
تعداد
خ آزمون  تاری

کتبی

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/10
2

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/10)
4

1401/08/2

1
ی  09121487246خ پاسبان

یمی 1401/07/101آرایشگر ناخن 09123152674خ رح

آتور2
انه  پاکسازی پوست صورت زن

1401/07/11
1

1401/08/2

1
لبه آرامش ک

انه آزموده3 1401/07/092پیرایشگر موی زن
1401/08/2

1
و موسوی ان ب

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/10
6

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/10)
1

1401/08/2

2
ی  09121487246خ پاسبان

ی 1401/07/111آرایش چشم 09124860394خ شایگان

انه  پاکسازی پوست صورت زن

1401/07/12
1

1401/07/101رنگ کردن مو

ا مواد  صاف کردن مو ب

ئینی ترمیم، احیا و )پروت
2

اضافه کردن مو به سر 

1401/07/12(هراکستنشن)
1

1401/07/101آرایشگر ناخن

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/10)
1

انه 1401/07/101آرایش موی زن

انه)آرایشگر صورت  1401/07/102(زن

اروس6 اخنب 1401/07/112آرایشگر ن
1401/08/2

1
لبه آرامش ک

1401/07/111پیرایش ابرو

1401/07/101پیرایش ابرو

تامینه کردن موهای  شستشو و وی

سیب دیده 1401/07/12آ
1

انه  آرایش )متعادل ساز چهره زن

1401/07/12(صورت
1

1401/08/2

1
09121953254خ آقایی 

09123978495خ خدایی 1401/07/102اکستنشن مژه 

1401/07/102آرایشگر ناخن

آرایشگر دائم صورت 

انه) 1401/07/10(زن
2

آرایش موی 

انه 1401/07/10(شنیون)زن
1

انه  آرایش )متعادل ساز چهره زن

1401/07/12(صورت
1

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/10
2

1401/08/2

1
و موسوی ان ب

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/09
1

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/12
4

تامینه  رنگ کردن و حالت دادن و وی

1401/07/09کردن مژه
09121953254خ آقایی 1

ا مواد  صاف کردن مو ب

ئینی ترمیم، احیا و )پروت
3

1401/08/2

2
09123978495خ خدایی 

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/11)
1

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/09)
2

1401/07/121آرایشگر ناخن

آرایش موی 

انه 1401/07/09(شنیون)زن
1

انه)آرایشگر صورت 1401/07/122(زن
1401/08/2

1
  09125061056خ اختری 

انه)آرایشگر صورت ی 1401/07/093(زن 09124461255خ ایلخان

پلک11
ا مواد  صاف کردن مو ب

ئینی ترمیم، احیا و )پروت
1

1401/08/2

1
توران

توران12
آرایشگر دائم 

انه)صورت 1401/07/09(زن
5

1401/08/2

1
توران

توسن )09194843033آژنگ 

09128476247-

02122443017)

1401/07/101پیرایش ابرو

انه گ 1401/07/101پیرایشگر موی زن 09194843033آژن

انه  پاکسازی پوست صورت زن

1401/07/12
1+1

1401/08/2

2
09192305321تکاور 

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/12)
1+2

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/12
1

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/09
  09125061056خ اختری 1

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/10)
1

1401/08/2

2
09126041849خ مقصودی

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/12)
2

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/09)
1

افت موخوش ذوق15 1401/04/201ب
1401/08/2

1
توران

یا16 رون
انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/09
1

1401/08/2

1
توران

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/09
1

انه  پاکسازی پوست صورت زن

1401/07/12
1

انه  آرایش )متعادل ساز چهره زن

1401/07/09(صورت
1+2

خ 

09126041849مقصودی

1401/07/121اکستنشن مژه
1401/08/2

1

خ 

09354899161خدایاری

افت مو 1401/07/091ب

1401/07/121آرایشگر ناخن

1401/07/091آرایشگر ناخن

وش18 انه زرن 1401/07/101پیرایشگر موی زن
1401/08/2

1
توران

انهژالین19 1پاکسازی پوست صورت زن
1401/08/2

1
لبه آرامش ک

سرمه20
پاکسازی پوست صورت 

انه 1401/07/09زن
1

1401/08/2

1
توران

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/10
2

انه  پیرایشگر ابرو و صورت زن

1401/07/10
1

21
تامینه  رنگ کردن و حالت دادن و وی

1401/07/10کردن مژه 
1

1401/08/2

2
 09354899161خ خدایاری

09190888318خ حسن زاده 1401/07/111اکستنشن مژه

1401/07/101آرایشگر ناخن

آرایشگر دائم صورت 

انه) 1401/07/11(زن
2

پاکسازی پوست صورت 

انه 1401/07/11زن
2

ا مواد  صاف کردن مو ب

ئینی ترمیم، احیا و )پروت
ی 1 09124461255خ ایلخان

انه  آرایش )متعادل ساز چهره زن

1401/07/11(صورت
2

1401/08/2

2
قوی  09354097667خ ن

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/11)
1

آرایشگر دائم صورت 

انه) 1401/07/10(زن
6

عطرانه23
انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/12)
2

1401/08/2

1
و موسوی ان ب

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/10
1

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/10)
1

1401/07/111آرایشگر عروس
1401/08/2

1
و موسوی ان ب

انه)آرایشگر صورت 1401/07/121(زن

واست کتبی  نا به درخ ب

شگاه مهمان  موسس آموز

شگاه کژال میباشند در آموز

میباشد به آموزشگاه میزبان تحویل داده  (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری

.میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد

ره آفرین17

سیس

شهرزاد 22

محل 

برگزاری
ساعت وبت اول ن

ام حرفه مجدد عملین

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

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دریافت کنندگان برخورد قانونی میشود- محل آزمون است

ه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ : نکته قابل توجه  برای آن دسته از حرف

دام نماید  ه مربوطه از مرکز اق .آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرف

1401 (یکم تا پانزدهم)آزمون آنالین مهر ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

شگاهردیف ام آموز ن

تعداد کارآموز

مراقبت زیبایی : نام رشته 

 برگزاری آزمون عملی

تعداد 

ان مهمان

آزمونگر

ه آرایش دائم صورت  استفاده از مدل مصنوعی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل   (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  عملی حرف

زنده انجام گردد، ضمناً حضور پزشک مربوطه در آموزشگاه  الزامی است

خ آزمون  تاری

عملی

الهه محمدیان

توسن13

4

ایده آل 5

شوری وآ ان ب

آترین 1

عمتی فرانک ن 24

7

و دادفر ان ب 8

و دلجو ان ب 9

ی سان ب 10

چهره طالیی 14



میباشد به آموزشگاه میزبان تحویل داده  (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری

.میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد

محل 

برگزاری
ساعت وبت اول ن

ام حرفه مجدد عملین

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

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دریافت کنندگان برخورد قانونی میشود- محل آزمون است

ه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ : نکته قابل توجه  برای آن دسته از حرف

دام نماید  ه مربوطه از مرکز اق .آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرف

1401 (یکم تا پانزدهم)آزمون آنالین مهر ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

شگاهردیف ام آموز ن

تعداد کارآموز

مراقبت زیبایی : نام رشته 

 برگزاری آزمون عملی

تعداد 

ان مهمان

آزمونگر

ه آرایش دائم صورت  استفاده از مدل مصنوعی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل   (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  عملی حرف

زنده انجام گردد، ضمناً حضور پزشک مربوطه در آموزشگاه  الزامی است

خ آزمون  تاری

عملی

یلی25 قصر ن
آرایشگر دائم صورت 

انه) 1401/07/12(زن
3

1401/08/2

1
و موسوی ان ب

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/10
1

آرایشگر دائم صورت 

انه) 1401/07/10(زن
 09123783283شهرزاد 6

1401/07/101پیرایشگر ابرو  
1401/08/2

1
خ صالحی

پاکسازی پوست صورت 

انه 1401/07/10زن
1

پاکسازی پوست صورت 

انه 1401/07/11زن
1

انه  آرایشگر و پیرایشگر زن

(1401/07/10)
1

2+1401/07/091اکستنشن مژه

انه 1401/07/091پیرایشگر موی زن
1401/08/2

1
09362424350خ افشاری 

ی 1+1401/07/121آرایشگر ناخن 09362798916خ کیان

گاتامد29
انه  پاکسازی پوست صورت زن

1401/07/10
1

1401/08/2

1
لبه آرامش ک

گلگون30
انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/11
1

1401/08/2

1
توران

انهلبخند31 2پاکسازی پوست صورت زن
1401/08/2

1
لبه آرامش ک

انه 09909044496مدبر 1401/07/101پیرایشگر موی زن

انه  پاکسازی پوست صورت زن

1401/07/10
14

1401/08/2

1
09125228804اطمینان 

تامینه  رنگ کردن و حالت دادن و وی

1401/07/09کردن مژه 
1

1401/07/101اکستنشن مژه
1401/08/2

1
و موسوی ان ب

اخن 1401/07/122آرایشگر ن

ا بهرام34 مون
انه  آرایش )متعادل ساز چهره زن

1401/07/11(صورت
1

1401/08/2

1
و موسوی ان ب

ا35 مهرآری
انه  پاکسازی پوست صورت زن

1401/07/12
2

1401/08/2

1
لبه آرامش ک

انو36 انهنسرین ب ر مواد شیمیایی در ارایش زن 1کارب
1401/08/2

1
توران

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/11
1

1401/07/111ارایشگر ناخن
1401/08/2

1
و موسوی ان ب

1401/07/121اکستنشن مژه

انه  ر مواد شیمیایی در ارایش زن کارب

1401/07/12
1

انه از روی عکس و  پیرایشگر موی زن

1401/07/11تصویر
2

آرایشگر و پیرایشگر 

انه 1401/07/12زن
2

1401/08/2

2

خ افشاری 

09362424350

ی 1401/07/091اکستنشن مژه 09362798916خ کیان

1401/07/121اکستنشن مژه

آرایشگر دائم صورت 

انه) 1401/07/11(زن
1

1401/07/091پیرایش ابرو

1401/07/121پیرایش ابرو

قوی 1401/07/112رنگ کردن مو 09354097667خ ن

اضافه کردن مو به سر 

1401/07/12(هراکستنشن)
1

1401/08/2

1

خ حسن زاده 

09190888318

انه)آرایشگر صورت  1401/07/101(زن

1401/07/091آرایشگر ناخن

1401/07/121آرایشگر ناخن

ویرا40
آرایشگر و پیرایشگر 

انه 1401/07/12زن
1

1401/08/2

1
توران

ر مواد شیمیایی در آرایش  کارب

انه 1401/07/12زن
2

انه  آرایش )متعادل ساز چهره زن

1401/07/12(صورت
2

1401/08/2

1
و موسوی ان ب

ر مواد شیمیایی در آرایش  کارب

انه 1401/07/12زن
1

انه 1401/07/101پیرایشگر موی زن
1401/08/2

1
و موسوی ان ب

اخن 1آرایشگر ن

انه 1آرایشگر و پیرایشگر زن
1401/08/2

1
توران

انه ر مواد شیمیایی در ارایش زن مریم عبدی11401/01/05کارب

انه مریم عبدی11401/01/05پیرایشگر ابرو و صورت زن

اخن مریم عبدی11401/01/05آرایشگر ن

انه مریم عبدی11401/01/05پیرایشگر موی زن

انه ازیال اسدی کوزه کنانتوران11401/01/051401/08/21آرایشگر و پیرایشگر زن ن

انه با قناعتیان11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زن زی

انه آرایش )متعادل ساز چهره زن

(صورت
فاطمه جوهری مادیه11401/01/05

انه آرایش )متعادل ساز چهره زن

(صورت
مریم عبدی11401/01/05

انه یرایشگر زن ی11401/07/17(ادواری)آرایشگر وپ سارا اصفهان

ی11401/07/19(ادواری)پیرایشگر ابرو وصورت سارا اصفهان

انه ی11401/07/18(ادواری)پیرایشگر موی زن سارا اصفهان

پاکسازی پوست صورت 

انه (ادواری)زن
سمانه فالحی11401/04/26

انه سمانه فالحی11401/04/22(ادواری)آرایشگر داعم زن

انه مریم عبدی11401/01/05آرایشگر موی زن

ی سان بروزر 44

ماهسان32

نسیم ساحل

لبه آرامش ک 28

42

هستی اصغری

کژال 26

معصومه دیریشی 33

27

نشانه 38

یلوفر زند ن 39

37

بایی هاله زی 43

هلیا

1شعبه -کژال

41

ن خ =آموزشگاه توران  ه پنجم پ 182تهرانپارس بلوار پروی وچ د 44 شرقی خ معینی نژاد نبش ک (09191771553)2 واح

ش لبه آرام تمان بوستان -10نبش بوستان-پاسداران =ک د-ط دوم-10ساخ (09120233078تلفن)8واح

یلی پاساژمیالن ط=بانو موسوی فرانیه مقدس اردب د5زع (09128489300)2 واح


