
 

 

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 .

کامپیوترعملی  برنامه آزمون  
 

  ماه (آذر با مجدد تحویلی )  10/09/97 الی  20/08/97قبول شدگان در آزمون الکترونیکی 
 

 نام آموزشگاه ها ساعت رشته تاریخ

  یکشنبه 

25/09/97 

Icdl  1+9حرفه آموزان شیراز  – 5حجتی شیرازی  – 1+1چرخابی  – 2+1برگزیده نو   –م  2امیرکبیر  8:30 کاربر 

Icdl  11:30 کاربر 
   2علوم کامپیوتر  – 1علم و هنر  – 1+  11علم وصنعت  -م   1خرد  – 1+1خرد )شعبه(  – 1ایلیانوین 

 1+2قاصدک 

سه شنبه 

27/09/97 

Icdl  م  1علم و هنر  – 1+  1چرخابی  – 1پویندگان مهر  –م  1برگزیده نو  – 1ادواری  8:30 2درجه 

  م 1شاهین  – 1سهند  – 1برگزیده نو  – 1ایلیانوین  –م  1ارشک  – 1ادواری  8:30 کاربر رایانه 

 1آل یاسین  – 4مهندسان جوان  8:30 شهروند الکترونیکی 

  2آینده سازان  – 2مهندسان جوان  flash mx 8:30کارور 

 1علوم نوین و فناوری  – 1آیندگان  8:30 کارور فتوشاپ

Icdl  م  1خرد  – 1برگزیده نو  –م  1ایده آل  – 1آیندگان  – 1+1آرین مهر  – 1آبتین  8:30 1درجه 

کار و ارتقا مونتاژ 

 شخصی  هایکامپیوتر
 (  it) مراجعه به آقای راستی در قسمت اداری مرکز  1علوم نوین و فناوری  11

 (  it) مراجعه به آقای راستی در قسمت اداری مرکز  2سهند  lllustrator 11کارور 

Icdl  1درجه 
 ( کنسلی از سری قبل ) 

11:30 
  1+5آیندگان  –م  1آل یاسین   -م  3آبتین  – 1ایلیانوین   –م  2ایده آل  – 1ارشک 

 2سفیردانش  – 4سپیدرایانه  – 1+2حجتی شیرازی  – 1پویای دانش  – 1پارسین  -1+1برگزیده نو 

 پنجشنبه  

29/09/97 

Icdl  9+2ایده آل  8:30 کاربر  

Icdl  1مالصدرا  – 1+2علوم کامپیوتر  –م  2عصراندیشه  – 1+  2شاهین  – م 4ایده آل  8:30 1درجه  

Icdl  5+2مالصدرا  –م  3طلوع رایانه  – 5سفیردانش  – 1سپیدرایانه  – 1آرین مهر  – 4آبتین  11:30 کاربر  

 "ارائه کارت شناسایی عکس دار الزامی می باشد " 

کارآموزانی که کارت شناسایی عکس دار ندارند می بایست نامه عکس دار و ممهور به مهر آموزشگاه 

 .جهت آزمون ارائه دهند 


