
تعداد
تاریخ 

آزمون کتبی

آموزشگاه61399/04/0116:00(98/11/05)کوک ًصاب آساًسَر  

آموزشگاه61399/04/0116:00(98/11/05) ًگْداری آساًسَر  

9مرکس CCTV (98/09/17)11399/04/0109:00ًصة سیستن ّای دٍرتیي هدارتستِ 

9مرکس 11399/04/0109:00(1398/12/04)ًصاب ٍ تعویرکار پلِ ترقی 

9مرکس CCTV (98/11/13)11399/04/0109:00ًصة ٍ سیستن ّای دٍرتیي هدار تستِ 

9مرکس 11399/04/0109:00(98/11/14)ًصة ٍ تعویر درتْای اتَهاتیک 

9مرکس 11399/04/0109:00(98/11/02)ًصة سیستن ّای اعالم حریق 

9مرکس 11399/04/0109:00(98/10/14) (تلفٌی)ًصة سیستن ّای اعالم سرقت 

9مرکس 11399/04/0109:00(98/11/15) 2ترقکار ساختواى درجِ

9مرکس 11399/04/0109:00(98/11/15) 2ترقکار صٌعتی درجِ

9مرکس 21399/04/0109:00(98/11/02) 2ترقکار ساختواى درجِکارٍ صٌعت6

9مرکس 11399/04/0109:00(98/11/15) 2 تعویر کار هاشیي ّای  الکتریکی  درجِ هْیا صٌعت7

دستکش ي کارت شىاسایی در زمان برگساری آزمًن عملی السامی می باشد- َمراٌ داشته ماسک 

پیوند داده ها2

جَاى آیٌدُ 4

تٌدیس تْراى 3

اتحادیه صنف تولید 

کنندگان
1

تاریخ آزمون 

عملی

 سفیر قرى ارتثاطات5

.برای آن دسته از حرفه هبیی که  برگساری آزمون عملی آوهب در محل مراکس دیگر و یب آموزشگبه می ببشد ، مسئولیه آموزشگبه ببیستی قبل از تبریخ آزمون عملی وسبت به دریبفت لیست آزمووی حرفه مربوطه از مرکس اقدام ومبید : وکته قببل توجه 

1398آزمًن الکتريویکی ویمٍ ايل بُمه ماٌ      (دي مىظًرٌ زعفراویٍ )  شمیراوات8مرکس شمارٌ                زماوبىدی آزمًن َای عملی  

برق:  وام رشتٍ 

ساعت

تعداد کارآموز

نوبت اول

 برگساری آزمون عملی

مجدد عملی
نام حرفه نام آموزشگاه ردیف

محل برگساری



ابسار مورد نیاز+ عدد فیش پیچی دی ان سی 2 + 59متر کابل آرجی4  

یاسر مقدم کیا

ابسار مورد نیاز+ عدد فیش پیچی دی ان سی 2 + 59متر کابل آرجی4  

حسن صادقی

 افشان1/5 متر سیم 4+ سیم چین + فازمتر 

 افشان1/5 متر سیم 4+ سیم چین + فازمتر 

 افشان1/5 متر سیم 4+ سیم چین + فازمتر 

خط کش+ قیچی 

دستکش ي کارت شىاسایی در زمان برگساری آزمًن عملی السامی می باشد- َمراٌ داشته ماسک 

مالحظات

.برای آن دسته از حرفه هبیی که  برگساری آزمون عملی آوهب در محل مراکس دیگر و یب آموزشگبه می ببشد ، مسئولیه آموزشگبه ببیستی قبل از تبریخ آزمون عملی وسبت به دریبفت لیست آزمووی حرفه مربوطه از مرکس اقدام ومبید : وکته قببل توجه 

1398آزمًن الکتريویکی ویمٍ ايل بُمه ماٌ      (دي مىظًرٌ زعفراویٍ )  شمیراوات8مرکس شمارٌ                زماوبىدی آزمًن َای عملی  

برق:  وام رشتٍ 


