
تاریخ آزمون کتبیتعداد

بانو موسوی1401/06/0911401/07/11(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه آتور1

گ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مزه بانو موسوی1401/06/0521401/07/11رن

گ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردن مزه 1401/06/061رن

بانو موسوی1401/06/0111401/07/11(ترمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینیارنیکا3

کژال1401/06/0611401/07/11آرایشگر و پیرایشگر زنانه

سازی پوست صورت زنانه  1401/06/061پاک

نباروس5 سین زاده1401/06/0151401/07/10آرایشگر ناخ (09126041849خ مقصودی )09121974720خ ح

ی6 توران1401/06/0911401/07/10کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه بنفشه سار

1401/06/071(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

توران1401/06/0911401/07/10(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/071آرایشگر موی زنانه

09126088781خ ماندگار 1+1401/06/061آرایشگر و پیرایشگر زنانه

09123245128خ غزالی 1401/06/0611401/07/10(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/055پیرایشگر موی زنانه

1401/06/061پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

09123245128خ غزالی 1401/06/051پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

09123038708خ صادقی 1401/06/0211401/07/11پیرایشگر موی زنانه

1401/06/024کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

سازی پوست صورت زنانه بانو شمس10 بانو موسوی1401/06/0911401/07/11پاک

1401/06/051(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09123038708خ صادقی 2(1401/06/05)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09374200768خ طالبی 11401/07/10+1401/06/051(ترمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی

1401/06/051پیرایشگر موهای زائد

توران31401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانهبانوی فردوس12

نبانو ملکی13 1401/06/0551401/07/11آرایشگر ناخ
خ پورمند )09374200768خ طالبی 

09127334028)

21401/07/11(1401/06/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/06/092کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

ن 09127334028خ پورمند 1401/06/0161401/07/10آرایشگر ناخ

09124285136خ تقی زاده 1401/06/092(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

ن 1401/06/021آرایشگر ناخ

2(1401/06/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

ستنشن مژه 09124285136خ تقی زاده 1401/06/021اک

09125467990خ گلشنیان 1401/06/0211401/07/11بافت مو

سازی پوست صورت زنانه  1401/06/072پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/06/061پاک

1401/06/052پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر

61401/07/10(1401/06/08)آرایشگر و پیرایشگر زنانه توران17

6+1401/06/0617(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

ن 1401/06/0821آرایشگر ناخ

ن 1401/06/0110آرایشگر ناخ

ن 1401/06/068آرایشگر ناخ

1401/06/074آرایشگر موی زنانه

1401/06/069آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/0713آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/0812آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/091آرایشگر و پیرایشگر زنانه

ستنشن مژه 1401/06/083اک

ستنشن مژه 17+1401/06/0713اک

ستنشن)اضافه کردن مو به سر 1401/06/072(هر اک

1401/06/083بافت مو

1401/06/081خودآرایی زنانه

شیدن مو 1401/06/013سشوار ک

1401/06/071طراحی با حنا بر روی بدن

شاری 1401/06/08101401/07/10(ترمیم، احیا و کراتینه)صاف کردن مو با مواد پروتئینی 09362424350خ اف

09124128057خ برین و1401/06/062(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/07131401/07/11(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

و1401/06/081(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

سازی پوست صورت زنانه  151401/07/12+1401/06/0718پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/06/069پاک

سازی پوست صورت زنانه  1401/06/0118پاک

1401/06/085پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/06/082پیرایشگر موهای زائد با موم

1401/06/0815پیرایشگر موی زنانه

1401/06/062پیرایشگر موی زنانه

1401/06/082چهره پرداز کودک

1401/06/0614کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

ن 1آرایشگر ناخ

ن 1آرایشگر ناخ

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/05/08آرایشگر و پیرایشگر زنانه
3+6+5+3+3+6+8+

14

ن 1401/05/241آرایشگر ناخ

1401/05/261آرایشگر و پیرایشگر زنانه

ستنشن مژه 1401/05/242اک

1401/05/241آرابشگر موی زنانه

1401/05/241(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

سازی پوست صورت زنانه  09125467990خ گلشنیان 1401/05/243پاک

ن 09126643818خ گل پور 11401/07/10آرایشگر ناخ

1آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/091آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/091(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/091پیرایشگر موی زنانه

نزرنوش19 مرسده تشکری1401/06/0941401/07/10(مانیکور و پدیکور)فرم دهی به ناخ

توران1401/06/0111401/07/10کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه زهرا رحیمی20

گ کردن و حالت دادن و ویتامینه کردم مژهسارینا الرتی21 بانو موسوی11401/07/11+1+1401/06/053رن

9

ره آفرین

ایده آل 4

بانو فرجی 11

پلک 16

ش دائم صورت  رفه آرای ملی ح زامی است  (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  ع ه در آموزشگاه  ال ضور پزشک مربوط ی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً ح استفاده از مدل مصنوع

ی محل برگزار ساعت نوبت اول

نام حرفه
مجدد عملی

ل 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 .میباشد به آموزشگاه میزبان تحوی

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

ه  ه از مرکز اقدام نماید : نکته قابل توج رفه مربوط یست آزمونی ح افت ل ملی نسبت به دری خ آزمون ع ین آموزشگاه بایستی قبل از تاری ملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئول ه  برگزاری آزمون ع ی ک رفه های .برای آن دسته از ح

ملی   فرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های ع ور ماه     (دو منظوره زع 1401 (یکم تا دهم )آزمون آنالین شهری

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

اهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند یر مجاز بوده و وج ال غ اب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوک اب و ذه نه ای ورد - هزی نندگان برخ افت ک اهت قانونی نداشته و با دری ورودی آزمون وج

قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

8

بانو باوند

18

بانو موسوی 14

آرنامیس 2

ی بانو آشور 7

بانو اختری

بانو نهال 15

دترلند



ش دائم صورت  رفه آرای ملی ح زامی است  (زنانه)                 در زمان برگزاری آزمون  ع ه در آموزشگاه  ال ضور پزشک مربوط ی ممنوع میباشد و میبایست آزمون بر روی مدل زنده انجام گردد، ضمناً ح استفاده از مدل مصنوع

ی محل برگزار ساعت نوبت اول

نام حرفه
مجدد عملی

ل 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 .میباشد به آموزشگاه میزبان تحوی

ی : نام رشته  بای بت زی مراق

ه  ه از مرکز اقدام نماید : نکته قابل توج رفه مربوط یست آزمونی ح افت ل ملی نسبت به دری خ آزمون ع ین آموزشگاه بایستی قبل از تاری ملی آنها در محل آموزشگاه می باشد ، مسئول ه  برگزاری آزمون ع ی ک رفه های .برای آن دسته از ح

ملی   فرانیه ) شمیرانات 8مرکز شماره                زمانبندی آزمون های ع ور ماه     (دو منظوره زع 1401 (یکم تا دهم )آزمون آنالین شهری

نام آموزشگاهردیف

تعداد کارآموز

تاریخ آزمون عملی

اهت قانونی ندارد : موسسین و آزمونگران محترم در نظر داشته باشند یر مجاز بوده و وج ال غ اب آزمونگر بر عهده آموزشگاه محل آزمون است- ویدئوک اب و ذه نه ای ورد - هزی نندگان برخ افت ک اهت قانونی نداشته و با دری ورودی آزمون وج

قانونی میشود

 برگزاری آزمون عملی

تعداد مهمانان

آزمونگر

ن 1401/06/052آرایشگر ناخ

09126643818خ گل پور 1401/06/052آرایشگر عروس

09124476274خ جعفریانی 1401/06/0711401/07/11(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/051پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/06/071(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/071آرایشگر موی زنانه

09124476274خ جعفریانی 1401/06/0711401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانه

09123436899سید رعوفی 1401/06/021آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/051(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

سازی پوست صورت زنانه  1401/06/054پاک

1401/06/072کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

نستاره نارین25 مرسده تشکری1401/06/0611401/07/10آرایشگر ناخ

1401/06/051پیرایشگر موی زنانه

توران1401/06/0111401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/022آرایشگر و پیرایشگر زنانه

ن 1آرایشگر ناخ

توران21401/07/10پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

ن 1401/06/021آرایشگر ناخ

توران1401/06/0211401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/021کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1401/06/021آرایشگر و پیرایشگر زنانه

بانو موسوی1401/06/0631401/07/11آرایشگر و پیرایشگر زنانه

سازی پوست صورت زنانهشراره آرمند30 بانو موسوی1401/06/0711401/07/11پاک

ن 1401/06/051آرایشگر ناخ

1401/06/051آرایشگر موی زنانه

09123436899خ سید رعوفی 1401/06/0721401/07/11آرایشگر و پیرایشگر زنانه

09124385342خ اسداللهی 1401/06/081پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/06/063پیرایشگر موی زنانه

1401/06/054کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

توران1401/06/0531401/07/10کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه فریبا اشرفی32

1401/06/082(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/0115(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/094(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09191771553خ توران 1401/06/0511401/07/11(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

09122762234خ طوسی 1401/06/061(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/051آرایشگر و پیرایشگر زنانه

1401/06/051(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

1401/06/091پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/06/021کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

1+1401/06/061(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/0251401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانهگل گیس35
خ )09123235095خ نطر خوانی 

شایخی  (09122142496م

1401/06/081(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

1401/06/071آرایشگر و پیرایشگر زنانه

سازی پوست صورت زنانه  توران1401/06/0711401/07/10پاک

1401/06/091پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

1401/06/021آرایشگر و پیرایشگر زنانه

بانو موسوی1401/06/0711401/07/11بافت مو

1401/06/071کاربر مواد شیمیایی در ارایش زنانه 

ن 09124385342خ اسداللهی 1آرایشگر ناخ

ن 09121721973خ زارع مهمان دارد31401/07/107آرایشگر ناخ

ن ها و تزئین آنها 1الک زدن ناخ

بانو موسوی1401/06/0611401/07/11(زنانه)آرایشگر دائم صورت 

ن 1401/06/061آرایشگر ناخ

مرسده تشکری1401/06/0121401/07/10پیرایشگر ابرو و صورت زنانهمه جلوه40

سازی پوست صورت زنانه میانجی41 بانو موسوی1401/06/0621401/07/11پاک

سازی پوست صورت زنانه نار و نی42 توران1401/06/0621401/07/10پاک

توران1401/06/0131401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانهنقش مینا43

1401/06/071(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه 

ن 09121721973خ زارع 1401/06/0651401/07/11آرایشگر ناخ

09124461255خ ایلخانی 1401/06/061آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

ن 1401/06/051آرایشگر ناخ

09124461255خ ایلخانی 1401/06/0511401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

09193371901خ احمدیان 1401/06/067کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

س46 سازی پوست صورت زنانه هرم بانو موسوی1401/06/0911401/07/11پاک

ن 1401/06/061آرایشگر ناخ

توران1401/06/0511401/07/10آرایشگر و پیرایشگر زنانه 

1401/06/0261401/07/11(آرایش صورت)متعادل ساز چهره زنانه هنرفرح48
خ نظرخوانی )09193371901خ احمدیان 

09123235095)

1شعبه -سایه ها 24

کزال

1شعبه -کژال 34

33

عطرگل 31

شاهده 29

سایه ها 23

سیب سبز 28

ساقدوش 22

سرمه 26

سالله

نیکرو 45

هلیا 47

44

ملکه آریایی 39

ماهسان 37
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