
مجدداول

54سفیردانشتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

8فیدارتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

1سفیردانشامنیتی وارتباطی-نصاب وعیب یاب سیستم های حفاظتی

4تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه

5تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

طیف موبایل99/12/188:30دوشنبه121طیف موبایلتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه
کوچه -به سمت بلوارچمران-میدان دانشجو

4واحد-طبقه اول-ساختمان بهار-چهارم

10خردتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

3متخصصین فرداتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

2سیاه وسفیدنو

1خرد

2آبانگان

1سیاه وسفیدنوتصویربردار

1هدایتخبرنگار

2هنرهفتمگوینده

جهت شرکت درآزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبرالزامی می باشدوبه هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون عملی گرفته نمی شود لطفا اطالع 

(رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک ودستکش الزامی می باشد ).رسانی شود

 و مجددهای بهمن واسفند99/11/30 الی 99/11/01زمان بندی آزمون عملی کارآموزانی که درآموزشگاهها آزمون دارند از تاریخ 

تعداد
توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

حدفاصل خیابان -زرهی2ایستگاه -بلوارپاسداران

شهیدآقایی وفالحی

عکاس دیجیتال

99/12/18دوشنبه

خرد99/12/20
ورودی ازابتدای -پاساژانتظاری-فلکه گاز

طبقه اول-13کوچه
8:30

سفیردانش99/11/138:30چهارشنبه

چهارشنبه

جنب بانک -به سمت چهارراه خیرات-پارامونت

ملت

بی اذیت99/12/168:30شنبهبی اذیت

جنب -به سمت سینما شیراز-چهارراه خیرات

جنب بانک ملی    -مبلمان ادری سروش

09029999101-32361144

هنرهفتم11



مجدداول

تعداد
توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

حدفاصل خیابان -زرهی2ایستگاه -بلوارپاسداران

شهیدآقایی وفالحی
سفیردانش99/11/138:30چهارشنبه

99/12/148:30پنجشنبه15تعمیرکارپکیج شوفاژگازی

10تعمیرکارپکیج شوفاژگازی

7تعمیرآبگرمکن دیواری

9نصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

8تعمیرکار دستگاههای سرد کننده خانگی وتجاری

102تعمیرکار ماشینهای لباسشویی وظرفشویی

1نصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

1چیلرتراکمی

1تعمیرکارکولرآبی

1تعمیرکاروسایل گازسوز خانگی

1لوله کش کف گرمایی

2تعمیرکارپکیج شوفاژگازی

2نصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

1ابوریحاننصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

1کوشاتعمیرکارپکیج شوفاژگازی

51اسماعیلیلوله کش گاز خانگی وتجاری درجه یک

99/12/198:30سه شنبه18هدایتنصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

7آبگرمکن دیواری

4لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی

10(کارودانش)تعمیرکاردستگاههای سردکننده خانگی وتجاری

5جوشکار محافظ گاز آرگون

e37جوشکاری

99/12/168:30شنبه

99/12/178:30یکشنبه

99/12/188:30دوشنبه

حکمت ومهارتحکمت ومهارت
-بعدازچهارراه فلسطین-خیابان هدایت غربی

185پالک

اهورا

179پالک-هدایت غربی-خیابان فلسطینهدایت

99/12/16شنبهاسماعیلی

روبروی سازمان بهزیستی-بلوارکوی زهرا 99/12/138:30چهارشنبه

اسماعیلی8:30

99/12/208:30چهار شنبههدایت

آموزشگاه اسماعیلی-چهارراه شاهزاده قاسم 

اهورا



مجدداول

تعداد
توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

حدفاصل خیابان -زرهی2ایستگاه -بلوارپاسداران

شهیدآقایی وفالحی
سفیردانش99/11/138:30چهارشنبه

11تعمیرکاربرق خودرو

221تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی درجه 

54تون آپ

چهارشنبه1کیوانفرتون آپ

41کیوانفر2تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی درجه 

31کیوانفرتعمیرکاربرق خودرو

1کیوانفرتون آپ

1امیرکبیر2تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی درجه 

2فانوستعمیرکاربرق خودرو

2فانوستون آپ

99/12/1614شنبه101علم وصنعتتون آپ

99/12/1814دوشنبه11علم وصنعتتعمیرکاربرق خودرو

27تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی درجه 

31تعمیرکاربرق خودرو

1سیستم تعلیق خودرو های سبک

1تعمیرکاراتومبیل گاز سوز

3تعمیرسیستم مالتی پلکس

21تون آپ

2گیربکس اتوماتیک معمولی و الکترونیکی

1تعمیرکاربرق خودرو

علم وصنعت

علم وصنعت

علم وصنعت

9 پ1پارامونت ابتدای قصرالدشت ک

99/12/128:30سه شنبه
جنب -ابتدای اردیبهشت غربی-ابتدای مالصدرا

230پالک-بانک رفاه

99/12/2014چهارشنبه

دماونددماوند

14

پیرنیا99/12/1314
سمت -28کوچه-ابتدای بلوارالزهرا-فلکه خاتون

راست درب اول

99/12/23



مجدداول

تعداد
توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

حدفاصل خیابان -زرهی2ایستگاه -بلوارپاسداران

شهیدآقایی وفالحی
سفیردانش99/11/138:30چهارشنبه

5تعمیرکاربرق خودرو

52تون آپ

1سیستم تعلیق خودرو های سبک

1تعمیرکاراتومبیل گاز سوز

26تعمیرکاراتومبیلهای سواری بنزینی درجه 

3تعمیرکاربرق خودرو

شیرین99/12/1308:30چهارشنبه12شیرینمجموعه حرفه های صنایع غذایی

شیرین99/12/1408:30پنجشنبه12شیرینمجموعه حرفه های صنایع غذایی

پدیده99/12/1608:30شنبه10پدیدهمجموعه حرفه های صنایع غذایی
-چهارراه هدایت-متری سینما سعدی20

ابتدای هدایت غربی

م سینما سعدی نبش چهارراه هدایت20مارال99/12/1708:30یکشنبه20مارالمجموعه حرفه های صنایع غذایی

هنرهفتم99/11/1808:30دوشنبه9هنرهفتممجموعه حرفه های صنایع غذایی
جنب بانک -به سمت چهارراه خیرات-پارامونت

ملت

فرینوش99/11/1808:30دوشنبه7فرینوشمجموعه حرفه های صنایع غذایی
-(فرمانداری)دکتر حسابی-8نبش کوچه-صنایع 

طبقه دوم دفتراسناد

زنبور99/12/2008:30چهارشنبه13زنبورمجموعه حرفه های صنایع غذایی
ساختمان -جنب نمایشگاه فراحی-بلوارچمران

طبقه هفتم-شایان

21برقکارصنعتی درجه دو

11برقکارساختمان درجه دو

1برقکارساختمان درجه یک

61نصاب آسانسور

1مدیرفنی آسانسور

17برقکارصنعتی درجه دو

3برقکارساختمان درجه دو

54برقکارصنعتی درجه دو

5مونتاژکار ونصاب تابلو برق
پویای دانش99/12/2008:30چهارشنبهپویای دانش

خیابان -جنب دانشگاه علمی کاربردی-کوار 

روبروی پایگاه اورژانس-شهیدسلمانی

حکمت ومهارت99/12/1708:30یکشنبهحکمت ومهارت
-بعدازچهارراه فلسطین-خیابان هدایت غربی

185پالک

پیرنیا

99/12/2614سه شنبه

پیرنیا99/12/2514دوشنبه

سمت -28کوچه-ابتدای بلوارالزهرا-فلکه خاتون

راست درب اول

9 پ1پارامونت ابتدای قصرالدشت کعلم وصنعت99/12/1408:30پنجشنبه علم وصنعت

پیرنیا

ساختمان -5نبش کوچه-خیابان فلسطین

8واحد-طبقه دوم-پارت



مجدداول

تعداد
توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

حدفاصل خیابان -زرهی2ایستگاه -بلوارپاسداران

شهیدآقایی وفالحی
سفیردانش99/11/138:30چهارشنبه

11پرورش دهنده قارچ دکمه ای

1تولید کننده تراریوم

99/12/168:30شنبه17طال ساز

99/12/178:30یکشنبه17طال ساز

99/12/188:30دوشنبه171طال ساز

شال باف
بنیادتوانگران 

کارآفرین نور
88:30چهارشنبه2

بنیادتوانگران 

کارآفرین نور
خیابان صاحب االمرغربی نبش خیابان ولی زاده

1هرمبنای سفت کار درجه یک

1هرمکمک بنای سفت کار درجه یک

1پائیزاندوزنده لباس مبل

1پائیزانشلوار دوز

روبه روی بیمارستان قلب الزهرا-بلوارسیبویهمرکز شماره یک99/12/188:30دوشنبه1پیرنیادریل کارواره کار

99/12/138چهارشنبه2علم وهنرکاربردتجهیزات ودستگاههای زیبایی وتناسب اندام
مرکز خواهران 

شیراز
میدان مهارت-بیست متری امام خمینی

جنب ترمینال امیرکبیر- بلوار امیرکبیرکارگاه رنگ آمیزی خودرو-بلوار امیرکبیر99/12/148:30پنجشنبه7علم وصنعتکنترلر فیزیکی رنگ خودرو

2نبش کوچه .فخرآبادشرقی.میدان فخرآبادسیم پیچی کسایی99/12/138:30چهارشنبه1کاشفتعمیرکارماشین های الکتریکی

45437

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 "

روبه روی بیمارستان قلب الزهرا-بلوارسیبویهمرکز شماره یکرویش شیراز 99/12/168:30شنبه

طالفنون

                  34نبش کوچه-ابتدای بلوارجمهوری

طول -میلیمتر. 8تسمه به ضخامت :مواد مصرفی 

میلی متر4سانت و عرض 6

طال فنون

روبه روی بیمارستان قلب الزهرا-بلوارسیبویهمرکز شماره یک99/12/138:30چهارشنبه

26پالک -15خیابان قصرالدشت کوچهپائیزان99/12/198:30سه شنبه


