
مجدداول

1گل آذینبافنده پوشاک دومیل

1هنرمندانقالب باف پوشاک

3بافنده پوشاک بادستگاه بافندگی خانگی

بافنده پوشاک نوزادوکودکان زیرده سال با دستگاه 

بافندگی خانگی
2

 
2قصراندیشه

1آبانگان

1سیاه وسفیدنو

2سیاه وسفیدنوتصویربردار

1هنرهفتمنوازنده ساز کوبه ای دف

کوشش98/11/3017چهارشنبه2کوششpv systطراحی وشبیه سازی سیستم های فتوولتائیک با نرم افزار 

2فیدار

1بی اذیت

1فیدار

1قصراندیشه

2بی اذیت

1متخصصین فردا

غالمحسین علیزاده1ادواری

تلفن ها وسایردستگاههای )androidکاربری 

(هوشمند

علوم نوین 

وفناوری
2

بنیادتوانگران 

کارآفرین نور

98/12/048/30یکشنبه

عکاس دیجیتال

هنرهفتم98/12/069/30سه شنبه

تعمیرکارنرم افزارتلفن همراه

تعمیرکارسخت افزارتلفن همراه
فیدار98/11/308/30چهارشنبه

نسیم

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

زمان بندی آزمون عملی غیررایانه .                                                                                                                                                             لطفا اطالع رسانی شود

 اموزشگاهها به همراه آزمون مجدد تحویلی بهمن ماه98/11/19 الی 98/10/22آزمون عملی ازتاریخ -

آموزشگاهرشته
تعداد

توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروز



مجدداول

نسیم98/12/048/30یکشنبه

آموزشگاهرشته
تعداد

توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروز

1هنرمندانتصویرساز کتاب کودک

1هنرمندانکارشناس پرورش کودکان خالق

1هنرمندانتدوین کننده استاندارد آموزشی

1پرندنقاش رنگ روغن

1چاوتذهیب کار

3چاومربی نقاشی کودک

3چاو(ویترای)نقاش شیشه های تزئینی

2راشنقاش مقدماتی

2تعمیرکارآبگرمکن دیواری

11تعمیرکارماشین های لباسشویی وظرفشویی

2نصب وراه اندازی وتعمبرپکیج شوفاژگازی

1کولرگازی اسپیلت سطح یک

1نصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

5تعمیرکارآبگرمکن دیواری

6تعمیرکار پکیج شوفاژگازی

1تعمیرکاروسایل گاز سوز خانگی

2(کارودانش)تعمیرکارکولرآبی

1لوله کش ونصاب تاسیسات آب رسانی ساختمان

9تعمیرکارآبگرمکن دیواری

101تعمیرکار پکیج شوفاژگازی

1تعمیرکاردستگاههای سردکننده خانگی وتجاری

5تعمیرکارماشین های لباسشویی وظرفشویی

6تعمیرکاروسایل گاز سوز خانگی

5نصاب وتعمیرکارکولرهای گازی پنجره ای واسپیلت

1لوله کش گاز خانگی وتجاری درجه یک

کوشا8-15

98/12/058دوشنبه

کوشا

چاو

اهورا

 

اهورا98/12/088پنجشنبه

15-98/12/018پنجشنبه کوشا

98/12/03شنبهکوشا



مجدداول

نسیم98/12/048/30یکشنبه

آموزشگاهرشته
تعداد

توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروز

2جوشکارگازمحافظ آرگون

smaw6جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی

2لوله کش گاز خانگی وتجاری درجه یک

1(کارودانش)لوله کش گاز خانگی وتجاری 

22امیرکبیرالکترونیک کارصنعتی

1امیرکبیربرقکارساختمان درجه دو

21علم وصنعت

بهرام سلیمان پورادواری

2مرکز شماره 98/11/2810دوشنبه2کوشاطراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

1پویای دانش

52علم وصنعت

1هرم

مجتبی هدایت1ادواری

2علم وصنعتنصاب وتعمیرکارآسانسور

2مرکز شماره 98/12/078/30چهارشنبه12امیرکبیردرجه دوplcکارور

154علم وصنعت

21پیرنیا

51دماوند

51علم وصنعت

61کیوان فر

1کیوان فراتومبیلهای سواری بنزینی درجه یک

1علم وصنعت

1پیرنیا

1علم وصنعتآزمایشگاه مبانی برق والکترونیک خودرو

علم وصنعت98/12/0112پنجشنبه

اسماعیلی98/12/0413یکشنبهاسماعیلی

2برق صنعتی درجه 
2مرکز شماره 98/11/308/30چهارشنبه

علم وصنعت98/12/018پنجشنبهتون آپ

پیرنیا

اتومبیلهای سواری بنزینی درجه دو

(جلوبندی ساز)تعمیرکارسیستمهای تعلیق خودرو

98/12/048یکشنبه



مجدداول

نسیم98/12/048/30یکشنبه

آموزشگاهرشته
تعداد

توضیحاتمحل برگزاریساعتتاریخ آزمونروز

137علم وصنعت

22کیوان فر

1پیرنیا

4دماوند

1امیرکبیر

سرآشپز98/12/018/30پنجشنبه102سرآشپزایرانیمجموعه حرفه های صنایع غذایی

2مهارتهای سالم زیستن

3مدیریت وبرنامه ریزی امورخانواده

2هنردرخانه

3شیرینی پزدرجه یک

1شیرینی پزدرجه دو

پروشات98/12/038/30شنبه6پروشاتمتصدی کافی شاپ

ملل98/12/059دوشنبه6مللبرقراری ارتباط با گردشگران خارجی

20245247جمع کل 

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 وصنعت98/12/088پنجشنبهبرق خودرو درجه دو

بهاره98/12/088/30پنجشنبهسبو


