
تاریخ آزمون کتبیتعداد

بانو اختری1401/04/0421401/5/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1401/04/04)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

بانو اختری1401/04/0521401/5/22آرایشگر ناخنآیدا بانو2

امروز1401/04/0521401/5/22پاکسازی پوست صورت زنانه اطمینان3

مرسده تشکری1401/04/0611401/5/22آرایشگر ناخنالنازبانو4

بانو اختری1401/04/0611401/5/22پیرایشگر موی زنانه

1401/04/071کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

(09124244016خ میرجوادی )09123978495خ خداییمهمان دارد1401/04/15121401/5/227پاکسازی پوست صورت زنانه امروز6

توران1401/04/2021401/5/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهالهه دولتی7

1401/04/051(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

09128166036خ قراگوزلو1401/04/012آرایشگرموی زنانه

مهمان دارد1401/04/0411401/5/22آرایشگر ناخن

09125457620خ تدینی 1401/04/071کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1(1401/04/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1401/04/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/04/113(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/04/114آرایشگر ناخن

1401/04/1111401/05/23پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/112کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/112پیرایشگر موی زنانه

1+1(1401/04/11)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09107626742وحیده حسینی8+11(1401/04/15)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09122762234خ طوسی1401/04/1541401/05/22پیرایشگر موی زنانه

امروز51401/05/22+1401/04/151پاکسازی پوست صورت زنانه بانو شمس11

1401/04/061(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/04/0611401/05/23(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/04/061پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/061کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

2(1401/04/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/04/081آرایشگر ناخن

09125971730خ سپهر 1401/04/072کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/071(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09124250385خ رسول آقچه کندی 1401/04/0721401/05/22پیرایشگر موی زنانه

1401/04/011پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/04/072پاکسازی پوست صورت زنانه 

6(1401/04/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1+1401/04/081پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/143پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/1431401/05/23آرایشگر ناخن

1401/04/081آرایشگر ناخن

1+1401/04/012آرایشگر ناخن

توران1401/04/1411401/05/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهتندیس زیبایی15

09125071202خ بهجویی 1401/04/081پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/0841401/05/22آرایشگر ناخن

1401/04/084(زنانه)آرایشگر دائم صورت

(09120860559خ اکبری )09128570016خ ذبیحی مهمان دارد1401/04/1251401/05/23پاکسازی پوست صورت زنانه توسن17

10(1401/04/01)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/04/082(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/04/041سشوارکشیدن مو 

1401/04/044کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09128570016خ ذبیحی 1401/04/054(دخترانه)پیرایشگر کودک

09120860559خ اکبری 1401/04/1121401/05/22آرایشگر عروس

1401/04/011آرایشگر ناخن

1401/04/122چهره پرداز کودک

140104/073(زنانه)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو

1401/04/081پیرایشگر موهای زائد با موم

1401/04/064پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1401/04/151کاله گیس باف  با موی طبیعی زنانه

09122762234خ طوسی 2+1401/04/143(زنانه)آرایشگر دائم صورت

11401/05/23+6(1401/04/14)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 
09120233078خ فتحی 6+6+1401/04/141پاکسازی پوست صورت زنانه 

توران1401/04/1221401/05/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهدشت بهشت20

1401/04/011سشوارکشیدن مو 

09126196173خ حسن پور 1401/04/0714پیرایشگر موی زنانه 

09126978355خ مومن 1401/04/143پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/04/01121401/05/22پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1401/04/063آرایشگر ناخن

1401/04/061پیرایشگر موهای زائد با موم

توران1401/04/0611401/05/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/062پیرایشگر موی زنانه 

1401/04/1212(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1401/04/111(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1401/04/141آرایشگر ناخن

09123408729خ محمد باقری 1401/04/143پاکسازی پوست صورت زنانه 

09126306550خ فوالدیان 11401/05/22(1401/04/12)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1401/04/15)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/04/121(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/04/141(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/04/122کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/051آرایشگر ناخن

رایحه1401/04/0511401/05/22پیرایشگر موی زنانه 

رایحه1401/04/0111401/05/22(شنیون)آرایش موسرای فهیمه25

بانو اختری 8

بانو فرجی 9

آزمونگر مجدد عملی

امیری نگار 5

محل برگزاری

آترین 1

.برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید : نکته قابل توجه 

1401 (يکم تا بیستم)آزمون آنالين تیر ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

استفاده از مدل مصنوعی ممنوع میباشد و میبايست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً حضور پزشک مربوطه در آموزشگاه و ثبت مهر پزشک بر روی لیستهای آزمونی   (زنانه) در زمان برگزاری آزمون  عملی حرفه آرايش دائم صورت 

الزامی است

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون 

عملی

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان برخورد - هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

بهران12

ساعت نوبت اول

نام حرفه

بانو نهال 10

بیتا 13

توران 16

خوش ذوق 18

دترلند 19

رضایی

.میباشد، به آموزشگاه میزبان تحویل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری

پلک

21

سایه ها

سرای طاهری 24

22

14

23

                                                           خ 09128166036خ قراگوزلو 

09125457620تدینی

                                                      09107626742خ وحیده حسینی 

09124975390خ داوری

                                                           خ 09125971730خ سپهر 

09126940229ضیا سعیدی 

ساقدوش



تاریخ آزمون کتبیتعداد

آزمونگر مجدد عملی
محل برگزاری

.برای آن دسته از حرفه هایی که  برگزاری آزمون عملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئولین آموزشگاه بایستی قبل از تاریخ آزمون عملی نسبت به دریافت لیست آزمونی حرفه مربوطه از مرکز اقدام نماید : نکته قابل توجه 

1401 (يکم تا بیستم)آزمون آنالين تیر ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

مراقبت زيبايی : نام رشته 

نام آموزشگاهردیف

استفاده از مدل مصنوعی ممنوع میباشد و میبايست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً حضور پزشک مربوطه در آموزشگاه و ثبت مهر پزشک بر روی لیستهای آزمونی   (زنانه) در زمان برگزاری آزمون  عملی حرفه آرايش دائم صورت 

الزامی است

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون 

عملی

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دريافت کنندگان برخورد - هزينه اياب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ويدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان ساعت نوبت اول

نام حرفه

.میباشد، به آموزشگاه میزبان تحویل داده میشود لذا مراجعه موسس آموزشگاه مهمان به مرکز الزامی نمیباشد (مهمان )شایان ذکر است لیستهای آزمونی کارآموزان آموزشگاههایی که آزمون عملی آنها در آموزشگاه دیگری

رایحه1401/04/1111401/05/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهشایسته نو26

27

شرکت مهد 

کارآفرینان پگاه 

پایا

امروز1401/04/0811401/05/22پاکسازی پوست صورت زنانه 

09123408729خ محمد باقری 1401/04/154(زنانه)آرایشگر دائم صورت

09126306550خ فوالدیان 1401/04/1531401/05/23پیرایشگر موی زنانه 

توسن1401/04/1521401/05/23پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/04/152پاکسازی پوست صورت زنانه 

توسن1401/04/1411401/05/23(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهفرحناک30

1پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

توسن11401/05/23(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

توسن21401/05/23(1401/04/04)آرایشگر و پیرایشگر زنانه قصر پرستوها32

(09127617025خ عسگری )09128459551خ واحدی 1401/04/1181401/05/23آرایشگر ناخنقصر گل گیس33

گل ایران1401/04/1141401/05/23(زنانه)آرایشگر دائم صورتقصر نیلی34

1401/04/081کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/152کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/041کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/081آرایشگر ناخن

1401/04/1111401/05/22آرایشگر ناخن

1401/04/041پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/0810پاکسازی پوست صورت زنانه 

09121491670خ قهرمانی 1401/04/142(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/04/081(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/04/141(زنانه)آرایشگر دائم صورت

1(1401/04/04)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1(1401/04/07)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09121491670خ قهرمانی 1401/04/042پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

09121487246خ پاسبانی  1401/04/0611401/05/23پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/054پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/011(زنانه)دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو

(09124244016خ میرجوادی )09120233078خ فتحی 61401/05/19+1401/04/147پاکسازی پوست صورت زنانه کیانی37

09122170378خ وین1401/04/149(زنانه)آرایشگر دائم صورت
09122856368خ لطفی مهمان دارد1401/04/1541401/05/23پاکسازی پوست صورت زنانه 

09122454917خ دهقان 11401/05/22+1401/04/058کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

09122856368خ لطفی 1401/04/041آرایشگر ناخن

(09125467990خ گلشنیان )09126978355خ مومن 1401/04/1211401/05/23طراحی با حنا بر روی بدن ماهسان40

(09127617025خ عسگری )09122059638خ رویایی مهمان دارد1401/04/0171401/05/22الک زدن ناخن ها و تزیین آنهامرسده تشکری41

توسن1401/04/071(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

11401/05/23(1401/04/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

توران1401/04/1411401/05/22(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانهنگارین چهره 43

توران1401/04/0711401/05/22آرایشگر ناخننگین آفرینش44

1401/04/111بافت مو

امروز1401/04/1141401/05/22پاکسازی پوست صورت زنانه 

توران1401/04/0711401/05/22آرایشگر موی زنانهویرا46

توران21401/05/22(1401/04/06)آرایشگر و پیرایشگر زنانه هانا47

صفورا29

22443017تلفن-مینی سیتی شهرک شهید محالتی خیابان نخل نبش کوچه بهاران پالک یازده طبقه اول واحد سه:توسن

22532017تلفن-304و-3ط-ساختمان زمرد-نبش خ بنی هاشم-ضلع شمالی بزرگراه رسالت:گل ایران

5061056:تلفن- ط همکف1نیاوران شهیدباهنر منظریه خ مسجد بن بست جزی پ:بانو اختری

77342414تلفن-2 واحد 44 شرقی خ معینی نژاد نبش کوچه پنجم پ 182تهرانپارس بلوار پروین خ :توران

88986010:تلفن -75پ  –نبش لعل غربی –خ رهی معیری  –روبروی سازمان آب  –خ دکتر فاطمی :رایحه

09122450082:تلفن-201 واحد2 برج اداری تجاری نگین آبی ط 5ضلع شمالی م هفت تیر نبش بزرگراه مدرس پ:مرسده تشکری

36

9128703670تلفن-3 ط 16 گاندی پ16ولیعصر پایین تراز م ونک خ :امروز

38

گل گیس

گل ایران

نگین زیبایی 45

شهرزاد 28

کزال

09121487246خ پاسبانی  

قصربارانا

88634136:تلفن- واحد یک58گیشا خیابان فروزانفر پالک -جالل آل احمد:باروس

31

ملکه آریایی

شعبه یک-کژال 35

42

39


