
تاریخ آزمون کتبیتعداد

باروس1401/04/2111401/05/23آرایشگر ناخنبارانا1

09123235095خ نطر خانی 2(1401/04/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09127218404خ فرزعلیان مهمان دارد21401/05/23(1401/04/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

2(1401/04/21)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

3(1401/04/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

باروس1401/04/2921401/05/23کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/04/291بافت مو 

طبق درخواست کتبی ایشان آزمون ب تاریخهای بعدی 1401/04/291(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

موکول شد1(1401/04/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09128166036خ قراگوزلو 1401/04/261)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

09125457620خ تدینی 41401/05/23(1401/04/26)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/04/261(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

توسن1401/04/2911401/05/23آرایشگر ناخنبانو گالره6

(09124975390خ داوری )09107626742وحیده حسینی1401/04/2211401/05/23آرایشگر ناخنبهران7

(09126940229خ ضیا سعیدی )09125971730خ سپهر 1401/04/211پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/2111401/05/23پیرایشگر موی زنانه

1401/04/292کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

(09120860559خ اکبری )09128570016خ ذبیحی 1401/04/2911401/05/23آرایشگر ناخن

1401/04/291پیر ایشگر موی زنانه

(09120860559خ اکبری)09128570016خ ذبیحی 1401/04/2121401/05/22پیر ایشگر موی زنانهخوش ذوق10

1401/04/261کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

خ گلشنیان1401/04/261)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

 09104821742خ محمدی21401/05/22(1401/04/26)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1+1401/04/262پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/261آرایشگر ناخن

1401/04/291بافت مو 

1401/04/212پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

1401/04/221آرایشگر ناخن

1401/04/292آرایشگر ناخن

توران1401/04/2211401/05/22پاکسازی پوست صورت زنانه روم13

1401/04/2921401/05/22آرایشگر ناخنره آفرین

توران1401/04/293(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09123408729خ محمد باقری 1(1401/04/22)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09126306550خ فوالدیان 1401/04/2111401/05/22پاکسازی پوست صورت زنانه 

توسن1401/04/2111401/05/23پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویرصفورا16

1401/04/211کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

توسن1401/04/2121401/05/23(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه

1401/04/211آرایشگر موی زنانه

.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

12

مراقبت زیبایی : نام رشته 

سایه ها 15

فرحناک 17

14

                                                           09126196173خ حسن پور 

09126978355     خ مومن 

بانوآشوری 4

بانو فرجی 5

پلک 8

توسن 9

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 : نکته قابل توجه 

.نماید 

1401 (بیست و یکم تا سی و یکم)آزمون آنالین تیر ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دریافت - هزینه ایاب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

کنندگان برخورد قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
آزمونگر

1401/05/22

باروس 2

رضایی

بیکران آبی 3

رایحه 11

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

روی لیستهای آزمو نی الزامی است

محل برگزاری ساعت نوبت اول
مجدد عملینام 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

مراقبت زیبایی : نام رشته 

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 : نکته قابل توجه 

.نماید 

1401 (بیست و یکم تا سی و یکم)آزمون آنالین تیر ماه     (دو منظوره زعفرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های عملی  

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

ورودی آزمون وجاهت قانونی نداشته و با دریافت - هزینه ایاب و ذهاب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوکال غیر مجاز بوده و وجاهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند

کنندگان برخورد قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان
آزمونگر

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

روی لیستهای آزمو نی الزامی است

محل برگزاری ساعت نوبت اول
مجدد عملینام حرفه

(09122238646خ مالجعفری )09120233078خ فتحی 111401/05/22+1401/04/259پاکسازی پوست صورت زنانه فرزان دخت18

توران1401/04/2131401/05/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه کازیوه19

1401/04/2911401/05/22پاکسازی پوست صورت زنانه 

خ پاسبانیو1401/04/291(ترمیم ، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی

خ قهرمانی81401/05/23+1401/04/2912(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/04/2611401/05/22کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

خ پاسبانیو1401/04/261پاکسازی پوست صورت زنانه 

خ قهرمانی1401/04/28111401/05/23پاکسازی پوست صورت زنانه 

5+1401/04/295(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09124244016خ میرجوادی )09120233078خ فتحی 1401/04/2921401/05/19پاکسازی پوست صورت زنانه کیانی22

1401/04/211)پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 

61401/05/23(1401/04/29)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/04/221آرایشگر ناخن

توران1401/04/2121401/05/22پاکسازی پوست صورت زنانه لبخند24

1401/04/211چهره پرداز کودک

(09125467990خ گلشنیان )09126978355خ مومن 1401/04/28201401/05/23پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/287بافت مو

1401/04/2812آرایشگر ناخن

131401/05/22+14+1401/04/253آرایش چشم

1401/04/228آرایش چشم

(09127617025خ عسگری )09122059638خ رویایی مهمان دارد1401/04/2851401/05/22آرایشگر ناخنمرسده تشکری27

مرسده تشکری1401/04/2211401/05/22آرایشگر ناخنمعصومه دیریشی28

توران1401/04/2211401/05/22پیرایبشگر ابرو و صورت زنانهمه جلوه29

توسن1401/04/2131401/05/23پاکسازی پوست صورت زنانه 

1401/04/212کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

                                                                   09122170378خ وین

09122856368خ لطفی  

مبینی 26

هرمس30

(09127218404خ فرزعلیان )09123235095خ نظرخوانی 

1شعبه -کژال 21

ماهسان 25

گل ایران 23

کژال 20


