
   

 

 

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      

باشد .) همراه داشتن ماسک و دستکش ( الزامی می      
 

   )) ارایه کارت واکسن جهت شرکت در آزمون الزامی می باشد ((      
 

 

فناوری اطالعات  عملی برنامه آزمون  
 
 

و مجدد تحویلی بهمن و اسفند   28/21/1400 الی  23/10/1400قبول شدگان در آزمون الکترونیکی   
 

 نام آموزشگاه ها ساعت رشته تاریخ

 یک شنبه 

04/02/1401 
  icdlکاربر 

8:30 
م  3آینده سازان  – 6آیندگان  -2+3آوای اقتصاد  -3آل یاسین  –م  1آبتین  – 1تعویضی  – 1ادواری 

 2آیین مهر 

 1+1خرد  – 1پویندگان مهر  – 4پدیده  – 13برگزیده نو  11:30

دوشنبه 

05/02/1401 
  icdlکاربر 

 3+9پویای دانش  – 2+9پارسین  8:30

 2سفیر دانش  – 1+17حرفه آموزان شیراز  – 1ادواری  11:30

 

 سه شنبه 

06/02/1401 

 

  icdlکاربر 

 1+  3شیراز رایانه  – 17حجتی شیرازی  8:30

 1کانون مهارت آموزی آصف  – 7+4شاهین  – 1+7چرخابی  11:30

توسعه دهنده وب با 
php 

 کارگاه خانم احمد زاده (  it) مرکز    1آبتین  صبح 9

طراحی مقدماتی 

 webصفحات 
 کارگاه خانم احمد زاده (  it) مرکز   1آبتین  صبح  10

برنامه نویس برنامه 

 اندروید 
 کارگاه خانم احمد زاده (  it) مرکز   1مالصدرا  – 1برگزیده نو  صبح  9

توسعه دهنده سیستم 

مدیریت محتوا با 
wprdpress 

 کارگاه خانم احمد زاده (  it) مرکز    1علم و صنعت  صبح  9

  htmlبرنامه نویس زبان 

 webبرای طراحی صفحات 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            کارگاه خانم احمد زاده (  it) مرکز     1آبتین  صبح 9

 کارگاه خانم احمد زاده (  it) مرکز   1آبتین  صبح  c#   10برنامه نویس 

 چهارشنبه 

07/02/1401 
  icdlکاربر 

 2مهندسان جوان  – 8+12مالصدرا  8:30

 1+12علوم کامپیوتر  – 3+4حجتی نو  11:30

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نام آموزشگاه ها ساعت رشته تاریخ

 یکشنبه

11/02/1401 

 م  ) جهت اطالع از اسامی تماس گرفته شود ( 3طلوع رایانه  – 4+  13علم و صنعت  icdl  8:30کاربر 

 1مالصدرا  8:30 شهروند الکترونیکی 

  1نسیم  – 6طلوع رایانه  – 1+  6علوم نوین و فناوری  icdl  11:30کاربر 

 1مالصدرا  – 1علم و صنعت  – 1پدیده  11:30 کاربر رایانه 

 م  1مالصدرا  – 1سفیر دانش  – 1خرد )شعبه ( – 2برگزیده نو  11:30 کارور فتوشاپ 

 

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


