
جهت شرکت در آزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی   

می باشد و به هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون عملی 

 گرفته نمی شود لطفا اطالع رسانی شود . 

آموزشگاه ها 10/10/70الی    10/10/70آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

توضیحات   
محل 

 برگزاری
 روز تاریخ آزمون ساعت

 تعداد
 رشته آموزشگاه

 اول مجدد 

 

صبح 8 مرکز خواهران  6/8/79  گوهر شناس گوهر گستران آسیا 4 - یکشنبه 

صبح 8 چاشنی  6/8/79  چاشنی 44 2 یکشنبه 

 مجموعه حرفه های صنایع غذایی

صبح8 شیرین  9/8/79  شیرین 48 - دوشنبه 

صبح8 زنبور  7/8/79  چهارشنبه 

 زنبور 3 -

 بهاره 9 -

صبح8 مارال  41/8/79  مارال 46 4 پنجشنبه 

صبح8 نان دهقان  41/8/79  نان دهقان 9 3 پنج شنبه 

 ITمرکز

صبح8  7/8/79  
 چهارشنبه

 پنج شنبه

 خیاط لباس شب و عروس پارسین 4 -

صبح8  41/8/79  ضخیم دوززنانه کتیبه 4 - 

صبح IT 8مرکز   7/8/79  چهارشنبه 

 ادواری 2 -

 دنیا 9 - 2نازک دوز درجه 

 کتیبه 4 2

 الگو ساز به روش حجمی بانوی شهر 4 -

 پرده دوز بانوی شهر 4 -

 

 



جهت شرکت در آزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می 

باشد و به هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون عملی گرفته 

 نمی شود لطفا اطالع رسانی شود . 

آموزشگاه ها 10/10/70الی    10/10/70آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

توضیحات   
محل 

 برگزاری
 روز تاریخ آزمون ساعت

 تعداد
 رشته آموزشگاه

 اول مجدد 

 

صبح IT 8مرکز   41/8/79  پنج شنبه 

 گنجینه روز 5 -

 2نازک دوز درجه 

 فرید )شعبه( 3 -

 پانیذ 9 -

 پرند 3 -

 مهره های تزیینی و پولک و منجوق کار ترنج 2 -

صبح 8 علم و هنر  5/8/79  سال 5مربی مهد کودک زیر  علم و هنر 2 - شنبه  

 جویا
 48تا  43

 عصر

6/8/79  

9/8/79  

یکشنبه و 

 دوشنبه

 تربیت مربی خالقیت و نخبه پروری جویا 9 -

 مربی مهد کودک جویا 2 -

صبح 8 علم و صنعت  41/8/79  پنجشنبه 

 ادواری - 6

 2برقکارصنعتی درجه 

 رازی 4 -

 4برق ساختمان درجه علم وصنعت 4 -

 ACراه انداز موتورهای  علم وصنعت 4 -

 2درجه  PLCکارور  علم وصنعت 4 -

  2برقکار ساختمان  درجه  ادواری 2 -



جهت شرکت در آزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد و 

به هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون عملی گرفته نمی شود 

 لطفا اطالع رسانی شود . 

آموزشگاه ها 10/10/70الی    10/10/70آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

توضیحات   روز تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری 

 تعداد
 رشته آموزشگاه

 اول مجدد 

 

صبح 8 مرکز یک  9/8/79  دوشنبه 

2امیری  2 -  

 4بنای سفت کاردرجه

 سهند نو 2 -

 2بنای سفت کاردرجه سهند نو 4 -

صبح 8 کوشا  3/8/79  پنج شنبه 

 2کولر گازی اسپیلت سطح کوشا 4 -

 4لوله کش گاز خانگی و تجاری  کوشا 3 -

 4کولر گازی اسپیلت سطح  کوشا 4 -

 تعمیر کولر آبی اهورا 4 -

صبح 8 سفیر دانش  5/8/79  شنبه 

 تعمیر  تلفن همراه سفیر دانش 3 

 قصر اندیشه 5 4

 تعمیر سخت افزار تلفن همراه

 طیف موبایل 5 -

 سفیر دانش

 9تا  4

 عصر

 

6/8/79  یکشنبه 

 متخصص فردا  4 -

 تعمیر کار تلفن همراه

 تکنیک نوین 4 -

 تکنیک نوین 6 -

 تعمیر سخت افزار تلفن همراه

 بی اذیت 2 -

 



جهت شرکت در آزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 

می باشد و به هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون 

 عملی گرفته نمی شود لطفا اطالع رسانی شود . 

آموزشگاه ها 10/10/70الی    10/10/70آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 روز تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 تعداد

 رشته آموزشگاه

 اول مجدد 

صفحه با  31تا  21پروژه 

 دلق و شیرازه 

cd  45تا  41پاورپونت 

 جهت ارایه 

 مرکز یک

اتاق قبلی 

 رئیس مرکز

 شنبه 5/8/79 صبح 8

 آبتین 4 -

 قاصدک 4 - مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

 و هنر علم 4 -

ارائه طرح درس بصورت 

 تایپ شده

 مرکز یک

اتاق قبلی 

 رئیس مرکز

 شنبه 5/8/79 صبح 8

 آبتین 4 -

 هنرمندان 4 - پداگوژی

 مالصدرا 4 -

 

 مرکز یک

اتاق قبلی 

 رئیس مرکز

صبح 8  6/8/79  یکشنبه 

 آسمان 2 -

 آرتا 4 - مجموعه حرفه های هتلداری

 راسپینا 3 -

 

 مرکز یک

اتاق قبلی 

 رئیس مرکز

صبح 7  6/8/79  یکشنبه 

 تات  2 -

 مجموعه حرفه های گردشگری

 برگزیده نو 4 -

 راسپینا 4 -

 آسمان  4 -

 

 



جهت شرکت در آزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 

می باشد و به هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون 

 عملی گرفته نمی شود لطفا اطالع رسانی شود . 

آموزشگاه ها 10/10/70الی    10/10/70آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 روز تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات
 تعداد

 رشته آموزشگاه

 اول مجدد 

 

صبح 8 علم و صنعت   9/8/79  دوشنبه 

 پیرنیا 4 4

 تون آپ )تنظیم کار موتور(

 علم وصنعت 7 -

 پیرنیا 4 -

 2تعمیر اتومبیل بنزینی درجه 

 علم وصنعت 4 -

صبح 8 علم و صنعت   7/8/79  چهارشنبه 

 تعمیر مدارهای برقی و اکتریکی خودرو علم و صنعت 4 -

 امیر کبیر 4 -

 علم وصنعت 5 - 2تعمیرکار برق خودرودرجه

 پیرنیا 44 -

 
سالن آزمون  ITمرکز 

 آنالین
صبح 8  3/8/79  بین المللمالی  تحلیلگر بازارهای  تجارت برتر 24 - پنج شنبه 

 امیر کبیر 
31/8 

 صبح
3/8/79  پنج شنبه 

 قصر اندیشه 4 -

 امیر کبیر  - 4 عکاسی دیجیتال

 ادواری 3 -

 تصویر برداری قصر اندیشه - 4

 



جهت شرکت در آزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 

می باشد و به هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی آزمون 

 عملی گرفته نمی شود لطفا اطالع رسانی شود . 

آموزشگاه ها 10/10/70الی    10/10/70آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 توضیحات
محل 

 برگزاری
 روز تاریخ آزمون ساعت

 تعداد
 رشته آموزشگاه

 اول مجدد 

 

صبح 8 هنر هفتم  7/8/79  چهارشنبه 

 بازیگر سینما  هنر هفتم 2 -

 گوینده  هنر هفتم 4 -

 فیلمنامه نویس هنر هفتم  4 -

7/8/79  46تا  43 فواد  چهارشنبه 

 فن مذاکره فواد 4 -

 سخنران حرفه ای  فواد 3 -

         

         

         

         

 

 

 

 

 "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 
 


