
مجدداول

1آبانگان
1خرد

2سیاه وسفید نو
1400/05/188:30دوشنبه15طالفنونطال ساز

1400/05/198:30سه شنبه15طالفنونطال ساز

12طالفنونطال ساز
3گوهرگسترانگوهر شناس

 (smaw)e6 4جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی
 (smaw)e9 11جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی
 (smaw)e3 3جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی
mag32جوشکارقطعات فوالدي( کربنی) بافرایند
tvto level II1جوشکار قطعات جوشکاري شده بصورت چشمی

5جوشکار گاز محافظ آرگون
smaw1جوشکار سازه هاي فوالدي با فرایند

11فیدار

31گام

1فیدارتعمیرکار نرم افزار تلفن همراه

فلکه گاز-پاساژانتظاري-ورودي خرد1400/05/2508:30دوشنبه16خردتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه
ازابتداي کوچه13-طبقه اول

1متخصصین فردا

5ابوریحان

1طیف موبایل
تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

اسماعیلی

سفیردانش 08:30 1400/05/17 یکشنبه

مرکز یک1400/05/1608:30شنبه

خیابان مشیرفاطمی-روبروي هدایت-
جنب بانک سپه-طبقه اول-واحد69

09173010964-32352795
فیدار 1400/05/2008:30چهارشنبه

بلوارپاسداران-ایستگاه 2زرهی-
حدفاصل خیابان شهیدآقایی وفالحی

بلوارسیبویه-روبه روي قلب الزهرا- 
مرکز شماره یک برادران

هنرهفتم1400/05/1909:30سه شنبه
پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-

جنب بانک ملت              
09172501909-09196823540

عکاس دیجیتال

1400/05/2008:30چهارشنبه

و طالفنون 4mm :مواد مصرفی: تسمه عرض
60mm :طول

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

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

و مجددهاي سه ماهه اول سال الی 1400/04/31 زمان بندي آزمون عملی کارآموزانی که درآموزشگاهها آزمون دارند از تاریخ 1400/04/01

تعداد
توضیحات  محل برگزاريساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته



مجدداول

هنرهفتم1400/05/1909:30سه شنبه
پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-

جنب بانک ملت              
09172501909-09196823540

عکاس دیجیتال

تعداد
توضیحات  محل برگزاريساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

8سفیردانش

مرکز شماره یک1400/05/178:30یکشنبه10هدایتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت

مرکز شماره یک1400/05/188:30دوشنبه10هدایتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت

مرکز شماره یک1400/05/198:30سه شنبه11هدایتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت

1هدایتکولرگازي اسپیلت سطح 1

9اهورانصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت

2هدایتنصاب و سرویسکاردستگاههاي سختی گیروتصفیه آب خانگی

2هدایتلوله کش ونصاب وسایل بهداشتی 

1اهورالوله کش ونصاب تاسیسات گاز رسانی ساختمان

5اهورالوله کش ونصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان

5اهورالوله کش گاز خانگی و تجاري درجه یک

1اهوراتعمیرکار کولر آبی

1اهورالوله کش سیستم کف گرمایی

بلوار سیبویه- آموزشگاه اسماعیلیاسماعیلی1400/05/16شنبه13اسماعیلیلوله کش گاز خانگی و تجاري درجه یک

مرکزشماره یک1400/05/248:30یکشنبه3علم وصنعتدریل کار و اره کار

مرکزیک1400/05/188:30دوشنبه22هدایتتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

14اهوراتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

11کوشاتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

1حکمت و مهارتتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

3هدایتنصب و راه اندازي پکیج شوفاژگازي

22هدایتتعمیرکارآبگرمکن دیواري

تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

مرکزیک1400/05/238:30شنبه

1400/05/20چهارشنبه

اصالح نژاد-کوچه نهم-سمت چپ - اهورا1400/05/21پنجشنبه
درب سوم

سفیردانش 08:30 1400/05/17 یکشنبه

بلوارسیبویه-روبه روي قلب الزهرا- 
مرکز شماره یک برادران

بلوارپاسداران-ایستگاه 2زرهی-
حدفاصل خیابان شهیدآقایی وفالحی

مرکز شماره یک1400/05/208:30چهارشنبه

بلوار سیبویه-روبه روي قلب الزهرا-
مرکز شماره یک برادران

مرکز یک 8:30



مجدداول

هنرهفتم1400/05/1909:30سه شنبه
پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-

جنب بانک ملت              
09172501909-09196823540

عکاس دیجیتال

تعداد
توضیحات  محل برگزاريساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

2اهوراتعمیرکارآبگرمکن دیواري

18هدایتتعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

2اهوراتعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

1کوشاتعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

10هدایتتعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی و تجاري

2اهوراتعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی و تجاري

هدایت1400/05/2608:30سه شنبه11هدایتتعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی و تجاري

12تعمیرکاربرق خودرو

51تعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 2

3گیربکس اتوماتیک معمولی و الکترونیکی

1تعمیر سیستم سوخت رسانی گازي خودرو

علم وصنعت1400/05/2514دوشنبه14علم وصنعتتون آپ

1فانوستون آپ

3کیوانفرتعمیرکاربرق خودرو

11فانوستعمیرکاربرق خودرو

1کیوانفرتعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 3

3علم وصنعتآزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو

3فانوسعیب یابی ورفع عیب سیستم الکتریک و الکترونیک خودرو

21دماوندآزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو

21تعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 2

1تعمیرسیستم تعلیق خودرو

11تون آپ

42تعمیرکاربرق خودرو

مرکزیک1400/05/238:30شنبه

مرکز یک1400/05/2508:30دوشنبه

بلوار سیبویه-روبه روي قلب الزهرا-
مرکز شماره یک برادران

پیرنیا
فلکه خاتون-ابتداي بلوارالزهرا-پیرنیا1400/05/1614شنبه

کوچه28-سمت راست درب اول

فلکه خاتون-ابتداي بلوارالزهرا-پیرنیا1400/05/2114پنجشنبه
کوچه28-سمت راست درب اول

علم وصنعت1400/05/2614سه شنبه پارامونت-خیابان ذواالنوارشرقی -علم وصنعت
کوچه3-پالك 8

خیابان فلسطین-هدایت غربی-هدایت1400/05/2408:30یکشنبه
پالك179



مجدداول

هنرهفتم1400/05/1909:30سه شنبه
پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-

جنب بانک ملت              
09172501909-09196823540

عکاس دیجیتال

تعداد
توضیحات  محل برگزاريساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

ابتداي مالصدرا-ابتداي اردیبهشت دماوند1400/05/1814دوشنبه15دماوندتعمیرکاربرق خودرو
غربی-جنب بانک رفاه-پالك228

4تعمیرکاربرق خودرو

1011تون آپ

6شیرینی درجه دو

1کباب زنی و تخته کاري

3متصدي کافی شاپ

5سلواکیک ساز و ترساز

2سلواآشپز درجه دو

1هنرهفتممتصدي کافی شاپ

2چکنهمتصدي کافی شاپ

چاشنی1400/05/207:30چهارشنبه13چاشنیمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی
بلوارگلستان-نبش خیابان 

شهیدطهماسبی-جنب شیشه بري 
تشویري                      

11چاشنیمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

1برگزیده نومتصدي کافی شاپ درهتل

1پدیدهآشپز هتل درجه 2

شیرین1400/05/187:30دوشنبه13شیرینمتصدي کافی شاپ
خیابان فلسطین-نبش کوچه5-
ساختمان پارت-طبقه دوم-واحد8

32320401-09173112865
1400/05/247:30یکشنبه10کدبانوي ایرانیمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

1400/05/257:30دوشنبه9کدبانوي ایرانیمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

بلوارچمران-جنب نمایشگاه فراحی-زنبور1400/05/237:30شنبه15زنبورمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی
ساختمان شایان-طبقه هفتم               

غذا صنعت1400/05/188دوشنبه10غذا صنعتمدیر کیفیت و ایمنی در صنایع غذایی
بلوارمدرس-خیابان محراب-میدان 

موذن-اول مازون قشقایی( نبش 
کوچه) -پالك14-واحدفوقانی

پ9علم وصنعت1400/05/218پنجشنبه2علم وصنعتنصاب وتعمیرکار آسانسور پارامونت ابتداي قصرالدشت ك1

چاشنی

بلوارگلستان-نبش خیابان 
شهیدطهماسبی-جنب شیشه بري 

تشویري                      
09175557167-09164887167

1400/05/217:30پنجشنبه

یکشنبهسلوا

کدبانوي ایرانی

بلوارفرصت شیرازي-فضاي سبز-
روبروي فروشگاه کارگر-درب چهارم    
37207025-09177172619

چاشنی

بلوارگلستان-نبش خیابان 
شهیدطهماسبی-جنب شیشه بري 

تشویري                      
09175557167-09164887167

140/05/26 چاشنی7:30سه شنبه

بلوارگلستان-نبش خیابان 
شهیدطهماسبی-جنب شیشه بري 

تشویري                      
09175557167-09164887167

1400/05/177:30

ابتداي مالصدرا-ابتداي اردیبهشت دماوند1400/05/2314شنبهدماوند
غربی-جنب بانک رفاه-پالك228



مجدداول

هنرهفتم1400/05/1909:30سه شنبه
پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-

جنب بانک ملت              
09172501909-09196823540

عکاس دیجیتال

تعداد
توضیحات  محل برگزاريساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

52برقکارصنعتی درجه دو

12مونتاژکار تابلو برق

31علم وصنعتبرقکارصنعتی درجه دو

1کوشابرقکارصنعتی درجه دو

1حکمت ومهارتبرقکارصنعتی درجه دو

1امیرکبیربرقکارصنعتی 

plc22

plc 11

1امیرکبیربرقکارساختمان درجه دو

3علم وصنعتبرقکارساختمان درجه دو

4علم وصنعتبرقکار ساختمان درجه یک

1برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی

1مهارت عمومی برنامه نویسی
sql server access 1کاربربانک اطالعاتی

1دماوندنقاش خودرو درجه دو

علم کنترلر فیزیکی رنگ خودرو
11وصنعت

کاربرد تجهیزات و دستگاههاي زیبایی وتناسب اندام
علم 
1400/05/168:30شنبه10وهنر  

کاربرد تجهیزات و دستگاههاي زیبایی وتناسب اندام
علم 
1400/05/178:30یکشنبه101وهنر  

1400/05/188دوشنبه2پارسه چاپارنصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی ، امنیتی و ارتباطی

1400/05/208چهارشنبه2پارسه چاپارنصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی ، امنیتی و ارتباطی

43538

علم و 
هنر  

بلوار گلستان-ابتداي کوچه شهید 
معزي

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

علم وصنعت

1400/05/18دوشنبه
پ9 پارامونت ابتداي قصرالدشت ك1

-2304630-2357711
09176808327

پویاي دانش1400/05/24یکشنبه پویاي دانش

کوار -جنب دانشگاه علمی کاربردي-
خیابان شهیدسلمانی-روبروي پایگاه 

اورژانس    -09171026259-
07137828212

بیست متري امام خمینی-میدان 
مهارت

مرکز شماره دو

خیابان صاحب االمرغربی نبش خیابان 
ولی زاده                09171333468-

بنیاد 
توانگران 
کارآفرین

نور

بنیاد توانگران1400/05/2108:30پنجشنبه

علم وصنعت
پ9 پارامونت ابتداي قصرالدشت ك1

-2304630-2357711
09176808327

چهارشنبه

مجتمع پرشین خودرو1400/05/168شنبه
بلوار امیرکبیر-جنب ترمینال -مجتمع 

تعمیرگاهی پرشین خودرو

0

علم وصنعت08:30

1400/05/2008:30


