
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 .
 

 با توجه به شرایط موجود رعایت پروتکل بهداشتی 

ماسک و دستکش ( الزامی می باشد و از افراد فاقد  ) همراه داشتن

 .ماسک آزمون گرفته نمی شود 
آموزشگاه ها 30/70/99الی    10/70/99آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

ماه  مهرتحویلی  با مجدد همراه  

 (( برگزار می شود  (    itسنجش ) این برنامه آزمون مربوط به کلیه آزمون هایی می باشد که در مرکز  ))     

 رشته 

 

 آموزشگاه

 تعداد 
 ساعت  تاریخ آزمون  روز

محل 

 برگزاری 
 توضیحات 

 مجدد اول 

 نازکدوزی زنانه 

 - 4 اوریاد 

20/08/99 سه شنبه صبح 8    سالن خیاطی  

 - 1 آتنا 

 - 1 آدینه 

 - 1 آناهید 

 - 1 ترنج

 - 4 رقیه 

 - 1 زمرد 

 - 1 فرینا 

 - 1 گلناز

 - 3 زهرا 

 
 



 
 
 
 

 رشته 

 

 آموزشگاه

 تعداد 
 ساعت  تاریخ آزمون  روز

محل 

 برگزاری 
 توضیحات 

 مجدد اول 

 نازکدوزی زنانه

 2 - مهربانو 

21/08/99 چهارشنبه صبح 8   - 8 نیک   سالن خیاطی  

 - 1 تمدیدی 

 ضخیم دوز زنانه 

 - 1 گل پوشان
چهارشنبه 

 پنجشنبه

21/08/99 

22/08/99  
صبح 8   سالن خیاطی  

 - 1 گلناز 

21/08/99 چهارشنبه - 3 سهیل  دوزنده لباس بدون الگو  صبح 8    سالن خیاطی  

21/08/99 چهارشنبه 1 - مهربانو  الگو ساز و برشکار لباس  صبح 8    سالن خیاطی  

 خیاط لباس شب و عروس 

 - 1 پارسین 
22/08/99 پنج شنبه  صبح 8    سالن خیاطی  

 3 - پانیذ

 شلوار دوز 

 - 1 بی نظیر 
22/08/99 پنج شنبه  صبح 8    سالن خیاطی  

 - 2 گلناز 

 مانتو دوز 

 - 2 پارسین 

22/08/99 پنج شنبه  صبح 8   - 3 ترالن   سالن خیاطی  

 - 1 گلناز 

 پولک و منجوق دوز 

 - 1 پارسین 
22/08/99 پنج شنبه  صبح 8    سالن خیاطی  

 - 1 نکیسا

22/08/99 پنج شنبه  1 - ترنج مهره های تزیینی و پولک و منجوق  صبح 8    سالن خیاطی  

 
 
 
 



 
 

 رشته 

 

 آموزشگاه

 تعداد 
 روز

تاریخ 

 آزمون 
 ساعت 

محل 

 برگزاری 
 توضیحات 

 مجدد اول 

17/08/99 شنبه  - 10 آبتین پداگوژی   

10-9  

11-10  

30:11 - 11  

  1 سالن

طفا به دلیل رعایت ل

پروتکل بهداشتی 

 سکشن بندی شوند 

 کاربر ماساژ

 - 4 آسا
18/08/99 یکشنبه  

30:9الی  9   

3سالن   

طفا به دلیل رعایت ل

پروتکل بهداشتی 

یران اسبز سکشن بندی شوند 11الی  04:9 - 8   

گیاهان داروییفروشنده   

 - 1 رویش شیراز

19/08/99 دوشنبه  

صبح  8  

3سالن   

موز آبرای هر کار

دقیقه ای در  10تایم 

40:9الی   10:8 3 6 ماد  نظر گرفته شود   

 کاربر گیاهان دارویی

 - 2 رویش شیراز
19/08/99 دوشنبه  

10الی  40:9  

3سالن   

موز آبرای هر کار

دقیقه ای در  10تایم 

14الی  10 - 25 ماد  نظر گرفته شود  

20/08/99 سه شنبه - 2 ایده ترویج   در پروژه های نفتی  hseافسر  صبح  9     سالن سنجش 

مجموعه های حرفه های 

 هتلداری

 - 1 آبتین 

24/08/99 شنبه   

صبح  9  

3سالن   

لطفا سکشن بندی 

برای هر شود و 

دقیقه  10موز تایم آکار

 ای در نظر گرفته شود

04:9الی  10:9 - 4 پدیده   

20:10الی  50:9 3 - راسپینا   

 مجموعه های حرفه های

 گردشگری

 1 5 آسمان 

24/08/99 شنبه   

02:11الی  30:10  

3سالن   

لطفا سکشن بندی 

برای هر شود و 

دقیقه  10موز تایم آکار

 ای در نظر گرفته شود

40:11الی  20:11 - 2 آیندگان   

30:12الی  40:11 - 6 پدیده   

40:12الی  30:12 1 - راسپینا   

  

 "ارائه کارت شناسایی عکس دار الزامی می باشد " 

ممهور به مهر آموزشگاه جهت آزمون ارائه دهند . کارآموزانی که کارت شناسایی عکس دار ندارند می بایست نامه عکس دار و  

 مدیران محترم جهت رشته هایی که سکشن بندی شده اند لطفا هماهنگی الزم را  با کارآموزان انجام دهید تا در سالن دچار مشکل نشوند 

 لطفا ساعت پایان آزمون را در نظر بگیرید در صورت عدم حضور کارآموزان در تایم مشخص شده غیبت لحاظ می گردد


