
  06/09/94 ششممرحله  هماهنگآزمون    عملی    برنامه ریزي آزمون

 

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

  آزمون
ساعت 
  مالحظات  آزمون

تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی   مرکز  1
 * 2درجه 

    8  03/10/94  مرکز  پرویز اسدي+ ابراهیم فیروزي   مرد  4

تکنسین پشتیبانی سیستم عامل   مرکز  2
  )ms(کاربران 

    8  03/10/94  مرکز نعمت پریچهره+ اسحاق اولی   زن  15

جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی   مرکز  3
  کا) (E3 ) SMAWدستی 

اطالع رسانی به زندان   8  01/10/94  زندان+مرکز  علی مصطفوي+ مهدي دودانگی   مرد  8
  توسط واحد آموزش

جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی   مرکز  4
 کا) (E6 ) SMAWدستی 

    8  01/10/94  مرکز علی مصطفوي+ مهدي دودانگی   مرد  1

    8  26/09/94  مرکز فنی حرفه اي  زهرا ساغري+ مطهره سیرادقی   زن  14  دوزنده کیف چرمی با دست  مرکز  5

  مرد  10 *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق   مرکز  6
محمد رضا + کیامرث بابایی 

  جبرئیل زاده
    8  03/10/94  مرکز فنی حرفه اي

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ     برقکار صنعتی  مرکز  7

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ     * 2تراشکار درجه   مرکز  8

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ    * 2تعمیرکار برق خودرو درجه   مرکز  9

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ     MINI PLC LOGOراه اندازي   مرکز  10

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ    * 2درجه  PLCکارور   مرکز  11

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ    دکمه اي پرورش دهنده قارچ  مرکز  12

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ     *سري دوز حرفه اي   مرکز  13

  



  06/09/94 ششممرحله  هماهنگآزمون    عملی    برنامه ریزي آزمون

 

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

  آزمون
ساعت 
  مالحظات  آزمون

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ    کارور پیشرفته اینترنت  مرکز  14

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ    کارگر خمیرگیر و چانه گیر بربري  مرکز  15

      در همین سایت اعالم می گردد  13ساعت  26/09/94تا پنج شنبه به تاریخ     نانواییکارگر پیشکار   مرکز  16

تعمیرکار ماشین هاي لباسشویی،   مرکز  17
 خشک کن و ظرفشویی

      همه مردود  

      همه مردود   *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي   مرکز  18

کار و (تعمیرکار آبگرمکن دیواري   مرکز  19
 )دانش

      همه مردود  

              

              

             

              

             

             

              
 


