
  همراه با مجدد ()   آموزشگاه ها 14/09/96الی    01/09/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 30/09/96و  29 صبح  it 8مرکز  

 پاییزان  1

 ترالن 4 ضخیم دوز زنانه

 ترالن ) شعبه ( 4

 صبح  it 8مرکز  

29/09/96 

 آوازه  5

 نازک دوز زنانه 

 پرند  3

 ترالن  3

 تیبا  2

 ناهید  4

30/09/96 

 گلناز  2

 بهارستان  1

 سعیده  1

 مانتو دوز نیک  1 30/09/96 صبح  it 8مرکز  

 30/09/96 صبح  it 8مرکز  

 سارنگ  2
 شلوار دوز 

 آوازه  5

 طراح لباس زنانه  اوریاد  3 30/09/96 صبح  it 8مرکز  

 

 علم و صنعت 

 ) شعبه (

 28/09/96 صبح  8

 شعبه علم و صنعت  16
 تون آپ کار ) تنظیم موتور (

 پیرنیا  5

 

                                                                                                                                                                                                         

 علم و صنعت 

 ) شعبه (

 29/09/96 صبح  8

 کیوانفر  5

 2تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه  

 علم و صنعت  1

 سیستم سوخت رسانی گازی خودرو  شعبه علم و صنعت  4 29/09/96 صبح  8  // 



  همراه با مجدد ()   آموزشگاه ها 14/09/96الی    01/09/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 
 علم و صنعت

 شعبه  

 29/09/96 صبح  8

 شعبه علم و صنعت  9

 کیوانفر  6 2تعمیر برق خودرو درجه 

 پیرنیا  1

 تعمیر مدارهای برقی و الکترونیکی  شعبه علم و صنعت  1 29/09/96 صبح  8  // 

 28/09/96 صبح  9 سهند نو 

 هرم  6

 سهند نو 5 1بنای سفت کار درجه 

 نوید  1

 28/09/96 صبح  9 سهند نو 

 نوید 2

 سهند نو  2 2کمک بنای سفت کار درجه 

 هرم  2

 سزایی  50 26/09/96 صبح 8 سزایی  

 2و  1پیرایشگر مردانه درجه 
 27/09/96 صبح 8 شهرراز  

 شهرراز  10

 قائد 27

 رضا  16

 28/09/96 16 سفیردانش  

 سفیر دانش 2

 تعمیر کار تلفن همراه 

 قصر اندیشه  4

 تکنیک نوین  1

 متخصصین فردا  1

 توانایی و عیب یابی قطعات اصلی تلفن  بی اذیت  1 28/09/96 16 سفیردانش  



  همراه با مجدد ()   آموزشگاه ها 14/09/96الی    01/09/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 
 مرکز یک 

 سالن حافظ 
8:30 26/09/96 

 آرتا  2

 راسپینا  7 هتلداری 

 شاهین  8

 
 مرکز یک 

 سالن حافظ 
10:30 26/09/96 

 آرتا  14

 گردشگری 

 اوتانا  1

 برگزیده نو  7

 راسپینا  16

 
مرکز یک کارگاه 

 کشاورزی 
 29/09/96 صبح  9

 سبزیران  22
 فروشنده گیاهان دارویی 

  علوم کشاورزی فارس 1

 کاربر گیاهان دارویی  سبزیران  1 29/09/96 صبح  9 // 

 30تا  20پروژه 

صفحه با دلق و 

 CDشیرازه   

 15تا  10پاورپوینت 

 اسالید جهت ارائه

 مرکز یک

 سالن حافظ

 02/10/96 صبح  9

 آبتین  5

 مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

 مالصدرا  3

ارائه طرح درس 

به صورت تایپ 

 شده

 مرکز یک

 سالن حافظ

 02/10/96 صبح  9

 آبتین  3

 علم و هنر  1 پداگوژی عمومی 

 پویندگان مهر  3

 29/09/96 صبح  8 اسماعیلی  

 اسماعیلی  2

 پیرنیا 2 دریل کار و اره کار

 علم و صنعت  5



  همراه با مجدد ()   آموزشگاه ها 14/09/96الی    01/09/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 دوبلور مقدماتی  فواد  1 29/09/96 10 فواد  

 گوینده  فواد  2 29/09/96 10 فواد  

 29/09/96 صبح  it  8مرکز  

 ایران پارس 2

 2ساختمان درجه نقشه کش عمومی 

 امیری 2

 تابش نوین  1

 سهند نو 2

 نوید  3

 هرم  8

 29/09/96 صبح  it  8مرکز  

 مالصدرا  10
  Autocadکارور 

 علم و صنعت  1

 it  13  29/09/96مرکز  

 ایلیا تو  1
 نقشه کشی سازه 

 نوید  3

 نقشه کش معماری   زهد  it  13  29/09/96 1مرکز  

 

 کدبانوی ایرانی 

 صبح 8

 کدبانوی ایرانی  9 26/09/96

 صنایع غذایی 

 چاشنی  10 27/09/96 چاشنی 

 فرینوش  12 28/09/96 فرینوش 

 سرآشپز ایرانی  29 30/9/96و  29 سرآشپز ایرانی 

 تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی  تجارت برتر  9 27/09/96 صبح  IT  8مرکز  سالن حسابداری 

 
 



  همراه با مجدد ()   آموزشگاه ها 14/09/96الی    01/09/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 30/09/96 صبح  8 علم و صنعت  

 پویای دانش  4
 2برق کار صنعتی درجه 

 علم و صنعت  3

1ساختمان درجه برقکار  علم و صنعت  5 30/09/96 صبح  8 علم و صنعت    

2برقکار ساختمان درجه  علم و صنعت  1 30/09/96 صبح  8 علم و صنعت    

   برنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند  KNX   علم و صنعت  2 30/09/96 صبح  8 علم و صنعت  

 مونتاژ کار و نصاب تابلو های برق  پویای دانش  1 30/09/96 صبح  8 علم و صنعت  

1درجه    علم و صنعت  1 30/09/96 صبح  8 علم و صنعت   PLC   کارور 

راه اندازی موتورهای   AC با کنتاکتورها    علم و صنعت  2 30/09/96 صبح  8 علم و صنعت    

 
 
 

 "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 

 
 


