
تعداد
تاریخ آزمون 

کتبی

مبینا ایزدپناه8مرکز شماره 1401/01/29365902411401/06/1308:00مربی مهدکودک

8مرکز شماره 1401/05/01374779811401/06/1308:00مربی مهدکودک

بهاره پاشائی8مرکز شماره 11400/12/031401/06/1308:15مدیر مهد کودک

بهاره پاشائی8مرکز شماره 11400/12/031401/06/1308:15مربی مهد کودک

سمیه رضایت8مرکز شماره 11401/02/101401/06/1308:30مربی مهد کودک

مریم میرلوحی8مرکز شماره 11401/03/251401/06/1308:30مدیر مهد کودک

8مرکز شماره 1400/11/23363332011401/06/1308:30مربی مهدکودک

8مرکز شماره 1401/05/05376862321401/06/1308:45مربی مهدکودکسامان آفرین2

مدیریت و برنامه ریزی امور 

1401/05/10خانواده

3332718-

3409164
8مرکز شماره 1+11401/06/1309:00

مدیریت و برنامه ریزی امور 

خانواده
8مرکز شماره 31400/10/211401/06/1309:15

اعظم کاظم حسینی 

فاطمه زارعی -طرقی
مدیریت و برنامه ریزی امور 

خانواده
زینب علی زاده کردی8مرکز شماره 11400/12/181401/06/1309:15

1401/05/05پداگوژی
3797789-

3790553
8مرکز شماره 1+21401/06/1309:30

حمیده برهمن8مرکز شماره 11401/03/181401/06/1309:45پداگوژی

معصومه دادجو چنارلق8مرکز شماره 11400/12/181401/06/1309:45پداگوژی

اکرم میراحمدی8مرکز شماره 11401/03/111401/06/1309:45پداگوژی

کیمیا دوخت5
- برنامه ریز امور اقتصادی

1401/05/12اجتماعی خانواده
8مرکز شماره 381321231401/06/1310:00

8مرکز شماره 1401/05/12380119321401/06/1310:15پداگوژیگل گیس6

7

مجتمع فنی 

ایرانیان منادی 

توسعه

8مرکز شماره 1401/05/03376343811401/06/1310:30پداگوژی

8مرکز شماره 1401/05/03380028111401/06/1211:15مربی مهدکودک

بنت الهدی امینی اول8مرکز شماره 11401/02/111401/06/1211:15پداگوژی

مانا ایرج رضوی8مرکز شماره 11401/01/051401/06/1212:00پداگوژیبروزرسانی9

مشاور تاسیس آموزشگاه 

1400/12/17
فاطمه سلیقه8مرکز شماره 11401/06/1211:15

حدیثه میرشمسی8مرکز شماره 1400/12/1511401/06/1211:15پداگوژی

فاطمه سلیقه8مرکز شماره 1400/12/1711401/06/1211:30پداگوژی

صبا روح بخش اصفهانی8مرکز شماره 1400/12/0911401/06/1211:30پداگوژی

لیال خیشه8مرکز شماره 1401/03/1611401/06/1211:30پداگوژی

فروز هاشمی زاده8مرکز شماره 1400/12/1711401/06/1211:30پداگوژی

مریم هاشمی8مرکز شماره 1401/03/3011401/06/1211:45پداگوژی

مریم جمالی8مرکز شماره 1401/03/2411401/06/1211:45پداگوژی

محمدخدامی8مرکز شماره 1401/03/3111401/06/1211:45پداگوژی

سمیه کاظمی8مرکز شماره 1401/03/3111401/06/1211:45پداگوژی

فاطمه سامی8مرکز شماره 1401/03/3011401/06/1212:00پداگوژی

مشاور تاسیس آموزشگاه 

1400/09/21
رضا علیاری8مرکز شماره 11401/06/1212:00

فاطمه اسالمی8مرکز شماره 1400/12/1711401/06/1212:00پداگوژی

سمیه حقیقی8مرکز شماره 1401/04/1511401/06/1212:15پداگوژی

مرتضی زارعی یرکی8مرکز شماره 1401/03/2511401/06/1212:15پداگوژی

زهرا زینلی نژاد8مرکز شماره 1400/12/1711401/06/1212:15پداگوژی

p

آزمونگر

تعداد کارآموز

به جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری ازتخریب جنگلها و سرمایه هایی طبیعی، برای آن دسته از حرفه هایی که کارآموز در زمان : نکته قابل توجه 
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1401 (يکم تا بیستم)آزمون آنالين مرداد ماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

خدمات آموزشی : نام رشته 

 برگزاری آزمون عملی

نام حرفه
ساعتنوبت اول

مالحظاتنام آموزشگاه
مجدد عملی

ردیف
محل برگزاری

کد دوره

ادواری 10

1شعبه -نیکوروش 8

علوم هانی 3

تاریخ آزمون 

عملی

-خانم ایرانی

آقای توسلی

خانم 

- صبوحی

آقای توسلی

1

کهکشان 4

برگ


