
تاریخ آزمون کتبیتعداد

1(1400/08/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1+1(1400/08/19)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/10/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/18)آرایشگر ناخن 

الندهال21400/11/3010:00(1400/10/21)آرایش چشم آرنامیس2

1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

2آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

3آرایشگر ناخن

2(1400/08/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

2(1400/09/15)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/12)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/12)متعادل ساز چهره زنانه 

28:00(1400/09/30)پاكسازي پوست 

159:00(1400/09/25)پاكسازي پوست 

2(1400/10/12)پاكسازي پوست 

2(1400/10/14)پاكسازي پوست 

2(1400/10/15)پاكسازي پوست 

1(1400/10/18)پاكسازي پوست 

1(1400/10/27)پاكسازي پوست 

1(1400/10/12)پیرایشگر موي زنانه 

1(1400/10/12)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

3پاكسازي پوست صورت زنانه

1متعادل ساز چهره زنانه

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

1400/12/098:00

4

آفرودیت

9:00

10:00

خانم رضایی 

09123783283    

خانم مهناز مردمي 

09362484733

8:00

9:00

آترین1400/11/30

آگرین

1400/12/01

1400/12/01

1400/12/02

8:00

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
نام حرفه

3

آزمونگر

 برگزاری آزمون عملی

آترین 1

خانم میرجوادی 

09124244016    

خانم مهناز مردمي 

09362484733

 نفر10

ملیکا قریشی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

آگرین

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/09/031آرابشگر موی زنانه

1400/09/031پیرایشگر موی زنانه 

الندهال1400/09/0111400/11/3010:00پیرایشگر موی زنانه 1شعبه -ابوالقاسمی6

1(1400/09/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/25)پیرایشگر موي زنانه 

1(1400/09/28)متعادل ساز چهره زنانه 

8(1400/09/23)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/18)آرایشگر ناخن 

29:00(1400/09/23)آرایش چشم 

2(1400/09/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/26)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/26)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/26)متعادل ساز چهره زنانه 

1(1400/10/12)پیرایشگر موي زنانه 

1(1400/10/11)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/13)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/19)دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

4(1400/10/25)دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

3(1400/08/25)پاکسازی پوست صورت زنانه 

3(1400/09/25)پاكسازي پوست 

1(1400/08/30)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1+2+1(1400/09/21)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

6(1400/09/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2+1(1400/10/22)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1+1(1400/10/22)پاكسازي پوست 

طالیه گرگان 9:30 1400/12/07

خانم توفیق جو 

09121505156   

خانم مهري خان آبادي 

09122052055

1400/12/01

8:00

الناز بانو نفر4

الندهال

خانم نظرخانی 

09123235095    

خانم زهرا نوروزي 

09194830771

1400/11/30

 نفر9

خانم گلپایگانی 

    خانم 09128081194

زهرا نوروزي 

09194830771

1400/12/01

8:00

9:00

 نفر3

طالیه گرگان

خانم رضایی 

09123783283
8:00 1400/11/30

1400/12/079:30

10:00

8:00 10

الناز بانو

آیسل

الندهال

ایده آل

ارنیكا

الهام فالح

5

7

8

9

ایده آل11

الهام فالح



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/09/21)آرایشگر ناخن 

2(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/19)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/09/25)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/10/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/10/22)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/09/22)رنگ كردن موي زنانه 

3(1400/09/25)رنگ كردن موي زنانه 

1(1400/10/22)رنگ كردن موي زنانه 

1400/09/212*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/10/191*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/10/222*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/021بافت مو

1400/09/021آرابشگر موی زنانه

1400/09/212آرابشگر موی زنانه

1400/09/252آرابشگر موی زنانه

1400/10/191آرابشگر موی زنانه

3(1400/09/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

6(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1+1(1400/10/13)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/19)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

19:00+2(1400/10/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/19)آرایشگر دائم 

1400/09/151(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1400/09/201(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

31400/03/31آرایشگر دائم صورت زنانه

11400/05/19آرایشگر دائم صورت زنانه

21400/08/10آرایشگر دائم صورت زنانه

1(1400/09/25)آرایش چشم 

2(1400/09/25)دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

خانم میرجوادی 

09124244016

خانم مهري خان آبادي 

09122052055

خانم رضایی 

09123783283   

خانم زهرا نوروزي 

09194830771

10:00

8:00

1400/12/04

8:00

9:00

10:00

11:00

1400/12/02

1400/12/03

8:00

10:00

11:00

ایده آل ایده آل11

1400/12/01

8:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

5(1400/09/25)پاكسازي پوست 

4(1400/10/22)دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

1(1400/10/22)آرایشگر عروس 

1(1400/10/26)آرایشگر عروس 

1400/09/253پیرایشگر موی زنانه 

1400/10/191پیرایشگر موی زنانه 

4کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر دائم صورت زنانه

3بافت مو

5آرایشگر ناخن

1پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

2آرایشگر موي زنانه

1+1(1400/08/19)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/16)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/08/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/07/181*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/07/191*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/08/19)آرایشگر دائم 

2(1400/09/14)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/25)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/21)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/09/291(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1(1400/08/26)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/07/181*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/07/191*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/08/30)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/08/29)آرایشگر دائم 

1آرایشگر ناخن

2(1400/09/01)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/02)آرایشگر ناخن 

1400/09/301(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

بانو آشوري

10:30

8:00

9:00

خانم خانی 

09194222141    

خانم زهرا نوروزي 

09194830771

1400/12/07

خانم رضایی 

09123783283   

خانم زهرا نوروزي 

09194830771

1400/12/07

1400/12/049:00

10:00

13

ایده آل

ایران آذین

11

12

ایده آل

طالیه گرگان

بانو آشوري



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/10/04)متعادل ساز چهره زنانه 

3(1400/10/01)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

3(1400/10/21)پیرایشگر موهاي زائد با موم 

3(1400/10/06)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/01)آرایش چشم 

3(1400/10/05)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/10/01)پیرایشگر موي زنانه 

1(1400/10/04)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/01)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/05)پیرایشگر موي زنانه 

1(1400/10/04)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1پاكسازي پوست صورت زنانهبانو بیداربخت16

1(1400/09/15)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

11400/05/02پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1(1400/09/20)اضافه كردن مو به سر 

1400/09/171پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/257پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/17)خودآرایي زنانه 

1(1400/09/22)سشوار كشیدن مو 

2(1400/09/30)پاكسازي پوست 

11400/05/05پاكسازي پوست

1(1400/09/25) (دخترانه)پیرایشگر کودک

1(1400/09/25)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1(1400/09/25)پیرایشگر موهاي زائد با موم 

1(1400/09/25)چهره پرداز كودك 

1400/09/251آریشگر موی زنانه

11400/05/04آرایشگر موی زنانه

21400/07/27(1400/09/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

11400/05/03کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

11400/05/04آرایشگر ناخن

11400/05/12کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

بانو آشوري

بانو اختری

بانودادفر

برترینها1400/12/0111:00

1400/12/03

خانم گلپایگانی 

      خانم 09128081194

مهناز مردمي 

09362484733

خانم خوش ذوق 

09127959550   

خانم صدیقه پورمند 

09127334028

 نفر11

10:00

8:00

9:00

9:00

                                    

1400/11/30

8:00

9:00

خانم خانی 

09194222141    

خانم زهرا نوروزي 

09194830771

1400/12/07

بانو باوند

17

13

14

15

بانو آشوري

بانو اختری

بانودادفر



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/07/242*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

11400/05/02*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

108:00کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

510:00آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر ناخن

1پاكسازي پوست صورت زنانه

3متعادل ساز چهره زنانه

3پیرایشگر موي زنانه

طالیه گرگان11400/12/0711:00(1400/10/28)پاكسازي پوست بانو شمس18

2(1400/09/02)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/09/136پیرایشگر موی زنانه 

79:00(1400/10/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/25310:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

2(1400/08/23)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/03)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/24)آرایشگر ناخن 

1400/09/031*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/031آرایش چشم 

1400/09/241آرایش چشم 

1+1400/09/081(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1400/09/142پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/251پاکسازی پوست صورت زنانه

3(1400/10/27)پاكسازي پوست 

2(1400/09/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

4(1400/10/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر دائم صورت زنانه

1بافت مو

برترینها1400/09/2411400/12/0111:30پاکسازی پوست صورت زنانهبانو فردي21

2(1400/09/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/141پیرایشگر موی زنانه 

بانودادفر

1400/12/04

8:00
خانم گلشنیان 

09125467990   

خانم اختري 

09125061056

تامیال1400/12/0311:00

1400/12/03

1400/12/04

11:30

خانم گلپایگانی 

      خانم 09128081194

مهناز مردمي 

09362484733

8:00

9:00

10:00

بانوصولتی

10:00

بانو فرجي

خانم رضایي 

    خانم 09123783283

09122026518رحیمي نژاد 

17

بانومانا

1400/12/04

بانوصولتی

بانو فرجي

22

20

19

11:00

بانودادفر

خانم گلپایگانی 

09128081194   

خانم صدیقه پورمند 

09127334028



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/08/163*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/221*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/241*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/271*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/301*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/08/16)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2(1400/09/23)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2(1400/09/30)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/10/08)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2(1400/08/16)پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/231پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/241پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/302پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/23)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/24)آرایشگر ناخن 

4(1400/09/28)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/30)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/08)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/018)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/22)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1400/09/24)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

4(1400/09/27)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/28)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

3(1400/09/30)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

13(1400/09/20)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/222آرابشگر موی زنانه

1400/09/231آرابشگر موی زنانه

1400/09/271آرابشگر موی زنانه

1400/09/303آرابشگر موی زنانه

1400/09/232پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/242پاکسازی پوست صورت زنانه

بانو موسوي

11:30

1400/12/08

خانم محمدي 

09104821742   

خانم صدیقه پورمند 

09127334028

10:00

8:00

10:00

8:00

11:30

1400/12/07

بانو موسوي23



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/09/281پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/291پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/301پاکسازی پوست صورت زنانه

3(1400/09/25)كاله گیس باف با موي طبیعي 

1400/09/142*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/14)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

الهام فالح11400/12/019:00(1400/09/29)خودآرایي زنانه بانو نگین تاج25

1400/09/011کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/023کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

3(1400/09/06)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/15)آرایشگر ناخن 

710:00(1400/09/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

108:00(1400/09/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

19:30(1400/09/13)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

410:00(1400/09/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/13)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/27)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/171*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/201*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/20)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/10/12)بافت مو 

6پیرایشگر موي زنانه

3آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

الهام فالح41400/12/019:00(1400/09/25)آرایشگر ناخن بانوي پائیزي27

1400/08/182*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/10/19)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/10/19)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

11400/08/05کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

11400/08/09رنگ كردن موي زنانه

11400/08/04پیرایشگر موهاي زائد با موم

بانو نهال 26

بانو موسوي

بانو نامی

11:30

1400/12/08

 نفر 8

خانم محمدي 

09104821742   

خانم صدیقه پورمند 

09127334028

بیكران ابي1400/12/0411:30

خانم فرزعلیان 

09127218404   

خانم فریبا صادقي 

09123038708

1400/12/04

8:00

9:00

1400/12/03

1400/12/04

8:00

11:00

11:00

9:00

23

24

بانوي فردوس

بانو موسوي

بانوي فردوس28

1400/12/03

بانو نهال

خانم خزائی 

09120840362    

خانم رعنا سادات سید 

09121031920رئوفي 

11:30



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/09/101پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/161پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/251پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/251پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/241*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

3(1400/09/25)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/10)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/23)آرایشگر ناخن 

2(1400/09/24)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/17)آرایشگر عروس 

1(1400/09/14)آرایشگر موي زنانه 

1400/09/131پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/171پیرایشگر موی زنانه 

3کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

5آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1پاكسازي پوست صورت زنانه

1آرایشگر موي زنانه

2آرایشگر ناخن

210:00كاله گیس باف با موي طبیعي

1(1400/08/24)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/09/06)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/08/23) (دخترانه)پیرایشگر کودک

1(1400/09/06) (دخترانه)پیرایشگر کودک

1(1400/09/10) (دخترانه)پیرایشگر کودک

1(1400/08/16)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/08/30)پیرایشگر موی زنانه 

بهجویي

برترینها

1400/12/07

خانم گلشنیان 

09125467990    

خانم ماندگار 

09126088781

9:00

خانم خوش ذوق 

09127959550      

خانم آرزو طالبي 

09374200768

1400/12/01 نفر8

10:00

9:00

8:00

8:00

الهام فالح10:00 1400/12/01 بهار زیبایي

بیتا 32

30

برترینها29

بیتا

31

خانم وثوقي 

09191771553    

خانم صادقي 

09123038708

بهجویي 1400/12/01

9:00

8:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/09/093پیرایشگر موی زنانه 

1400/10/281پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/08/18)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

2(1400/08/26)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1(1400/09/08)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1(1400/08/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/251کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

2(1400/08/23)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/28)آرایشگر ناخن 

3+7(1400/08/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

4(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/10/28)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/28)رنگ كردن موي زنانه 

1(1400/09/13)دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

1400/09/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

3(1400/08/23)آرایشگر دائم 

بانو اختري11400/11/309:30(1400/08/23)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه بیداربخت33

1(1400/09/24)آرایشگر ناخن 

3+2(1400/09/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/24)بافت مو 

1+1400/09/247کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/271کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

10:00

11:00

1400/12/07

 نفر3

خانم وین 

09122170378    

خانم حسین زاده 

09121974720 10:00

خانم گلشنیان 

09125467990    

خانم ماندگار 

09126088781

9:00

10:30

11:30

1400/12/08

8:00

9:00

8:00

1400/12/04 بیكران آبي

بیتا 32

بیكران آبي34

بیتا



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/08/291*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/153کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/151آرایش چشم 

88:00(1400/08/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/10/22)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/032پاکسازی پوست صورت زنانه

9(1400/10/272)پاكسازي پوست 

2(1400/10/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/09/233*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/253پیرایشگر موی زنانه 

2(1400/09/03)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/092کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/08/18)آرایشگر موی زنانه 

1(1400/10/29)آرایشگر موی زنانه 

1(1400/08/18)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/19)آرایشگر ناخن 

1400/08/221*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

4(1400/08/18)پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/091پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/08/18)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/08/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

4(1400/08/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/09)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

پیوند 37
11:00

8:00

1400/12/04

پیوند

خانم خاني 

09194222141    

خانم درویش نژاد 

09128012147

1400/12/03

9:30

10:00

1400/12/04

خانم كوشش 

09124331606   

خانم پاسباني 

09121487246

9:00

10:30

11:00 1400/112/07

8:00

پاك نژاد

پلک

35

36

طالیه گرگان

پلک



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/08/18)آرایشگر دائم 

1(1400/08/22)آرایشگر دائم 

1(1400/08/25)آرایشگر دائم 

1(1400/09/09)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/10/29)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1بافت مو

3آرایشگر ناخن

2پیرایشگر موي زنانه

1(1400/10/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/22)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/19)رنگ كردن موي زنانه 

1+1(1400/08/30)آرایشگر ناخن 

1400/09/141*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/141پیرایشگر موی زنانه 

2(1400/08/30)آرایشگر دائم 

1(1400/09/14)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/10/07)بافت مو 

1(1400/10/14)بافت مو 

2(1400/10/13)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو 

2(1400/10/07)پاكسازي پوست 

1(1400/10/07)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/08/27)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/14)آرایشگر ناخن 

پیوند 37

10:00

1400/12/04

پیوند

خانم خاني 

09194222141    

خانم درویش نژاد 

09128012147

9:00

خانم فرزعلیان 

09127218404   

خانم رحیمي فرد 

09124957927      

خانم طالبی 

09374200768

9:00

10:00

بانوي فردوس 10:00 1400/1204

1400/12/03

8:00

بانو اختري 1400/11/3010:00 تجریشي

تامیال

40

39

تاراز 38

تامیال



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/09/301کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/08/26)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/14)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

11400/08/09آرایشگر ناخن

1(1400/08/17)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

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

1(1400/09/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

11400/08/10آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1400/09/061پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/142پیرایشگر موی زنانه 

1400/10/181پیرایشگر موی زنانه 

1400/10/201پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/251آرایش چشم 

1(1400/09/25)اضافه كردن مو به سر 

1(1400/10/07)متعادل ساز چهره زنانه 

2(1400/08/26)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/08/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/101کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/251کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/10/07)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/08/26)آرایشگر دائم 

2(1400/09/06)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1400/12/08

توران

خانم كوشش 

09124331606   

خانم رحیمي فرد 

09124957927

1400/12/07

8:00

9:00

10:30

11:30

بانو اختري 1400/11/3010:00

توران 41

تجریشي 40

8:00

9:30



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/09/10)آرایشگر دائم صورت زنانه 

3(1400/09/13)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/09/23)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1+4(1400/09/30)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/09/25)آرایشگر دائم صورت زنانه 

2(1400/10/07)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/10/19)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/10/22)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1400/10/221آرایشگر موی زنانه 

1400/10/271آرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/23)پیرایشگر موهاي زائد با موم 

3آرایشگر ناخن

1پاكسازي پوست صورت زنانه

دانژه21400/12/0310:00(1400/09/15)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر تیام42

2(1400/09/03)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/03)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/09/062کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/08/26)سشوار كشیدن مو 

3(1400/08/25)رنگ كردن موي زنانه 

1(1400/09/28)رنگ كردن موي زنانه 

4(1400/08/23)دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

4(1400/09/29)دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

1(1400/08/23)خودآرایي زنانه 

3(1400/09/29)خودآرایي زنانه 

1400/08/292*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/161*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/241*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/12/08

11:30

توران

خانم كوشش 

09124331606   

خانم رحیمي فرد 

09124957927

8:00

خانم گلپایگاني 

09128081194   

خانم مهري رضایي 

09121881913     

خانم  قهرمانی 

09121491670

9:30

10:30

11:00

طالیه گرگان1400/12/07 10:00

توران 41

44

چیترا

خوش ذوق

43

1400/12/07

9:30

10:30

خوش ذوق



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/09/14)كاله گیس باف با موي طبیعي زنانه 

1(1400/09/16)كاله گیس باف با موي طبیعي زنانه 

1(1400/09/13)بافت مو 

1(1400/09/06)آرایشگر موي زنانه 

1(1400/09/24)آرایشگر موي زنانه 

1(1400/08/23)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/08/23)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2(1400/09/28)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

5(1400/08/26)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1(1400/09/09)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

5(1400/09/24)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1(1400/08/30)چهره پرداز كودك 

4(1400/08/25) (دخترانه)پیرایشگر کودک

1(1400/09/10) (دخترانه)پیرایشگر کودک

4(1400/09/17) (دخترانه)پیرایشگر کودک

5(1400/08/26)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/08/30)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/081کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/164کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/241کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/271کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/09/16)كاله گیس باف با موي طبیعي زنانه 

1(1400/08/25)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/26)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/06)آرایشگر ناخن 

3(1400/09/16)آرایشگر ناخن 

5(1400/08/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

5(1400/09/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

11:30

1400/12/09

8:00

1400/12/08

9:30
خانم گلپایگاني 

09128081194   

خانم مهري رضایي 

09121881913     

خانم  قهرمانی 

09121491670

11:00

44

9:30

10:00

8:00

خوش ذوق

1400/12/07

11:30

10:30

خوش ذوق



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/09/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/23)آرایشگر دائم 

1(1400/09/06)آرایشگر دائم صورت زنانه 

2(1400/09/27)آرایشگر عروس 

1400/09/243آرایش چشم 

1400/09/164پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/10/28)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

6(1400/10/28)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/08/263*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/10)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/07)آرایش چشم 

1(1+1400/10/26)آرایش چشم 

1(1400/10/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

3(1400/10/26)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2+7(1400/10/27)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/28)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

(1400/10/27)پاكسازي پوست 
6+5+6+

1+1
11:00

58:00(1400/10/28)آرایشگر دائم صورت زنانه 

(1400/10/28)آرایشگر ناخن 
8+1+8+

1
9:00

810:30(1400/10/29)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

111:30(1400/10/27)خودآرایي زنانه 

1(1400/08/27)پیرایشگر موهاي زائد با موم 

1400/12/09

خانم گلپایگاني 

09128081194   

خانم مهري رضایي 

09121881913     

خانم  قهرمانی 

09121491670

8:00

دترلند 46

44

45

10:00

1400/12/09

خوش ذوق

دانژه

خوش ذوق

دانژه

11:00

11:30

9:30

خانم موسوي 

09128489300      

خانم شعاع 

09121984327    

خانم کاوه 

09193108640

1400/12/04 نفر12

خانم اشرفي 

09192407768    

خانم رحیمي 

09123152674

خانم كوشش 

09124331606    

خانم رحماني 

09100690537

1400/12/07

1400/12/08

دترلند8:00

8:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/10/27)پیرایشگر موهاي زائد با موم 

3پیرایشگر موي زنانه

2پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2پیرایشگر موهاي زائد با موم

3بافت مو

3متعادل ساز چهره زنانه

259:30پاكسازي پوست صورت زنانه

1خودآرایي زنانه

1(دخترانه)چهره پرداز كودك 

26آرایشگر دائم صورت زنانه

2آرایشگر موي زنانه

12آرایشگر ناخن

1طراحي با حنا بر روي بدن

18آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

5سشوار كشیدن مو

2(هر اكستنشن)اضافه كردن مو به سر 

11آرایش چشم

4کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

بانوي فردوس11400/12/0410:00(1400/10/11)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه درسپید47

بانوي فردوس1400/09/0321400/12/0410:00کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانهدرنیكا48

سیب سبز1400/09/2521400/12/079:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهراتینا49

1(1400/09/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/14)آرایشگر ناخن 

1400/09/281پاکسازی پوست صورت زنانه

6(1400/08/22)آرایشگر دائم 

1400/12/09

خانم فرزعلیان 

  خانم 09127218404

رحمانی 

09100690537

 نفر7

دترلند

راد نوش

46

51

رادا

1400/12/09

50

9:00

10:30

11:30

دانژه1400/12/0410:00

1400/12/11

8:00

9:00

10:30

خانم كوشش 

09124331606    

خانم رحماني 

09100690537

دترلند8:00

راد نوش 8:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

3آرایشگر دائم صورت زنانه

1400/09/021پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/06)آرایشگر ناخن 

1400/09/131پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/141پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/15)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1400/10/281پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/10/29)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/291کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/09/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/301*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/04)آرایشگر عروس 

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

دانژه11400/12/0411:00کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانهرونیا56

1کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر دائم صورت زنانه

1پاكسازي پوست صورت زنانه

2آرایشگر موي زنانه

دانژه1400/09/2521400/12/0411:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهرهاد58

خانم نظرخانی 

09123235095     

خانم شعاع 

09121984327

ره آفرین  نفر1400/12/0856

8:00

9:00

1400/12/09

خانم فرزعلیان 

  خانم 09127218404

رحمانی 

09100690537

خانم نظرخانی 

09123235095   

خانم کاوه 

09193108640

رضایي1400/12/098:00

 نفر7

 نفر11

1400/12/04

روم

روز قشنگ

راد نوش 51

بانوي فردوس

راویه

رضایي

1400/12/04

10:00

ره آفرین

55

53

57

54

سیب سبز52 9:00

دانژه10:00

1400/12/07

راد نوش 8:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

2(1400/09/06)بافت مو 

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

رادنوش1400/10/21831400/12/099:30پیرایشگر موی زنانه زینت60

1009:00(1400/10/13)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/12)پیرایشگر موي زنانه 

1(1400/10/14)رنگ كردن موي زنانه 

1(1400/10/12)متعادل ساز چهره زنانه 

2(1400/09/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

3(1400/09/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

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

1(1400/09/10)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/17)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

7(1400/09/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

5(1400/09/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/27)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/10/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/031پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/221پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/23)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/09/25)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/09/034کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/171کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/281کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/09/251کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1400/12/08

1400/12/08
10:00

رهبان

سایه ها

ساقدوش معجزه هنر61

ره آفرین10:00 59

سایه ها62

1400/12/07

9:00

1400/12/08

خانم پاك نژاد 

09124545523   

خانم رضایي 

09121881913

8:00

9:30

10:30

11:00

8:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/10/21)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/29)آرایشگر موي زنانه 

1400/09/061*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/10/211*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/035پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/215پاکسازی پوست صورت زنانه

4(1400/10/21)پاكسازي پوست 

1(1400/09/02)آرایشگر ناخن 

2(1400/09/21)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/22)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/21)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/03)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/09/08)آرایشگر دائم صورت زنانه 

10(1400/09/21)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/09/22)آرایشگر دائم صورت زنانه 

6(1400/09/25)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/10/21)آرایشگر دائم صورت زنانه 

31400/07/18آرایشگر دائم صورت زنانه

21400/07/19آرایشگر دائم صورت زنانه

21400/07/24آرایشگر دائم صورت زنانه

1400/09/221آرایش چشم 

1پاكسازي پوست صورت زنانه

1(1400/09/14)آرایشگر ناخن 

1400/09/141*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

سیب سبز 9:00 1400/12/07 سحر گل

سایه ها

63

62

10:30

9:30

سایه ها

9:00

1400/12/08

1400/12/09

خانم پاك نژاد 

09124545523   

خانم رضایي 

09121881913 10:00

11:00

8:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1 دكلراسیون یا بیرنگ كردن موي زنانه(1400/10/28)

1(1400/10/21)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/27)رنگ كردن موي زنانه 

پگاه پایا1400/10/2211400/12/0910:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهسراي طاهري65

29:00(1400/10/26)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/26)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/26)بافت مو 

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/08/257)آرایشگر ناخن 

12(1400/08/27)پاكسازي پوست زنانه 

1(1400/09/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/10/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/25)آرایشگر ناخن 

2(1400/09/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/14)بافت مو 

1400/09/142کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/08/18)آرایش چشم 

1(1400/08/22)آرایش چشم 

1400/09/251آرایش چشم 

11:00

 نفر3

خانم موسوی 

09128489300    

خانم ماندگار 

09126088781

ره آفرین 1400/12/08

سراي نیكا 1400/12/148:00

10:00

ملیکا قریشی1400/12/099:00

10:00

 نفر10سیب سبز

سراي نیكا

1400/12/09 سراي فهیمه

8:00 1400/12/07

سرو ناز

گلگون 66

67

سراي آرشیدا 

69

سرمه 68

70

64

سیب سبز

صفورا1400/12/0810:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/08/18)آرایشگر ناخن 

2(1400/08/19)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/06)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

2(1400/10/05)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/06)سشوار كشیدن مو 

2(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/11/10)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/11/10)پیرایشگر موي زنانه 

2(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/27)آرایشگر ناخن 

5آرایشگر ناخن

نظرخانی31400/12/1410:30کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه2شایسته نو 73

1400/09/271*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/10/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/09/254پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/10/223پاکسازی پوست صورت زنانه

1(1400/09/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/22)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1400/10/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/10/22)آرایشگر دائم صورت زنانه 

6(1400/10/25)آرایشگر دائم صورت زنانه 

5(1400/10/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/10/181*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

3(1400/10/20)آرایشگر ناخن 

1400/12/09

خانم پاسبانی 

09121487246     

خانم صادقی 

091230387088

1400/12/07

سیب سبز

سیمانگار

72

شركت مهدكارفرینان پگاه

شراره آرمند

 نفر10

خانم خزائی 

09120840362    

خانم اختري 

09125061056

9:00

8:00

9:00

10:00

شاهده

8:00 1400/12/07

8:00

9:00

شهرزاد 76

75

71

74

سیب سبز70

فرانك نعمتي

شركت 

مهدكارفرینان پگاه

شهرزاد

شاهده

8:00

الناز بانو

9:00

1400/12/01

1400/12/16

خانم موسوي 

09128489300      

خانم صادقي 

09123038708

 نفر4

1400/12/0710:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/09/304پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/301*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/02)بافت مو 

1(1400/09/02)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1(1400/09/14)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/09/271*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1پاكسازي پوست صورت زنانه

1پیرایشگر موي زنانه

4(1400/08/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/07)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1400/08/19)پیرایشگر موی زنانه 

2(1400/08/19)پیرایشگر موی زنانه 

3(1400/09/25)پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/25)آرایشگر عروس 

1(1400/08/26)آرایشگر ناخن 

3(1400/08/19)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/251کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/08/18)آرایشگر دائم 

2(1400/09/28)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1400/09/242*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

2(1400/10/05)متعادل ساز چهره زنانه 

3(1400/08/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/09/243پاکسازی پوست صورت زنانه

 نفر10

1400/12/0810:00

1400/12/07

معجزه هنر

80

شهره بخت

81

82

2طالیه گرگان 2طالیه گرگان 79

صفورا

فرداد

فرانك نعمتي

فرحناك

 نفر3

خانم محمدي 

09104821742    

خانم مهناز مردمي 

09362484733

1400/12/07

1400/12/08

1400/12/08

8:00

78

77

صفورا 9:30

فرانك نعمتي

صفورا

8:00

9:00

خانم فرزعلیان 

09127218404    

خانم كاوه 

09193108640

خانم گلپایگاني 

09128081194    

خانم درویش نژاد 

09128012147

8:00

9:30

10:30

 نفر11



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1400/09/01پاکسازی پوست صورت زنانه

13+2+1

1+4+6+

1+1

1400/12/15
الی08   

13

1400/09/021پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/031پاکسازی پوست صورت زنانه

9+1+1400/09/2210پاکسازی پوست صورت زنانه

18:00+14(1400/10/12)پاكسازي پوست 

19:30+1+9+1(1400/10/13)پاكسازي پوست 

11400/05/19پاكسازي پوست

11400/06/20پاكسازي پوست

11400/06/21پاكسازي پوست

4+1400/10/226پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/10/261پاکسازی پوست صورت زنانه

آترین11400/11/3010:00(1400/08/17)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه فریناز85

4(1400/09/28)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/09/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/18)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/08/18)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/18)آرایشگر موی زنانه 

2(1400/08/17)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/18)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/08/171*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

4(1400/08/27)آرایشگر ناخن قصر كژال88

آترین41400/11/3010:00(1400/09/25)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه قصر گل گیس89

آترین11400/08/031400/11/3011:00آرایشگر دائم صورت زنانهقصر نیلي90

سرای نیکا1400/09/1411400/12/1410:00پیرایشگر موی زنانه قصر وانیا91

خانم درویش نژاد 

09128012147   

خانم رحمانی 

09100690537

1400/12/16
الی08   

13

11:00

1400/12/17

1400/12/08

11:00

8:00 1400/12/09

رضایی1400/12/09 9:00

فرزانه غني

قصر بارانا

87

فرزانه غني

فرزان دخت

قصر زرین

84

86

فرزان دخت 83

خانم گلشنیان 

09125467990    

خانم کاوه 

09193107640

ره آفرین

10:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/10/22)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/20)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

هنر فرح1400/09/2011400/120910:30کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانهكازیوه93

48:00(1400/08/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

138:30(1400/08/27)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/09/021پاکسازی پوست صورت زنانه

2+1400/09/171پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/202پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/211پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/232پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/243پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/281پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/253پاکسازی پوست صورت زنانه

2(1400/10/12)پاكسازي پوست 

1(1400/08/27)دكلراسیون یا بیرنگ كردن موي زنانه 

1(1400/08/27)رنگ كردن موي زنانه 

4(1400/08/18)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

3(1400/08/27)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/17)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/23)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/19)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/17)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/23)آرایشگر ناخن 

1(1400/08/23)آرایش چشم 

1(1400/10/11)آرایش چشم 

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

1(1400/08/23)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1211:00(1400/08/27)آرایشگر دائم صورت زنانه 

94

10:00

11:30

9:00

کژال

قصر یاس 92

8:00

سیب سبز 10:00 1400/12/07

9:30

10:00

10:30

کژال

1400/12/15

1400/12/14

خانم خزائي 

09120840362    

خانم رحماني 

09100690537



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/09/03)آرایشگر دائم صورت زنانه 

5(1400/09/23)آرایشگر دائم صورت زنانه 

2(1400/09/25)آرایشگر دائم صورت زنانه 

2(1400/08/27)كاربر مواد شیمیایي در آرایش زنانه 

1400/09/252کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/10/14)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/08/23)آرایشگر دائم 

3(1400/10/19)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1400/09/251پاکسازی پوست صورت زنانه

2(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

108:00(1400/08/16)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/08/18)پاکسازی پوست صورت زنانه 

5(1400/08/22)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1400/09/171310:30پاکسازی پوست صورت زنانه

111:30+1+1(1400/10/18)پاكسازي پوست 

128:00(1400/10/19)پاكسازي پوست 

19:30(1400/08/16)ویتامینه كردن مو 

هنر فرح1400/09/0311400/12/0910:30کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانهگالره بانو97

1400/09/2568:00کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

39:00(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

129:30(1400/09/25)آرایشگر دائم صورت زنانه 

11400/11/1710:30آرایشگر دائم صورت زنانه

1400/09/251پاکسازی پوست صورت زنانه

1400/09/252*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/25)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/09/251پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/251بافت مو

1(1400/10/22)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

خانم نعمتی 

09122055066      

خانم شعاع 

09121984327

خانم وثوقی 

09191771550   

خانم رحیمی فرد 

09124957927

1400/12/15

رضایی

رضایی1400/12/09

9:30
1400/12/14

1400/12/09

11:00

98

94

گل ایران

کیانی

12:00

9:30

10:00

1400/12/16

1400/12/09

کژال

96

گل تابان 99

كلبه آرامش 95

گل ایران

کژال

کیانی

1400/12/15

8:00

9:00

خانم خزائي 

09120840362    

خانم رحماني 

09100690537



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

2(1400/10/21)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/02)آرایشگر ناخن 

2(1400/09/03)آرایشگر ناخن 

1400/09/032*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/031کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

1(1400/08/19)بافت مو 

1(1400/10/29)بافت مو 

1400/08/193*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/032*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/201*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/10/291*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/08/19)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/09/20)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1(1400/10/29)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1010:00(1400/08/19)آرایشگر دائم 

1(1400/08/23)آرایشگر دائم 

5(1400/09/27)آرایشگر دائم صورت زنانه 

1(1400/10/29)آرایشگر دائم صورت زنانه 

88:00(1400/09/03)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/15)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/27)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

4+3(1400/10/29)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

5(1400/09/03)آرایشگر ناخن 

3(1400/09/20)آرایشگر ناخن 

2(1400/09/27)آرایشگر ناخن 

2(1400/10/29)آرایشگر ناخن 

1(1400/10/28)آرایشگر موي زنانه 

1(1400/10/29)پاكسازي پوست 

4(1400/09/03)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

18:00+5(1400/10/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/22)سشوار كشیدن مو 

 نفر8

خانم خوش ذوق 

  خانم 09127959550

09124875297زمانی 

8:00 1400/12/09

رضایی1400/12/09

8:00

گل گیس101

10:00

11:00

9:30

11:00

گل تابان 99

گلگونگلگون100

خانم توفیق جو 

    خانم 0912150156

پیرایش 

09199251700

1400/12/09

1400/12/11

9:00

گل گیس

1400/12/08

9:00

10:00



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/10/29)سشوار كشیدن مو 

1400/09/026پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/061پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/271پیرایشگر موی زنانه 

1+1400/10/291پیرایشگر موی زنانه 

3کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

1سشوار كشیدن مو

3آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر ناخن

4پیرایشگر موي زنانه

1400/09/012*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/031*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/011*آرایشگر موی زنانه 

1400/09/015(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1400/09/241(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1(1400/09/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/03)آرایشگر ناخن 

1(1400/09/24)آرایشگر ناخن 

1آرایشگر ناخن

1(1400/09/16)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/161پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/16)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1400/08/26)بافت مو 

2(1400/09/17)بافت مو 

1(1400/09/22)بافت مو 

1400/09/171پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/09/17)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/22)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/221پیرایشگر موی زنانه 

1(1400/08/26)پاکسازی پوست صورت زنانه 

1(1400/08/26)آرایشگر ناخن 
10:00

خانم گرشاسبی 

09122937202     

خانم اختری 

09125061056

معجزه هنر 1400/12/0810:00

8:00

101

گیسونگار 102

گل گیس

گیلدا

9:00

10:00

9:00

8:00

1400/12/09 لیلیوم سرخ 104

103

لیلیوم سرخ

خانم توفیق جو 

    خانم 0912150156

پیرایش 

09199251700

1400/12/11

9:00

10:00

11:00

گل گیس

 نفر3گیسونگار1400/12/07
خانم گرشاسبی 

   خانم 09122937202

09121974720حسین زاده 



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/09/17)آرایشگر ناخن 

68:00(1400/08/17)بافت مو 

2(1400/08/16)پیرایشگر موي زنانه از روي عكس و تصویر 

1400/09/25159:00پاکسازی پوست صورت زنانه

88:00(1400/09/25)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

49:30آرایشگر موي زنانه

8آرایشگر ناخن

7کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

1400/09/211*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/201پاکسازی پوست صورت زنانه

1+1(1400/09/20)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/21)آرایشگر ناخن 

39:00(1400/09/20)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/141رنگ کردن موی زنانه

1400/09/251رنگ کردن موی زنانه

1(1400/09/14)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

11400/05/24آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر دائم صورت زنانه

1آرایشگر ناخن

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/08/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/12)بافت مو 

1400/09/021پیرایشگر موی زنانه 

1پیرایشگر موي زنانه

1(1400/09/25)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

رادنوش11400/12/0911:00(1400/08/29)پاکسازی پوست صورت زنانه مهر آریا111

10:00

 نفر16

خانم  کیانی 

09121798916

خانم میرجوادی 

09124244016    

خانم حسین زاده 

09121974720

خانم گرشاسبی 

09122937202     

خانم اختری 

09125061056

خانم بهجویی 

09125071202    

خانم طالبی 

09374200768

1400/12/14

نگین زیبایی1400/120910:00

8:00
1400/12/08

ملکه آریایی 1400/12/09

10:00 رادنوش1400/12/09

105

ملکه آریایی

ماهسان

معجزه هنر

مه چهرگان

107

مه جلوه

ملیکا قریشی1400/12/099:00

1400/12/09

معجزه هنر

1400/12/15

11:00

ماهسان

109

108

لیلیوم سرخ 104

106

110

ملیكا قریشي

لیلیوم سرخ



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/08/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1400/09/251*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/25)آرایشگر ناخن 

4+14(1400/08/15)آرایش چشم 

1(1400/08/16)آرایش چشم 

110:00(1400/08/26)آرایش چشم 

مهوین41400/12/0910:00پاكسازي پوست صورت زنانهنار و ني114

رضایی1400/09/2511400/12/0911:00پیرایشگر موی زنانه نشانه115

2(1400/09/02)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1پیرایشگر موي زنانه

2آرایشگر ناخن

38:00کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه

39:30آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2آرایشگر ناخن

1(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1(1400/09/17)بافت مو 

1(1400/09/17)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/141*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

2پاكسازي پوست صورت زنانه

1(1400/09/14)كاله گیس باف با موي طبیعي زنانه 

1(1400/09/17)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/10/12)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1400/09/17)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

1400/12/09

10:30

نقش مینا1400/12/14

خانم وثوقی 

09191771553     

خانم رحیمی نژاد 

09122026518

نفر 7

8:00
1400/12/09

سرای نیکا 1400/12/14 10:30

1400/12/09

رضایی1400/12/0911:00

1400/12/0911:00

نقش مینا

مهوین

ملیکا قریشی

نگین زیبایی10:30 نگین

8:00

مهرآگین

نقش آرا 116

مهوین 113

112

118

نگین زیبایي 120

117

نگین آفرینش 119

نگین زیبایي

خانم اشرفی 

09192407768    

خانم رئوفی 

09121031920

خانم حسین زاده 

09121974720    

خانم نادری 

09124843067



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

29:00+1(1400/10/12)پاكسازي پوست 

نگین زیبایی11400/12/099:00(1400/09/30)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه نگین علم121

گیسونگار11400/12/0710:00(1400/09/25)آرایشگر ناخن نیلچي122

1(1400/09/27)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/09/29)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(زنانه )دكلراسیون یا بیرنگ كردن مو 

1(1400/10/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

نگین زیبایی11400/12/0910:00(1400/09/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه ویرا124

510:30آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1آرایشگر ناخن

1(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

سرای نیکا21400/12/1410:30آرایشگر ناخنهاله زیبایی126

گلگون11400/12/0910:00(1400/10/21)پیرایشگر موي زنانه هدیه 127

1400/09/29210:00*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/09/29)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1400/09/291*آرایشگر موی زنانه 

1400/09/031پیرایشگر موی زنانه 

1400/09/036*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1400/09/061*(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(1400/10/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

8(1400/10/11)متعادل ساز چهره زنانه 

2(1400/10/11)رنگ كردن موي زنانه 

1(1400/10/27)کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1400/10/28)بافت مو 

11:30
نقش مینا

1400/12/09

واالنگار1400/12/16 8:00

10:00

 نفر1400/12/094

خانم بهجویی 

09125071202   

خانم شعاع 

09121984327

 نفر10

1400/12/14

ره آفرین1400/12/08
11:00

8:00

9:00

هانا

گیسونگار1400/12/07 10:00

هستي اصغري

هنر فرح

واالنگار 123

125

هورسا 130

نگین زیبایي 120

129

128

نگین زیبایي

هنر فرح

خانم رحیمی 

   خانم09123152674

خانم اشرفی 

09192407768    

خانم رئوفی 

09121031920



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

1(1400/09/24)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1400/09/30)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

سرای نیکا1400/09/2511400/12/1410:00پیرایشگر موی زنانه یكتاسرا132

09122170378:                      تلفن110شرقی خ رحیمی طاهری پ182تهرانپارس بین فلکه دوم وسوم خ : نشاني آموزشگاه سایه ها

09123235095-09388978951:                               تلفن2 واحد5نیاوران سه راه یاسر ک معظمی پ: نشاني آموزشگاه سراي نیكا

09125837977: واحد شرقي                                   تلفن- 3ط- 32پ- اندیشه- خیابان بهشتي : نشاني آموزشگاه سیب سبز

88886377:                                                تلفن23واحد - 2ط - ساختمان پزشکان شهروز- 62پ- نبش خیابان پدیدار- خیابان نلسون ماندال: نشانی آموزشگاه رادنوش

22717989: ط اول                                           تلفن- 110پ - ساختمان لیستر- ابتدای خیابان ولیعصر- میدان تجریش: نشانی آموزشگاه رضایی

09123803556:                               تلفن6پ- کوچه پشت کوهی- نرسیده به م بنی هاشم- بزرگراه شهید سلیمانی: نشانی آموزشگاه ره آفرین

: نشانی آموزشگاه پگاه پایا

10:30 رادنوش1400/12/09

09123350773-22550348:                   تلفن1ط- 1واحد- 3پ- نبش رحماني- چهاراره قنات- خ دولت- پاسداران: نشاني آموزشگاه الهام فالح

09124244016- 88976978:             تلفن1ط - 49پ- ك خجسته- خ علیرضا دائمي - جنب سازمان آب- خ فاطمي: نشاني آموزشگاه ایران آذین

09129406151:                           تلفن267پ - ساختمان یاس- نبش كوچه یاس- روبروي سازمان آب- خ پورابتهاج- نیاوران: نشاني آموزشگاه دانژه

09124867342-77717065:              تلفن7واحد- 3ط- 140پ- ساختمان پویا-  غربي162نبش خ - بین رسالت و فرجام- اتوبان باقري: نشاني آموزشگاه آترین

09380919704-77710386:                            تلفن6واحد- ط سوم- 119پ-  شرقي184- تهرانپارس: نشاني آموزشگاه الناز بانو

09365402310-26120163:                     تلفن2پ -بن بست اول - ابتداي فیروز- موحد دانش- اقدسیه: نشاني آموزشگاه الندهال

09102122902- 88785859:                         تلفن2واحد- 2پ- خ گاندي- 19كوي- م ونك: نشاني آموزشگاه برترینها

09128610150:                   تلفن10 واحد4 ط189م ونك خ مالصدرا روبروي بیمارستان بقیه اله پ : نشاني آموزشگاه پلك

09191035847- 86023390:                                     تلفن159پ - جنب بوتیك ایده آل- نرسیده به شقایق- خ صفایي- گلبرگ غربي: نشاني آموزشگاه بیكران آبي

- 5061056: ط همكف                 تلفن- 1پ- بن بست جزي- خ مسجد- منظریه- نیاوران: نشاني آموزشگاه بانو اختري

یاس بلورین

09129406151:                            تلفن302 واحد2 ط 8خ شهید باهنر م نیاوران  نبش پیتزا چمن پ: نشاني آموزشگاه تیام

131



تاریخ آزمون کتبیتعداد

مالحظات

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 . 1: نکته قابل توجه 

.مربوطه از مرکز اقدام نماید 

1400آزمون آنالين هماهنگ و نیمه دوم آبانماه، آذرماه و ديماه      (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

زمانبندی آزمون عملی آموزشگاه های فاقد تاريخ ، متعاقبا اعالم خواهد شد

نوبت اول
مجدد عملی نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی
آزمونگرنام حرفه

 برگزاری آزمون عملی

محل برگزاری تعداد مهمانانساعت

.اجرای آزمون های عملی بایستی الزاما توسط هر دو آزمونگر تعیین شده صورت گرفته و مرکز از پذیرش لیست های آزمونی که توسط یک آزمونگر برگزار شده باشد ، خودداری می نماید 

09120840362: ط زیر همكف                                         تلفن- 622پ - روبروي ك قشقایي- خیابان نامجو: نشاني آموزشگاه صفورا

09113765627- 88066808: نبش فتحی شقاقی                    تلفن- ابتدای یوسف آباد- ولیعصر: نشانی آموزشگاه طالیه گرگان

09122055066:                         تلفن7واحد- 2ط- 985پ- ساختمان كسري- روبروي پارك شریعتي- باالتر از خواجه عبداله - خیابان شریعتي: نشاني آموزشگاه فرانك نعمتي

09124331606:                             تلفن1 ط20جردن بلوار گلشهر ساختمان شقایق پ: نشاني آموزشگاه كژال

77966579: ط دوم                                           تلفن- 357پ- 133- شبستری-  شرقی212- خ واثقی- تهرانپارس: نشانی آموزشگاه معجزه هنر

09125940787:  شرقی                                          تلفن3ط- ساختمان صدرا- ساختمان شرقی- بعد از کوچه فروردین- راه اختیاریه جنوبی4بعد از - دولت: نشانی آموزشگاه گلگون

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

09122780174:                             تلفن63پ - بعد از پلیس دیپلمات - آفتابگردان- گلپاد- الهیه:      نشاني آموزشگاه شاهده

- 26408451:                                  تلفن10واحد- 3ط- 57پ- بعد از کوچه بامداد- خ ظفر- خ شریعتی: نشاني آموزشگاه هنر فرح

-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

.دريافت هزينه ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و در صورت شكايت ، با دريافت کنندگان مبالغ برخورد قانونی میشود

09121491274- 77298396:                           تلفن103پ- ک بیات- سراج جنوبی- خ فرجام- رسالت: نشانی آموزشگاه نگین زیبایی

66569081:                          تلفن8واحد  - 7پ- خ امیرلو- م توحید:  نشانی آموزشگاه ملیکا قریشی

09124772640- 88452607: ط اول                           تلفن- 15پ- كوچه لشكري- سهروردي جنوبي: نشاني آموزشگاه گیسونگار


