
شگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه نکته قابل توجه : برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموز

  از مرکز اقدام نماید .

  1041شمیرانات ) دو منظوره زعفرانیه(     آزمون آنالین فروردین ماه  8زمانبندی آزمون های عملی  مرکز شماره                

  نام رشته : مراقبت زیبایی 

هزینه ایاب و ذهاب آزمونگر بر عهده  -تمامی موارد آزمونی باید بر روی مدل یا در صورت امکان روی مانکن انجام شود -باشند: ویدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته 

 نونی میشودورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دریافت کنندگان مبالغ باال برخورد قا -آموزشگاه محل آزمون است

 

 

 

 نام حرفه نام آموزشگاه ردیف

 برگزاری آزمون عملی  تعداد کارآموز

 آزمونگر

 

 نوبت اول
 مجدد عملی

 محل برگزاری ساعت تاریخ آزمون عملی 
تعداد 

 مهمانان

 

  تاریخ آزمون کتبی تعداد

                       

 بانو بیداربخت 1
     1 1011/10/72پاکسازی پوست صورت زنانه 

1011/11/71 
  

 واال نگار
  

  
 

          1 (1011/10/71کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

                       

 بانو دادفر 7

                1 1011/11/12متعادل ساز چهره زنانه)آرایش صورت(*

                1 (1011/11/71پیرایشگر ابرو و صورت زنانه )

                7 (1011/11/71پیرایشگر موی زنانه )

                1 1011/11/70پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

                0 (1011/11/10کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

      بانوفرجی   1011/11/70     1 (1011/11/11کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

                1 (1011/11/71کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

                1 1011/11/71آرایشگر دائم صورت)زنانه(

                7 1011/11/71آرایشگر ناخن

                1 1011/11/70آرایشگر موی زنانه

                1 (1011/11/71آرایشگر و پیرایشگر زنانه )

                1 1011/11/70بافت مو

                       

      خوش ذوق   1011/11/71     7 (1011/11/71پیرایشگر موی زنانه ) بانو صولتی 1

                       

 بانوفرجی 0

     1 1011/11/72آرایشگر عروس

1011/11/70 

  

 مهمان دارد

  

خ کوشش                   11170700110خ میر جوادی 

11170111010                                                      

 

     7 1011/11/72آرایشگر ناخن

  

   

        1 (1011/11/70کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

        1 1011/11/70آرایشگر دائم صورت)زنانه(



        1 (1011/11/70آرایشگر و پیرایشگر زنانه )

          7 1011/11/70پاکسازی پوست صورت زنانه 

          7 1011/11/71آرایش چشم

                       

 پلک 1

     1 1011/11/11آرایشگر ناخن

1011/11/71 

  

  

  

خ مشایخی                    11112217117خ پازوکی 

11177107010 

 

          7 (1011/11/11پیرایشگر ابرو و صورت زنانه )

          7 (1011/11/11کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

          1 1011/11/11کاله گیس باف با موی طبیعی)زنانه( 

                       

 پیوند 0

     1+1+1 (1011/17/70آرایشگر و پیرایشگر زنانه )

1011/11/70 

  

 مهمان دارد

  

خ                     11170001111خ موسوی

 11177102210فرحناک

 

          1+1+1 (1011/17/70ابرو و صورت زنانه )پیرایشگر 

          1+1 1011/17/70آرایشگر موی زنانه

          1+1 (1011/17/70کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

                       

 خوش ذوق 2

            1011/11/11 7   آرایشگر و پیرایشگر زنانه

       1011/11/11 1   آرایشگر ناخن
خ                            11117012200خ اشرفی   

 11171711111نظرخانی
 

          1011/11/71 1011/11/10 7   دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو)زنانه( 

      مهمان دارد     1011/11/11 1   رنگ کردن موی زنانه

            1011/11/10 7   کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

            1011/11/11 1   پاکسازی پوست صورت زنانه 

                       

 دانژه 0
     0 (1011/11/71آرایشگر و پیرایشگر زنانه )

 مهمان دارد   1011/11/70
  

 (11170101171)پاک نژاد 11111221111توران
 

        1 (1011/11/71کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

                       

 سرای فهیمه 1
     7 1011/11/71آرایشگر ناخن

     پیوند   1011/11/70
 

      1 (1011/11/71پیرایشگر موی زنانه )

                       

      کلبه الهه   1011/11/70 1011/11/11 1   و پیرایشگر زنانهآرایشگر  سرمه 11

                       

 کلبه الهه 11

  (11177011001)خ زنگنه  11177121120خ وین              1 (1011/11/11کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )

      مهمان دارد   1011/11/70     7 1011/11/11آرایشگر ناخن

                1 1011/11/11پاکسازی پوست صورت زنانه 

                       

        1011/11/71     0 (1011/11/11آرایشگر و پیرایشگر زنانه ) گل گیس 17



       1 (1011/11/11کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه )
                                                          11111221111خ توران

  11170111010خ کوشش 
                       

 گلگون 11
     1 (1011/17/70پیرایشگر ابرو و صورت زنانه )

 دانژه   1011/11/70
  

  
 

        1 (1011/17/70پیرایشگر موی زنانه )
                       

      دانژه   1011/11/70     1 1011/11/71آرایشگر ناخن مرسده تشکری 10

                       

 مهوین 11
 1011/11/11 1   آرایش چشم

1011/11/71 
  

   واالنگار
   

      1011/10/11 1   آرایش چشم

                       

 (11172110111)بهنود آرا 11171101021عطرگل   مهمان دارد   1011/11/71     0 (1011/11/11آرایشگر و پیرایشگر زنانه ) واالنگار 10
 

                       

  سیده اسرا حسینی   بانو فرجی   1011/11/71 1011/11/11 1   سیده اسرا حسینی بروزرسانی 12

   

  01واالنگار:خ شریعتی باالتر از بهار شیراز نبش خ مقدم پ

   

  1واحد-12پالک-کوچه عبده-روبروی مترو جهاد-سه راه فاطمی-بانو فرجی:خیابان ولی عصر

   

   1112پالک  -نبش خیابان اتوبانک  -بعد از پل سیدخندان  -خوش ذوق= شریعتی 

   

  000شرقی پالک 110پروین یا )شاهد(پیوند= فلکه سوم تهرانپارس میدان 

   

  واحد نه 0کلبه الهه= خیابان دولت بین دیباجی و اختیاریه پالک نودو سه طیقه

   

  110واحد 1دانژه=م نیاوران ابتدای پور ابتهاج بعد از خ خداوردی نبش بن بست یاس ساختمان پزشکان یاس ظط

  

 



 -آموزشگاه محل آزمون استهزینه ایاب و ذهاب آزمونگر بر عهده  -تمامی موارد آزمونی باید بر روی مدل یا در صورت امکان روی مانکن انجام شود -موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند: ویدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد 

 ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دریافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود

 

 

 

            

 


