
  31/03/95هماهنگ مرحله اول     برنامه ریزي آزمون

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

  آزمون
  مالحظات

  مرد  1  برقکار صنعتی پروژه  مرکز  1
محمد رضا + کیامرث بابایی

  جبرئیل زاده
    8  22/03/95  مرکز

    9  22/03/95  مرکز  طاهر دوستعلی مرد  1  *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  مرکز  2

    9  22/03/95  مرکز  طاهر دوستعلی مرد  1 *تعمیرکار مشعل گازي  مرکز  3

    8  22/03/95  مرکز  پرویز اسدي+ابراهیم فیروزي مرد  4  2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  مرکز  4

 مرکز  5
 E3جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی 

) SMAW) (کا  
 مرد  9

محمد رضا +مهدي دودانگی
  جبرئیل زاده

    8  22/03/95  مرکز

 مرکز  6
 E6جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی 

) SMAW) (کا 
 مرد  1

محمد رضا +مهدي دودانگی
  جبرئیل زاده

    8  22/03/95  مرکز

        هماهنگی با مربی مربوطه آقاي مهدي پور مرد  3  حل مساله در محیط کار مرکز  7

 مرکز  8
سه فاز و تک راه اندازي موتورهاي آسنکرون 

  فاز توسط ك
 مرد  2

محمد رضا +مهدي دودانگی
  جبرئیل زاده

    8  22/03/95  مرکز

        هماهنگی با مربی مربوطه آقاي مهدي پور  مرد  5  سرپرست کنترل کیفیت مرکز  9

  مرد  2  * 1درجه  PLCکارور  مرکز  10
محمد رضا +  حسین اصغر پور 

  جبرئیل زاده
    8  22/03/95  مرکز

    10  22/03/95  مرکز  پرویز اسدي+ابراهیم فیروزي  مرد  1  نصاب سیستم هاي آبیاري قطره اي کارور مرکز  11

        هماهنگی با مربی مربوطه آقاي مهدي پور  مختلط  7  مدیریت رفتار سازمانی مرکز  12

        هماهنگی با مربی مربوطه خانم لیال درزي  مختلط  6  مذاکره و عقد قراردادهاي فروش مرکز  13

        هماهنگی با مربی مربوطه آقاي مهدي پور  مختلط  16  مهارت هاي کارآفرینی مرکز  14

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

  آزمون
  مالحظات

  مرد  2  برقکار صنعتی پروژه  مرکز  1
محمد رضا + باباییکیامرث 

  جبرئیل زاده
  و مجددي  8  22/03/95  مرکز

  و مجددي  9  22/03/95  مرکز  طاهر دوستعلی مرد  2  *تعمیرکار پکیج شوفاژ گازي  مرکز  2

    9  22/03/95  مرکز  طاهر دوستعلی مرد  1 *تعمیرکار مشعل گازي  مرکز  3

    8  22/03/95  مرکز  پرویز اسدي+ابراهیم فیروزي مرد  4  2تعمیرکار اتومبیل هاي سواري بنزینی درجه  مرکز  4

 مرکز  5
 E3جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی 

) SMAW) (کا  
 مرد  9

محمد رضا +مهدي دودانگی
  جبرئیل زاده

    8  22/03/95  مرکز

 مرکز  6
 E6جوشکاري با فرآیند قوس الکتریکی دستی 

) SMAW) (کا 
 مرد  1

محمد رضا +مهدي دودانگی
  زادهجبرئیل 

    8  22/03/95  مرکز

        هماهنگی با مربی مربوطه آقاي مهدي پور مرد  3  حل مساله در محیط کار مرکز  7

 مرکز  8
راه اندازي موتورهاي آسنکرون سه فاز و تک 

  فاز توسط ك
 مرد  2

محمد رضا +مهدي دودانگی
  جبرئیل زاده

    8  22/03/95  مرکز

        مربی مربوطه آقاي مهدي پور هماهنگی با  مرد  5  سرپرست کنترل کیفیت مرکز  9

  مرد  2  * 1درجه  PLCکارور  مرکز  10
محمد رضا +  حسین اصغر پور 

  جبرئیل زاده
    8  22/03/95  مرکز

    10  22/03/95  مرکز  پرویز اسدي+ابراهیم فیروزي  مرد  1  کارور نصاب سیستم هاي آبیاري قطره اي مرکز  11

        هماهنگی با مربی مربوطه آقاي مهدي پور  مختلط  7  مدیریت رفتار سازمانی مرکز  12

        هماهنگی با مربی مربوطه خانم لیال درزي  مختلط  6  مذاکره و عقد قراردادهاي فروش مرکز  13

        هماهنگی با مربی مربوطه آقاي مهدي پور  مختلط  16  مهارت هاي کارآفرینی مرکز  14



  31/03/95هماهنگ مرحله اول     برنامه ریزي آزمون

  

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

  آزمون
  مالحظات

  مرد  10  فن ورز شبکه هوایی  مرکز  1
محمد رضا +   حسن آقاجانی

  جبرئیل زاده
  مجدد  8  22/03/95  مرکز

  مجدد  11  22/03/95  مرکز  علی اصغر پور زن  1  پرورش گل در فضاي آزاد مرکز  2

  مجدد  11  22/03/95  مرکز  رضا جعفر پور مرد  4 پرورش ماهیان گرم آبی  مرکز  3

  مجدد  11  22/03/95  مرکز  علی اصغر پور مرد  1  پرورش قارچ دکمه اي مرکز  4

  مرد  1  مامور قرائت کنتور مرکز  5
محمد رضا +  حسن آقاجانی 

  جبرئیل زاده
  مجدد  8  22/03/95  مرکز

 مرد  1 کنترل پنوماتیک مرکز  6
محمد رضا +  حسین اصغر پور 

  جبرئیل زاده
  مجدد  8  22/03/95  مرکز

  مجدد  8  17/03/95  مرکز  =  مختلط  Icdl2 25  مرکز   7

  مجدد  11  17/03/95  مرکز  = مختلط  icdl   9  مرکز  8

  مجدد  11  17/03/95  مرکز  = مختلط  2 کارور پیشرفته اینترنت  مرکز  9


