
تاریخ آزمون کتبیتعداد

بانو موسوی1401/05/2911401/06/22پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/261آرایشگر ناخن

بانو موسوی1401/05/2311401/06/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه آذین گر2

بانو موسوی1401/05/2611401/06/22پیرایشگر موی زنانهآفرودیت3

1401/05/252آرایشگر ناخن

09192965083خ بهزادی پور 1401/05/2521401/06/22پاکسازی پوست صورت زنانه 

09122752439خ تراب ترکی 3+1401/05/261پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/292پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/311پاکسازی پوست صورت زنانه 

بانو موسوی1401/05/3111401/06/22پیرایشگر موی زنانه

بانو موسوی1401/05/3131401/06/22پاکسازی پوست صورت زنانه اطمینان6

بانو موسوی1401/05/3021401/06/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه الهه محمدیان7

بانو موسوی1401/05/3021401/06/22پاکسازی پوست صورت زنانه الیزابانو8

بانو موسوی1401/05/2611401/06/22(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعیبانو آشوری9

بانو موسوی11401/06/22+1401/05/261پاکسازی پوست صورت زنانه بانو بیداربخت10

1401/05/311پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

توران11401/06/23(1401/05/26)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/05/311بافت مو 

1401/05/311پیرایشگر موی زنانه

توران1401/05/2321401/06/23کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه بانو مانا12

11401/06/22(1401/05/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه بانو موسوی13
خ )09125071202خ بهجویی

(09122762234طوسی

1401/05/231کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09192965083خ بهزادی پور 21401/06/23(1401/05/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09122752439خ تراب ترکی 1401/05/231پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/231آرایشگر ناخن

09192305321خ تکاور 1401/05/242پیرایشگر موی زنانه

09121545946خ بیرجندی 1401/05/2331401/06/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/05/293پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/301پاکسازی پوست صورت زنانه

09121545946بیرجندی 1401/05/311پاکسازی پوست صورت زنانه

09123443922کبری حسینی 1401/05/2311401/06/23طراحی با حنا بر روی بدن 

1401/05/244(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

1401/05/301آرایشگر ناخن

1401/05/293پیرایشگر موی زنانه

1401/05/251پیرایشگر موی زنانه

بانو موسوی1401/05/2311401/06/22پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/05/241(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/05/261(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/05/251بافت مو 

09121837932خ رحیمی1401/05/241(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09128489300خ موسوی1401/05/2531401/06/23(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/251پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/231پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/233آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/05/251آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/05/242پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

بانو موسوی1401/05/2611401/06/22پیرایشگر موی زنانهحسنا زنگنه19

1401/05/222اکستنشن مژه

1401/05/229(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/05/222آرایشگر ناخن

09354049086خ زین الدین 71401/06/22+1401/05/233آرایشگر ناخن

09126891537خ صادقی و5+1401/05/229(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/23121401/06/23آرایشگر و پیرایشگر زنانه

6+1401/05/225پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/245پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/05/245پیرایشگر موی زنانه

1401/05/2213کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/05/2371401/06/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه رضایی21
خ نظرخوانی )09122133757خ صادقیان 

09123235095)

1401/05/243پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/241(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/241آرایشگر ناخن
بنابر درخواست کتبی ایشان آزمون ب 

تاریخ بعدی موکول شد
1401/05/261آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/05/242اکستنشن مژه

1401/05/241آرایشگر موی زنانه

مریم یعقوبی پور1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

مهدیه اکبریان1آرایشگر ناخن

بانو موسوی1401/05/3021401/06/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه زیبافر23

1401/05/261آرایشگر ناخن

بانو موسوی1401/05/2611401/06/22پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/261پیرایشگر موی زنانه

1401/05/251کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

بانو موسوی1401/05/2511401/06/22آرایشگر ناخن

بانو موسوی11401/06/22+1401/05/243اکستنشن مژهسارینا الرتی26

1401/05/2441401/06/22پاکسازی پوست صورت زنانهسایه ها27
خ فاطمه )09125301948خ درخشنده 

(09124864100محمدی 

1401/05/291(شنیون)آرایش مو

1401/05/292آرایشگر ناخن

09125178566خ سروش 1401/05/301آرایشگر و پیرایشگر زنانه

09104821742خ محمدی1401/05/2931401/06/22آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/05/291پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/311پیرایشگر موی زنانه

1+1401/05/292کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09122170378خ وین1401/05/2451401/06/23آرایشگر و پیرایشگر زنانه

09122133757خ صادقیان 1401/05/241(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/05/291آرایشگر ناخن

1401/05/302پیرایشگر ابرو و صورت زنانه
توران1401/06/23

سرای نیکا 29

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

.مرکز اقدام نماید 

1401 (بیست و یکم تا سی و یکم )آزمون آنالین مرداد ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با - هزینه ایاب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

دریافت کنندگان برخورد قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

استفاده از مدل مصنوعی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً حضور پزشک مربوطه در آموزشگاه    (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  عملی حرفه آرایش دائم صورت 

الزامی است

محل برگزاری ساعت نوبت اول

نام حرفه
مجدد عملی

.میباشد به آموزشگاه میزبان تحویل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری

مراقبت زیبایی : نام رشته 

24

پلک 16

17

سرای فهیمه 28

سالله 30

آتور 1

بیانک 15

18

دترلند 20

تامیال

ره آفرین 22

سارا رحیمی 25

بانوی فردوس

ژالین
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آگرین 4

ارنیکا 5

بانو صولتی 11

توران



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

.مرکز اقدام نماید 

1401 (بیست و یکم تا سی و یکم )آزمون آنالین مرداد ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با - هزینه ایاب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

دریافت کنندگان برخورد قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

استفاده از مدل مصنوعی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً حضور پزشک مربوطه در آموزشگاه    (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  عملی حرفه آرایش دائم صورت 

الزامی است

محل برگزاری ساعت نوبت اول

نام حرفه
مجدد عملی

.میباشد به آموزشگاه میزبان تحویل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری

مراقبت زیبایی : نام رشته 

بانو موسوی1401/05/2621401/06/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه شهرزاد31

خ )09120233078خ فتحی111401/06/22+1401/05/299پاکسازی پوست صورت زنانهعباسیان32

(09121798916کیانی

توران1401/05/2541401/06/23کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه فرشتگان نیک33

کیانی1401/05/24111401/06/23پاکسازی پوست صورت زنانهفرداد34

09367743307)خ عباسپور 61401/06/22+4+1+1401/05/301پاکسازی پوست صورت زنانه 

09125228804اطمینان 1401/05/296پاکسازی پوست صورت زنانه 

09367743307)خ عباسپور 2+1401/05/2611پاکسازی پوست صورت زنانه 

09125228804اطمینان 11401/06/23+1401/05/312پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/231(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

1401/05/291آرایشگر موی زنانه

1401/05/301آرایشگر موی زنانه

09125018024صالحی 3+1401/05/293(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09121837932رحیمی 5+2+1401/05/233(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

11401/06/22(1401/05/26)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1+1(1401/05/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1401/05/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/05/241پیرایشگر موی زنانه

1401/05/292پیرایشگر موی زنانه

1401/05/301پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1(1401/05/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

توران1401/05/2311401/06/23بافت مو

1401/05/231(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

09120233078خ فتحی مهمان دارد111(1401/05/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09126643818خ گل پور 51401/06/23+1401/05/243پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/301پاکسازی پوست صورت زنانه 

بانو موسوی1401/05/2611401/06/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه گاتامد40

بانو موسوی1401/05/2411401/06/22آرایشگر و پیرایشگر زنانه گل تابان41

1401/05/245بافت مو

09123576323خ یارمحمدی 1401/05/247اکستنشن مژه

09126643818خ گل پور 1401/05/2411401/06/22آرایشگر ناخن

1401/05/233پیرایشگر موی زنانه

1401/05/246پیرایشگر موی زنانه

مرسده تشکری11401/06/23+1401/05/262(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعیگونا43

1401/05/309آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09128210321خ عباسی 1401/05/3161401/06/23آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09123585469خ حمیدزاده 1401/05/3114پیرایشگر موی زنانه

1401/05/312آرایشگر ناخن

09128210321خ عباسی 1401/05/3121401/06/22پاکسازی پوست صورت زنانه 45

09123588256خ جاللی 1401/05/312پیرایشگر موی زنانه

09123197628خ برزویی مهمان دارد 1401/05/2411401/06/233الک زدن ناخن ها و تزئین آنها

09123588256خ جاللی 8+1401/05/241آرایشگر ناخن

فاطمه اسفندیلری1کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

مرجان نیری-مهناز برگ ریزان ثانیبانو موسوی21401/06/22آرایشگر و پیرایشگر زنانه47

توران1401/05/2311401/06/23کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانهنگین زیبایی48

1401/05/262(زنانه)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو

09123585469خ حمیدزاده1401/05/251رنگ کردن موی زنانه

09191771553خ توران 1401/05/2611401/06/22بافت مو

1401/05/261پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/251پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

توران1401/05/2611401/06/23کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانههاله مصلحی50

آرزو  چایدار اصل1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

مریم مشایخی1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

مریم مشایخی1آرایشگر ناخن

حمیده عزیزی1آرایشگر ناخن

مریم مشایخیتوران11401/06/23(زنانه)آرابشگر دائم صورت

الهام تنها1(زنانه)آرابشگر دائم صورت

آرزو  چایدار اصل1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

پروانه حاج آخوندی1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

مهری شریف1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

مریم مشایخی1آرایشگر موی زنانه

مریم مشایخی1پیرایشگر موی زنانه

مریم مشایخی1پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

فرزان دخت

بروزرسانی 51
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