
  18/10/94 هفتمهماهنگ مرحله آزمون    عملی    برنامه ریزي آزمون

 

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

  آزمون
ساعت 
  آزمون

  مالحظات

      مردودي       صنعتی برقکار  مرکز  1

    8  05/11/94  مرکز  ایوب رضایی –اصغر پور   مرد  10  اي دکمه قارچ دهنده پرورش مرکز  2

    9  05/11/94  مرکز  ایوب رضایی –اصغر پور   زن  5 آزاد فضاي در گل دهنده پرورش مرکز  3

    8  08/11/94  مرکز  پرویز اسدي –ابراهیم فیروزي   مرد  1  2 درجه بنزینی سواري هاي اتومبیل تعمیرکار مرکز  4

    8  08/11/94  مرکز  پرویز اسدي –ابراهیم فیروزي   مرد  4 2 درجه خودرو برق تعمیرکار مرکز  5

    8  08/11/94  مرکز  پرویز اسدي –ابراهیم فیروزي   مرد  10 سبک خودروهاي روغن کار تعویض مرکز  6

    8  08/11/94  مرکز  منا محمد نژاد  زن  ms( 1( کاربران عامل سیستم پشتیبانی تکنسین مرکز  7

    8  08/11/94  مرکز  منا محمد نژاد  زن  1  کامپیوتري هاي شبکه عمومی تکنسین مرکز  8

 مرکز  9
 ( E3جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی 

SMAW) (کار و دانش(  
  مرد  2

مهدي  –محمد رضا جبرئیل زاده 
 دودانگی

    8  08/11/94  مرکز

 مرکز  10
 ( E6جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی 

SMAW) (کار و دانش( 
      مردودي     

    9  08/11/94  زندان رضا جبرئیل زادهمحمد   مرد  11  جوشکاري لوله کشی گاز خانگی و تجاري  مرکز  11

  8  8/11/94و  7  مرکز  مطهره سرادقی+ زهرا ساغري   زن  27  دست با چرمی کیف دوزنده  مرکز  12
هماهنگی با 

  مربی
 
 

 



  18/10/94 هفتمهماهنگ مرحله آزمون    عملی    برنامه ریزي آزمون

 

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

  آزمون
ساعت 
  آزمون

  مالحظات

    9  05/11/94  مرکز  محمد رضا جبرئیل زاده   مرد  1 * 2 درجه PLC کارور  مرکز  1

    8  05/11/94  بهزیستی  خانم حسینی  زن  17 )ویژه معلوالن ذهنی و جسمی(گلیم باف  مرکز  2

        با شجاعی هماهنگی شود     آزمون مخصوص اصناف مرکز  3

        با شجاعی هماهنگی شود    9  شاطر نان بربري  مرکز  4
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