
  قسمت دوم 13/06/94چهارم مرحله  هماهنگ مرکز   عملی    برنامه ریزي آزمون

  

  

یا  نام آموزشگاه  ردیف
تاریخ   مکان آزمون  آزمونگر  جنسیت  تعداد  حرفه  مجري آموزش

  آزمون
ساعت 
  آزمون

  مالحظات

    9  29/06/94  مرکز  عبدالرضا باقریان لمراسکی  زن/مرد  16  پرورش قارچ دکمه اي  مرکز  1

    10  29/06/94  مرکز  عبدالرضا باقریان لمراسکی  زن  12  پرورش دهنده گیاهان آپارتمانی  مرکز  2

    8  29/06/94  مرکز  علیرضا حسین زاده+مهدي دودانگی  مرد  3  تراشکاري  مرکز  3

  زندان  8  29/06/94  زندان  محمد طاهر دوستعلی+ امیر دوستعلی  مرد  9 )کار و دانش(تعمیرکار آبگرمکن دیواري   مرکز  4

    8  29/06/94  مرکز  اسديپرویز + ابراهیم فیروزي   مرد  4   2تعمیرکار برق خودرو درجه   مرکز  5

تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی، خشک کن   مرکز  6
  و ظرفشویی

    10  29/06/94  مرکز  محمد طاهر دوستعلی+ هاشم دوستعلی  مرد  10

جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی   مرکز  7
E3 ) SMAW (  

    8  29/06/94  مرکز  مهدي دودانگی+علی مصطفوي  مرد  1

  کمپ  9  29/06/94  کمپ  علی مصطفوي  مرد  21  کشی گاز خانگی و تجاري جوشکاري لوله  مرکز  9

    10  30/06/94  مرکز  میالد گودرزي+ حسین اصغر پور  مرد  MINI PLC LOGO  10راه اندازي   مرکز  10

  احسان لطفی+ مهدي طاهري   زن  E-Citizen(  4(شهروند الکترونیکی   مرکز  11
آموزشگاه       

  فرا دانش سبز
29/06/94  9    

    10  30/06/94  مرکز  میالد گودرزي+ حسین اصغر پور  مرد  11  * 2درجه  PLCکارور   مرکز  12

  بهزیستی  8  30/06/94  بهزیستی  میترا درویشی+ سودابه نوري  مرد  18  )ویژه معلوالن ذهنی و جسمی(گلیم باف  مرکز  13

نصب و سیم کشی تجهیزات مدارهاي   مرکز  14
  الکتریکی ساختمان

  کمپ  8  28/06/94 کمپ  پور حسین اصغر  مرد  15

    8  29/06/94  کمپ  روح اله عموزادي  مرد  17  *سرویس و نگهداري خودرو   مرکز  15

    11  29/06/94  مرکز  عبدالرضا باقریان لمراسکی  زم  6  پرورش دهنده گیاهان دارویی  مرکز  16



 قسمت دوم 12/06/94چهارم مرحله  صنعت ساختمان  - تفاهمنامه     عملی    برنامه ریزي آزمون

 

یا  نام آموزشگاه  ردیف
تاریخ   مکان آزمون  آزمونگر  جنسیت  تعداد  حرفه  مجري آموزش

  آزمون
ساعت 
  آزمون

  مالحظات

    8  26/06/94  مرکز  میترا درویشی+ سودابه نوري  زن  5  2گلیم باف درجه  –قالی بافی درجه دو   تفاهمنامه  17

    8  29/06/94  مرکز  مهدي دودانگی  مرد  3  اسکلت ساز  صنعت ساختمان  18

    12  31/06/94  مرکز  بهروز عبدي  مرد  3  آرماتوربند  صنعت ساختمان  19

    12  31/06/94  مرکز  بهروز عبدي  مرد  2 نقاش ساختمان  صنعت ساختمان  20

    12  31/06/94  مرکز  بهروز عبدي  مرد  2  سنگ کار  صنعت ساختمان  21

    8  05/07/94  مرکز  بهروز عبدي  مرد  5  بنا سفت کار   صنعت ساختمان  22

                    

  


