
11401/06/191401/9/128:30+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/211401/9/128:30+1کیک ساز و ترساز 

21401/06/161401/9/128:30+1+1+2+1+1+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/201401/9/1210:00+1+1+1کیک ساز و ترساز 

21401/06/291401/9/1210:00+1+1+1+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/301401/9/1210:00+1+1+1+2+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/221401/9/1211:00+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/271401/9/1211:00+1+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/281401/9/1211:00+2+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/231401/9/1211:00+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/151401/9/1211:00+1کیک ساز و ترساز 

11401/06/291401/9/1211:00+1+21شیرینی پز درجه 

31401/06/301401/9/1211:00+21شیرینی پز درجه 

11401/06/161401/9/138:30+21شیرینی پز درجه 

211401/06/141401/9/138:30شیرینی پز درجه 

211401/06/191401/9/138:30شیرینی پز درجه 

21401/06/201401/9/138:30+21شیرینی پز درجه 

11401/06/151401/9/138:30+21شیرینی پز درجه 

11401/06/131401/9/138:30(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/151401/9/138:30+1+2(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/121401/9/1310:00+1(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/191401/9/1310:00+3(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/221401/9/1310:00+1(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/201401/9/1310:00(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/141401/9/1310:00(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/161401/9/1310:00(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/291401/9/1310:00(کار و دانش )آشپز سنتی 

11401/06/281401/9/1311:00+1کباب زنی و تخته کاری

11401/06/121401/9/1311:00کباب زنی و تخته کاری

11401/06/301401/9/1311:00+1+1کباب زنی و تخته کاری

11401/06/141401/9/1311:00کباب زنی و تخته کاری

11401/06/161401/9/1311:00+2+1کباب زنی و تخته کاری

11401/06/191401/9/1311:00کباب زنی و تخته کاری

21401/06/131401/9/1311:00+1کباب زنی و تخته کاری

11401/06/151401/9/1311:00+5+1کباب زنی و تخته کاری

11401/06/291401/9/1311:00کباب زنی و تخته کاری

11401/06/221401/9/1311:00کباب زنی و تخته کاری

1401/03/091401/9/2210:00 1مجدد متصدی کافی شاپ 

11401/05/021401/9/2210:00 +1مجدد متصدی کافی شاپ 

1401/03/111401/9/2210:00مجدد 1+1+1متصدی کافی شاپ 

41401/7/191401/9/2210:00+1متصدی کافی شاپ

11401/7/161401/9/2210:00متصدی کافی شاپ

11401/7/301401/9/2210:00متصدی کافی شاپ

11401/7/231401/9/2210:00متصدی کافی شاپ

131401/7/191401/9/2210:00آشپز درجه 
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11401/7/191401/9/2210:00+1آشپز ملل

11401/06/161401/9/2210:00متصدی کافی شاپ 

31401/06/151401/9/199:00کیک ساز و ترساز 

11401/7/111401/9/199:00نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

11401/7/111401/9/199:00نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

11401/5/291401/9/199:00مجددنانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

11401/4/211401/9/199:00مجدد کیک ساز و ترساز 

211401/7/201401/9/199:00شیرینی پز درجه 

131401/7/181401/9/199:00شیرینی پز درجه 

211401/06/291401/9/199:00آشپزی درجه 

51401/06/141401/9/199:00شیرینی پز شیرینی های خشک

131401/06/121401/9/199:00نظارت بر بهداشت و ایمنی در واحد غذا و نوشیدنی

41401/7/191401/9/199:00آشپز

11401/06/131401/9/199:00آشپزی غذاهای فوری

مرکز اقدسیه11401/06/191401/9/199:00نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم ساناز سانیا شعبه دو5

11401/06/291401/9/1411:00متصدی کافی شاپ

11401/7/271401/9/1411:00متصدی کافی شاپ

11401/2/61401/9/1411:00مجدد آشپز ملل

11401/06/211401/9/1411:00متصدی کافی شاپ در هتل

مرکز اقدسیه41401/06/161401/9/1410:00+7متصدی کافی شاپلمیز7

11401/3/111401/9/149:00مجدد آشپز

11401/3/111401/9/149:00مجدد 2شیرینی پز درجه 

11401/4/141401/9/149:00مجدد دسرساز بین المللی

11401/3/281401/9/149:00مجدد 2شیرینی پز درجه 

31401/3/281401/9/149:00مجدد کباب زنی و تخته کاری

11401/3/281401/9/149:00مجدد کیک ساز و ترساز 

11400/11/201401/9/149:00مجدد آشپز

11400/11/201401/9/149:00مجدد کیک ساز و ترساز 

11400/12/41401/9/149:00مجدد نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

121401/06/231401/9/149:00شیرینی پز درجه 

1400/12/71401/9/1412:00مجدد 1شیرینی پز شیرینی های خشک

1400/12/031401/9/1412:00مجدد 23شیرینی پز درجه 

221401/7/91401/9/1412:00شیرینی پزدرجه

251401/7/121401/9/1412:00شیرینی پزدرجه

21401/7/111401/9/1412:00شیرینی پز شیرینی های خشک

221401/7/91401/9/1412:00شیرینی پزدرجه

251401/7/121401/9/1412:00شیرینی پزدرجه

21401/7/111401/9/1412:00شیرینی پز شیرینی های خشک

211401/7/161401/9/1412:00شیرینی پز درجه 

1401/05/091401/9/1412:00مجدد 21شیرینی پز درجه 

زهرا میریمرکز اقدسیه1401/1/51401/9/149:00تمدیدی 21شیرینی پز درجه بروز رسانی10

مرکز اقدسیه21401/7/111401/9/1410:00برنامه ریز امور تغذیه خانوادهنیکو روش11

31401/7/121401/9/1410:00تهیه فینگرفودها

41401/7/121401/9/1410:00تزئینات روی کیک

11401/7/121401/9/1410:00دسر ساز

11401/7/161401/9/1410:00قصاب

211401/7/181401/9/149:00شیرینی پز درجه 

11401/7/181401/9/149:00دسرساز  

21401/7/161401/9/149:00تهیه فینگرفودها

31401/7/181401/9/149:00نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

11401/7/161401/9/149:00آشپز غذاهای رژیمی

11401/7/161401/9/149:00کیک ساز و ترساز 

قشقایی 2

ساناز سانیا

ساناز سانیا شعبه یک

آینده درخشان 6

صالحه دردائی

8

ژینو12

3

4

9

مرکز اقدسیهبانو دانش

مرکز اقدسیه

مرکز اقدسیه

مرکز اقدسیه

مرکز اقدسیه

مرکز اقدسیه

مرکز اقدسیه



11401/7/121401/9/149:00دسر ساز

11401/3/301401/9/1610:00مجدد کیک ساز و ترساز 

11401/3/311401/9/1610:00مجدد آشپز

31401/3/311401/9/1610:00مجدد آشپز ملل

11401/5/251401/9/1610:00مجدد 2آشپز درجه 

11401/5/251401/9/1610:00مجدد 1آشپز درجه 

21401/3/311401/9/1610:00مجدد 2آشپز درجه 

11401/3/311401/9/1610:00مجدد آشپز ملل

11401/3/301401/9/1610:00مجدد نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

21401/3/301401/9/1610:00مجدد آشپز

11401/5/251401/9/1610:00مجدد ساالد ساز و اردور ساز

31401/5/241401/9/1610:00مجددآشپز

11400/10/221401/9/169:00نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

31400/10/251401/9/169:00نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم 

51401/7/101401/9/169:00آشپز ملل

11401/7/111401/9/169:00آشپز ملل

11401/6/71401/9/169:00+1مجدد آشپز ملل

11401/5/121401/9/169:00مجدد 1آشپز درجه 

11401/4/221401/9/169:00+1مجدد آشپز ملل

121401/7/101401/9/169:00آشپز درجه 

مرکز اقدسیه61401/7/301401/9/1411:00+9+1+10نانوایی نان های حجیم و نیمه حجیم نان سحر16

مرکز اقدسیه31401/7/191401/9/1611:00آشپز مللآشپزان و سرآشپزان17

مرکز اقدسیه31401/7/201401/9/1612:00برنامه ریز امور تغذیه خانوادهکیمیا دوخت18

31401/7/181401/9/1910:00تهیه فینگرفودها

141401/7/201401/9/1910:00آشپز درجه 

251401/7/181401/9/1910:00آشپزی درجه 

21401/7/191401/9/1910:00متصدی کافی شاپ

مرکز اقدسیه11401/7/201401/9/1910:00برنامه ریز امور تغذیه خانوادهشمیم دانش20

1401/02/311401/9/1610:00مجدد 11شیرینی پز درجه 

1401/02/281401/9/1610:00مجدد 1کیک ساز و ترساز 

1400/12/021401/9/1610:00مجدد 11شیرینی پز درجه 

مرکز اقدسیه

 آموزش یا و بودن قدیمی عناوین با آزمون موارد تغییر درخواست و میباشد رشته همان آموزشی استاندارد مفاد مطابق آزمونی موارد

نمیباشد امکانپذیر کارآموزان به ندادن

موارد آزمونی آماده و .2.                      باشد می الزامی دار عکس شناسایی کارت داشتن همراه.1

                                    . تهیه شده از بیرون به هیچ عنوان پذیرفته نیست و مردود می باشد

.حضور کارآموزان راس ساعت اعالم شده الزامی می باشد. 3                                   
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