
تعداد
تاریخ آزمون 

کتبی

6(98/11/16)تعویر هایکرٍٍیَ 

9هرکس 91399/04/1109:00(98/11/19)هًَتاشکار ٍ ًصاب تاتلَّای ترق 

9هرکس 11399/04/1509:00+3(98/11/27)2تعویرکارهاشیٌْای الکتریکی درجِ شرکت پاسارگاد رایانه ایرانیان2

9هرکس 11399/04/1509:00(98/11/27)2تعویرکارهاشیٌْای الکتریکی درجِ 2شرکت پاسارگاد رایانه ایرانیان 3

 liftdطراحی ٍ شثیِ سازی آساًسَر تا استفادُ از ًرم افسار 

آهَزشگا11399/04/0916:00ُ(98/11/19)

 liftdطراحی ٍ شثیِ سازی آساًسَر تا استفادُ از ًرم افسار 

آهَزشگا81399/04/0916:00ُ(98/11/20)

آهَزشگا31399/04/1016:00ُ+5(98/11/28)تکٌسیي فٌی آساًسَر

9مرکز cctv (98/09/04)21399/04/0109:00ًصة سیستن ّای دٍرتیي هدارتستِ تٌدیس تْراى5

9هرکس 1399/04/1509:00(98/07/07)2ترقکار صٌعتی تَاًیر6

cctv (98/11/19)16+17+16ًصة سیستن ّای دٍرتیي هدارتستِ رّاٍرد آیٌد7ُ

تاریخ آزهَى عولی هتعاقثا اعالم هی گردد

تاریخ آزهَى عولی هتعاقثا اعالم هی گردد

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

اتحادیِ صٌف تَلیدکٌٌدگاى ٍ 

تعویرکٌٌدگاى ٍسایل 
1

پیًَد دادُ ّا 4

نام حرفه
محل برگساری

.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 ویمٍ ديم بُمه ماٌ      (دي مىظًرٌ زعفراویٍ )  شمیراوات8مرکس شمارٌ                زماوبىدی آزمًن َای عملی  

برق: وام رشتٍ 

ردیف
ساعت

نام آموزشگاه

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون 

عملی
نوبت اول

 برگساری آزمون عملی

مجدد عملی



 افشاى1/5 هتر سین 4+ سین چیي + فازهتر 

خط کش+ قیچی 

خط کش+ قیچی 

اتسار هَرد ًیاز+ عدد فیش پیچی دی اى سی 2 + 59هتر کاتل آرجی4  

 افشاى1/5 هتر سین 4+ سین چیي + فازهتر هْدی شکیثی- سید حوید حسیٌی

تاریخ آزهَى عولی هتعاقثا اعالم هی گردد

مالحظات

تاریخ آزهَى عولی هتعاقثا اعالم هی گردد

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

.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 ویمٍ ديم بُمه ماٌ      (دي مىظًرٌ زعفراویٍ )  شمیراوات8مرکس شمارٌ                زماوبىدی آزمًن َای عملی  

برق: وام رشتٍ 


