
تاریخ آزمون کتبیتعداد

آگرین41401/02/28(1400/12/14)پاکسازی پوست صورت زنانه آترین1

1(1400/12/01)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/12/01)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1(1400/12/03)پاکسازی پوست صورت زنانه 

109:00(1400/12/01)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

سرای فهیمه11400/08/271401/02/2708:00آرایشگر و پیرایشگر زنانهآفرودیت3

1(1400/11/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/20)پاکسازی پوست صورت زنانه 

2(1400/11/23)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/30)پاکسازی پوست صورت زنانه 

509:00(1400/12/09)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1+1(1400/12/14)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1+1(1400/12/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1+1(1400/12/17)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

208:00+1400/11/301رنگ کردن موی زنانه

1400/12/08210:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

408:00(1400/12/17)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1509:00(1400/12/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

111:00(1400/12/21)پاکسازی پوست صورت زنانه 

108:00+3(1400/12/01)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/12/01111:00آرایش چشم

1400/12/07108:00(زنانه)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو

1400/12/23111:00آرایشگر ناخن

108:00(1400/12/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/23111:00پیرایشگر موی زنانه

1400/12/01111:00بافت مو

1(1400/12/01)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/011آرایشگر ناخن

1400/12/021آرایشگر ناخن

3(1400/12/01)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/07)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/24)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/191آرایشگر ناخن

1400/11/234آرایشگر ناخن

1400/11/241آرایشگر ناخن

1400/11/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/11/17)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/24)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2(1400/11/17)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/301(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/11/232بافت مو

1(1400/12/01)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/12/031(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/11/173*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/11/20)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2(1400/11/23)پیرایشگر موی زنانه 

1400/11/241پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

4(1400/11/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/11/19)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/11/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/251(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/11/232آرایشگر ناخن

1400/11/241آرایشگر موی زنانه

1(1400/11/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/11/241بافت مو

408:00(1400/12/14)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1آرایشگر وپیرایشگر زنانه

1کوتاهی مو

108:00(1400/11/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/171آرایشگر ناخن

11400/05/20(زنانه)آرایشگر دائم صورت

11400/05/20(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/12/021(زنانه)آرایشگر دائم صورت

308:00(1400/12/02)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/12/02110:00آرایشگر عروس

2(1400/12/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

                        09128446914ایده آل

09127218404سیمانگار

                  09383755353بانو آشوری 

09127617025سرمه   

ایده آل 7

1401/3/1

بانو صولتی 12

برترینها

بانو صولتی

  خانم 09124244016خانم میرجوادی 

09104821742محمدی 

08:00

10:30

1401/03/01

1401/02/28

                  09121798916کیانی  

09122472623لیالقربانی

  خانم 09128081194خانم گلپایگانی 

09125237914طیبی  

           خانم 09194222141خانم خانی 

09123783283رضایی 

 نفر مهمان9

08:00

10:00

1401/03/01

08:00

 نفر مهمان10

آزموده

                  خانم 09120840362خزایی

09122055066نعمتی 

بانو آشوری

1401/2/31

بانو آشوری

1401/03/01

           خانم 09121798916خانم کیانی 

09122055066نعمتی

1401/03/01

08:00

09:00

11:00

1401/02/28

08:00

10:30

نفر مهمان1

بنابر فرموده مدیر 

آموزشگاه، مکان 

آزمون محل  

دیگر باشد

امروز

برترینها

برترینها

آزموده 2

امروز 6

بانوفرجی

آگرین

الندهال

       پلک       09128610150       

09122350815رضایی
11

بانو آشوری

آگرین

بارانا 9

بانو دادفر

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

بانو دادفر

بانوفرجی

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

13

4

الندهال 5

8

10

14011//3/2

1401/03/01

1401/03/02



تاریخ آزمون کتبیتعداد

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

1400/12/022پاکسازی پوست صورت زنانه 

11400/09/30پاکسازی پوست صورت زنانه 

بانو ملکی11400/09/241401/03/0310:30پاکسازی پوست صورت زنانه بانو فردی14

1400/12/043آرایشگر ناخن

1400/12/073آرایشگر ناخن

1400/11/18208:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

309:00(1400/11/19)پیرایشگر موی زنانه 

31401/03/0208:00(1400/11/16)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/17109:00* کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه

1400/11/173آرایشگر ناخن
1400/11/232آرایش چشم 

708:00(1400/11/17)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/12/09)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/12/15)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/011آرایشگر موی زنانه
1400/12/151آرایشگر موی زنانه

1400/12/151آرایش چشم 
1400/12/141آرایشگر ناخن

1400/12/091*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه
1400/12/151*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

11401/03/0208:00(1400/12/09)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

109:00(1400/12/14)پیرایشگر موی زنانه 
1(1400/12/08)پاکسازی پوست صورت زنانه 
2(1400/12/14)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1(1400/12/15)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1400/12/021پیرایشگر ابرو و صورت زنانه
1400/12/141پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1400/12/1511401/03/0209:00* کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه

608:00(1400/11/30)پیرایشگر موی زنانه 

8(1400/11/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/241آرایشگر ناخن

3(1400/11/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/11/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

11401/02/2801:00(1400/12/16)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/11/16)آرایشگر ناخن 

6(1400/11/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/11/16)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/161* کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه

1400/11/161آرایشگر ناخن
1400/12/031پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1400/12/081آرایشگر ناخن

1400/12/041* کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه

1+1(1400/12/08)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/12/012آرایشگر ناخن

1400/12/011پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1400/12/011(دخترانه)پیرایشگر کودك

1(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1400/12/011*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/12/011رنگ کردن موی زنانه

1400/12/17309:30آرایشگر ناخن

31400/12/23آرایشگر ناخن

11400/09/23آرایشگر و پیرایشگر زنانه
11400/8/25(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

الندهال11400/08/231401/02/2808:00کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانهبیداربخت22

3(1400/11/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/091آرایش چشم 

1400/12/092آرایشگر ناخن

1(1400/12/14)پیرایشگر موی زنانه 

2(1400/12/16)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

3(1400/12/17)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 
2(1400/12/01)پاکسازی پوست صورت زنانه 
2(1400/12/02)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1+1(1400/12/03)پاکسازی پوست صورت زنانه 
3(1400/12/08)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/12/091(دخترانه)چهره پرداز کودك

1(1400/11/25)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1(1400/11/25)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

4(1400/11/25)پیرایشگر موی زنانه 
2(1400/11/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1+1400/11/254(زنانه)آرایشگر دائم صورت
1400/11/241آرایشگر موی زنانه

                            09123045779مهرجو 

09127204781   سحرگل 

                09122472623لیال قربانی

09125212171مایسا 

1401/3/2

     یاس 09120727110ملیکا قریشی     

09193121917گل

1401/2/27

                                           

                        09122350815رضایی

09126978355آگرین

          شاهده 09122387736خ فرحناك

09122780174

1401/03/03

08:00

بانو موسوی

1401/2/31

1401/03/02
10:00

10:00

1401/03/03

بهار زیبایی

پیوند

بانوی فردوس

1401/03/03

  خانم 09124244016خانم میرجوادی 

09104821742محمدی 

11:00

     خانم 09124545523خانم پاك نژاد 

09104821742محمدی 
 نفر مهمان5

08:00

10:00

1401/03/03

1401/03/01

10:00

1401/03/03

09:30

1401/2/27

08:00 نفرمهمان7

11:00

مهمان دارد 

(بروزرسانی)

بانو ملکی

1401/02/27

1401/02/28

                        09193121917یاس گل

09122170378سایه ها 

بنفشه ساری

بانوفرجی

23

بیتا20

19

بانونهال

بنفشه ساری

بیتا

پلک

بانونهال

بانو ملکی 15

پیوند

16

                           09121798916کیانی

09122472623لیال قربانی

بانوی فردوس 18

24

پلک

بانوفرجی

بانو موسوی

        خانم 09192407768خانم اشرفی 

    خانم یزدان 09124244016میرجوادی  

پناه

13

17

1401/3/2

نفر مهمان211401/03/034 بهار زیبایی



تاریخ آزمون کتبیتعداد

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

2(1400/11/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/11/25)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/01)پیرایشگر موی زنانه 

1400/12/011آرایشگر ناخن

1(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/011آرایش چشم 
1400/12/011(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/11/201پیرایشگر موی زنانه

1400/12/081آرایشگر ناخن

1(1400/11/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 
1400/11/161(زنانه)آرایشگر دائم صورت
1400/11/202(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1+1(1400/11/23)آرایشگر ناخن 

1(1400/11/20)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/111پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1400/12/161پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1400/12/181پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1400/12/221پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1400/12/231پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

4+1(1400/12/22)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/02)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/17)پیرایشگر موی زنانه 

2+2(1400/12/23)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/11)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

3(1400/12/16)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

3+1+1(1400/12/23)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/12/111* کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه

1400/12/161* کاله گیس باف با موی طبیعی زنانه

1400/12/021*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/12/233*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/12/012(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/12/071(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/12/141(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/12/233(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/12/031آرایشگر ناخن

1400/12/111آرایشگر ناخن

1400/12/161آرایشگر ناخن

1400/12/171آرایشگر ناخن

1400/12/222آرایشگر ناخن

1400/12/111آرایشگر موی زنانه

1400/12/161آرایشگر موی زنانه

1400/12/211آرایشگر موی زنانه

1400/12/222آرایشگر موی زنانه

1(1400/12/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1+1(1400/12/09)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

4(1400/12/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

4(1400/12/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/231سشوار کشییدن مو

1400/12/221بافت مو

1400/11/4(زنانه)آرایشگر دائم صورت
1400/12/011آرایشگر عروس

1(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/013آرایشگر ناخن

1400/12/081آرایشگر ناخن

1(1400/12/01)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/02)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/07)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/03)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/08)پیرایشگر موی زنانه 

1400/12/041پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1400/12/021آرایشگر موی زنانه

1(1400/12/04)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/12/041*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/12/082*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/12/04)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/12/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/11/161سشوار کشییدن مو
1400/11/191پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1(1400/11/16)آرایشگر ناخن 
1400/11/161بافت مو

1(1400/12/08)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/17)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 
1400/12/163پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

گوهرآرا11401/02/2710:00(1400/12/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه حکیمی30

1400/11/231رنگ کردن موی زنانه 
1400/11/241سشوار کشییدن مو

1400/11/184*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/3/1
                        09124772640گیسونگار

09197158699کلبه الهه 

1401/2/27

                    09125467990سرای فهیمه

09125878516         آزموده

                         09197158699کلبه الهه

09129406151تیام

1401/2/28
                                09129406151تیام 

09128610150         پلک 

پیوند1401/2/31

1401/2/28

چهره طالیی

حسنا زنگنه

توسن 

خوش ذوق خوش ذوق

سرای نیکا 11:00 1401/02/31تاراز

                        09193121917یاس گل

09122170378سایه ها 

                        09128489300موسوی

             خانم 09127152588صولتی

محمدی

توران

27

31

28

26

چهره طالیی

حسنا زنگنه

پیوند 24

توران

توسن 

25

29

    1401/2/27     

1401/2/28



تاریخ آزمون کتبیتعداد

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

4(1400/11/24)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 
3(1400/11/19)پیرایشگر موی زنانه 
1(1400/11/20)پیرایشگر موی زنانه 

1400/11/182پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر
1400/11/234(دخترانه)پیرایشگر کودك

1400/11/191(دخترانه)چهره پرداز کودك
3(1400/11/19)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/233(زنانه)آرایشگر دائم صورت
1(1400/11/24)آرایشگر ناخن 

4(1400/11/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1400/11/241آرایشگر عروس

1400/11/241(زنانه)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو
1400/11/232خودآرایی زنانه
1(1400/12/04)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1400/12/021(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/12/041پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1+7(1400/11/19)پیرایشگر موی زنانه 
2(1400/11/19)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 
6(1400/11/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/11/198(زنانه)آرایشگر دائم صورت
1400/11/193آرایش چشم

1400/12/148پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

(1400/12/02)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1+1+4+4+6+

6
1+1(1400/12/03)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1(1400/12/07)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/12/012(دخترانه)چهره پرداز کودك
1400/12/031(دخترانه)چهره پرداز کودك

4+6(1400/12/03)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/15)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 
1400/12/081سشوار کشیدن مو
4(1400/12/01)پیرایشگر موی زنانه 
1(1400/12/07)پیرایشگر موی زنانه 
1(1400/12/14)پیرایشگر موی زنانه 

1400/12/022بافت مو
1400/12/031بافت مو
1400/12/158*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

7+1400/12/011(زنانه)آرایشگر دائم صورت
1400/12/075(زنانه)آرایشگر دائم صورت
1400/12/081(زنانه)آرایشگر دائم صورت
6+1400/12/015آرایشگرناخن
3+2+1+1400/12/082آرایشگرناخن
1400/12/147آرایشگرناخن
7+1400/12/022آرایش چشم
1400/12/071آرایش چشم
1400/12/141آرایش چشم

1400/12/141پیرایشگر موهای زائد با موم
1400/12/031آرایشگر عروس

7+1+3+5(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
2+1+3(1400/12/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/12/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/12/09)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
5(1400/12/15)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/07)آرایش چشم 
4(1400/12/01)آرایشگرناخن 

1(1400/12/01)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1(1400/12/07)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/07)آرایشگر موی زنانه 

سرای نیکا31401/02/3110:00(1400/11/16)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه رونیا34

4(1400/12/01) (زنانه)آرایشگر دائم صورت
1(1400/12/07) (زنانه)آرایشگر دائم صورت

1(1400/12/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/03)پیرایشگر موی زنانه 
1(1400/12/08)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

سرای نیکا11400/08/271401/02/3109:00بافت موژالین37

بهار زیبایی11401/03/03(1400/12/08)آرایشگر ناخن سارك38

1(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
6(1400/12/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/12/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
1(1400/12/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/04)آرایشگر موی زنانه 
1(1400/12/02)آرایشگرناخن 
5(1400/12/02) (زنانه)آرایشگر دائم صورت

4(1400/12/03)* (آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه
1(1400/12/08)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1400/12/02)پاکسازی پوست صورت زنانه 
1(1400/12/15)پاکسازی پوست صورت زنانه 

                    09128337653ملکه آریایی 

09104821742   ماهسان 

1401/03/01          

        1401/3/2       

       1401/3/3

              09122055066فرانک نعمتی 

09123135160آفرودیت

                     09193121917یاس گل

09127617025سرمه 

1401/2/28
                                09129406151تیام 

09128610150         پلک 

                        09122170378سایه ها 

09122472623لیال قربانی 1401/02/28

1401/03/03

بانوی فردوس 09:30

سایه ها

خوش ذوق

دترلند

خوش ذوق

رایحه

ره آفرین

31

رایحه 33

ره آفرین 35

دترلند

زینت 63

1401/02/27سایه ها

32

39

1401/03/02



تاریخ آزمون کتبیتعداد

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

2(1400/11/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
11400/08/27آرایشگر و پیرایشگر زنانه
11400/10/25آرایشگر و پیرایشگر زنانه
11400/10/26آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1(1400/11/24)آرایشگر ناخن 
1+1(1400/12/04)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/08)بافت مو 
11400/10/26بافت مو 

21400/10/2610:00کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

 نفر مهمان11سرای نیکا51401/2/3108:00(1400/12/17)پاکسازی پوست صورت زنانه سرای نیکا41
                         09122142496گل ایران

09125467990         سرای فهیمه

2(1400/12/09)آرایشگر ناخن 
11400/10/15آرایشگر ناخن 

110:00(1400/11/19)پیرایشگر موی زنانه 

108:00(1400/12/01)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/12/071آرایشگر ناخن 
1400/12/011پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

بهارزیبایی11400/10/221401/03/03پاکسازی پوست صورت زنانه شرکت مهدکارآفرینان پگاه پایا45

910:00(1400/11/16)پیرایشگر موی زنانه 

109:30+16(1400/11/17)پیرایشگر موی زنانه 

111:00(1400/11/23)پیرایشگر موی زنانه 

3(1400/11/24)پیرایشگر موی زنانه 

508:00(1400/11/30)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/01)پیرایشگر موی زنانه 

1400/11/163آرایشگر موی زنانه

1400/11/231آرایشگر موی زنانه

1400/11/259آرایشگر موی زنانه

1011:00(1400/11/18)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1308:00(1400/11/19)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

5+2(1400/11/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1400/11/23)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

11400/11/0408:00آرایشگر و پیرایشگر زنانه

11400/11/0310:30*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/11/181*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/11/18)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

110:00(1400/11/18)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/01)پیرایشگر موی زنانه 

1400/12/021آرایشگر ناخن 

9(1400/12/14) (زنانه)آرایشگر دائم صورت

11399/05/11پاکسازی پوست صورت زنانه 

فرزان دخت11401/02/28+1+2+10+1(1400/11/17)پاکسازی پوست صورت زنانه فرزان دخت50
                            09128446914ایده آل

09123012628       سنجابی 

2(1400/12/03)پاکسازی پوست صورت زنانه 

2(1400/12/04)پاکسازی پوست صورت زنانه 

6(1400/12/01)پاکسازی پوست صورت زنانه 

گل ایران21401/03/0108:00(1400/11/17)آرایشگر و پیرایشگر زنانه قصرآیین52

110:30(1400/12/22)آرایشگر ناخن 

108:00(1400/12/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

3(1400/12/17)آرایشگر ناخن 
1(1400/12/17)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/17)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

کژال11401/02/3108:00(1400/12/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه قصر زرین55

410:30(1400/11/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2+1(1400/12/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/081(هر اکستنشن)اضافه کردن مو به سر

5(1400/12/01)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/03)پاکسازی پوست صورت زنانه 

2(1400/12/07)پاکسازی پوست صورت زنانه 

21400/07/1811:30 (زنانه)آرایشگر دائم صورت

1(1400/12/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

3(1400/12/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/12/18911:30 (زنانه)آرایشگر دائم صورت

1(1400/12/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/03/02     

1400/03/03

1401/03/1
                        09128081194گلپایگانی 

09122142496        گل ایران 

1401/02/28

1401/02/31

1401/02/31

1401/2/31

1401/03/03

 نفر مهمان19

فرزانه غنی

10:30

                      332090935564بانو دادفر

09123012628 خ سنجابی 

08:00

کژال

1401/02/27

08:00

09:30

        خانم 09124331606خانم کوشش 

09120840362خزائی 

نگین زیبایی

بانوی فردوس

کژال

الندهال

10:30

سرای فهیمه

11:00

گل ایران

فرانک نعمتی

سرای نیکا 09:00

شکیال 46

40

فرزانه غنی

1شعبه -کژال 58

کژال

49

صفورا 48

1شعبه -صاحبان  47

سرمه

شکیال

سیمای آریایی

51

فرانک نعمتی

42

44

سیب سبز

سرای فهیمه

43

54

قصر بلورین 53

57

قصر حور

1401/03/03

08:00

1401/02/31

09:30

08:00

1401/03/01

10:30

                          09124331606کوشش 

09126396252       بانو فرجی 

09124331606کوشش 

حسنا زنگنه
 نفر مهمان6

بانو ملکی

صفورا

1401/02/27

1401/03/03

                        09123887589دترلند  

09128446914ایده آل

یک نفر مهمان



تاریخ آزمون کتبیتعداد

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

4(1400/12/24)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/16)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/23)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/12/013 (زنانه)آرایشگر دائم صورت

1(1400/12/01)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/14)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/16)آرایشگر ناخن 

بانو ملکی11401/03/0210:30(1400/12/01)آرایشگر ناخن کلبه مینیاتور61

208:00+10(1400/11/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/01)پاکسازی پوست صورت زنانه 

610:30+1(1400/12/04)پاکسازی پوست صورت زنانه 

211:00(1400/12/07)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/11/17408:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/12/02)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/03)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/11/182*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/12/04)* (آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/12/08)* (آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

2(1400/11/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

6(1400/12/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

210:30(1400/12/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/11/16111:00آرایش چشم

3(1400/12/02)کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 

2(1400/12/08)کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 

1(1400/12/02)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/08)آرایشگر ناخن 

1400/11/231آرایشگر موی زنانه

1(1400/11/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

2(1400/12/02)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/12/08)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/23)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/12/02)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/11/18)پیرایشگر موی زنانه 

1400/11/161(دخترانه)چهره پرداز کودك

110:00+1400/11/1711(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1211:00(1400/12/02) (زنانه)آرایشگر دائم صورت

1(1400/12/03) (زنانه)آرایشگر دائم صورت

1+6(1400/12/08) (زنانه)آرایشگر دائم صورت

1400/11/302سشوار کشییدن مو

2(1400/12/18)سشوار کشییدن مو 

1400/11/241*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

2+1400/11/301*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/12/07)* (آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

2(1400/11/30)پاکسازی پوست صورت زنانه 

3(1400/12/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/19)آرایشگر ناخن 

5(1400/11/30)آرایشگر ناخن 

7(1400/12/01)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/07)آرایشگر ناخن 

7(1400/12/18)آرایشگر ناخن 

1(1400/12/18)الك زدن ناخن ها و تزیین آنها 

1(1400/11/25)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/11/30)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/01)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/07)پیرایشگر موی زنانه 

3(1400/11/30)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1400/12/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

209:30+4+1400/11/302(زنانه)آرایشگر دائم صورت

2+2(1400/11/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/12/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/12/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/11/201آرایشگر موی زنانه

2(1400/12/01)آرایشگر موی زنانه 

1400/11/303بافت مو

1(1400/12/09)بافت مو 

2(1400/12/18)بافت مو 

1(1400/12/17)آرایشگر ناخن 

2(1400/12/21)آرایشگر موی زنانه 

1(1400/12/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/17)* (آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

210:00(1400/12/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

                             09127617025سرمه 

09124772640          گیسو نگار 

                     09127959550خوش ذوق 

09125071202          بهجویی 
1401/02/27

                             09128476247توسن

09123235095          نظرخوانی 

1401/03/1
                      09120233078کلبه آرامش

09128446914             ایده آل 

1401/03/01

09:00

10:00

11:30

12:00

1401/02/31

1401/02/31

1401/03/02

09:30

08:00

                             09191771553توران 

09125071202    بهجویی 

                            09128476247توسن

09123012628خ سنجابی  نفر مهمان7

09:30

گاتامد

08:00

09:00

گوهرآرا

گل گیس

11:00

10:15

08:00

11:30

08:00

نفر مهمان5

گاتامد 09:00

کیانی

08:00

09:00

09:30

کژال

کلبه الهه

10:30

60

کیانی 62

66

کلبه آرامش 59

کلبه الهه

گاتامد 63

گوهرآرا

1شعبه -کژال 58

گل ایران

گل گیس 65

نفر مهمان دارد649

08:00

1401/03/03

گل ایران

1401/03/03

1401/03/03



تاریخ آزمون کتبیتعداد

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

گوهر آرا11401/02/27(1400/12/16) (زنانه)آرایشگر دائم صورتگیسونگار67

109:00(1400/11/24)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/11/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

110:00(1400/12/11)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

6(1400/12/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/12/21)پیرایشگرابرو و صورت زنانه 

411:00(1400/12/18)بافت مو 

1(1400/12/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

6(1400/12/21)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

110:00(1400/12/21)آرایشگر موی زنانه  

سرای نیکا11401/02/3109:00(1400/11/17)آرایشگر ناخن مایسا70

1(1400/11/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/18)آرایشگر ناخن 

گل ایران21401/03/0111:00(1400/12/17)آرایش چشم مه چهرگان72

1(1400/11/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/12/02)آرایشگر ناخن 

1400/11/18110:30بافت مو

108:00(1400/12/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

110:30(1400/12/09)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/11/173*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

2(1400/11/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/11/23)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/11/17)آرایشگر ناخن 

1400/11/241آرایشگر موی زنانه

2(1400/11/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/11/191(هر اکستنشن)اضافه کردن مو به سر

1(1400/12/04)سشوار کشیدن مو 

1(1400/12/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

گاتامد11401/03/0309:00(1400/12/09)پیرایشگر موی زنانه واالنگار77

2(1400/08/15)پیرایشگر موی زنانه 

21400/12/11متعادل ساز چهره زنانه 

زهره زنگنه11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

مریم زارعی11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

فاطمه طرفی11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

سعیده علی اکبر شیرازی11401/01/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

نازنین اژدری11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

سمیه اصغری11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

فاطمه یوسفی11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

معصومه صبوری11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

نسیم غالمی11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

آیدا کرمی11401/01/05آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

سعیده علی اکبر شیرازی11401/01/05پیرایشگر موی زنانه

زهره زنگنه11401/01/05پیرایشگر موی زنانه

مریم زارعی11401/01/05پیرایشگر موی زنانه

زهره زنگنه11401/01/05آرایشگر ناخن

آیدا کرمی11401/01/05آرایشگر ناخن

شکوفه نساج11401/01/05آرایشگر ناخن

زهره زنگنه11401/01/051401/02/27آرایشگر موی زنانه

مریم زارعی11401/01/051401/02/28آرایشگر موی زنانه

زهره زنگنه11401/01/05 (زنانه)آرایشگر دائم صورت

زهره زنگنه11401/01/05کاله گیس باف با موی طبیعی

زهره زنگنه11401/01/05پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

مرضیه کرمیان11401/01/051401/02/28پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

زهره زنگنه11401/01/051401/02/27متعادل ساز چهره زنانه

مهمان دارد 1401/03/01

1401/02/27

1401/03/02

بهار زیبایی 1401/03/03

                       09127925920بهارزیبایی

09123012628           سنجابی

76

الندهال 1401/02/28

09:00

09:30

08:00

ماهسان

                         09123235095نظرخانی 

09122472623     لیالقربانی 

08:00

09:00

10:00

سرای نیکا 10:00

گوهرآرا

1401/02/28

گاتامد 10:00

10:00

2 واحد26خ شریعتی باالتر از سید خندان بلوارمجتبایی پ:نشانی آموزشگاه بهارزیبایی

گیلدا

نگین زیبایی

بانونهال

1401/02/27

-   3 طبقه 459خیابان شهید کاله دوز پالك :نشانی آموزشگاه بانوی فردوس

1واحد -ط اول-17شریعتی باالتر از پل صدر خ قلندری خ سهیل پ :نشانی آموزشگاه آگرین

2 واحد2 خ گاندی پالك 19میدان ونک کوی :نشانی آموزشگاه برترینها

5واحد5وشریعتی خ شقاقی جنب نانوایی سنگکی پالك (ارس باران)ضلع شمال غربی پل سیدخندان حدفاصل بین جلفا:نشانی آموزشگاه بانو آشوری

میدان ولیعصر ابتدای خیابان کریم خان زند نرسیده به چهارراه حافظ جنب داروخانه شبانه روزی ساختمان علی پ:نشانی آموزشگاه بانو ملکی

هنرفرح77

2ط-32پ-روبروی بانک گردشگری-علیا-خ هاشمی-چیذر :نشانی آموزشگاه آترین

نظرنیان

09128610150:          تلفن10 واحد4 ط189م ونک خ مالصدرا روبروی بیمارستان بقیه اله پ : نشانی آموزشگاه پلک

68

75

ماهسان 69

معصومه دیریشی71

مهرآگین 73

74

نگین زیبایی

1401/02/28

بروزرسانی 78
1401/02/27

1401/02/27

نشانه

1401/02/31

1401/03/03

گاتامد1401/03/03

2 واحد5نیاوران سه راه یاسر ك معظمی پ:نشانی آموزشگاه سرای نیکا

 روبروی مجتمع تجاری پارسیان180تهرانپارس فلکه دوم خ حجربن عدی پ:نشانی آموزشگاه گوهرآرا

47واحد- 2ط- 1ساختمان شماره - روبروی مترو جهاد- ابتدای فاطمی- خ ولیعصر:نشانی آموزشگاه بانو نهال

304و-3ط-6ساختمان زمرد پ -نبش خ بنی هاشم-ضلع شمالی بزرگراه رسالت:نشانی آموزشگاه گل ایران

103میدان رسالت خ فرجام خ سراج نرسیده به چهارراه دالوران کونبش چه بیات پ:نشانی آموزشگاه نگین زیبایی

5 ط 13 زنگ 429جنب بانک آینده و سپه پ (مقدسی)نیاوران نبش چهار راه مژده :نشانی آموزشگاه گاتامد



تاریخ آزمون کتبیتعداد

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
نام حرفه

محل برگزاری ساعت نوبت اول

برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل مراکز دیگر و یا 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 

1400آزمون آنالين نیمه دوم بهمن و اسفند ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده - تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود- آموزشگاه محل آزمون است

آزمونگر مجدد عملی

ورودی آزمون - هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- تمامی موارد آزمونی بايد بر روی مدل يا در صورت امكان روی مانكن انجام شود- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان مبالغ باال برخورد قانونی میشود

09194222141:  ط دوم شرقی            تلفن64 غربی بین عادل و زرین پ196تهرانپارس : نشانی آموزشگاه گل گیس

09124331606:              تلفن1 ط20جردن بلوار گلشهر ساختمان شقایق پ: نشانی آموزشگاه کژال


