
تاریخ آزمون کتبیتعداد

بانو موسوی1401/03/2511400/5/5(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهآترین1

1401/03/241کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

بانو موسوی1401/03/2411400/5/5)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

ن 1401/03/241آرایشگر ناخ

1401/03/302کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

ن بانو موسوی1401/03/3021400/5/5آرایشگر ناخ

بانو موسوی11400/5/5(1401/03/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه آگرین4

بانو موسوی1401/03/3121400/5/5پیرایشگر موی زنانه

2(1401/03/31)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

سازی پوست صورت زنانه  09120233078خ فتحی121400/5/5+11+1401/03/2111پاک

سازی پوست صورت زنانه  09124244016خ میرجوادی 1401/03/301پاک

سازی پوست صورت زنانه ایران آذین7 بانو فرجی1401/03/2211400/5/5پاک

نباروس8 مرسده1401/02/1731400/5/5آرایشگر ناخ

1401/03/311آرایشگر عروس

1401/03/281آرایشگر عروس

11400/5/5+1401/03/281(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/211پاک

1401/03/241پیرایشگر موهای زائد با موم

1401/03/301)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

بانو موسوی1401/03/2211400/5/5پیرایشگر موی زنانه

شم 1401/03/241آرایش چ

1401/03/181کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/186پاک

شیدن مو مهمان دارد 1401/03/1811سشوار ک

ن 1401/03/1811400/5/5آرایشگر ناخ

شاری 1(1401/03/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه  09122935942خ اف

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/211پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/251پاک

ن 1401/03/111آرایشگر ناخ

41400/5/5(1401/03/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
مهمان دارد

1400/03/251آرایشگر موی زنانه

1401/03/251(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

بانو موسوی11400/5/5(1401/03/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه بانو نهال13

ی14 بانو موسوی1401/03/1811400/5/5پیرایشگر موی زنانهبنفشه سار

ن 1401/03/283آرایشگر ناخ

1401/03/231کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 
مهمان دارد

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/2311400/5/5پاک

5(1401/03/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/187پاک

4(1401/03/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/231پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/303پاک

شم 1401/03/2521400/05/08آرایش چ

شم 1401/03/301آرایش چ

ن 1401/03/232آرایشگر ناخ

ن 1401/03/291آرایشگر ناخ

گ کردن موی زنانه 1401/03/251رن

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/281پاک

1401/03/3021400/05/08کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1401/03/28)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

گل گیس21400/5/8(1401/03/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه توسن18

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/232پاک

ن بانو موسوی1401/03/2411400/5/5آرایشگر ناخ

2+2+1401/03/281(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/03/111آرایشگر عروس 

خوش ذوق1401/03/1111400/5/5(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/292پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/04/0611400/5/5پاک

گ کردن موی زنانه 1401/03/302رن

گ کردن موی زنانه 1401/03/312رن

1401/03/119کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

شیدن مو 1401/03/111سشوار ک

11400/5/5(1401/03/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/03/113(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

2(1401/03/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1401/03/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/03/111کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

ره آفرین11400/5/5(1401/03/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

ن 1401/03/211آرایشگر ناخ

مهمان دارد1401/03/2141400/5/5کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/03/231پیرایشگر موی زنانه

09126088781خ منصوره1(1401/03/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

مهمان دارد1401/03/1821400/5/8)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

09125061056خ اختری 4+1401/03/161پیرایشگر موی زنانه

سازی پوست صورت زنانه  فرزان دخت1401/03/2411400/5/8پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/222پاک

سازی پوست صورت زنانه فرزان دخت27 09124244016       خ میرجوادی 09120233078خ فتحیمهمان دارد11400/5/8+2+13+1401/03/2114پاک

صر بارانا28 نق مرسده تشکری11400/11/091400/5/5آرایشگر ناخ

گ کردن موی زنانهکیانی29 سرای فهیمه1401/03/1111400/5/5رن

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/173پاک

گ کردن موی زنانه کژال1401/03/2911400/5/5رن

ش دائم صورت  رفه آرای ملی ح زامی است  (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  ع ه در آموزشگاه  ال ضور پزشک مربوط ی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً ح استفاده از مدل مصنوع

ی محل برگزار ساعت نوبت اول

نام حرفه

ی بانو آشور 9

مجدد عملی

آراپاد 2

آفرودیت 3

ارنیکا 5

بانو فرجی

ه  ه از مرکز اقدام نماید : نکته قابل توج رفه مربوط یست آزمونی ح افت ل ملی نسبت به دری خ آزمون ع ین آموزشگاه بایستی قبل از تاری ملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئول ه  برگزاری آزمون ع ی ک رفه های .برای آن دسته از ح

ملی   فرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های ع رداد ماه     (دو منظوره زع م تا سی و یکم)آزمون آنالین خ ازده 1401 (ی

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

اهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند یر مجاز بوده و وج ال غ اب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوک اب و ذه نه ای ورد قانونی میشود- هزی نندگان برخ افت ک اهت قانونی نداشته و با دری ورودی آزمون وج

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

12

سنا زنگنه ح

25

20

شایخی 09122142496خ م

ره آفرین

سروناز

بانو اختری 10

بهجویی 15

پلک 16

بانو موسوی

تامیال 17

توران 19

خوش ذوق 21

سرای فهیمه

سایه ها 23

24

شراره آرمند 26

گری ملی آنها در آموزشگاه دی ه آزمون ع ی ک ارآموزان آموزشگاههای یستهای آزمونی ک ر است ل ان ذک زامی نمیباشد (مهمان )شای .میباشد به آموزشگاه میزبان تحویل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز ال

امروز 6

11

22

شاری 09127092016خ شعربافی                                                خ اف

09122935942

0912491670                                           خ قهرمانی 09122308084خ فرهمندنیا 

09123887589                                              خ محو 09192407768خ اشرفی 

09123152674                                                خ رحیمی 09123091167خ باقری 

کژال 30

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

                                                   خ محمدی 09123145484خ رایحه

09104821742

مهمان دارد

                                             خ نظرخوانی 09121579478خ آیین پور

09123235095

09127152588                                           صولتی 09127334028پاک سیما 

                                           خ پاکنژاد 09125370087خ سلطان پور 

09124545523



ش دائم صورت  رفه آرای ملی ح زامی است  (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  ع ه در آموزشگاه  ال ضور پزشک مربوط ی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً ح استفاده از مدل مصنوع

ی محل برگزار ساعت نوبت اول

نام حرفه
مجدد عملی

ه  ه از مرکز اقدام نماید : نکته قابل توج رفه مربوط یست آزمونی ح افت ل ملی نسبت به دری خ آزمون ع ین آموزشگاه بایستی قبل از تاری ملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئول ه  برگزاری آزمون ع ی ک رفه های .برای آن دسته از ح

ملی   فرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های ع رداد ماه     (دو منظوره زع م تا سی و یکم)آزمون آنالین خ ازده 1401 (ی

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

اهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند یر مجاز بوده و وج ال غ اب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوک اب و ذه نه ای ورد قانونی میشود- هزی نندگان برخ افت ک اهت قانونی نداشته و با دری ورودی آزمون وج

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

گری ملی آنها در آموزشگاه دی ه آزمون ع ی ک ارآموزان آموزشگاههای یستهای آزمونی ک ر است ل ان ذک زامی نمیباشد (مهمان )شای .میباشد به آموزشگاه میزبان تحویل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز ال

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

سازی پوست صورت زنانه  09124244016خ خالقی مهمان دارد21400/5/5+1401/03/114پاک

ن 09122350815خ رضایی 1401/03/113آرایشگر ناخ

سازی پوست صورت زنانه کلبه الهه32 امروز1401/02/2621400/5/5پاک

سازی پوست صورت زنانه گاتامد33 امروز1401/03/1611400/5/5پاک

ن 1401/03/111آرایشگر ناخ

2(1401/03/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

شیدن مو 1401/03/111سشوار ک

1401/03/114کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

مهمان دارد91400/5/8(1401/03/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

ن 1401/03/293آرایشگر ناخ

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/295پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/252پاک

1401/03/292(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/03/251(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

کژال1401/03/2131400/05/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه گلگون35

1401/03/161پیرایشگر موی زنانه

سازی پوست صورت زنانه  1401/03/1111پاک

ن 1401/03/2811400/5/8آرایشگر ناخ

1401/03/283(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

4(1401/03/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/03/301بافت مو

09124545523خ پاکنژاد 11400/5/8+1+1+1400/12/241پیرایشگر موی زنانه

سازی پوست صورت زنانه  09123235095خ نظرخوانی 1400/12/241پاک

نمرسده تشکری38 مهمان دارد1401/03/11101400/5/5آرایشگر ناخ
                                                  خ شعربافی 09125115474خ شیرین زاده 

09127092016

31400/5/8(1401/03/31)آرایشگر و پیرایشگر زنانه مه جلوه39
                                                خ گلشنیان 09128489300خ موسوی 

09125467990

سازی پوست صورت زنانه مینا رضازاده40 پلک1401/03/1831400/5/8پاک

پلک1401/03/2411400/5/8(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهنشانه41

پلک1401/03/1631400/5/8پیرایشگر موی زنانهنگاره42

شیدن مونیلوفرزند43 سروناز11400/5/8+1+1401/03/011سشوارک

سروناز1401/03/1611400/5/8)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه ویرا44

نهاله زیبایی45 سروناز1401/03/2811400/5/8آرایشگر ناخ

1+2(1401/03/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

ن 1401/03/1111400/5/5آرایشگر ناخ

2(1401/03/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

بهجویی1401/03/3111400/5/5پیرایشگر موی زنانه

2(1401/03/31)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/03/301پیرایشگر موی زنانه

سازی پوست صورت زنانه  بانو موسوی1401/03/2111400/5/5پاک

مه جلوه21400/5/8(1401/03/31)آرایشگر و پیرایشگر زنانه یاس بلورین49

لیال مترنم11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه

آتوسا گودرزی خباز11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه

فاطمه دارابی11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه

فاطمه دارابیمه جلوه11401/01/051400/5/8کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

مریم مبارکی11401/01/05آرایشگر موی زنانه

سازی پوست صورت زنانه فرشته سبزه علی11401/01/05پاک

فاطمه یوسفی مقدممجدد11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه

سازی پوست صورت زنانه  مژده سروش1پاک

سازی پوست صورت زنانه  یمه جلوه1پاک انسیه شیراز

مرجان بخشی11400/5/8کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

الهه محمدی خلیق1آرایشگر موی زنانه

1شعبه -کژال31

091279559950:تلفن -1007پالک - نبش خیابان اتوبانک - بعد از پل سیدخندان - شریعتی :خوش ذوق

09123803556:تلفن-1واحد - 6پالک- کوچه پشتکوهی - نرسیده به میدان بنی هاشم - بزرگراه شهید سلیمانی:ره آفرین

09121495058:تلفن١٣ واحد٤ ط ١٣٣پاسداران بوستان نهم پالک :فرزان دخت

09213935028:تلفن- طبقه باالی همکف552 شرقی پالک 196فلکه سوم تهرانپارس خ :گل گیس

09125467990:تلفن-1 ط اول سمت راست واحد 853نبش ارجمند و شهید ابدی پ - نبرد شمالی - پیروزی :سرای فهیمه

9128703670: تلفن3 ط 16 گاندی پ16ولیعصر پایین تراز م ونک خ :امروز

09124331606:تلفن-١ واحد 20جردن بلوار گلشهر پ:کژال

09128610150:تلفن -10 واحد 4 طبقه 189میدان ونک خیابان مالصدرا روبروی بیمارستان بقیه اهلل پالک :پلک

مایسا 37

09122450082:تلفن-201 واحد2 برج اداری تجاری نگین آبی ط 5ضلع شمالی م هفت تیر نبش بزرگراه مدرس پ:مرسده تشکری

هم نفس 48

ماهسان 36

بروزرسانی 50

هانا 43

هلیا

09122114733:تلفن- ط اول2 پ8تهرانپارس حکیمیه بلوار نور شهرک والفجر نبش نگارستان :مه جلوه

09121580490:تلفن-2 ط34خ ش نامجو ایستگاه کاشیها ک شفق پ:سروناز

شنواره خ زهدی :بهجویی سینی پ20تهرانپارس خ ج 77120718: تلفن-2ط53 متری ح

گل گیس 34

ی51 ادوار

47

09128489300:تلفن-2 واحد 5 ساختمان میالن ط 144مقدس اردبیلی پ -زعفرانیه:بانو موسوی

88996260:تلفن-1واحد-57پالک-کوچه عبده-روبروی مترو جهاد-سه راه فاطمی-خیابان ولی عصر:بانو فرجی

                                                      خ لوایی 09015556815خ خلیلی 

09121066951

09127617025                                         سرمه 09121579478خ آیین پور

شایخی                                                 خ خلیلی 09122142496خ م

09015556815


