
نوبت دومنوبت اول

مرکز اقدسیه41401/1/311401/4/128:30+2متصدی کافی شاپخانه آرتا1

نان سحر91401/3/31401/4/128:30+1+10+3نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیمنان سحر2

ض.ب 111401/3/21401/4/1312:30:00شیرینی پز درجه 

ض.ب 11401/2/311401/4/1312:30:00آشپز

ض.ب 211401/2/281401/4/1312:30:00شیرینی درجه 

ض.ب 11401/2/31401/4/1312:30:00(تزیین دور غذا)کارنیش

ض.ب 11401/2/311401/4/1312:30:00+3+1متصدی کافی شاپ

191401/2171401/4/129:30شیرینی درجه 

211401/2/171401/4/129:30شیرینی درجه 

11401/2/311401/4/218:30+1+1آشپز سنتی 

11401/2/311401/4/218:30انتخاب ادویه مناسب

11401/2/311401/4/218:30تزئین کیک

111401/2/281401/4/218:30شیرینی درجه 

11401/2/281401/4/218:30کباب زن تخته کار

11401/2/311401/4/218:30متصدی کافی شاپ

11401/2/311401/4/218:30کیک ساز ترساز

11401/2/281401/4/218:30کیک ساز ترساز

11401/3/311401/4/218:30کیک ساز ترساز

21401/3/291401/4/218:30کیک ساز ترساز

111401/3/311401/4/218:30آشپز درجه 

111401/3/301401/4/218:30آشپز درجه 

11401/3/311401/4/218:30تزیین کیک

11401/3/301401/4/218:30حلواپزی آذربایجان

11401/3/311401/4/218:30آشپز غذاهای محلی

11401/3/311401/4/218:30آشپز غذاهای ایتالیایی

11401/3/311401/4/218:30نانهای حجیم ونیمه حجیم

11401/3/311401/4/218:30کباب زن وتخته کار

271401/3/311401/4/218:30شیرینی پز درجه 

241401/3/311401/4/218:30شیرینی پز درجه 

11401/3/301401/4/218:30دسرساز سنتی

101401/3/301401/4/218:30ترساز مقدماتی

مرکز اقدسیه21401/2/61401/4/1211:00آشپز مللآینده درخشان6

مرکز اقدسیه11401/2/311401/4/1211:00مسئول سفارشاتسپنتا7

مرکز اقدسیه111401/2/311401/4/1211:00شیرینی پز درجه لیونا8

11401/3/111401/4/1211:00آشپز

11401/3/281401/4/1211:00کیک ساز و ترساز

41401/3/281401/4/1211:00کباب زن وتخته کار

211401/3/281401/4/1211:00شرینی پز درجه 

211401/3/111401/4/1211:00شیرینی پز درجه 

ض.ب 21401/2/281401/4/1212:00:00برنامه ریز امور تغذیه خانواده

ض.ب 11401/3/311401/4/1212:00:00برنامه ریز امور تغذیه خانواده

مرکز اقدسیهض.ب 21401/3/161401/4/1212:00:00کیک سازهنر شیرین11

11401/3/91401/4/138:00آشپز سنتی 

21401/3/111401/4/138:00آشپزسنتی

11401/3/81401/4/138:00آشپزسنتی

111401/3/101401/4/138:00شیرینی پز درجه 

11401/3/91401/4/138:00متصدی کافی شاپ

211401/3/311401/4/138:00شیرینی پز درجه 

11401/3/211401/4/138:00+1متصدی کافی شاپ

71401/3/111401/4/138:00+2متصدی کافی شاپ

31401/3/914014/4/14+1+1کباب زن تخته کار

11401/2/2514014/4/14+1کباب زن تخته کار

21401/2/2614014/4/14+1کباب زن تخته کار

11401/2/2814014/4/14+1+2کباب زن تخته کار

11401/2/2414014/4/14کباب زن تخته کار

11401/2/2114014/4/14کباب زن تخته کار

11401/3/1714014/4/14+1+1کباب زن تخته کار

11401/2/2414014/4/14کیک ساز ترساز

11401/3/914014/4/14+1+3کیک ساز ترساز

11401/3/1014014/4/14+1کیک ساز ترساز

11401/2/2514014/4/14+2کیک ساز ترساز

11401/2/311401/4/15کیک ساز ترساز

21401/2/281401/4/15+1کیک ساز ترساز

11401/3/111401/4/15کیک ساز ترساز

11401/3/311401/4/15+2کباب زنی وتخته کاری

11401/3/211401/4/15+1کباب زنی وتخته کاری

11401/3/291401/4/15کباب زنی وتخته کاری

11401/3/241401/4/15کیک ساز و ترساز

21401/3/281401/4/15+1کیک ساز و ترساز

21401/3/301401/4/15کباب زنی وتخته کاری

11401/3/281401/4/15کباب زنی وتخته کاری

11401/3/251401/4/15کباب زنی وتخته کاری

21401/2/261401/4/15کیک ساز ترساز

11401/3/91401/4/138:30تزیین کیک

31401/2/101401/4/138:30تزئین کیک 

11401/3/31401/4/138:30دسرساز بین الملل

11401/2/261401/4/138:30دسر ساز بین المللی 

11401/3/81401/4/138:30+1 1شیرینی پز درجه 

111401/3/101401/4/138:30شیرینی درجه 

11401/3/111401/4/138:30قناد

51401/2/71401/4/138:30قناد

11401/3/81401/4/138:30+3قناد

11401/3/91401/4/138:30شیرینی پز شیرینیهای خشک

21401/2/261401/4/138:30شیرینی پز شیرینی های خشک

211401/3/31401/4/138:30شیرینی پز درجه 

11401/2/61401/4/138:30آشپز

11401/3/111401/4/138:30آشپز

11401/2/111401/4/138:30آشپز

11401/2/261401/4/138:30روز-آشپز مخصوص 

21401/2/61401/4/138:30ساالد ساز و اردور ساز

21401/2/71401/4/138:30تهیه فینگر فود

11401/2/281401/4/138:30تهیه سینی اردور

11401/2/61401/4/138:30کباب زن وتخته کار

31401/2/111401/4/138:30نانوای نانهای حجیم ونیمه حجیم

11401/3/31401/4/138:30نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم

11401/3/81401/4/138:30کیک ساز ترساز

111401/2/61401/4/138:30+2کیک ساز ترساز

11401/3/111401/4/138:30خمیرگر و فرکار ماهر

11401/3/111401/4/138:30آشپز ملل

31401/3/301401/4/138:30تزیین کیک

11401/3/281401/4/138:30تزیین کیک

51401/3/281401/4/138:30تهیه فینگر فود

21401/3/291401/4/138:30قناد

31401/3/311401/4/138:30کیک سازترساز

11401/3/281401/4/138:30خمیرگر و فرکار ماهر

11401/3/291401/4/138:30نانهای حجیم ونیمه حجیم

11401/2/171401/4/138:30کیک ساز ترساز
11401/3/301401/4/1310:00کیک ساز ترساز

21401/3/301401/4/1310:00آشپز

221401/3/311401/4/1310:00آشپز درجه 

11401/3/311401/4/1310:00آشپز

31401/3/311401/4/1310:00+1آشپز ملل

11401/3/301401/4/1310:00نانوای نانهای حجیم ونیمه حجیم

مرکز اقدسیه11401/3/281401/4/138:00نانوای نانهای حجیم ونیمه حجیم2مدالیون سبزوار16

211401/3/231401/4/208:30آشپزی درجه 

141401/3/241401/4/208:30آشپزی درجه 

281401/3/221401/4/208:30آشپزی درجه 

11401/3/241401/4/208:30نظارت بر بهداشت وایمنی

21401/3/211401/4/208:30آشپز ملل

51401/3/231401/4/208:30آشپز سنتی 

11401/3/221401/4/208:30آشپز ملل

211401/3/291401/4/228:30شیرینی پز درجه 

81401/3/211401/4/228:30کیک ساز ترساز

211401/3/221401/4/228:30شیرینی پز درجه 

211401/3/281401/4/228:30شیرینی پز درجه 

271401/3/211401/4/228:30شیرینی پز درجه 
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مهر افشان

با نو دانش

وارش

پانیذ مهر ایرانیان

1نیکو روش شعبه 

مالحظات

8برنامه زمانبندی آزمونهای عملی  مرکز

1401مربوط به آزمون کتبی  آنالین سه ماهه اول 

نام آموزشگاهردیف
تاریخ آزمون 

عملی

تاریخ آزمون 

کتبی
نام حرفه

تعداد کارآموز

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

نمیباشد امکانپذیر کارآموزان به ندادن آموزش یا و بودن

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

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

 راس کارآموزان حضور. 3                                                                                   

.باشد می الزامی شده اعالم ساعت

محل آزمون عملیساعت

مرکز اقدسیه

پانیذمهرایرانیان

مرکز اقدسیه

مرکز اقدسیه

مرکز اقدسیه

ساناز سانیا


