
تعداد
تاریخ آزمون 

کتبی

8مرکز شماره 1401/07/19386978311401/08/2908:00پداگوژیآشپزان و سرآشپزان شهر تهران1

8مرکز شماره 1401/07/23386802221401/08/2908:00پداگوژی

مشاور خرید و فروش 

1401/07/23اتومبیل
8مرکز شماره 386775131401/08/2808:00

-خانم ایرانی

جناب توسلی

آتنا رسول زاده8مرکز شماره 11401/06/271401/08/2908:15مربی مهدکودک

شقایق غافلی8مرکز شماره 11401/04/291401/08/2908:15مربی مهدکودک

بیان ساعدی8مرکز شماره 11401/04/221401/08/2908:30مدیر مهدکودک

بیان ساعدی8مرکز شماره 11401/04/221401/08/2908:30مربی مهدکودک

سوگند محمدی8مرکز شماره 11401/04/221401/08/2908:45مربی مهدکودک

شیرین مشایخی8مرکز شماره 11401/06/211401/08/2908:45مربی مهدکودک

هاجرالسادات امینی8مرکز شماره 11401/06/211401/08/2909:00مربی مهدکودک

کاشناس پرورش کودکان 

1401/07/19خالق
8مرکز شماره 386016521401/08/2909:00

8مرکز شماره 1401/07/17381508231401/08/2909:15مربی مهدکودکسامان آفرین4

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

1401/07/18آزاد
8مرکز شماره 351527321401/08/2809:00

8مرکز شماره 1401/07/18386409611401/08/2809:15پداگوژی

8مرکز شماره 1401/07/16387751411401/08/2809:15پداگوژیعلم پرور6

1401/07/27پداگوژی
3884076-

3884100
8مرکز شماره 4+11401/08/2809:30

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

1401/07/30آزاد
8مرکز شماره 386639211401/08/2810:00

مشاور تاسیس 

1401/07/27آموزشگاه

3893582-

3893590
8مرکز شماره 2+11401/08/2810:00

8مرکز شماره 1401/07/19385570911401/08/2810:30پداگوژیگل گیس8

1401/07/30پداگوژیمجتمع ایرانیان منادی توسعه9
3894859-

3904212
8مرکز شماره 2+11401/08/2810:30

8مرکز شماره 1401/07/30385990311401/08/2811:00پداگوژینقاش باشی10

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

آزاد
مریم ازرمی8مرکز شماره 11401/03/021401/08/2911:00

8مرکز شماره 1401/07/23385266111401/08/2911:15پداگوژی

نیلوفر سادت مجتبوی8مرکز شماره 11401/04/011401/08/2909:30پداگوژی

مریم اینانلو8مرکز شماره 11401/06/281401/08/2909:30پداگوژی

فاطمه عرب ساالری8مرکز شماره 11401/03/301401/08/2909:45پداگوژی

امیرحسین سویزی8مرکز شماره 11401/07/301401/08/2909:45پداگوژی

محسن بیات8مرکز شماره 11401/06/051401/08/2910:00پداگوژی

فهیمه صبوری نژاد8مرکز شماره 11401/03/301401/08/2910:00پداگوژی

نسترن حاجیلوئی8مرکز شماره 11401/06/281401/08/2910:15پداگوژی

نسیم صبوری نژاد8مرکز شماره 11401/03/301401/08/2910:15پداگوژی

مرضیه گله داری8مرکز شماره 11400/12/171401/08/2910:30پداگوژی

مجتبی کریمی8مرکز شماره 11401/04/221401/08/2910:30پداگوژی

سیده راحله میرآقائی8مرکز شماره 11401/03/301401/08/2910:45پداگوژی

زینب ایران نژاد پاریزی8مرکز شماره 11401/06/141401/08/2910:45پداگوژی

محمدعلی طاولی8مرکز شماره 11401/08/151401/08/2911:00پداگوژی

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

آزاد
فائزه موسوی8مرکز شماره 11401/07/111401/08/2911:00

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

آزاد
ناهید الری فیض آبادی8مرکز شماره 11401/03/161401/08/2911:15

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

آزاد
8مرکز شماره 11401/03/301401/08/2911:15

یاسمین غفارزاده 

الماسی

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای 

آزاد
مریم اینانلو8مرکز شماره 11401/07/121401/08/2911:30

ندا حفاری قاضیجهانی8مرکز شماره 11401/06/091401/08/2911:30اجتماعی-برنامه ریز امور اقتصادی

امیران 2

خانم 

-فرهمند

جناب توسلی

خانم 

-فرهمند

جناب توسلی

خانم 

-فرهمند

جناب توسلی

-خانم ایرانی

جناب توسلی
کهکشان

1شعبه -نیکوروش

تاریخ آزمون 

عملی

ادواری

ساعت
مالحظات

12

11

7

برگ

نوبت اول
کد دوره

3

شمیم دانش 5

تعداد کارآموز

1401 (30 تا 16)آزمون آنالين مهر ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

خدمات آموزشی : نام رشته 

 برگزاری آزمون عملی

نام حرفه

مجدد عملی

آزمونگر نام آموزشگاهردیف
محل برگزاری


