
  و مجدد شهریور ماه  آموزشگاه ها 15/06/96الی    04/06/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 26/06/96 صبح  8 رضا  

 رضا 22

 2و 1پیرایشگر مردانه درجه 

 شهرراز 11

 گیالن فارس 2

 قائد 4

 طیف موبایل  15 26/06/96 16 سفیر دانش  

 تعمیر تلفن همراه 

 28/06/96 16 سفیر دانش  

 تکنیک نوین  3

 قصراندیشه  6

 متخصصین فردا  1

 26/06/96 صبح  it  9مرکز  

 آرتا 4

 هتلداری و گردشگری 

 برگزیده نو  7

 شاهین  1

 راسپینا  11

 

 بانوی هنرمند  15 28/06/96 صبح  8 بانوی هنرمند 
 صنایع غذایی 

 فرینوش 10 27/06/96 صبح  8 فرینوش 

 E3 جوشکاری  اسماعیلی  13 29/06/96 16 اسماعیلی 

 E6جوشکاری  اسماعیلی  8 29/06/96 16 اسماعیلی  

 لوله کش گاز خانگی و تجاری  اسماعیلی 13 30/06/96 صبح  9 اسماعیلی  

 1لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه  کوشا  1 30/06/96 صبح  9 اسماعیلی  

 دریل کار و اره کار  علم و صنعت  2 30/06/96 صبح  9 اسماعیلی  

 نصب و تعمیر آسانسور  علم و صنعت  6 30/06/96 صبح  9 علم و صنعت  

 



آموزشگاه ها و مجدد شهریور ماه  15/06/96الی    04/06/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 2درجه )تون آپ ) تنظیم کار موتور  پیرنیا  3 28/06/96 صبح  8 پیرنیا  

 27/06/96 صبح  9 سهند نو  

 سهند نو  3

 هرم  2 1بنای سفت کار درجه 

 ایران پارس  1

 27/06/96 صبح  9 سهند نو  

 تابش نوین  1
 2کمک بنای سفت کار درجه 

 سهند نو  3

 مربی مهد کودک  جویا  9 25/06/96 14 جویا  

 تربیت مربی خالقیت و نخبه پروری کودک  جویا  5 27/06/96 14 جویا  

 طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  تابش نوین 1 28/06/96 13 امیرکبیر  

 پویش صنعت  8 28/06/96 13 امیرکبیر   

 2برقکار صنعتی درجه 
 29/06/96 13 علم و صنعت  

 علم و صنعت  1

 امیرکبیر  1

 هرم  4

 مونتاژ کار و نصاب تابلو برق  پویش صنعت  2 29/06/96 13 علم و صنعت  

 KNXبرنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  علم و صنعت  1 29/06/96 13 علم و صنعت  

 1درجه  PLCکارور  علم و صنعت  1 29/06/96 13 علم و صنعت  

 

 همرنگ 5 26/06/96 صبح  9 همرنگ 
 یجیتالعکاسی د

 قصراندیشه  1 26/06/96 صبح  9 همرنگ 

 تصویر بردار  قصراندیشه  2 26/06/96 صبح  9 همرنگ  

 و آتلیهعکاسی پرتره  همرنگ  1 26/06/96 صبح  9 همرنگ  

 



آموزشگاه ها  و مجدد شهریور ماه  15/06/96الی    04/06/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 28/06/96 صبح  IT  8مرکز  

 شمیم  1

 نازک دوز زنانه

 خورشید 5

 ترنج 1

 شیوه 2

 کتیبه  4

 خیاط لباس شب و عروس شمیم  2 28/06/96 صبح  IT  8مرکز  

 شلوار دوز  خورشید  3 28/06/96 صبح  IT  8مرکز  

 الگو ساز و برشکار لباس زنانه  ترنج  1 28/06/96 صبح  IT  8مرکز  

 مهره های تزیینی و پولک و منجوق  نکیسا 1 28/06/96 صبح  IT  8مرکز  

 29/06/96 صبح  IT  9مرکز  

 امیری 2

 2نقشه کش عمومی ساختمان درجه 

 هرم 5

 ایران پارس 3

 سهند نو 2

 تابش نوین  1

 29/06/96 صبح  IT  9مرکز  

 سهند  1

 نقشه کشی معماری 

 زهد 1

 29/06/96 صبح  IT  9مرکز  

 سهند  1

 نقشه کشی سازه 

 هرم  1

کارآموز سیستم حاوی نرم 

  افزار مربوطه را با خود بیاورد 
 3DMAXطراحی معماری  زهد  1 29/06/96 صبح  IT  9مرکز 

 29/06/96 صبح  IT  9مرکز  

 سهند  1
 کارور اتوکد 

 بهداد  1



و مجدد شهریور ماهآموزشگاه ها  15/06/96الی    04/06/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

برگزاریمحل  توضیحات  رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت 

 تعمیر کار ماشینهای الکتریکی  کاشف 3 29/06/96 صبح  8 کاشف  

صفحه با دلق  30تا  20پروژه 

 10پاورپوینت  CDو شیرازه   

 اسالید جهت ارائه 15تا 

 30/06/96 صبح  IT  9مرکز 

 پویندگان مهر  1

 علم و هنر 3 مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

 آبتین  5

 ETABSتحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه  نوید  3 29/06/96 صبح  IT  9مرکز  

 


