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چاشنیصبح98/3/308پنج شنبه*13چاشنی

 ظهر98/3/2812سه شنبه*1گوهرگستران آسیاارزیاب الماس2
گوهرگستران 

آسیا

نسیمصبح98/3/288سه شنبه*1گل آذینقالب باف پوشاک3

*2سبزایرانکاربر ماساژ

*1آسا

*4سبزایرانماساژ سوئدی

*4سبزایرانماساژ آروماتراپی

121علم و صنعت شعبه2تعمیرکاراتومبیل سواری 

*3کیوانفر

1*کیوانفر1تعمیرکاراتومبیل سواری 

*3آبتینمدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

1*مالصدرا

4*علم و هنرپداگوژی

86آبتین

*2مالصدرا

1*امیرکبیر2کاردرجه  (تنظیم موتور)تون آپ 

21پیرنیا

*6دماوند

*4علم و صنعت شعبه

*1ادواریدوزنده پیراهن و شومیزیه زنانه

*1طاهاپولک و منجوق دوز
*1ترالنپرده دوز
1*شمیمراسته دوز

*1شمیمالگوسازو برشکار لباس زنانه تکدوزی

*2آدینهمانتودوز

*8ترالن

*1فرید
5*گلناز

32پویای دانش2برقکار صنعتی درجه 

*3ادواری

1*علم و صنعت 2برقکار ساختمان درجه 

*2علم وصنعت1برقکار ساختمان درجه 

*1علم و صنعت2 درجه plcکارور 

11علم وصنعتمدیرفنی آسانسور

82علم و صنعتنصاب و تعمیرکار آسانسور

جهت شرکت در آزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر عکس دار الزامی می باشد  و به هیچ عنوان از افراد فاقد کارت 

.شناسایی آزمون عملی گرفته نمی شود لطفا اطالع رسانی شود

(با مجدد) آموزشگاهها98/3/13 الی 98/2/29آزمون آنالین از تاریخ -زمان بندی آزمون عملی غیر رایانه  

آموزشگاهرشتهردیف
تعداد

روز
تاریخ 

آزمون
ساعت

محل 

برگزاری

پیرنیاصبح98/3/288سه شنبه5

توضیحات

1

سبزایرانصبح98/3/288سه شنبه4

صبح98/3/308پنج شنبه8

کارگاه 

خیاطی مرکز 

it

متقاضیان آزمون 

مجدد ملزم به ارائه 

 می جدیدپروژه 

 30 تا 20پروژه .باشند

صفحه با دلق و شیرازه 

پیرنیاصبح98/3/298چهارشنبه7

صبح98/3/298چهارشنبه6

سالن 

اجتماعات 

اداره کل

علم و صنعتصبح98/3/308پنج شنبه10

علم و صنعتصبح98/3/308پنج شنبه9
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(با مجدد) آموزشگاهها98/3/13 الی 98/2/29آزمون آنالین از تاریخ -زمان بندی آزمون عملی غیر رایانه  

آموزشگاهرشتهردیف
تعداد

روز
تاریخ 

آزمون
ساعت

محل 

برگزاری
توضیحات

*1سهند1بنای سفتکار درجه 

*2هرم

41سهندنو2کمک بنای سفتکار درجه 

21هرم

تعمیرکار دستگاههای سردکننده 

خانگی و تجاری
*9حکمت و مهارت

1*اهوراتعمیرکار کولر آبی

*9حکمت و مهارتنصب و راه اندازی پکیج شوفاژگازی

*1اسماعیلی

*2کوشا

*1کوشاتعمیرکار پکیج شوفاژگازی

*5حکمت و مهارتتعمیرکار آبگرمکن دیواری

*1اهوراتعمیرکار پکیج شوفاژگازی

52حکمت و مهارت

*1حکمت و مهارتنصاب کولر گازی پنجره ای اسپیلت

51حکمت و مهارت1کولر گازی اسپیلت سطح 

51کوشا

*3کوشا2کولر گازی اسپیلت سطح 

*1ادواریe3جوشکاری 

*4اسماعیلیجوشکاری گاز محافظ آرگن
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 

2درجه 
*2حکمت و مهارت

*2تابش نوین

*4اسماعیلی2کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری

*4اسماعیلی1لوله کش گازخانگی تجاری درجه 

*4اوریادخیاط لباس شب و عروس

*2ترالن

*1ترالنضخیم دوز زنانه

1*ناهید

11آدینهشلواردوز

*3ترالن

2*تاالر هنر

3*گلناز

*1نیک

*2ادوارینازکدوز زنانه

1*برگ زرین

*3خورشید

11امیرکبیر2تعمیرکار برق خودرو درجه 

132علم وصنعت شعبه

1*کیوانفر

11علم و صنعت شعبهآزمایشگاه مبانی برق الکترونیک خودرو

صبح98/3/308پنج شنبه12

کارگاه تعمیر 

لوازم 

سردکننده 

صبح98/3/308پنج شنبه11

کارگاه عمران 

مرکز شماره 

یک

صبح98/4/68پنج شنبه14

کارگاه بوتان 

مرکز شماره 

یک

صبح98/3/308پنج شنبه13

کارگاه بوتان 

مرکز شماره 

یک

صبح98/3/308پنج شنبه16
کارگاه 

جوشکاری 

صبح98/3/308پنج شنبه15

کارگاه 

اسپیلت مرکز 

شماره یک

صبح98/4/18شنبه18

کارگاه 

خیاطی مرکز 

it

صبح98/3/308پنج شنبه17

کارگاه لوله 

کشی صنعتی 

مرکز شماره 

یک

پیرنیا صبح98/4/18شنبه19
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(با مجدد) آموزشگاهها98/3/13 الی 98/2/29آزمون آنالین از تاریخ -زمان بندی آزمون عملی غیر رایانه  

آموزشگاهرشتهردیف
تعداد

روز
تاریخ 

آزمون
ساعت

محل 

برگزاری
توضیحات

*2آسمانمجموعه هتلداری

11تات

*8راسپینا

152آسمانمجموعه گردشگری

2*راسپینا

1*آیندگان

5*تات

*1ایلیا نوین

*1برگزیده نو

111پیرنیا2تعمیرکار برق خودرو درجه 

*13دماوند

33علم وصنعتدریل و اره کار

*13پانیذنازکدوز زنانه

1*پارسین

*2پاییزان

1*ارژنگنقاش سیاه قلم

*1مهروماهنقاش مدادرنگی

*1ارژنگ

*1ارژنگنقاش رنگ و روغن

*1چاونقاش گواش

*13هنرمندانمربی نقاشی کودک

*12سفیردانشتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

*4طیف موبایل

11قصر اندیشه

1*متخصصین فردا

*1تابش نوینتعمیرکار تلفن همراه

1*امیرکبیرتعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

*5بی اذیت

*11تکنیک نوین

تعمیرکار تلویزیون پیشرفته پالسما 

lcdو
*1تابش نوین

*4دینانازکدوز زنانه

*6رقیه

*2فرید

*6کتیبه

3*گلناز

1*یاسمین

صبح98/4/69پنج شنبه*1علم وصنعتاپراتور دیزل ژنراتور28
شرکت انرژی 

سازه ریژاو

 صبح98/4/19:30شنبه

صبح98/4/28یکشنبه22

صبح98/4/18شنبه20

کارگاه 

سنجش مرکز 

شماره یک
21

هنرمندانصبح98/4/28یکشنبه24

علم و صنعت

صبح98/4/28یکشنبه23

کارگاه 

خیاطی مرکز 

it

صبح98/4/48سه شنبه27

کارگاه 

خیاطی مرکز 

it

 عصر98/4/34دوشنبه26

صبح98/4/38دوشنبه25

سفیردانش


