
مجدداول

1هنرهفتمگریمور

21خرد

5چاو

3سیاه وسفید

3هنرهفتم

31آبانگان

1هنر هفتمعکاس پرتره و آتلیه

1هنرهفتمگوینده

خیابان مشکین فام-نبش خیابان سمیهفواد1400/08/088:30شنبه16فوادگوینده

2بازارآفرین

6گوارسه

2دماوندنقاش خودرو درجه دو

6علم وصنعتکنترلر فیزیکی رنگ خودرو

2علم وصنعتصافکار بدون رنگ

1400/07/258:30یکشنبه4بنیاد توانگران کارآفرین نورشال باف
بنیاد 

توانگران 
کارآفرین نور

خیابان صاحب االمرغربی نبش خیابان ولی زاده

5متخصصین فردا

1ابوریحان

22امیرکبیر

سفیردانش1400/07/248:30شنبه13سفیردانشتعمیرکار  تلفن همراه
بلوارپاسداران-ایستگاه 2زرهی-حدفاصل 

خیابان شهیدآقایی وفالحی

متخصصین 1400/07/208:30سه شنبهتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه
فردا

خیابان زند-باالترازپاساژشهرشب-روبروي 
دبیرستان مطهري

و طول: گوارسه1400/08/058:30چهارشنبه 4mm :مواد مصرفی: تسمه عرض
4mm و ارتفاع 60mm

بلوار امیر کبیر ورودي ترمینال مسافربري -مرکز 
تخصصی مت کار

مرکز 
تخصص مت 

کار
8:30 1400/07/25یکشنبه

طال ساز

رعایت پروتکلهاي بهداشتی و استفاده از ماسک ودستکش الزامی می باشد) جهت شرکت درآزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبرالزامی می باشدوبه هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون عملی گرفته نمی شود لطفا اطالع رسانی شود.       (

و مجددهاي سه ماهه دوم سال الی 1400/06/31 زمان بندي آزمون عملی کارآموزانی که درآموزشگاهها آزمون دارند از تاریخ 1400/05/01

تعداد
ساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

محل 
برگزاري

توضیحات

پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک هنرهفتم1400/08/089شنبه
ملت

عکاس دیجیتال
پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک 

ملت
هنرهفتم 9 1400/08/04 سه شنبه

عکاس دیجیتال



مجدداول

تعداد
ساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

محل 
برگزاري

توضیحات

پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک 
ملت

هنرهفتم 9 1400/08/04 سه شنبه

81خردتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

1بی اذیتتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

1بی اذیتتعمیرکار  تلفن همراه

1400/08/088:30شنبه12تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

1400/08/098:30یکشنبه12تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

1400/08/108:30دوشنبه111تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

1تعمیرکار تلوزیون هاي پیشرفته ( lcdو پالسما) 

 (Lap top )2تعمیرکار لپ تاپ

4تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

1شهر الکترونیکتعمیرکار  تلفن همراه

2پورنگتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

مرکز شماره 1400/7/208:30سه شنبه10حکمت ومهارتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت
یک

مرکز شماره 1400/7/228:30پنجشنبه10حکمت ومهارتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت
یک

مرکز شماره 1400/7/248:30شنبه82حکمت ومهارتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت
یک

مرکز شماره 1400/7/268:30دوشنبه82هدایتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت
یک

مرکز شماره 1400/7/288:30چهارشنبه10هدایتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت
یک

8اهورانصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت

41حکمت ومهارتنصاب وتعمیرکار کولرهاي گازي پنجره اي و اسپیلت

3نصاب وسرویسکار دستگاههاي سختی گیروتصفیه آب خانگی

162تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

مرکز شماره 1400/08/018:30شنبه
یک

خیابان فلسطین-هدایت غربی-پالك179هدایت1400/07/228:30پنجشنبههدایت

طیف موبایل
میدان دانشجو-به سمت بلوارچمران-کوچه 

چهارم-ساختمان بهار-طبقه اول-واحد4
طیف موبایل

خرد1400/07/288:30

گام

گام1400/08/128:30چهارشنبه

بلوارسیبویه-روبه روي قلب الزهرا- مرکز شماره 
یک برادران

چهارشنبه

چهار راه سینما سعدي-ابتداي سی متري ( 
شوریده شیرازي) -نبش کوچه 22-

پاساژرستگار- طبقه اول آموزشگاه گام

فلکه گاز-پاساژانتظاري-ورودي ازابتداي 
کوچه13-طبقه اول



مجدداول

تعداد
ساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

محل 
برگزاري

توضیحات

پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک 
ملت

هنرهفتم 9 1400/08/04 سه شنبه

64هدایتلوله کش ونصاب وسایل بهداشتی

1کوشالوله کش ونصاب وسایل بهداشتی

1کمک لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه دو

2لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه یک

1لوله کش ونصاب تاسیسات گازرسانی ساختمان

1لوله کش گاز خانگی و تجاري درجه یک

22چیلرتراکمی

2تعمیرکار سردخانه فریونی

51تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی وظرفشویی

3تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی

51لوله کش ونصاب وسایل بهداشتی درجه دو

1تعمیرکار کولر آبی

1لوله کش سیستم کف  گرمایی

مرکز شماره 1400/07/208:30سه شنبه137هدایتتعمیرکارپکیج شوفاژگازي
یک

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

مرکز شماره 1400/07/248:30شنبه20حکمت ومهارتتعمیرکارپکیج شوفاژگازي
یک

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

مرکز شماره 1400/07/268:30دوشنبه20حکمت ومهارتتعمیرکارپکیج شوفاژگازي
یک

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

3هدایتتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

3حکمت ومهارتتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

4کوشاتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

1امیرکبیرتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

7اهوراتعمیرکارپکیج شوفاژگازي

1هدایتنصب و راه اندازي پکیج شوفاژگازي

مرکز شماره 1400/07/288:30چهارشنبه
یک

حکمت ومهارت

اهورا

خیابان فلسطین-هدایت غربی-پالك179هدایت1400/07/278:30سه شنبهاسماعیلی

حکمت و 8:30
مهارت خیابان هدایت غربی-بعدازچهارراه فلسطین-1400/07/25یکشنبه

پالك185

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

اهورا



مجدداول

تعداد
ساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

محل 
برگزاري

توضیحات

پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک 
ملت

هنرهفتم 9 1400/08/04 سه شنبه

51هدایتتعمیرکارآبگرمکن دیواري

1اهوراتعمیرکارآبگرمکن دیواري

8حکمت ومهارتتعمیرکارآبگرمکن دیواري

مرکز شماره 1400/08/038:30دوشنبه11حکمت ومهارتتعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی و تجاري
یک

بلوارسیبویه-روبه روي قلب الزهرا- مرکز شماره 
یک برادران

هدایتتعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی و تجاري

اهوراتعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی و تجاري

مرکز شماره 1400/08/088:30شنبه44هدایتتعمیر دستگاههاي سردکننده خانگی و تجاري
یک

بلوارسیبویه-روبه روي قلب الزهرا- مرکز شماره 
یک برادران

32علم وصنعت

2امیرکبیر

11کیوانفر

1پیرنیا

13علم وصنعت

21پیرنیا

2علم وصنعتتون آپ

2علم وصنعتگیربکس اتوماتیک معمولی و الکترونیکی

12دماوندتعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 2

1علم وصنعتتعمیر کار اتومبیل گاز سوز

1علم وصنعتتعویض روغن خودروهاي سبک

2علم وصنعتتعمیرکار سیستم هاي تعلیق خودروهاي سبک

3دماوند

1علم وصنعت

مرکز شماره 
یک

بلوارسیبویه-روبه روي قلب الزهرا- مرکز شماره 
یک برادران

تعمیرکاراتومبیلهاي سواري بنزینی درجه 2

تعمیرکار برق خودرو درجه دو

پارامونت-خیابان ذواالنوارشرقی -کوچه3-علم وصنعت1400/07/2014:30سه شنبه
پالك 8

آزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو

پارامونت-خیابان ذواالنوارشرقی -کوچه3-علم وصنعت1400/07/2214:30پنجشنبه
پالك 8

مرکز شماره 1400/08/038:30دوشنبه
یک

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

1400/08/05چهارشنبه



مجدداول

تعداد
ساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

محل 
برگزاري

توضیحات

پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک 
ملت

هنرهفتم 9 1400/08/04 سه شنبه

8علم وصنعتتون آپ

7علم وصنعتتعمیر سیستم مالتی پلکس

1دماوندتعمیر سیستم مالتی پلکس

دماوند1400/07/2614:30دوشنبه201دماوندتعمیرکاربرق خودرو
ابتداي مالصدرا-ابتداي اردیبهشت غربی-جنب 

بانک رفاه-پالك228

10علم وصنعتتعمیرکاربرق خودرو

21کیوانفرتعمیرکاربرق خودرو

32علم وصنعتتون آپ

دماوند1400/08/0114:30دوشنبه15دماوندتون آپ
ابتداي مالصدرا-ابتداي اردیبهشت غربی-جنب 

بانک رفاه-پالك228

73دماوند

2علم وصنعت

1کیوانفر

1فانوس

tvto vt level II1اسماعیلیبازرس قطعات جوشکاري شده به صورت چشمی

mag 41جوشکاري قطعات فوالدي با فرایند

6جوشکار محافظ گاز آرگون

E3 21جوشکاري با فرایند قوس الکتریکی دستی

شیشه بر1400/07/208:30سه شنبه4شیشه برمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی
خ نادر-حد فاصل چهار راه گمرك و منوچهري 

جنب بانک رفاه - ساختمان شیشه بر

فرینوش1400/07/218:30چهارشنبه12فرینوشمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

فرینوش1400/07/228:30پنجشنبه12فرینوشمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

1400/07/278:30سه شنبه16مجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

1400/07/288:30چهارشنبه16مجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

1400/07/298:30پنجشنبه16مجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

مرکز شماره 1400/08/108:30دوشنبه
یک

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

صنایع -نبش کوچه8-دکتر حسابی( فرمانداري) -
طبقه دوم دفتراسناد

گلدشت حافظ-بلوارآفرینش- مالئک جنوبیسبوبهاره

پارامونت-خیابان ذواالنوارشرقی -کوچه3-
پالك 8 علم وصنعت 14:30 1400/07/24 شنبه

علم وصنعت1400/07/2814:30چهارشنبه
پارامونت-خیابان ذواالنوارشرقی -کوچه3-

پالك 8

ابتداي مالصدرا-ابتداي اردیبهشت غربی-جنب دماوند1400/08/0314:30چهارشنبهتون آپ
بانک رفاه-پالك228



مجدداول

تعداد
ساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

محل 
برگزاري

توضیحات

پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک 
ملت

هنرهفتم 9 1400/08/04 سه شنبه

31چاشنیمتصدي کافی شاپ 

11هنرهفتممتصدي کافی شاپ 

1سرآشپز ایرانیکباب زن و تخته کار

1پدیدهمیز آراي هتل

1شاهینمیز آراي هتل

52پدیدهمتصدي کافی شاپ درهتل

1برگزیده نوآشپز هتل درجه یک

1400/08/038:30دوشنبه13

1400/08/048:30سه	شنبه12

1400/08/05چهارشنبه12

1400/08/06پنجشنبه11

مرکز شماره 1400/07/218چهارشنبه8علم وصنعتنصاب وتعمیرکار آسانسور
میدان مهارت - مرکز شماره دودو

5پویاي دانش

41علم وصنعت

51علم وصنعت

2امیرکبیر

41علم وصنعتبرقکارساختمان درجه یک

4حکمت ومهارت

2پویش صنعت

3امیرکبیر

3کوشا

1امیرکبیربرقکار صنعتی

علم وصنعت

20متري سینما سعدي-چهارراه هدایت-ابتداي مارال8:30
هدایت غربی

پ1400/07/228:309پنجشنبه پارامونت ابتداي قصرالدشت ك1

دوشنبه

بلوارچمران-جنب نمایشگاه فراحی-ساختمان زنبورزنبورمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی
شایان-طبقه هفتم

مارالمجموعه حرفه هاي صنایع غذایی

چهار راه شاهزاده قاسم به سمت دروازه کازرون-1400/07/25یکشنبه
سمت راست جنب هنرستان شفیعی

پ9علم وصنعت1400/07/20سه شنبه پارامونت ابتداي قصرالدشت ك1 8:30

کوشا8:30

برقکارصنعتی درجه دو

plc2

برقکارصنعتی درجه دو

20متري سینما سعدي-چهارراه هدایت-ابتداي پدیده1400/08/038:30
هدایت غربی

چاشنی1400/08/018:30شنبه
بلوارگلستان-نبش خیابان شهیدطهماسبی-

جنب شیشه بري تشویري



مجدداول

تعداد
ساعتتاریخ آزمونروزآموزشگاهرشته

محل 
برگزاري

توضیحات

پارامونت-به سمت چهارراه خیرات-جنب بانک 
ملت

هنرهفتم 9 1400/08/04 سه شنبه

61حکمت ومهارت

11علم وصنعت

1پویش صنعت

plc1علم وصنعتدرجه یک

1پویاي دانش

1پویش صنعت

1هنرمندانمنبت کار چوب

delphi 1400/07/20سه شنبه1بنیاد توانگران کارآفرین نوربرنامه نویس
بنیاد 

توانگران 
کارآفرین نور

خیابان صاحب االمرغربی نبش خیابان ولی زاده

مرکز شماره 1400/07/21چهارشنبه1پارسه چاپارنصاب و عیب یاب سیستم هاي حفاظتی- امنیتی و ارتباطی
دو

میدان مهارت- مرکز شماره دو برادران

مرکز شماره 1400/08/03دوشنبه5علم وصنعتدریل کار و اره کار
یک برادران

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

خیابان شوریده شیرازي سی متري سینما کاشف1400/08/098:30یکشنبه5کاشفتعمیر کار ماشینهاي الکتریکی
سعدي روبروي درب خروجی سینما

1بانوي شهر شلوار دوز مردانه

1نازك دوز مردانه 

1الگو ساز و برشکارلباس مردانه

-پالك26پاییزان1400/08/048:30سه شنبه خیابان قصرالدشت کوچه15

پاییزان

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

هدایت غربی بعد از چهارراه فلسطین- پالك 
185

برقکارساختمان درجه دو

مونتاژکار ونصاب تابلوهاي برق

حکمت و 1400/07/278:30سه شنبه
مهارت


