این تاریخ 

 ها مراجعه نمایند 

 شنبه  12/03/97 صبح it  8مرکز 

 بنفشه  1

 2نازک دوز زنانه درجه 

 پریا  5

 فرینا  1

 نیک  9

 یکشنبه  13/03/97 صبح  it  8مرکز 

 ادواری  1

 گل پوشان  5

 یکشنبه  13/03/97 صبح  it  8مرکز  

 گل آذین  1

 گل پوشان  1 شلوار دوز 

 نیک  5

 مانتو دوز  گل پوشان  1 یکشنبه  13/03/97 صبح  it  8مرکز  

 مهره های تزیینی و پولک و منجوق  گل آذین  1 یکشنبه  it  13:30  13/03/97مرکز  

 پولک و منجوق دوز  ریحانه  1 یکشنبه  it  13:30  13/03/97مرکز  

 یکشنبه  13/03/97 صبح  8 هنرمندان  

 پرند  1

 مجموعه حرفه های طراحی و نقاشی 
 هنرمندان  26

 

 "ارائه کارت شناسایی عکس دار الزامی می باشد " 

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

 .دهند 

 
 


