
تعداد
تاریخ آزمون 

کتبی

بانو موسوی1401/05/0511401/6/7پاکسازی پوست صورت زنانه 

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

توران1401/05/0311401/6/8آرایشگر ناخنآتور2

توران1401/05/0211401/6/8اکستنشن مژهآرنامیس3

بانو موسوی1401/05/1051401/6/7آرایشگر ناخناسرا حسینی4

کژال11401/6/7(1401/05/05)آرایشگر و پیرایشگر زنانه ایده آل5

بانو موسوی1401/05/0211401/06/7پاکسازی پوست صورت زنانه الیزا بانو6

بانو موسوی1401/05/1211401/06/7پاکسازی پوست صورت زنانه الناز بانو7

1(1401/05/04)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

بانو موسوی11401/06/7(1401/05/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/05/021آرایشگر موی زنانه 

توران1401/03/1811401/6/8پیرایشگر موی زنانه

(09188337918خ پریا)        09194843033خ آژنگ 1401/05/0111401/06/7پیرایشگر موی زنانهبانو آشوری10

ترمیم ، احیا و )صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

1401/05/01(کراتینه
 09354049086خ زین العابدین8+1+21401/06/7

09121763316خ گمار  2+1+1401/05/021اکستنشن مژه 

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

09354049086خ زین العابدین1401/05/0321401/6/8آرایشگر ناخن

09121763316خ گمار  4(1401/05/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

(09198159749خ رحیمی  )بانو صو لتی     مهمان دارد11401/06/7(1401/05/04)آرایشگر و پیرایشگر زنانه بانو موسوی13

(09192098730خ محمدی )   09194884358خ مازندرانی 61401/06/7+1401/05/033کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه بانو نهال14

1پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/091پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

09124599752خ موسوی لر 1401/05/051پیرایشگر موی زنانه

09125457620خ تدینی 1401/05/091پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1401/05/0511401/06/7کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/05/051آرایش چشم

1401/05/051پاکسازی پوست صورت زنانه

1401/05/301آرایشگر ناخن

1401/05/103پیرایشگر موی زنانه

09194884358مازندرانی      2(1401/05/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

009192098730محمدی     1401/05/033(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/0511401/6/8(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/121(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/121بافت مو

1401/05/122پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/05/121(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

09125301948فرنگیس درخشنده  1401/05/121اکستنشن مژه 

09128489300 خ موسوی 1401/05/1211401/6/8آرایشگر موی زنانه

1401/05/121(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/091آرایشگر و پیرایشگر زنانه

بانو موسوی1401/05/0111401/06/7ارایشگر ناخنتوسن 18

توران1401/05/0311401/6/8آرایشگر و پیرایشگر زنانهچیکا19

1401/05/021پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

09124599752خ موسوی لر 1401/05/0371401/6/8پیرایشگر موی زنانه

09125457620خ تدینی 1401/05/022کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/05/022ارایشگر ناخن

توران21401/6/8آرایشگر و پیرایشگر زنانهحکیمی21

09194843033آژنگ1401/05/112آرایشگر و پیرایشگر زنانه

   09188337918  پریا 1401/05/1251401/6/8کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

بانو موسوی1401/05/0311401/06/7آرایشگر موی زنانهخوش ذوق23

09124037020میرعابدی  5+1401/05/026اکستنشن مژه

09124860394شایگانی 1401/05/0141401/06/7(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

1+1401/05/013(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

1401/05/0511401/06/7بافت مو

1401/05/023اکستنشن مژه

09367743308عباسپور    1401/05/011پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

09122151627گلی 1401/05/1081401/6/8آرایشگر و پیرایشگر زنانه

09367743308عباسپور    1401/05/0241401/06/7اکستنشن مژه

09122151627گلی 1+1401/05/013(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

بانو موسوی1401/05/0921401/06/7پیرایشگر موی زنانهروز قشنگ28

کلبه آرامش11401/06/7+1401/04/201بافت موژالین29

توران1401/05/0111401/6/8آرایشگر ناخن

1401/05/011پاکسازی پوست صورت زنانه

کلبه آرامش1401/05/0241401/06/7اکستنشن مژهسارینا الرتی31

09190888318حسن زاده       1401/05/011کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

09354899161خدایاری      1401/05/0211401/06/7اکستنشن مژه

8+1401/05/023(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/038پاکسازی پوست صورت زنانه 

09190888318حسن زاده       1401/05/0311401/06/7آرایشگر موی زنانه

09354899161خدایاری      1(1401/05/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/05/031(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

توران1401/05/0211401/6/8(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/05/021آرایشگر ناخن

بانو فرجی 11

آترین 1

باروس 8

بانو مانا 12

بنفشه ساری 9

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

محل برگزاری ساعت نوبت اول

مجدد عملینام حرفه

.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 

16

توران 17

حسنا زنگنه 20

تامیال

پلک 15

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 مرکز اقدام : نکته قابل توجه 

.نماید 

1401 (یکم تا بیستم)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 دریافت - 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

کنندگان برخورد قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

ختن 22

دترلند 24

رضایی

سایه ها

سرمه 34

ره آفرین 27

رایحه 25

سارک 30

26

33

                                                           09122780174شاهده 

09191771553              توران 

1شعبه -سایه ها

32



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

محل برگزاری ساعت نوبت اول

مجدد عملینام حرفه

.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 

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 مرکز اقدام : نکته قابل توجه 

.نماید 

1401 (یکم تا بیستم)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 دریافت - 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

کنندگان برخورد قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

بانو موسوی1401/05/1011401/06/7پاکسازی پوست صورت زنانه 

2(1401/05/10)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

بانو موسوی1401/05/0321401/06/7(زنانه)آرایشگر دائم صورت فرانک نعمتی36

(09126492410امیری ) 09107626742خ  وحیده حسینی 1401/05/0361401/6/8پاکسازی پوست صورت زنانه فرداد37

بانو موسوی11401/06/7پاکسازی پوست صورت زنانه 

1پاکسازی پوست صورت زنانه 

توران1401/05/0311401/6/8آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/05/031(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

کژال1401/05/1021401/06/7(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه قصر گل گیس40

09125301948فرنگیس درخشندهمهمان دارد1401/05/1051401/06/72(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09125178566خ سروش 1401/05/052پاکسازی پوست صورت زنانه 

09125301948فرنگیس درخشنده1401/05/091(زنانه)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو

09125178566خ سروش 1401/05/0131401/06/7(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

1401/05/0514پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/05/101(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

09123235095خ نظر خوانی 1401/05/051پاکسازی پوست صورت زنانه 

09124244016خ میرجوادی مهمان دارد1401/05/051پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/05/101پیرایشگر موی زنانه

1401/05/021اکستنشن مژه

بانو موسوی1401/05/0411401/06/7اکستنشن مژهکلبه الهه44

(09120233078خ فتحی )   09124860394خ شایگانی 1401/05/0261401/6/8پاکسازی پوست صورت زنانه گاتامد45

بانو موسوی1401/05/0111401/06/7آرایشگر ناخنگالره بانو46

توران1401/05/0211401/6/8اکستنشن مژهگل ایران47

1401/05/052(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

1401/05/021اکستنشن مژه

09107626742خ  وحیده حسینی 1401/05/053پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

09126492410خ  امیری  1401/05/054آرایشگر ناخن

1401/05/0411401/06/7آرایشگر ناخن

1401/05/128(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/05/125آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/05/122سشوار کشیدن مو 

1401/05/121پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1401/05/121پاکسازی پوست صورت زنانه 

بانو موسوی1401/05/0521401/06/7بافت مولیلیوم سرخ49

1401/05/041آرایشگر ناخن

بانو موسوی1401/05/0311401/06/7آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

بانو موسوی1401/05/1211401/06/7کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانهمه چهرگان51

09190888318خ حسن زاده   1401/05/011(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 

09354899161خ خدایاری   1401/05/0551401/6/8آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

بانو موسوی11401/06/7+1401/05/011(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی هرمس53

کلبه آرامش11401/06/7+1401/03/311آرایشگر و پیرایشگر زنانه یاس بلورین54

فرشته حبیبیکلبه آرامش1401/05/0911401/06/7آرایشگر و پیرایشگر زنانه ادواری55

ایران مشایخی1آرایشگر ناخن

ایران مشایخی1(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

ایران مشایخی1(زنانه )آرایشگر دائم صورت

ایران مشایخی1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

ایران مشایخی1آرایشگر موی زنانه

ایران مشایخیتوران11401/6/8پیرایشگر موی زنانه

فرشته سبزه علی1پاکسازی پوست صورت زنانه 

وفا هیبت اوا1آرایشگر موی زنانه

وفا هیبت اوا1پیرایشگر موی زنانه

وفا هیبت اوا1(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

وفا هیبت اوا1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

بروزرسانی56

گل گیس 48

معصومه دیریشی 50

نگین زیبایی

فریبا اشرفی 39

52

کژال 41

1شعبه -کزال 42

کلبه آرامش 43

(09191771553=تلفن)2 واحد 44 پ5 شرقی خ معینی نژاد نبش کوجه 182تهرانپارس بلوار پروین خ=توران

شهرزاد 35

فرزان دخت 38

(09124331606تلفن )1 واحد20جردن بلوار گلشهر پ=کژال

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

(09120233078=تلفن) 6 واحد2 ط 135پاسداران روبروی برج سفید بوستان ششم پ= کلبه آرامش


