
اریخ آزمون کتبیتعداد ت

09362424350خ افشاری 1401/06/20111401/08/07اکستنشن مژه

09126355119خ ابراهیمی 1401/06/203رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مژه

اکسازی پوست صورت زنانه  رآموزشگاه آزمون درتاریخ1401/06/163پ بنا به درخاست کتبی مدی

دیگری برگزار میشود1401/06/161آرایشگر ناخن

توران1401/06/3021401/08/07آرایشگر موی زنانه اسرا حسینی3

یرایشگر زنانه  2(1401/06/22)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  09362424350خ افشاری 11401/08/08(1401/06/21)آرایشگر و پ

یرایشگر موی زنانه  09126355119خ ابراهیمی 1401/06/212پ

1401/06/232کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه  11+10+1401/06/191پ

اکسازی پوست صورت زنانه  09125228804اطمینان 1401/06/2121401/08/07پ

اکسازی پوست صورت زنانه  09128459551واحدی 1401/06/146پ

1401/06/191اکستنشن مژه

1401/06/221آرایشگر موی زنانه 

1401/06/222آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه  مهرجو1(1401/06/20)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  قهرمانی2+4(1401/06/19)آرایشگر و پ

1401/06/1961401/08/07(ترمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی

2+1401/06/192*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

اکسازی پوست صورت زنانه  2+1401/06/211پ

2+3+1401/06/2010کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/212کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/221کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/291پ

یرایشگر موی زنانه مرسده تشکری1401/06/3011401/08/07پ

بیتا1401/08/08آرایشگر ناخنبارانا8

1401/06/221(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/191(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

یرایش ابرو توران1401/06/2111401/08/07پ

یرایش ابرو و صورت زنانه 1401/06/151*پ

اکسازی پوست صورت زنانه بانو بیداربخت10 بیتا1401/06/2111401/08/08پ

یرایشگر زنانه  2(1401/06/19)آرایشگر و پ

1401/06/152آرایشگر ناخن

1401/06/142ارایشگر موی زنانه

09128459551واحدی 1401/06/161(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه  09121887404ناصری1401/06/132پ

یرایشگر موی زنانه 1401/06/2111401/08/08پ

یرایشگر موی زنانه 1401/06/193پ

یرایشگر کودک 1401/06/201(دخترانه)پ

1401/06/1315کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

یرایشگر زنانه  09122856368لطفی 5(1401/06/20)آرایشگر و پ

یرایش ابرو و صورت زنانه 09121887404ناصری1401/06/2111401/08/07*پ

1401/06/282(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/283اکستنشن مژه

1401/06/301آرایشگر عروس

یرایشگر زنانه  09122856368لطفی 8(1401/06/28)آرایشگر و پ

09125018024صالحی 1401/06/2911401/08/08کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/281آرایشگر ناخن

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/283پ

روتئینی رمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پ 283//1401/06(ت

1401/06/282(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

یرایشگر زنانه  3(1401/06/20)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  3(1401/06/21)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  6(1401/06/16)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  1(1401/06/19)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  3(1401/06/15)آرایشگر و پ

1401/06/201آرایشگر ناخن

1401/06/211آرایش چشم

1401/06/162آرایشگر موی زنانه

1401/06/192آرایشگر موی زنانه

1401/06/202آرایشگر موی زنانه

اریخ1401/06/151آرایشگر ناخن ر آموزشگاه آزمون در ت بنا به درخواست کتبی مدی

مهر برگزار گردید1401/06/16425آرایشگر ناخن

1401/06/212آرایشگر ناخن

1401/06/191(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/201(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/231(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/212(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/271(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/191(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه 1401/06/193پ

اکسازی پوست صورت زنانه 1401/06/211پ

یرایشگر ابرو و صورت زنانه  1401/06/203پ

یرایشگر ابرو و صورت زنانه  1401/06/192پ

یرایشگر ابرو و صورت زنانه  1401/06/211پ

یرایشگر موی زنانه  1401/06/211پ

یرایشگر موی زنانه  1401/06/162پ

یرایشگر موی زنانه  1401/06/202پ

یرایشگر موی زنانه  1401/06/193پ

1401/06/154کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/162کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/212کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/211رنگ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مژه 

یرایشگر زنانه  09125018024صالحی 1(1401/06/15)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  09123303118صیادی پور 21401/08/07(1401/06/14)آرایشگر و پ

1401/06/1410کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

روتئینیبهجویی16 رمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پ توران1401/06/2921401/08/07(ت

1401/06/301(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

توران1401/06/3021401/08/07آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه  1(1401/06/30)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  8(1401/06/28)آرایشگر و پ

1401/06/281کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09121176268بسیمی 1401/06/2811401/08/08آرایشگر ناخن

یرایشگر ابرو و صورت زنانه 09123303118صیادی پور 1401/06/191پ

یرایشگر موی زنانه 1401/06/131پ

یرایشگر موی زنانه 1401/06/281پ

یرایشگر موی زنانهبیکران آبی19 توران1401/06/1511401/08/07پ

1401/06/162اکستنشن مژه

یرایشگر زنانه  1(1401/06/21)آرایشگر و پ

09121176268بسیمی آرایشگر ناخن

روتئینی رمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پ 09124975390داوری 1401/06/1321401/08/07(ت
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ملی اریخ آزمون ع ت
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ی : نام رشته  بای بت زی مراق

ملی  برگزاری آزمون ع

تعداد مهمانان

آزمونگر

بنفشه ساری17

آرنامیس

بانو نهال 15

بانو موسوی

محل برگزاری ساعت نوبت اول

ملینام حرفه مجدد ع

1

بانو صولتی 12

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



نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

ملی اریخ آزمون ع ت

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

ملی  برگزاری آزمون ع

تعداد مهمانان

آزمونگر

محل برگزاری ساعت نوبت اول

ملینام حرفه مجدد ع

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

روتئینی رمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پ 1401/06/212(ت

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/211پ

1401/06/201(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی

یرایشگر موی زنانه 1401/06/194پ

1401/06/131ارایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1آرایشگر و پ

09019507583احمدی نیا 1401/06/192ارایشگر ناخن

09125467990گلشنیان 1401/06/1211401/08/08(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/196(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

یرایشگر ابرو و صورت زنانه 1401/06/191پ

1401/06/192کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/232ارایشگر ناخن

09019507583احمدی نیا 1401/06/211(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

09125467990گلشنیان 1401/06/2121401/08/07(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی

1401/06/231خودآرایی زنانه

ا بیرنگ کردن مو 1401/06/211(زنانه)دکلراسیون ی

یرایشگر زنانه 1401/06/271آرایشگر و پ

09122762234خ طوسی 1401/06/2811401/08/07اکریلیک ناخن

09122178782ارغوان 1401/06/275(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/211(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

روتئینیجهاندخت24 رمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پ توران1401/06/2811401/08/07(ت

1401/06/272اکستنشن مژه

یرایشگر زنانه 1401/06/282آرایشگر و پ

1401/06/271(شنیون)آرایش موی زنانه

09124975390داوری 1401/06/3011401/08/08(زنانه)آرایشگر صورت 

اکسازی پوست صورت زنانه 09121063813آقامحمدی 1401/06/281پ

یرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر 1401/06/271پ

1401/06/291کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

یرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر 1401/06/201پ

1401/06/202آرایش چشم

09123235095نظرخوانی 1401/06/2011401/08/07آرایشگر عروس

یرایشگر موی زنانه 09127218404فرزعلیان 1401/06/202پ

یرایشگر زنانه 7+1401/06/202آرایشگر و پ

بیتا1401/06/2811401/08/08کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانهدترلند27

09193771775باستانی پور 1401/06/2121401/08/08آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 09194843033آژنگ 1401/06/213آرایشگر و پ

1401/06/191آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه 1401/06/191آرایشگر و پ

1401/06/194(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09127218404فرزعلیان 1401/06/121(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09121763316گمار 1401/05/2411401/08/08(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/191(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه 1401/06/192پ

یرایشگر موی زنانه 1401/06/191پ

1401/06/191کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

بیتا1401/06/1921401/08/08آرایشگر ناخن

1401/06/191(براشینگ)خشک کردن مو برای شکل دادن 

توران1401/06/2111401/08/07آرایشگر ناخنزهرا رحیمی31

1401/06/211آرایشگر موی زنانه

یرایشگر زنانه  09124989835مصطفایی 1(1401/06/12)آرایشگر و پ

یرایشگر موی زنانه 09121976315باقری 1401/06/1211401/08/07پ

1401/06/212کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/136پ

یرایشگر موی زنانه 1401/06/151پ

09195397238کمالی 1401/06/1461401/08/08(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09127966046ملک 1401/06/131(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

یرایشگر زنانه  2(1401/06/15)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  1(1401/06/21)آرایشگر و پ

1401/06/131اکستنشن مژه

1401/06/271ارایشگر ناخن

1401/06/216ارایشگر ناخن

1401/06/211(شنیون)آرایش موی زنانه

اکسازی پوست صورت زنانه  توران1401/06/2111401/08/07پ

1401/06/211کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

یرایشگر زنانه  1(1401/06/16)آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه  توران11401/08/07(1401/06/19)آرایشگر و پ

1401/06/161(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

توران1401/06/2111401/08/07(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه شاهده37

اکسازی پوست صورت زنانه  09120233078کلبه آرامش11+1401/06/125پ

اکسازی پوست صورت زنانه  یلی111401/08/07+1401/05/299پ 09125268619اسماع

1401/06/211(زنانه)آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه  توران21401/08/07(1401/06/21)آرایشگر و پ

1401/06/221کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1401/06/291کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/141پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/223پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/134پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/212پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/1912پ

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/1610پ

1401/06/221(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

صالحی1+1401/06/191(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

اسبانی11401/08/08+1+1401/06/141(زنانه)آرایشگر دائم صورت  پ

1401/06/211(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/271(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/301(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/282(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/141آرایشگر ناخن

1401/06/191آرایشگر ناخن

یرایشگر زنانه  1401/06/131آرایشگر و پ

یرایشگر موی زنانه 1401/06/141پ

1401/06/148(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

یرایشگر زنانه  صالحی1401/06/2211401/08/08آرایشگر و پ

اسبانی1401/06/291(زنانه)آرایشگر دائم صورت  پ

1401/06/221(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

6+23+1401/06/157(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

اکسازی پوست صورت زنانه کیانی42 (خ سروش)09120233078کلبه آرامشمهمان دارد1401/06/2251401/08/086پ

یرایشگر ابرو و صورت زنانهگالره بانو43 بیتا1401/06/1311401/08/08پ
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نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

ملی اریخ آزمون ع ت

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

ملی  برگزاری آزمون ع

تعداد مهمانان

آزمونگر

محل برگزاری ساعت نوبت اول

ملینام حرفه مجدد ع

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

اکسازی پوست صورت زنانه  1401/06/281پ

1401/06/191(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

روتئینی  رمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پ 1401/06/231(ت

09195397238کمالی 1401/06/272اکستنشن مژه

یرایشگر زنانه  09127966046ملک 1401/06/1971401/08/07آرایشگر و پ

1401/06/222آرایشگر ناخن

1401/06/291(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/205(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

یرایشگر موی زنانهگلگون45 کیانی1401/06/2111401/08/08پ

1401/06/1411کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1401/06/201کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

یلی 1401/06/202آرایشگر ناخن 09125268619اسماع

09195315377نعلبندی 1401/06/211آرایشگر ناخن

1401/06/1451401/08/08آرایشگر ناخن

1401/06/161آرایشگر ناخن

1401/06/143آرایشگر موی زنانه

1401/06/191آرایشگر موی زنانه

1401/06/231(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09124989835مصطفایی1401/06/121(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

اکسازی پوست صورت زنانه  09121976315باقری1401/06/2151401/08/08پ

1401/06/221(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/211(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

یرایشگر موی زنانهماهسان48 بیتا31401/08/08پ

اکسازی پوست صورت زنانه مینا رضا زاده49 کیانی1401/06/3041401/08/08پ

13+14+1401/04/253آرایش چشم

09128489300موسوی 1401/04/2281401/08/07آرایش چشم

09128570016ذبیحی14+16+12+1401/05/024اکستنشن مژه

1401/06/294طراحی و دیزاین ناخن

09121763316گمار1401/06/2931401/08/07(زنانه)آرایشگر ناخن

09195315377نعلبندی 1401/06/304(زنانه)آرایشگر ناخن

یوب و اکستنشن)استفاده از ژل اصالح ناخن  1401/06/294(اصالح ع

اکسازی پوست صورت زنانه مهرآریا52 کیانی1401/06/1411401/08/08پ

09121993396بهزادی1401/06/224اکستنشن مژه

09193771775باستانی پور1401/06/1691401/08/07اکستنشن مژه

اکسازی پوست صورت زنانه نگین زیبایی54 (09128662284زاهدی پور)09121993396بهزادی1401/06/3071401/08/08پ

اله زیبایی55 توران1401/06/1911401/08/07آرایشگر ناخنه

مابخت56 مرسده تشکری1401/06/2141401/08/07آرایشگر ناخنه

نرآرا57 یرایشگر ابرو و صورت زنانهه توران1401/06/1911401/08/07پ

نر فرح58 (09194843033آژنگ)09128662284زاهدی پور1401/06/3071401/08/07متعادل ساز چهره ه

امیره صمدزاده قلعه جوقی11401/01/05(زنانه )آرایشگر دائم صورت

ساراسادات ابوالقاسمی11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

امیره صمدزاده قلعه جوقی11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

یرایشگر ابرو و صورت ساراسادات ابوالقاسمی11401/01/05پ

ساراسادات ابوالقاسمی11401/01/05(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی

ساراسادات ابوالقاسمیتوران11401/01/05آرایشگر ناخن

یرایشگر موی زنانه امیره صمدزاده قلعه جوقی11401/01/051401/08/07پ

یرایشگر موی زنانه ساراسادات ابوالقاسمی11401/01/05پ

ای زائد با موم یرایشگر موه ساراسادات ابوالقاسمی11401/01/05پ

ساراسادات ابوالقاسمی11401/01/05بافت مو

اکسازی پوست صورت زنانه الهام عزیزی11401/01/05پ

یرایشگر زنانه مریم کربالئی اکبرلباف11401/01/05آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه آزاده فرجی11401/01/05آرایشگر و پ

یرایشگر زنانه می مغانجوقی11401/01/05آرایشگر و پ سحرکری

مرضیه صابری آبکنار11401/01/05(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

مرضیه صابری آبکنار11401/01/05آرایشگر موی زنانه

یرایشگر زنانه اعظم اعرابی11401/01/05آرایشگر و پ

یرایشگر ابرو و صورت رستو امان اللهی11401/06/21پ پ

رستو امان اللهی11401/06/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه پ

رستو امان اللهی11401/06/23آرایشگر موی زنانه پ

رستو امان اللهی11401/06/19کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه پ
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