

برنامو آزمون عملی برادران قبول شد گان آزمون ىماىنگ خرداد ( 89داوطلبان آموزشگاه آزاد
اراک)

تَجِ  :هطابك با برًاهِ آزهَى عولی ٍ بِ ّوراُ وارت هلی ٍ سایر الساهاتی وِ زر جسٍل برًاهِ اشارُ شسُ راس ساعت همرر حاضر شَیس .زر
صَرت عسم هراجعِ طبك برًاهِ برای زاٍطلباى غیبت زرج ذَاّس شس 


لابل تَجِ هسیراى هحترم آهَزشگاّْا زر صَرتی وِ وارآهَزی زارای آزهَى عولی بیشتر از یه رشتِ ٍ ّوسهاى هیباشس
سریعا" بِ ٍاحس آزهَى برازراى اطال ع زّیس زر صَرت عسم اطال ع رساًی هئوَلیت برزسار ًشسى آزهَى وارآهَزاى فَق
بعْسُ آهَزشگاُ هی باشس*.
هسیراى هحترم آهَزشگاّْا پس از اعالم ًورات آزهَى عولی ًئبت بِ پرزاذت ّسیٌِ صسٍر زَاّیٌاهِ السام فرهائیس زر غیر ایٌصَرت
تاذیر زر صسٍر زَاّیٌاهِ ّا بِ عْسُ ایي ٍاحس ًویباشس.

اطالعیِ

م/م

هاُ

تارید اعالم برًاهِ آزهَى عولی

تارید برزساری آزهَى عولی

رزیف
1

فرٍرزیي 98

از  98/1/20الی 98/1/25

از  98/1/26لغایت 98/1/30

2

ارزیبْشت 98

از  98/2/20الی 98/2/25

از  98/2/26لغایت 98/2/30

3

ذرزاز 98

از  98/3/20لغایت 98/3/25

از  98/3/26لغایت 98/3/30

4

تیر 98

از  98/4/20الی 98/4/25

از  98/4/26لغایت 98/4/30

5

هرزاز 98

از  98/5/20الی 98/5/25

از  98/5/26لغایت 98/5/30

6

شْریَر 98

از  98/6/20لغایت 98/6/25

از  98/6/26لغایت 98/6/30



برًاهِ آزهَى عولی برازراى اران  :ذرزاز هاُ 1398

رزیف

هروس سٌجش هْارت ٍ ارزشیابی ًیرٍی وار اران
ًام

ًام رشتِ

هىاى آزهَى

تارید آزهَى

ساعت

آهَزشگا ُ
1

ًمشِ برزاری با زستگاُ الىترًٍیىی ٍ

جاهع عوراى اران

--

-----

-

تلفٌی بِ هسیر هحترم

ًمشِ برزاری هئیر

آهَزشگاُ اطال ع رساًی
ذَاّس شس

2

واربر رایاًِ

ولیِ آهَزشگاّا

3

برلىار صٌعتی

ولیِ آهَزشگاّا

4

حئابساری عوَهی همسهاتی

اراک جىة پل شُر صىعتی مرکس شمارٌ یک فىی ي

98/4/13

اراک خیاتان عثاس اتاد جىة َالل احمر

98/4/5

حرفٍ ای ( سایت آزمًن اوالیه)

7/45
صبح
15عصر

آمًزشگاٌ وًیه تکىیىک

تَجِ*** بِ هىاى برزساری آزهًَْای عولی زلت ًوائیس***
ولیِ آهَزشگاّا

حئابساری حمَق ٍ زستوسز

اراک جىة پل شُر صىعتی مرکس شمارٌ یک فىی ي
حرفٍ ای ( سایت آزمًن اوالیه)

98/4/13

 9صبح

5

پیرایش هرزاًِ

شاّىار

آهَزشگاُ شاّىار

98/4/5

 9صبح

6

تعویر وار تلفي ّوراُ

ولیِ آهَزشگاّا

اران ذیاباى لائن همام جٌب هئجس ولِ ایْا

98/4/13

 10صبح

آهَزشگاُ رضا

7

تىٌئیي عوَهی شبىِ

آرٍیي

اراک خیاتان  21متری ملک ساختمان وگیه دفتر آسیاتک

98/4/5

 10صبح

8

Mikrotik certified

آرٍیي

اراک خیاتان  21متری ملک ساختمان وگیه دفتر آسیاتک

98/4/6

10

9

Mikrotik certified

آرٍیي

اراک خیاتان  21متری ملک ساختمان وگیه دفتر آسیاتک

10

عىاس زیجیتال

رایاى تصَیر

اراک جىة پل شُر صىعتی مرکس شمارٌ یک فىی ي حرفٍ

98/4/12

ای ( کارگاٌ صىعت ساختمان )

بِ ّوراُ زٍربیي

11

بىار زیری  hseزر صٌایع

عصر عوراى

اراک جىة پل شُر صىعتی مرکس شمارٌ یک فىی ي حرفٍ

98/4/12

ً 3فر با ّاٌّگی هسیر هحترم آهَزشگاُ
98/4/9
ً 3فر با ّاٌّگی هسیر هحترم آهَزشگاُ

ای ( کارگاٌ صىعت ساختمان )

آزرس هروس شوارُ یه  :اران جٌب پل شْرصٌعتی هروس شوارُ یه
آزرس هروس زرجِ یه ٍ ترصصی ٍ ذَاّراى اران  :اًتْای شْرن الْیِ جازُ ووربٌسی باالتر از زاًشگاُ پیام ًَر

تَجِ
برًاهِ آزهَى عولی رشتِ ّای  ICDLطبك برًاهِ ٍ جسٍل شیل اًجام هیگرزز

هىاى برزساری آزهَى عولی رشتِ ّای رایاًِ هروس شوارُ یه فٌی ٍ حرفِ ای جٌب پل شْر صٌعتی اران

واربر ( icdlآزهَى هَرخ  98/4/13ساعت 7/45صبح)
واربر ICDL

واربر ICDL

اتًالفضل احمدی

سجاد کرمی

عرفان رحماوی وسة

مُدی خسريی

حسیه عرب

جًاد فتحی

امیر حسیه مًمىی

سیايش اعتضادی وژاد

امیر مرًَوی

ICDL 1

10
 9صبح
 9صبح

