
 (  تحویلی مهر ماه  مجدد ا ب)   آموزشگاه ها 17/07/96الی    02/07/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

صفحه با  30تا  20پروژه 

 CDدلق و شیرازه   

 15تا  10پاورپوینت 

 اسالید جهت ارائه

 27/07/96 صبح  it  9مرکز 

 آبتین  4

 علم و هنر  2 مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

 مالصدرا  3

طرح درس حتما 

 باید تایپ شده باشد 
 27/07/96 صبح  it  9مرکز 

 آبتین  2

 پداگوژی 

 علم و هنر  2

 2تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه  کیوانفر  4 01/08/96 8:30 پیرنیا  

 01/08/96 8:30 پیرنیا  

 کیوانفر 1
 2تعمیر کار برق خودرو 

 پیرنیا  2

 تون آپ کار و تنظیم موتور  پیرنیا  5 01/08/96 8:30 پیرنیا  

 گیالن فارس 78 29/07/96 صبح  8 گیالن فارس  

 2و  1پیرایشگر  مردانه 
 29/07/96 صبح  8 رضا 

 شهرراز 6

 رضا 37

 قائد 85 30/07/96 صبح  8 قائد 

 سزایی  51 30/07/96 صبح  8 سزایی  

 2برقکار صنعتی درجه  علم و صنعت 4 27/07/96 صبح 8 علم و صنعت 

 1برق ساختمان درجه   علم و صنعت  5 27/07/96 صبح 8 علم و صنعت 

 KNXبرنامه ریزی سیستم مدیریت هوشمند   علم و صنعت  1 27/07/96 صبح 8 علم و صنعت 

 29/07/96 14 امیرکبیر  

 پویش صنعت  1

 کاشف 1 2برقکار صنعتی درجه 

 هرم  1

 

 



(  تحویلی مهر ماه  مجدد ا ب)   آموزشگاه ها 17/07/96الی    02/07/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 29/07/96 14 امیرکبیر   
 امیر کبیر  1

 2درجه   PLCکارور 
 علم و صنعت  1

 2برق ساختمان  امیرکبیر  1 29/07/96 14 امیرکبیر  

 مربی نقاشی کودک  هنرمندان  16 30/07/96 صبح 8 هنرمندان 

 کتیبه 1 30/07/96 صبح 8 هنرمندان 

 نقاشی مقدماتی 

 سایه روشن 1 30/07/96 صبح 8 هنرمندان 

 چاو 1 30/07/96 صبح 8 هنرمندان 

 هنرمندان  14 30/07/96 صبح 8 هنرمندان 

 طراح و نقاش سیاه قلم  کتیبه 1 30/07/96 صبح 8 هنرمندان 

 و تجاری   لوله کشی گاز خانگی اسماعیلی 4 29/07/96 صبح 8 اسماعیلی 

 E3جوشکاری  اسماعیلی 1 29/07/96 صبح 8 اسماعیلی 

 E6جوشکااری  اسماعیلی 5 29/07/96 صبح 8 اسماعیلی 

 دریل کار و اره کار علم و صنعت  3 29/07/96 صبح 8 اسماعیلی 

 02/08/96 16 سفیر دانش  

 طیف موبایل 6

 تعمیرکار تلفن همراه

 سفیردانش 2

 02/08/96 17:30 سفیر دانش  

 قصراندیشه 4

 تکنیک نوین  4

 30/07/96 صبح  8 مارال  

 مارال 8

 صنایع غذایی 

 شیرین  2

 آترا 15 1/08/96 صبح  8 آترا  

 کدبانوی ایرانی  14 2/08/96 صبح  8 کدبانوی ایرانی  



(  تحویلی مهر ماه  مجدد ا ب)   آموزشگاه ها 17/07/96الی    02/07/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 کولر گازی اسپیلت سطح یک کوشا 2 27/07/96 صبح 9 کوشا  

 تعمیر کار پکیج شوفاژ گازی کوشا 3 27/07/96 صبح 9 کوشا  

 تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی  کوشا  1 27/07/96 صبح 9 کوشا  

  ITمرکز  

 صبح 8

30/07/96 

 راسپینا 43

 هتلداری  –گردشگری 

 آرتا 23 صبح 11

 برگزیده نو 10 12:30

 شاهین  2 12:30

 امیری  3 26/07/96 صبح  IT  8مرکز  

 2نقشه کش عمومی ساختمان 
 ایران پارس  2 26/07/96 صبح  IT  8مرکز  

 سهند نو 3 26/07/96 صبح  IT  8مرکز  

 هرم  6 26/07/96 صبح  IT  8مرکز  

 سهند  1 26/07/96 صبح  IT  8مرکز  

 تابش نوین 1 26/07/96 صبح  IT  8مرکز   نقشه کشی سازه 

 هرم  1 26/07/96 صبح  IT  8مرکز  

 کارور اتوکد  علم و صنعت  1 26/07/96 صبح  IT  8مرکز  

 مهارتهای سالم زیستن  سبو  4 27/07/96 14 سبو 

 هنر درخانه  سبو  3 27/07/96 14 سبو 

 مدیریت خانواده  سبو  3 27/07/96 14 سبو 

 29/07/96 صبح IT  8مرکز  
 نازبانو  3

 نازک دوزی
 نیک  16

 پرده دوز  الماس شهر  1 29/07/96 صبح IT  8مرکز  



(  تحویلی مهر ماه  مجدد ا ب)   آموزشگاه ها 17/07/96الی    02/07/96آزمون آنالین از تاریخ  -غیر رایانه    عملی آزمون بندی زمان  

 رشته آموزشگاه تعداد تاریخ آزمون ساعت محل برگزاری توضیحات

 ضخیم دوز  خرم  1 30/07/96و  29 صبح IT  8مرکز  

 گل آذین  2 30/07/96 صبح IT  8مرکز  

 پاییزان  1 30/07/96 صبح IT  8مرکز   نازک دوزی 

 الماس شهر  1 30/07/96 صبح IT  8مرکز  

 شلوار دوز  تیبا  15 30/07/96 صبح IT  8مرکز  

 ترالن  1 1/08/96 صبح IT  8مرکز  

 زمرد  2 1/08/96 صبح IT  8مرکز   نازک دوز ی

 مهندسان جوان  1 1/08/96 صبح IT  8مرکز  

 مانتو دوز  نازبانو  1 1/08/96 صبح IT  8مرکز  

 شلوار دوز  نیک  13 1/08/96 صبح IT  8مرکز  

 الگو ساز تکدوز ی  گنجینه روز  1 1/08/96 صبح IT  8مرکز  

 خیاط لباس لری  ترالن شعبه  2 1/08/96 صبح IT  8مرکز  

 نازک دوز ی توحید ) کوار (  8 02/08/96 صبح  9 توحید  

 الگو ساز تک دوزی  توحید ) کوار (  3 02/08/96 صبح  9 توحید  

       

 


