
مجدداول

طبقه باالی بانک رفاه- کوچه سه -اطلسی بلوار آزادی علم و هنر1401/2/78.30چهارشنبه120علم و هنرکاربردتحهیزات و دستگاههای زیبایی و تانسب اندام

طبقه باالی بانک رفاه- کوچه سه -اطلسی بلوار آزادی علم و هنر1401/2/88.30پنجشنبه60علم و هنررعایت الزامات سالمت بهداشت و ایمنی کار با لیزر

1401/2/69سه شنبه20رویش شیرازپرورش گیاهان آپارتمانی در منزل
مرکز شماره یک شهید 

جعفری
بلوار سیبویه مرکز یک

1401/2/69سه شنبه41رویش شیرازپرورش دهنده قارچ دکمه ای
مرکز شماره یک شهید 

جعفری
بلوار سیبویه مرکز یک

1401/2/69سه شنبه10رویش شیرازتولید کننده تراریوم
مرکز شماره یک شهید 

جعفری
بلوار سیبویه مرکز یک

کار مت مرکز مسافربری ترمینال ورودی امیرکبیر بلوار انتهایکار مت1401/2/58.00دوشنبه10وصنعت علمنانو مواد با خودرو بدنه رنگ دهی پوشش

کار مت مرکز مسافربری ترمینال ورودی امیرکبیر بلوار انتهایکار مت1401/2/58.00دوشنبه10وصنعت علمرنگ بدون صافکاری

کار مت مرکز مسافربری ترمینال ورودی امیرکبیر بلوار انتهایکار مت1401/2/58.00دوشنبه10دماوند2 درجه خودرو نقاش

 3واحد2فرزادطبقه ساختمان زیرگذرچوگان جنب-بلوارپاسدارانآدینه1401/2/68.30شنبه سه10جوان مهندسانرایانه با لباس الگوساز

4واحد2فرزادطبقه ساختمان زیرگذرچوگان جنب-بلوارپاسدارانآدینه1401/2/78.30شنبه سه30آدینهرایانه با لباس الگوساز

26پالک -15کوچه قصرالدشت خیابانپاییزان1401/2/68شنبه سه10پاییزانمردانه دوز ضخیم

27پالک -15کوچه قصرالدشت خیابانپاییزان1401/2/68شنبه سه01شهر بانویدوز شلوار

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/109.30شنبه80هفتم هنردیجیتال عکاس

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/109.30شنبه11خرددیجیتال عکاس

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/109.30شنبه11نو سفید و سیاهدیجیتال عکاس

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/109.30شنبه01آبانگاندیجیتال عکاس

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/69.30شنبه سه20هفتم هنرسینما بازیگر

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/69.30شنبه سه30هفتم هنرتلوزیون و وتئاتر سینما گریمور

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/69.30شنبه سه10هفتم هنرالکتریک گیتار نوازنده

 ملت بانک جنب-خیرات چهارراه سمت به-پارامونتهفتم هنر1401/2/69.30شنبه سه10هفتم هنرتمبک ای کوبه ساز نوازنده

اول نفر20 وصنعت علمخودرو تعمیرکاربرق  228پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/1814.30یکشنبه0 

229پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/2014.30شنبه سه81وصنعت علمخودرو تعمیرکاربرق

230پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/2014.30شنبه سه61پیرنیاخودرو تعمیرکاربرق

الزهرا بیت جنب- انقالب 19 کوچه-  گمرک و پارامونت  فاصل حدوصنعت علم1401/2/1014.30شنبه30وصنعت علمساز جلوبندی سبک خودروهای تعلیق های تعمیرکارسیستم

الزهرا بیت جنب- انقالب 19 کوچه-  گمرک و پارامونت  فاصل حدوصنعت علم1401/2/1014.30شنبه20وصنعت علمپلکس مالتی سیستم تعمیر

الزهرا بیت جنب- انقالب 19 کوچه-  گمرک و پارامونت  فاصل حدوصنعت علم1401/2/1014.30شنبه10فانوسپلکس مالتی سیستم تعمیر

الزهرا بیت جنب- انقالب 19 کوچه-  گمرک و پارامونت  فاصل حدوصنعت علم1401/2/1014.30شنبه45فانوسموتور الکترونیک الکتریکو سیستم عیب رفع و یابی عیب

الزهرا بیت جنب- انقالب 19 کوچه-  گمرک و پارامونت  فاصل حدوصنعت علم1401/2/1014.30شنبه21وصنعت علمخودرو الکترونیک و برق مبانی آزمایشگاه

الزهرا بیت جنب- انقالب 19 کوچه-  گمرک و پارامونت  فاصل حدوصنعت علم1401/2/1014.30شنبه10وصنعت علمگازسوز اتومبیل کار تعمیر

 228پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/414.30یکشنبه180دماوندخودرو تعمیرکاربرق

 228پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/814.30پنجشنبه08دماوندخودرو تعمیرکاربرق

229پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/814.30پنجشنبه20فانوسخودرو تعمیرکاربرق

230پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/814.30پنجشنبه53فر کیوانخودرو تعمیرکاربرق

231پالک-رفاه بانک جنب-غربی اردیبهشت ابتدای-مالصدرا ابتدایدماوند1401/2/814.30پنجشنبه10امیرکبیرخودرو تعمیرکاربرق

الزهرا بیت جنب- انقالب 19 کوچه-  گمرک و پارامونت  فاصل حدوصنعت علم1401/2/1014.30شنبه60دماوندالکترونیکی و معمولی اتوماتیک تعمیرگیربکس

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/58.30دوشنبه133وصنعت علمموتور کار تنظیم اپ تون

 الزامی می باشدوبه هیچ عنوان از افراد فاقد کارت شناسایی و کارت واکسیناسیون آزمون عملی گرفته نمی شود لطفا اطالع رسانی کارت واکسیناسیونجهت شرکت درآزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر و 

.شود
1401/02/20 الی 1401/02/04زمان بندی آزمون عملی آموزشگاه ها و مجدد ها که در مرکز خواهران  آزمون دارند از تاریخ 

آموزشگاهحرفه
تعداد

توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروز



 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/58.30دوشنبه02پیرنیاموتور کار تنظیم اپ تون

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/48.30یکشنبه148دماوندموتور کار تنظیم اپ تون

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/58.30دوشنبه20فر کیوانموتور کار تنظیم اپ تون

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/58.30دوشنبه30فانوسموتور کار تنظیم اپ تون

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/68.30شنبه سه60وصنعت علم2 درجه بنزینی سواری های تعمیرکاراتومبیل

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/68.30شنبه سه61پیرنیا2 درجه بنزینی سواری های تعمیرکاراتومبیل

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/78.30چهارشنبه812دماوند2 درجه بنزینی سواری های تعمیرکاراتومبیل

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/88.30پنجشنبه10تعویضی2 درجه بنزینی سواری های تعمیرکاراتومبیل

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/88.30پنجشنبه30امیرکبیر2 درجه بنزینی سواری های تعمیرکاراتومبیل

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی سنجش مرکز1401/2/88.30پنجشنبه72کیوان فر2 درجه بنزینی سواری های تعمیرکاراتومبیل

 ITمتری فاضل مرکز سنجش 20بلوار فرصت شیرازی روبروی مرکز سنجش1401/2/108.30شنبه31علم وصنعتسبک خودروهای روغن تعویض

185پالک-بعدازچهارراه فلسطین-خیابان هدایت غربیمهارت و حکمت1401/2/78.30چهارشنبه79مهارت و حکمتاسپیلت کولرهای و یخچال الکترونیکی برد تعمیر

186پالک-بعدازچهارراه فلسطین-خیابان هدایت غربیمهارت و حکمت1401/2/78.30چهارشنبه30وصنعت علمظرفشویی و لباسشویی برد تعمیر

گودرزیآموزشگاه علم و صنعت118-1401/2/10شنبه و یکشنبه184علم و صنعت(کارودانش)2برق صنعتی درجه

گودرزیحکمت و مهارت1401/2/178شنبه26حکمت و مهارت(کارودانش)2برق صنعتی درجه

گودرزیحکمت و مهارت1401/2/188یکشنبه3پویای دانش(کارودانش)2برق صنعتی درجه

گودرزیحکمت و مهارت1401/2/188یکشنبه6کوشا(کارودانش)2برق صنعتی درجه

گودرزیحکمت و مهارت1401/2/198دوشنبه2رازیبرقکار صنعتی

گودرزیحکمت و مهارت1401/2/198دوشنبه1رازیبرقکار ساختمان

گودرزیحکمت و مهارت1401/2/198دوشنبه3علم و صنعتبرقکار ساختمان درجه یک

گودرزیحکمت و مهارت1401/2/198دوشنبه1پویای دانشمونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

فخاری زادهعلم و صنعت1401/2/179شنبه5علم و صنعتدرجه دوplcکارور 

بنیانیعلم و صنعت1401/2/179شنبه1علم و صنعتدرجه یکplcکارور 

پیرسالمیشیراز2مرکز 1401/2/178/30شنبه1علم و صنعتطراحی سیستمهای تولید برق خورشیدی

پیرسالمیشیراز2مرکز 1401/2/178/30شنبه1هورتابطراحی سامانه های تامین انرژی در ساختمان انرژی صفر

پیرسالمیشیراز2مرکز 1401/2/178/30شنبه1هورتابنصب پانلهای خورشیدی

پیرسالمیشیراز2مرکز 1401/2/178/30شنبه21کوششطراحی  و شبکه سازی سیستم های فتوولتائیک با نرم افزار

پیرسالمیشیراز2مرکز 1401/2/178/30شنبه1هورتابطراح سیستم فتوولتائیک

پیرسالمیشیراز2مرکز 1401/2/178/30شنبه4کوششارزیابی و تحلیل مالی نیروگاههای خورشیدی نتوولتائیک بارنرمافزار

گودرزیعلم و صنعت1401/2/208سه شنبه21علم و صنعتنصاب و تعمیرکار آسانسور

گودرزیعلم و صنعت1401/2/208سه شنبه2علم و صنعت(اجرای ارتینگ)نصب سیستم زمینی حفاظتی

پیرسالمیطیف موبایل1401/2/209سه شنبه2گامتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیطیف موبایل1401/2/209سه شنبه2علم و صنعتتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیطیف موبایل1401/2/209سه شنبه5بی اذیتتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیطیف موبایل1401/2/209سه شنبه11طیف موبایلتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/189یکشنبه1کوشاتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/189یکشنبه5فیدارتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/189یکشنبه8سفیردانشتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/199دوشنبه7متخصصین فرداتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/199دوشنبه3خردتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/199دوشنبه1ابوریحانتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/199دوشنبه1امیرکبیرتعمیر سخت افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/219چهارشنبه1سفیردانشتعمیر کار نرم افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/219چهارشنبه3فیدارتعمیر کار نرم افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/219چهارشنبه4بی اذیتتعمیر کار نرم افزار تلفن همراه

پیرسالمیسفیر دانش1401/2/219چهارشنبه2علم و صنعتتعمیر کار نرم افزار تلفن همراه

   185پالک-فلسطین بعدازچهارراه-غربی هدایت خیابانمهارت و حکمت1401/2/1014.00چهارشنبه11اهوراساختمان آبرسانی تاسیسات نصاب و کش لوله



   185پالک-فلسطین بعدازچهارراه-غربی هدایت خیابانمهارت و حکمت1401/2/1014.00چهارشنبه01اهوراساختمان گازرسانی تاسیسات نصاب و کش لوله

   185پالک-فلسطین بعدازچهارراه-غربی هدایت خیابانمهارت و حکمت1401/2/1014.00چهارشنبه30مهارت و حکمتتراکمی چیلر تعمیرکار

   185پالک-فلسطین بعدازچهارراه-غربی هدایت خیابانمهارت و حکمت1401/2/1014.00چهارشنبه70مهارت و حکمتفریونی سردخانه تعمیرکار و نصاب

   185پالک-فلسطین بعدازچهارراه-غربی هدایت خیابانمهارت و حکمت1401/2/1014.00چهارشنبه30مهارت و حکمت1 سطح پمپ

   اندیشه مهدکودک جنب-سروناز وخیابان12کوچه بین-ارم خیابانبازارآفرین1401/2/79چهارشنبه10گوهرگستران آسیاطال ساز

   اندیشه مهدکودک جنب-سروناز وخیابان12کوچه بین-ارم خیابانبازارآفرین1401/2/79چهارشنبه60بازارآفرینطال ساز

   اندیشه مهدکودک جنب-سروناز وخیابان12کوچه بین-ارم خیابانبازارآفرین1401/2/79چهارشنبه04گوارسهطال ساز

34کوچه نبش-بلوارجمهوری ابتدایطالفنون1401/2/179شنبه0نفر اول15طالفنونطال ساز

34کوچه نبش-بلوارجمهوری ابتدایطالفنون1401/2/189یکشنبه0دوم15نفرطالفنونطال ساز

34کوچه نبش-بلوارجمهوری ابتدایطالفنون1401/2/209سه شنبه0نفر باقیمانده17طالفنونطال ساز

  همکف طبقه-ویانا ساختمان-کوچه داخل-5 کوچه نبش-مالصدرا خیابانگوهرگستران آسیا1401/2/109شنبه40گوهرگستران آسیا(دامله تراش)گوهرتراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 


