
گیوا 15- هلیا 8-گیتا  3- ایرانا 1سالن آزمون 827تاتودوشنبه99/11/27

سالن آزمون 10:3025تاتودوشنبه99/11/27
گلشیفته  5-گالره6-گل چهره   2- زرین تاج  3-جانان  7-برنز  1-آریسا 1- 

سیمین رخ   1

دوریس 13-آي رخ 3-نارگل 4-ستاره شرق   3-هفت رخ 1-الهه ناز 1سالن آزمون 825تاتوسه شنبه99/11/28

سالن آزمون 10:3027متعادل ساز چهره زنانهسه شنبه99/11/28
نوري زاده 1- ساناز4-گالره 3-مایسا1-زیبانگار  1-انوشه 3-شهرآفتاب  2-

رزسفید 6-برنز  1-برلیان  1-گل چهره   1-آرکا1-ستاره شرق   1-آرشین ناز 1

رهاورد24-رمززیبایی  2-افسون1سالن آزمون 827متعادل ساز چهره زنانهچهار شنبه99/11/29

سالن آزمون 10:3027متعادل ساز چهره زنانهچهار شنبه99/11/29
دوریس 5-جوانمردي  2-جانان 2-تندیس  3-یلدا6-ونوس2-مه رو1-قصر  1-

پانته آ  5

گیتا  11-شیرازگل  6-سارا5-گلشیفته  3-روشانا1-ایرانا 1سالن آزمون 827متعادل ساز چهره زنانهشنبه99/12/02

زرین تاج 12-شهرزادگان  12-رها 1- گیوا 2سالن آزمون 10:3027متعادل ساز چهره زنانهشنبه99/12/02

نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد

جهت شرکت درآزمون عملی ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد وبه هیچ عنوان ازافراد فاقدکارت شناسایی آزمون عملی گرفته نمی شودو 
باتوجه به ساعت آزمون کارآموزان راس ساعت مقرر درسالن حضوریابند  لطفا اطالع رسانی شود.

آموزشگاهها همراه با مجددهایی که تا پنجم بهمن  الی 99/10/30 زمان بندي آزمون عملی آرایش وپیرایش-آزمون آنالین از تاریخ 99/10/01
تحویل اداره کل گردیده

رشتهتاریخ ساعتروز



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

گیوا 8سالن آزمون 828متعادل ساز چهره زنانهیکشنبه99/12/03

سالن آزمون 1331پاکسازي پوست صورتدوشنبه99/11/27
روزین 5-سارا4-گالره 2-شهرآفتاب   1-نرگس بانو 1-انوشه 7-آي رخ3-

معتمدي 2-کمندنو 1-ونوس4-رهاورد1

سالن آزمون 1331پاکسازي پوست صورتسه شنبه99/11/28
گیوا 9-هلیا 5-نارگل7-گیتا  1-گیتا  ( شعبه ) 2-موژان1-مه رو 2-فروزان 3-گل 

چهره  1

سالن آزمون 1331پاکسازي پوست صورتچهار شنبه99/11/29
فریمهر  12-قصر  4-علماراسته 1-شهرزادگان 4-گل چهره 3-زرین تاج 3-

روشانا3-ستاره شرق 1

سالن آزمون 1331پاکسازي پوست صورتشنبه99/12/02
دوریس 2-دلسا8-جوانمردي  3-جانان  2-ترگل 1-ایرانا 1-الهه زیبایی 2-

آرشین ناز 6-رزسفید 3-آراد3

سالن آزمون 10:3020آرایشگرناخنیکشنبه99/12/03
شهرآفتاب   3-گالره6-روژین 4-گلرخ 1-هستی نوین 1-علمآراسته 1-قصر  1-

گیتا  ( شعبه ) 3

گیتا  1-دوریس2سالن آزمون 10:303پیرایشگرموهاي زائدیکشنبه99/12/03

ستاره شرق   1- گیوا 2سالن آزمون 10:303بافت مویکشنبه99/12/03

آریسا 2سالن آزمون 10:302پیرایشگر کودكیکشنبه99/12/03

گیوا 26سالن آزمون 826آرایشگرناخندوشنبه99/12/04



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

سالن آزمون 1125آرایشگرناخندوشنبه99/12/04
گیتا  5-شهرزادگان 5-مه رو2-گلشیفته  2-ستاره شهر 2-گل چهره 6-

دوریس 2-رمززیبایی  1

رهاورد20-خاطره  3-جانان 2سالن آزمون 825آرایشگرناخنسه شنبه99/12/05

زرین تاج  11-دلسا8-خضراء  2- آرکا 4سالن آزمون 1125آرایشگرناخنسه شنبه99/12/05

رهاورد18-آراد2-رزین تاج  1سالن آزمون 821آرایشگرناخنچهار شنبه99/12/06

زرین تاج  4- رمز زیبایی   1- برنز  2- برلیان  1سالن آزمون 88کاله گیس بافچهار شنبه99/12/06

سالن آزمون 1130کاله گیس بافچهار شنبه99/12/06
آي رخ1-هفت رخ1-خاطره  1-دلسا7-گالره3-مایسا2-مرواریدسفید  1-

کمندنو 1-گل چهره 1-رها3-الهه زیبایی 1-گیتا  3-گلشیفته  2-گیوا 1-
جوانمردي  2

رهاورد14-مه رو 3-قصر  2-گلرخ 2-شهرزادگان 4-ستاره شرق   3-خضراء    2سالن آزمون 830کاله گیس بافشنبه99/12/09

سالن آزمون 10:3030آرایشگر موي زنانهشنبه99/12/09
گالره 6-ساناز3-آي رخ 3- گلرخ  3- سارا1-زیبا نگار 1-گل چهره 1- زرین  

تاج 4- رهاورد2- رمززیبایی  2- دلسا 1- جانان  2- الهه زیبایی  1

سالن آزمون 830آرایشگر موي زنانهیکشنبه99/12/10
نرگس بانو 6-گیتا  5-گیتا شعبه   1-مه رو1-گلشیفته  1-علم آراسته 4-

شیرازگل  2-شهرزادگان 1-جوانمردي  1-آریسا2-تندیس 1-ایرانا 3-برنز  2

خضراء    5-رها5-روشانا3سالن آزمون 10:3013آرایشگر موي زنانهیکشنبه99/12/10



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

-هلیا  1-الهام 2-مانا 1- نارگل 3سالن آزمون 830آرایشگر موي زنانهدوشنبه99/12/11 مرواریدسفید  1-یلدا5-گیوا  17

گلرخ 6-گالره2-ساناز1-رایکا2-دلسا7-خاطره  1-علم آراسته 1سالن آزمون 1321پیرایشگرابرو وصورتشنبه99/12/09

شیراز گل 16-شهرزادگان 1-فریمهر  2-سیمین رخ 3سالن آزمون 1322پیرایشگرابرو وصورتیکشنبه99/12/10

سالن آزمون 1322پیرایشگرابرو وصورتدوشنبه99/12/11
دوریس 1-معتمدي 1-مرواریدسفید  1-مایسا3-گیتاشعبه   1-گیتا  3-گیوا 9-

یلدا1-کمندنو 2

سارا13-گل چهره 2-رزسفید 1-آدیسا1-خضرا   1-تندیس 3-آرکا1سالن آزمون 1322پیرایشگرابرو وصورتدوشنبه99/12/11

روژین 2-نوري زاده4-زیبانگار  2-آي رخ1-گالره2-مایسا6-آراد4سالن آزمون 10:3021پیرایشگرموي زنانهدوشنبه99/12/11

سالن آزمون 820پیرایشگرموي زنانهسه شنبه99/12/12
الهه زیبایی 8- ایرانا 1-بانوي من  1-برلیان  2-برنز  3-تندیس  2-جوانمردي  2-

گلرخ 1

دوریس4-رمززیبایی  7-گل چهره 8-رزسفید 1سالن آزمون 10:3020پیرایشگرموي زنانهسه شنبه99/12/12

زرین تاج 11- سیمین رخ 5- گلشیفته  6سالن آزمون 822پیرایشگرموي زنانهچهار شنبه99/12/13

سارا12-هفت رخ 3-گیتا  5سالن آزمون 10:3020پیرایشگرموي زنانهچهار شنبه99/12/13



نام آموزشگاهمحل آزمون تعداد رشتهتاریخ ساعتروز

گیوا 8-علم آراسته 2-هلیا 3سالن آزمون 813پیرایشگرموي زنانهشنبه99/12/16

برنز  1-شهرزادگان 4سالن آزمون 85آرایشگرعروسشنبه99/12/16

شنبه99/12/16
پیرایشگرمو  
ازروي عکس 

وتصویر  
گیوا 4-رهاورد5-آریسا1-جوانمردي  1-ونوس2-گلشیفته  1-بانوي من 1سالن آزمون 10:3015

کارآموزانی که کارت شناسایی عکس دار ندارند می بایست نامه عکس دار وممهور به مهر آموزشگاه جهت آزمون ارائه دهند
" "ارائه کارت شناسایی عکس دار الزامی می باشد


