
  30/11/94 هشتمهماهنگ مرحله آزمون    عملی    برنامه ریزي آزمون

 

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

  آزمون
ساعت 
  آزمون

  مالحظات

    9:30  25/12/94  مرکز  منا محمد نژاد + عقیل کیانی   مرد زن  1  2اتوماسیون اداري درجه   مرکز  1

    8  22/12/94  کارگاه برق مرکز  زادهمحمد رضا جبرئیل +کیامرث بابایی   مرد  10  برقکار صنعتی پروژه مرکز  2

    8:30  26/12/94  گلخانه مرکزکارگاه   علی اصغر پور+ ایوب رضایی   مرد زن  18 پرورش دهنده قارچ دکمه اي مرکز  3

    10  26/12/94  کارگاه گلخانه مرکز  علی اصغر پور+ ایوب رضایی   مرد زن  11 پرورش دهنده گل در فضاي آزاد مرکز  4

    8  17/01/94  مرکز  جعفر پور  مرد زن  11 دهنده ماهیان گرم آبیپرورش  مرکز  5

    8  24/12/94  کارگاه تراشکاري  مهدي دودانگی+ علیرضا حسین زاده  مرد  4 * 2تراشکار درجه  مرکز  6

    9  16/01/95  مرکز  ابراهیم فیروزي+محمد طاهر دوستعلی  مرد  13 *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  مرکز  7

    9:30  25/12/94  مرکز  منا محمد نژاد + عقیل کیانی   مرد زن  ms(  8(عامل کاربران تکنسین پشتیبانی سیستم  مرکز  8

    9:30  25/12/94  مرکز  منا محمد نژاد + عقیل کیانی   مرد زن  2  تکنسین عمومی شبکه هاي کامپیوتري مرکز  9

10  
جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی  مرکز

E6 ) SMAW) (کا 
    8  25/12/94  کارگاه جوش مرکز  مهدي دودانگی+ سید علی مصطفوي   مرد  3

    8  24/12/94  کارگاه تراشکاري  مهدي دودانگی+ علیرضا حسین زاده  مرد  5  *دریل کار و اره کار   مرکز  11

    8  25/12/94  مرکز  plcکارگاه   حسین اصغر پور+محمد رضا جبرئیل زاده  مرد  MINI PLC LOGO  1راه اندازي   مرکز  12

    8  24/12/94  مرکز  معصومه کریم النفس+ زهرا ساغري  زن  40  دوزنده کیف چرمی با دست  مرکز  13

          هماهنگی با مربی آقاي مهدي پور  -  40 مهارت هاي کارآفرینی مرکز  14

  



  30/11/94 هشتمهماهنگ مرحله آزمون    عملی    برنامه ریزي آزمون

 

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

  آزمون
ساعت 
  آزمون

  مالحظات

    13  25/12/94  مرکز  مهدي شجاعی  مرد  1  سرپرست بنایی  مرکز  1

    13  23/12/94  هماهنگی با مربی  سمیه آهنی  زن  7  سرویس کار ماشین هاي دوخت خانگی مرکز  2

    12  16/01/95  زندان  ابراهیم فیروزي+ پرویز اسدي   مرد  2 سرویس نگهداري خودرو مرکز  3

    8  22/12/94  مرکز  سیده حوریه حسینی+ مطهره سیرادقی  زن  6 )کار و دانش( 2قالی باف درجه  مرکز  4

    8  25/12/94  مرکز  plcکارگاه   حسین اصغر پور+محمد رضا جبرئیل زاده  مرد  2 * 2درجه  PLCکارور  مرکز  5

    8  25/12/94  مرکز  plcکارگاه   حسین اصغر پور+محمد رضا جبرئیل زاده  مرد  7 کنترلر مدارهاي پنوماتیک مرکز  6

    8  22/12/94  مرکز  سیده حوریه حسینی+ مطهره سیرادقی  زن  6 )کار و دانش( 2گلیم باف درجه  مرکز  7

    8  17/01/94  کارگاه برق مرکز دانیال صدري+ کیامرث بابایی   مرد  19  مامور قرائت کنتور برق مرکز  8

    8  22/12/94  کارگاه برق مرکز  محمد رضا جبرئیل زاده+ کیامرث بابایی  مرد  2  *مونتاژ کار و نصاب تابلوهاي برق  مرکز  9

    8  18/01/94  کارگاه برق مرکز  محمد رضا جبرئیل زاده+ کیامرث بابایی   مرد  35 فن ورز شبکه هوایی برق مرکز  10

                    

                    

                    

                    

 


