
 

 

                       

                                                                     

 )داوطلبان آموزشگاه آزاد اراک( 97ماه  آبانرادران قبول شده گان آزمون آنالین  برنامه آزمون عملی ب
 

در  راس ساعت مقرر حاضر شوید.  در جدول برنامه اشاره شده اماتی کهمطابق با برنامه آزمون عملی و به همراه کارت ملی و سایر الز توجه :

درج خواهد شدصورت عدم مراجعه طبق برنامه برای داوطلبان غیبت 



 "از یک رشته و همزمان میباشد سریعا تربیش عملی آزمونقابل توجه مدیران محترم آموزشگاهها در صورتی که کارآموزی دارای  
کارآموزان فوق بعهده  ن اطالع دهید در صورت عدم اطالع رسانی مسئولیت برگزار نشدن آزمون زمون برادراآبه واحد 

 آموزشگاه می باشد.*
 

 در در غیر اینصورت تاخیررداخت هزینه صدور گواهینامه اقدام فرمائید پ پس از اعالم نمرات آزمون عملی نسبت بهمدیران محترم آموزشگاهها 

 .این واحد نمیباشد صدور گواهینامه ها به عهده

 

 
 

 

 

 



 اطالعیه

 شهرستان اراک مدریان محترم آموزاگشههای آزاد
 با سالم 
 هایبصورت الکترونیک مقرر شده برنامه آزمون ی پایان دوره کارآموزانبا توجه به برگزاری آزمونها 

ر بازه زمانی هرماه در آزمونهای الکترونیکی شرکت میکنند د 02الی  1عملی کارآموزانی که از تاریخ  

در  نبرنامه آزمونهای عملی شرکت کنندگابرگزار گردد لذا بر این اساس   همان  ماه 02الی  02

 به شرح جدول ذیل اعالم و برگزار میگردد97 سال دومشش ماه آزمونهای الکترونیکی 

 تاریخ برگزاری آزمون عملی تاریخ اعالم برنامه آزمون عملی ماه ردیف

 02/7/97لغایت   02/7/97از     02/7/97الی  02/7/97از  97 مهر 1

 02/8/97لغایت  02/8/97از      02/8/97الی  02/8/97از  97   آبان 0

 02/9/97لغایت  02/9/97از   02/9/97لغایت  02/9/97از  97 آذر 0

 02/12/97لغایت  02/12/97از   02/12/97الی  02/12/97از  97 دی 4

 02/11/97لغایت  02/11/97از   02/11/97الی  02/11/97از  97 بهمن 2

 02/02/97لغایت  02/10/97از   02/10/97لغایت  12/10/97از  97 اسفند 2



 1097ماه  آبان  : اراک برادران عملیرنامه آزمون ب
 کز سنجش  مهارت و ارزشیابی نیروی کار اراکرم

ف
ردی

 نام نام رشته 

 ه آموزشگا 

 ساعت تاریخ آزمون مکان آزمون

 

 کلیه آموزشگاها  رورکا 1
 

اراک خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی اداره 

 ارزشیابی فنی و حرفه ای طبقه دوم
02/8/97 

 

 صبح 9

 کلیه آموزشگاها کاربر نرم افزار اداری 0

 

اراک خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی اداره 

 ارزشیابی فنی و حرفه ای طبقه دوم
02/8/97 

 

 صبح 9

 کلیه آموزشگاها شهروند الکترونیک 0

 

اراک خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی اداره 

 ارزشیابی فنی و حرفه ای طبقه دوم
02/8/97 

 

 صبح 9

4 Flash mx کلیه آموزشگاها 

 

اراک خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی اداره 

 ارزشیابی فنی و حرفه ای طبقه دوم
02/8/97 

 

 صبح 9

 کلیه آموزشگاها corelکارور  2

 

اراک خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی اداره 

 ارزشیابی فنی و حرفه ای طبقه دوم
02/8/97 

 

 صبح 9

 کلیه آموزشگاها SQLکاربر بانک اطالعاتی  2

 

اراک خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی اداره 

 ارزشیابی فنی و حرفه ای طبقه دوم
02/8/97 

 

 صبح 9



 

  خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی  اراک : اداره ارزشیابی مهارتآدرس                       

 : انتهای شهرک الهیه  جاده کمربندی  باالتر از دانشگاه پیام نور و خواهران اراک آدرس مرکز درجه یک و تخصصی                    

7 Revit اراک جنب پل شهرصنعتی مرکز  عصر عمران

 شماره یک اراک 
1/9/97 

 

 صبح 9

 کلیه آموزشگاها حسابداری مقدماتی 8

 

اراک خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی اداره 

 ارزشیابی فنی و حرفه ای طبقه دوم

اعالمی طبق برنامه  آزمون

 خواهران 

- 

 02/8/97 رآموزشگاه شاهکا شاهکار پیرایش مردانه 9

 

 صبح 9

تلفنی به مدیر محترم  ------------------------------------------------ برقکاران تعمیر کار تلفن همراه 12

 آموزشگاه اعالم میشود

- 

11  Hse  و 

 ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه

اراک جنب پل شهرصنعتی مرکز  ارک صنعت

 شماره یک اراک 
02/8/97 

 

02/12 

 عصر

 انتهای شهرک الهیه  جاده کمربندی اراک  نوین تکنیک برقکار صنعتی 10

 مرکز درجه یک و تخصصی
02/8/97 

 صبح  8

 

اراک جنب پل شهرصنعتی مرکز  کلیه آموزشگاهها کارور اتوکد 10

 شماره یک اراک 
1/9/97 

 

 صبح 9

14 Etabs اراک جنب پل شهرصنعتی مرکز  عصر عمران

 شماره یک اراک 
1/9/97 

 

 صبح 9



 

 وجهت
 طبق برنامه و جدول ذیل انجام میگردد  ICDL های رشته برنامه آزمون عملی 

 

 مکان برگزاری آزمون عملی رشته های رایانه اداره ارزشیابی در خیابان امام روبروی زایشگاه طالقانی می باشد 

 (صبح9ساعت  02/8/79 آزمون  مورخ)  icdlو کاربر  1 و درجه   0درجه    icdlرایانه کار 
                     

 9ساعت  ICDLبر کار
 

 9ساعت  ICDLکاربر 
 

 

  محمد عباسی بیات منوچهر رباط میلی

  امید فتحی محمد جواد کریمی

  عباس لکی مهدی حبیبی

   محمد فراهانی

   محمد فرمهینی فراهانی

   سید مسعود نور بخش

   خلیل اله شریفی

   رضا صالحی

   

   

   
 


