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 لطفا به نکات ذیل توجه نمایید:

بر اساس مهارت های اعالمی زمان ها بوده و الزم است  مهارت های زیرمجموعه هر رشته ،مالک تنظیم جدول زمان بندی آزمون عملی .1

بایست به هنرجویان مربوطه اطالع رسانی گردد. بنابراین هر هنرجو  طبق مهارت هایی که در کارت ورود به جلسه درج شده است می 

 در آزمون شرکت نماید.

آمده است . یک هنرجو  می  9و  03/8ساعت متفاوت  2گرافیک رایانه مرکز مهارت آموزی بهار گستر نامی به طور مثال: در رشته 

مهارت آزمون دهند. لذا در هنگام اطالع رسانی به هنرجویان  2داده و سه هنرجوی دیگر آن مرکز فقط در  آزمون مهارت 0بایست 

 رورت دارد عنوان مهارت های جدول زمان بندی با عناویت مهارت های درج شده در کارت ورود به جلسه مطابقت داشته باشد.ض

 
 

 تنظیم جدول زمانبندی به تفکیک جنسیت/ رشته مهارتی / مهارت های زیرمجموعه  است. .2

 

 )خـواهـران(تصویرسازی کامپیوتری

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه 

22/1/90 
03/8 

 طبقه اول

 0سایت 
 خواهران

0 
تصویرسازی 

 کامپیوتری
 هنرمندان جوان .رایانه پیشرفته1

1 
تصویرسازی 

 کامپیوتری
 سپند هنر .رایانه کار پیشرفته1

1 
تصویرسازی 

 کامپیوتری

 freehand.کاربر 1

 corel drow.کاربر 2
 متفکران رهیافت ایلیا

1 
تصویرسازی 

 کامپیوتری
 نمایه هنرجوان .رایانه کار پیشرفته1

2 
تصویرسازی 

 کامپیوتری
 باران علوم .رایانه کار مقدماتی1

1 
تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار مقدماتی1

 کار پیشرفته.رایانه 2
 هنرمندان جوان
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 )خـواهـران(چهره آرایی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه 

22/1/90 
11 

طبقه زیر 

 همکف

 اتاق تولید

 چهره آرایی 0 خواهران

 .طراحی عمومی1

 .طراحی چهره2

 .ماسک سازی 0

 سپند هنر

 سه شنبه 

22/1/90 
03/9 

طبقه زیر 

 همکف

 اتاق تولید

 خواهران

 موالنا .طراحی عمومی1 چهره آرایی 1

 عرفان کهن .طراحی چهره1 چهره آرایی 1

 هنرمندان جوان .طراحی چهره1 چهره آرایی 0

 

 )خـواهـران(چهره سازی 

 جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ
گروه 

 بندی
 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی مربوطهدوره تحصیلی  تعداد

 سه شنبه 

22/1/90 
03/9 

طبقه زیر 

 همکف

 اتاق تولید

 خواهران

 چهره سازی 92-90مهر  2 2
 .طراحی عمومی1

 .طراحی چهره2
 دارالفنون)تجسمی(

 چهره سازی 92-90مهر  2 2
 . طراحی عمومی)افتاده یا غایب(1

 چهره.طراحی 2
 لوح و قلم

 لوح و قلم .طراحی چهره1 چهره سازی 92-90مهر 2 7

 ممتاز ساعی .طراحی چهره1 چهره سازی 92-90مهر 2 00

 چهره سازی 91-92دی  2 08
 .طراحی چهره1

 .نقاشی چهره2
 هدف برتر

 گلستان ری عصر فن .طراحی چهره1 چهره سازی 92-90مهر  0 45

 مخترعین و متفکرین آریا .طراحی چهره1 چهره سازی 92-90مهر 5 49

 هنرمندان جوان .طراحی چهره1 چهره سازی 92-90مهر  5 92
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 )خـواهـران(طراحی صفحات وب 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه 

22/1/90 

03/8 
طبقه اول  

 0سایت 
خواهران

 
 دانش بهبد .رایانه کار  پیشرفته1 طراحی صفحات وب 1

03/8 
طبقه اول  

 0سایت 
 راهیان فرهنگ نوین .رایانه کار پیشرفته1 طراحی صفحات وب 1 خواهران

03/8 
طبقه اول  

 5سایت 
 طراحی صفحات وب 1 خواهران

 .رایانه کار مقدماتی1

 کار پیشرفته.رایانه 2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 طلوع فجر ابوذر

03/8 
طبقه اول  

 0سایت 
 طلوع فجر ابوذر .رایانه کار پیشرفته1 طراحی صفحات وب 2 خواهران

03/8 
طبقه اول  

 5سایت 
 طراحی صفحات وب 2 خواهران

 .رایانه کار پیشرفته1

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه2
 ابوذرطلوع فجر 

03/8 
طبقه اول  

 5سایت 
 طراحی صفحات وب 2 خواهران

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 فرازمندان هنر

 

 )خـواهـران(عکاسی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه 

22/1/90 

 عکاسی 1 خواهران 1سایت  13
 .طراحی گرافیکی  سیاه و سفید1

 . عکاسی سیاه و سفید2
 دارالفنون)تجسمی( 

03/13 

طبقه 

همکف اتاق 

131 

 دارالفنون)تجسمی( .عکاسی سیاه و سفید1 عکاسی 7 خواهران

03/13 

طبقه 

همکف اتاق 

131 

 شایگان)واحد تهران( سفید .عکاسی سیاه و1 عکاسی 1 خواهران

 موالنا طراحی گرافیکی رنگی. 1 عکاسی 1 خواهران 1سایت  13

03/13 

طبقه 

همکف اتاق 

131 

 موالنا .عکاسی سیاه و سفید1 عکاسی 1 خواهران



 اداره کـل فرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـی اسـتـان تـهـران

 واحد آموزش های فرهنگی هنری استان تهران

 3131سـال  جـدول زمـان بـنـدی  بـرگـزاری آزمـون عـمـلی مـهـارت هـای کـاردانـش

 3131فروردین  62و  62

4 

 

03/13 

طبقه 

همکف اتاق 

131 

 عکاسی 5 خواهران
 .عکاسی سیاه و سفید1

 .عکاسی رنگی2
 راهیان فرهنگ نوین

 

 )خـواهـران(عکاسی دیجیتال 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه 

22/1/90 

03/8 
طبقه اول  

 4سایت 
خواهران

 
 عکاسی دیجیتال 4

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 تصویرسازان فرشید

03/8 
طبقه اول  

 4سایت 
 عکاسی دیجیتال 1 خواهران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 گلستان ری عصر فن

03/8 
طبقه اول  

 4سایت 
خواهران

 
 عکاسی دیجیتال 13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 اندیش گستر آفرین

 

 )خـواهـران(گرافیک رایانه 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها مهارتی رشته تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 21 خواهران 0سایت  9

 .کاربر رایانه1

 تایپ رایانه.2
 آرمان سفید

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 5 خواهران 5سایت  9

 .کاربر رایانه1

 تایپ رایانه.2
 لفنون)تجسمی(ادار

 سه شنبه

22/1/90 
 لوح و قلم .تایپ رایانه1 گرافیک رایانه 1 خواهران 4سایت  03/8

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 4 خواهران 4سایت  03/8

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 لوح و قلم

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  9

 راحی گرافیکی سیاه و سفید.ط1

 .کاربر رایانه2

 رایانه.تایپ 0

 بهارگسترنامی

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 0 خواهران 2سایت  03/8

 .کاربر رایانه1

 . تایپ رایانه2
 بهار گستر نامی

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 خواهران 0سایت  9

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 خورشید اندیشه

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 23 خواهران 2سایت  03/8

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 ره آموزان دانش یکتا
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 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 خواهران 1سایت  03/8

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 تصویرسازان فرشید

 سه شنبه

22/1/90 
خواهران 5سایت  9

 
 دانش بهبد .تایپ رایانه1 گرافیک رایانه 1

 سه شنبه

22/1/90 
خواهران 5سایت  9

 
 گرافیک رایانه 7

 .کاربر رایانه1

 . تایپ رایانه2
 دانش بهبد

 سه شنبه

22/1/90 
خواهران 5سایت  9

 
 دانش بهبد .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  9

.طراحی گرافیکی سیاه و 1

 سفید)افتاده(

 .کاربر رایانه2

 .تایپ رایانه0

 فرهیختگان دانش روناک

 سه شنبه

22/1/90 
خواهران 4سایت  9

 
 گرافیک رایانه 2

 .کاربر راینه1

 .تایپ رایانه2
 کلک نگار هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 4سایت  9

 .کاربر راینه1

 .تایپ رایانه2
 تراشه تصویر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 15 خواهران 2سایت  9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 سپند هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 سپند هنر

 شنبه سه

22/1/90 
 شایگان) واحد تهران( .کاربر رایانه1 گرافیک رایانه 1 خواهران 4سایت  9

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 9 خواهران 1سایت  03/8

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 گوهر سپهر دانش

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 15 خواهران 0سایت  03/9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 ممتاز ساعی

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 12 خواهران 5سایت  03/9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 شهریار

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 4سایت  03/9

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 راهیان فرهنگ نوین

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 راهیان فرهنگ نوین
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 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 14 خواهران 4سایت  03/9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 راهیان فرهنگ نوین

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 9 خواهران 4سایت  9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 رایحه فاطمه

 سه شنبه

22/1/90 
 رایحه فاطمه .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 2 خواهران 0سایت  13

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 8 خواهران 2سایت  03/9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 طلوع فجر ابوذر

 سه شنبه

22/1/90 
 گلستان ری عصر فن .کاربر رایانه1 گرافیک رایانه 1 خواهران 0سایت  13

 سه شنبه

22/1/90 
13 

 0های سایت

 4 و5 و
 گرافیک رایانه 02 خواهران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 گلستان ری عصر فن

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 گرافیکی رنگی .طراحی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 مخترعین و متفکرین آریا

 سه شنبه

22/1/90 
12 

سایت 

 4و5و0
 گرافیک رایانه 01 خواهران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 مخترعین و متفکرین آریا

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 13 خواهران 2سایت  13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 حدیث اندیشه

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 9 خواهران 2سایت  03/9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 فراز دانش رسا

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 4 خواهران 0سایت  13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 فرهنگ دهخدا

 شنبهسه 

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 متفکران رهیافت ایلیا

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 10 خواهران 0سایت  03/13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 متفکران رهیافت ایلیا

 شنبهسه 

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 نمایه هنرجوان
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 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 12 خواهران 2سایت  9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 نمایه هنر جوان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  13

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 ارمغان تربیت طاها

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 5سایت  03/13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 پارپیرار

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 5سایت  03/13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 اندیشه آرون ری

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 5سایت  03/13

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 ارتباطات برتر پارس

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 5سایت  03/13

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 باران علوم

 سه شنبه

22/1/90 
 باران علوم .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1 گرافیک رایانه 1 خواهران 1سایت  9

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 5 خواهران 1سایت  9

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 باران علوم

 سه شنبه

22/1/90 
 باران علوم .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 خواهران 5سایت  03/13

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 7 خواهران 5سایت  03/13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 بردبا هنر مهرگان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 12 خواهران 4سایت  03/13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 بیناپارس 

 سه شنبه

22/1/90 
 سفیر دانش .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 خواهران 5سایت  03/13

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 14 خواهران 2سایت  13

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 فرازمندان هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 خواهران 2سایت  13

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 فرازمندان هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 خواهران 2سایت  11

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 فرازمندان هنر
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 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 12 خواهران 2سایت  11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 فردای روشن

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 12 خواهران 0سایت 11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 فروغ فلق

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  03/13

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 رایانه. تایپ 5

 گنج دانش پژوهان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 13 خواهران 2سایت 03/13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 گنج دانش پژوهان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 11 خواهران 5سایت 11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 هنرمندان جوان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 14 خواهران 2سایت  03/13

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 حافظه برتر اندیش

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 27 خواهران 2و4سایت 11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 اندیش گستر آفرین

 سه شنبه

22/1/90 
 رایانهگرافیک  1 خواهران 2سایت 11

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 اندیش گستر آفرین

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 20 خواهران 2سایت 03/11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 سفید

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 5 خواهران 2سایت 03/13

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 سیمرغ

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  03/13

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه2

 .تایپ رایانه0

 سیمرغ

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 5 خواهران 2سایت 12

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 طلیعه دانش مهربانان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  03/13

 سیاه و سفید.طراحی گرافیکی 1

 .کاربر رایانه2

 .تایپ رایانه0

 طلیعه دانش مهربانان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 15 خواهران 0سایت 03/11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 مازیار زمان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت  03/13

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 رنگی.طراحی گرافیکی 2

 .کاربر رایانه0

 مازیار زمان
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 . تایپ رایانه5

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 02 خواهران 2و4و5سایت 03/11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 سیرت ایلیا

 سه شنبه

22/1/90 
 طریق جاوید .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت 12

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 9 خواهران 2سایت  12

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 نسل نخبگان هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 خواهران 2سایت 12

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 ویژگان علم گرافیک

 

 

 )خـواهـران(مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها مهارتیرشته  تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
9 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 1 خواهران

مدیریت برنامه 

ریزی و امور 

 خانواده

.مدیریت برنامه ریزی  وامور 1

 خانواده

 .هنر درخانه2

 تراشه تصویر

 سه شنبه

22/1/90 
9 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 2 خواهران
برنامه مدیریت و 

 ریزی امور خانواده

 رایحه فاطمه .هنر در خانه1

 سه شنبه

22/1/90 
9 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 1 خواهران
مدیریت و برنامه 

 ریزی امور خانواده

.مدیریت و برنامه ریزی امور 1

 خانواده

 .هنر در خانه2

 رایحه فاطمه

 سه شنبه

22/1/90 
9 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 9 خواهران
برنامه مدیریت و 

 ریزی امور خانواده

 گلستان ری عصر فن .هنر در خانه1

 سه شنبه

22/1/90 
9 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 11 خواهران
مدیریت و برنامه 

 ریزی امور خانواده

مدیریت و برنامه ریزی امور .1

 خانواده

 باران علوم

 سه شنبه

22/1/90 
9 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 1 خواهران
مدیریت و برنامه 

 امور خانوادهریزی 

 گنج دانش پژوهان .هنر در خانه1

 سه شنبه

22/1/90 
9 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 7 خواهران
مدیریت و برنامه 

 ریزی امور خانواده
 هنرمندان جوان .هنر در خانه1
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 سه شنبه

22/1/90 
11

 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

خواهران
 

1 
مدیریت و برنامه 

 ریزی امور خانواده

ریزی امور .مدیریت و برنامه 1

 خانواده

 .هنر در خانه2

 اندیش گستر افرین

 سه شنبه

22/1/90 
11

 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

خواهران
 

23 
مدیریت و برنامه 

 ریزی امور خانواده
 اندیش گستر آفرین .هنر در خانه1

 سه شنبه

22/1/90 
11

 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

خواهران
 

1 
مدیریت و برنامه 

 ریزی امور خانواده

های سالم .مهارت 1

 زیستن)مقدماتی(
 اندیش گستر آفرین

 سه شنبه

22/1/90 
11

 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 8 خواهران
مدیریت و برنامه 

 ریزی امور خانواده

.مدیریت و برنامه ریزی امور 1

 خانواده

 .هنر در خانه2

 طلیعه دانش مهربانان

 سه شنبه

22/1/90 
11

 

طبقه 

همکف اتاق 

135 

 1 خواهران
برنامه مدیریت و 

 ریزی امور خانواده
 طلیعه دانش مهربانان .هنر در خانه1

 

 )خـواهـران(نوازندگی ساز ایرانی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
12 

طبقه 

همکف اتاق 

134 

 1 خواهران
نوازندگی ساز 

 ایرانی

 .نوازندگی ساز ایرانی)افتاده(1

 .نوازندگی ساز پیانو )عمومی(2
 همراز

 

 )خـواهـران( نوازندگی ساز جهانی

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
12 

طبقه 

همکف اتاق 

134 

 1 خواهران
نوازندگی ساز 

 جهانی

 .نوازندگی ساز جهانی )افتاده(

 .نوازندگی ساز پیانو )عمومی(2
 همراز

 

 (بـرداران) آواز ایرانی

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
15 

طبقه 

همکف اتاق 

134 

 همراز .نوازندگی ساز پیانو)عمومی(1 آواز ایرانی 1 برادران
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 سه شنبه

22/1/90 
15 

طبقه 

همکف اتاق 

134 

برادران
 

 آواز ایرانی 1
 .آواز ایرانی1

 .نوازندگی ساز پیانو)عمومی(2
 همراز

 

 

 (بـرداران)آواز جهانی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
15 

طبقه 

همکف اتاق 

134 

برادران
 

 همراز .نوازندگی ساز پیانو)عمومی(1 آواز جهانی 1

 

 (بـرداران)تصویربرداری 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
 تصویربرداری 1 برادران 0سایت  03/10

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 تصویرسازان فرشید

 سه شنبه

22/1/90 
 تصویربرداری 1 برادران 0سایت  03/10

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 سپند هنر

 

 (بـرداران)تصویرسازی کامپیوتری 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 0سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2
 تصویرسازان فرشید

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 0سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری
 تصویرسازان فرشید .رایانه کار پیشرفته1

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 0سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار پیشرفته1

 . طراحی امور گرافیکی با رایانه2
 تراشه تصویر

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 0سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری
 شایگان)واحد تهران( .رایانه کار پیشرفته1

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 0سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری
 شهریار .رایانه کار پیشرفته1
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 سه شنبه

22/1/90 
برادران 0سایت  03/10

 
5 

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار پیشرفته1

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه 2
 شهریار

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 0سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 freehand.کاربر 5

 coreldrow. کاربر 4

 شهریار

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 0سایت  03/10

 
1 

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2
 شهریار

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 0سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 freehand.کاربر 5

 coreldrow. کاربر 4

 شهریار

 سه شنبه

22/1/90 
 1 برادران 5سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری
 پارس آذرنگ freehand.کاربر 1

 سه شنبه

22/1/90 
 5 برادران 5سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 freehand.کاربر 5

 متفکران رهیافت ایلیا

 سه شنبه

22/1/90 
 2 برادران 5سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 freehand.کاربر 1

 coreldrow. کاربر 2
 متفکران رهیافت ایلیا

 سه شنبه

22/1/90 
 12 برادران 2سایت  03/12

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار پیشرفته1

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه2

 freehand.کاربر 0

 متفکران رهیافت ایلیا

 سه شنبه

22/1/90 
 4 برادران 5سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 freehand.کاربر 1

 coreldrow. کاربر 2
 باران علوم

 سه شنبه

22/1/90 
 0 برادران 5سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری
 باران علوم ا.رایانه کار مقدماتی

 سه شنبه

22/1/90 
 0 برادران 4سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2
 هنرمندان جوان

 سه شنبه

22/1/90 
 11 برادران 4سایت  03/10

تصویرسازی 

 کامپیوتری
 هنرمندان جوان .رایانه کار پیشرفته1

 

 (بـرداران)تولید چند رسانه ای 

 جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ
گروه 

 بندی
 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی دوره تحصیلی مربوطه تعداد
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 سه شنبه

22/1/90 
 و غایبین مردودین 1 237 برادران 2سایت  03/10

تولید چند رسانه 

 ای
 راهیان فرهنگ نوین .رایانه کار مقدماتی1

 سه شنبه

22/1/90 
 مردودین و غایبین 1 238 برادران 2سایت  03/10

تولید چند رسانه 

 ای
 راهیان فرهنگ نوین .کاربر میکس صدا و تصویر1

 

 (بـرداران)چهره سازی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
14 

طبقه زیر 

همکف/اتاق 

 تولید

برادران
 

 چهره سازی 2
 .طراحی عمومی1

 .طراحی چههره2
 لوح و قلم

برادران
 

 لوح و قلم .طراحی چهره1 چهره سازی 1

 چهره سازی 1 برادران

 .طراحی عمومی1

 چهره.طراحی 2

 .نقاشی چهره0

 هدف برتر

 چهره سازی 1 برادران
 .طراحی چهره1

 .نقاشی چهره2
 هدف برتر

 مخترعین و متفکرین آریا .طراحی چهره1 چهره سازی 1 برادران

 چهره سازی 0 برادران
 .طراحی عمومی1

 .طراحی چهره2
 هنرمندان جوان

 هنرمندان جوان .طراحی چهره1 چهره سازی 01 برادران

 

 (بـرداران)طراحی صفحات وب 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
 دانش بهبد .رایانه کار پیشرفته1 طراحی صفحات وب 1 برادران 2سایت  03/10

 سه شنبه

22/1/90 
 راهیان فرهنگ نوین flash.کاربر 1 طراحی صفحات وب 2 برادران 2سایت  03/10

 سه شنبه

22/1/90 
 راهیان فرهنگ نوین .رایانه کار پیشرفته1 طراحی صفحات وب 1 برادران 2سایت  03/10



 اداره کـل فرهـنـگ و ارشـاد اسـالمـی اسـتـان تـهـران

 واحد آموزش های فرهنگی هنری استان تهران

 3131سـال  جـدول زمـان بـنـدی  بـرگـزاری آزمـون عـمـلی مـهـارت هـای کـاردانـش

 3131فروردین  62و  62

34 

 

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 1 برادران 2سایت  03/10

 .رایانه کار پیشرفته1

 flash.کاربر 2
 رایحه فاطمه

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 12 برادران 0سایت  15

 .رایانه کار پیشرفته1

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه2
 طلوع فجر ابوذر

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 5 برادران 5سایت  15

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 ابوذرطلوع فجر 

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 1 برادران 0سایت  15

 flash.کاربر 1

 . طراحی صفحات وب)پیشرفته(2
 طلوع فجر ابوذر

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 1 برادران 5سایت  15

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2
 فرهنگ دهخدا

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 2 برادران 5سایت  15

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 فرهنگ دهخدا

 سه شنبه

22/1/90 
 فرهنگ دهخدا .رایانه کار پیشرفته1 طراحی صفحات وب 0 برادران 5سایت  15

 سه شنبه

22/1/90 
 فرهنگ دهخدا مقدماتی.رایانه کار 1 طراحی صفحات وب 1 برادران 5سایت  15

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 2 برادران 5سایت  15

 .طراحی صفحات وب  مقدماتی1

 .طراحی صفحات وب پیشرفته2
 فرهنگ دهخدا

 سه شنبه

22/1/90 
 فرهنگ دهخدا . طراحی صفحات وب پیشرفته1 طراحی صفحات وب 2 برادران 4سایت  15

 سه شنبه

22/1/90 
 فرهنگ دهخدا . طراحی صفحات وب  مقدماتی1 طراحی صفحات وب 1 برادران 5سایت  15

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 1 برادران 4سایت  15

 flash.کاربر 1

 .طراحی صفحات وب پیشرفته2
 فرهنگ دهخدا

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 0 برادران 2سایت  03/10

 .طراحی صفحات وب  مقدماتی1

 صفحات وب پیشرفته.طراحی 2
 مهرداد جاوید

 سه شنبه

22/1/90 
 مهرداد جاوید .طراحی صفحات وب پیشرفته1 طراحی صفحات وب 2 برادران 2سایت  03/10

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 2 برادران 4سایت 15

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 جوان نمایه هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 12 برادران 2سایت  15

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 .طراحی امور گرافیکی با رایانه0

 فرازمندان هنر
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 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 1 برادران 4سایت  15

 .رایانه کار مقدماتی1

 .رایانه کار پیشرفته2

 گرافیکی با رایانه.طراحی امور 0

 flash.کاربر 5

 .طراحی صفحات وب مقدماتی4

 .طراحی صفحات وب پیشرفته2

 فرازمندان هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 1 برادران 4سایت  15

 flash.کاربر 1

 .طراحی صفحات وب مقدماتی2

 .طراحی صفحات وب پیشرفته0

 فرازمندان هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 2 برادران 4سایت  15

 .طراحی صفحات وب مقدماتی1

 .طراحی صفحات وب پیشرفته2
 فرازمندان هنر

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 0سایت  15/03

 
 فروغ فلق)برادران( .طراحی صفحات وب پیشرفته1 طراحی صفحات وب 1

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 0 برادران 0سایت  15/03

 مقدماتی.رایانه کار 1

 .رایانه کار پیشرفته2
 فروغ فلق)خواهران/برادران(

 سه شنبه

22/1/90 
 فروغ فلق)خواهران/برادران( .رایانه کار پیشرفته1 طراحی صفحات وب 0 برادران 0سایت  15/03

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 0 برادران 4سایت  15

 .رایانه کارپیشرفته1

 رایانه.طراحی امور گرافیکی با 2
 گنج دانش پژوهان

 سه شنبه

22/1/90 
 هنرمندان جوان .رایانه کار پیشرفته1 طراحی صفحات وب 2 برادران 0سایت  15/03

 سه شنبه

22/1/90 
 طراحی صفحات وب 5 برادران 0سایت  15/03

 .طراحی صفحات وب مقدماتی1

 .طراحی صفحات وب پیشرفته2
 طریق جاوید

 سه شنبه

22/1/90 
 طریق جاوید .طراحی صفحات وب پیشرفته1 طراحی صفحات وب 1 برادران 0سایت  15/03

 

 (بـرداران)عکاسی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 چهارشنبه

27/1/90 
13 

طبقه 

 131همکف/
 عکاسی 1 برادران

 سفید.عکاسی سیاه  و 1

 .عکاسی رنگی2
 آرمان سفید

 چهارشنبه

27/1/90 
03/9 

طبقه اول 

 1سایت 
 عکاسی 1 برادران

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .عکاسی سیاه و سفید0

 .عکاسی رنگی5

 دارالفنون)تجسمی(
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 چهارشنبه

27/1/90 
13 

طبقه 

 131همکف/
برادران

 
 عکاسی 19

 .عکاسی سیاه  و سفید1

 .عکاسی رنگی2
 دارالفنون)تجسمی(

 چهارشنبه

27/1/90 
13 

طبقه 

 131همکف/
 شایگان)واحد تهران( .عکاسی سیاه و سفید1 عکاسی 1 برادران

 چهارشنبه

27/1/90 
13 

طبقه 

 131همکف/
برادران

 
 موالنا .عکاسی سیاه و سفید1 عکاسی 8

 چهارشنبه

27/1/90 
03/9 

طبقه اول 

 1سایت 
 عکاسی 1 برادران

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .عکاسی سیاه و سفید0

 موالنا

 چهارشنبه

27/1/90 
13 

طبقه 

 131همکف/
 عکاسی 1 برادران

 .عکاسی رنگی1

 .عکاسی آتلیه ای2

 .روتوش فیلم و عکس0

 موالنا

 چهارشنبه

27/1/90 
13 

طبقه 

 131همکف/
 عکاسی 1 برادران

 .عکاسی و سیاه و سفید1

 .عکاسی آتلیه ای2
 موالنا

 چهارشنبه

27/1/90 
13 

طبقه 

 131همکف/
 عکاسی 1 برادران

 .عکاسی سیاه و سفید1

 .عکاسی رنگی2
 راهیان فرهنگ  نوین

 

 (بـرداران)عکاسی دیجیتال 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 شنبه سه

22/1/90 

 عکاسی دیجیتال 1 برادران 2سایت  03/9

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2

 .عکاسی دیجیتال0

 تصویر باران

 عکاسی دیجیتال 1 برادران 5سایت  15/03
 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 اندیش گستر آفرین

 

 )بـرداران(گرافیک رایانه 

 نام مرکز  مربوطه عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت ساعت آزمون تاریخ روز

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه2

 .تایپ رایانه0

 آرمان سفید

 سه شنبه

22/1/90 
 آرمان سفید .تایپ رایانه ای1 گرافیک رایانه 2 برادران 0سایت  14
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 سه شنبه

22/1/90 
14 

سایت 

0،5،4،2 
برادران

 
 گرافیک رایانه 41

 .کاربر رایانه1
 .تایپ رایانه2

 آرمان سفید

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  15

 
 گرافیک رایانه 0

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 دارالفنون)تجسمی(

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2و4سایت  03/15

 
 گرافیک رایانه 20

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 دارالفنون)تجسمی(

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  15

 
 گرافیک رایانه 1

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه2

 .تایپ رایانه0

 لوح و قلم

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  15

 
 رایانهگرافیک  0

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 لوح و قلم

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 15 برادران 0سایت  03/14

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 لوح و قلم

 سه شنبه

22/1/90 
 ایثار فرهیختگان علم رایانه.گرافیک 1 گرافیک رایانه 5 برادران 5سایت  03/14

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 5سایت  03/14

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 ایثار فرهیختگان علم

 سه شنبه

22/1/90 
03/14 

های  سایت 

5،4،2 
 گرافیک رایانه 05 برادران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 ایثار فرهیختگان علم

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 2سایت  15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه2

 .تایپ رایانه0

 ایثار فرهیختگان علم

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 فرهیختگان علمایثار 

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه2

 . تایپ رایانه0

 ایثار فرهیختگان علم

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 23 برادران 0سایت  12

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 بهار گستر نامی

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 08 برادران 2سایت  03/14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 ره آموزان دانش یکتا
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 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 5سایت  03/15

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 زبان نگار

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 5سایت  15/03

 
 سپهری .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 0

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 5سایت  15/03

 
 گرافیک رایانه 1

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 سپهری

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 5سایت  12

 
 گرافیک رایانه 1

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 تصویرسازان فرشید

 سه شنبه

22/1/90 
03/10 

 های سایت

 2و1
 گرافیک رایانه 22 برادران

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 تصویرسازان فرشید

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 تصویرسازان فرشید

 سه شنبه

22/1/90 
12 

 های سایت

 4و5
 گرافیک رایانه 20 برادران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 تصویرسازان فرشید

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 5سایت  15/03

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 عصر شبکه

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 13 برادران 2سایت  12

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 دانش بهبد

 سه شنبه

22/1/90 
 دانش بهبد .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  12

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  12

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 دانش بهبد

 سه شنبه

22/1/90 
 دانش بهبد .تایپ رایانه1 رایانهگرافیک  1 برادران 2سایت  12

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 دانش بهبد

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 رایانه .کاربر2

 . تایپ رایانه0

 دانش بهبد
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 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 0سایت  9

 
 گرافیک رایانه 10

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 کلک نگار هنر

 چهار شنبه

27/1/90 
03/8 

های  سایت 

 2و4و5و0و2
 گرافیک رایانه 25 برادران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 تراشه تصویر

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  03/15

 
 گرافیک رایانه 5

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 تراشه تصویر

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 13 برادران 5سایت  9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 سپند هنر

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 5سایت  9

 
 گرافیک رایانه 0

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 سپند هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  15/03

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 سپند هنر

 سه شنبه

22/1/90 
 شایگان)واحد تهران( .کاربر رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 5سایت  03/15

 سه شنبه

22/1/90 
 شایگان)واحد تهران( .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 5سایت  03/15

 چهار شنبه

27/1/90 
03/9 

سایت 

 4و5و0
 گرافیک رایانه 09 برادران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 غدیر زرین

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 . تایپ رایانه5

 غدیر زرین

 چهار شنبه

27/1/90 
 غدیر زرین .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  03/9

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 5سایت  9

 رایانه.کاربر 1

 .تایپ رایانه2
 گوهر سپهر دانش

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 12 برادران 1سایت  15

 طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 گوهر سپهر دانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 19 برادران 2و  4سایت  9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 ممتاز ساعی

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه0

 ممتاز ساعی
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 . تایپ رایانه5

 چهار شنبه

27/1/90 
 ویانا .تایپ رایانه ای1 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  9

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  9

 
 ویانا .گرافیک رایانه ای1 رایانهگرافیک  2

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  9

 
 گرافیک رایانه 1

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 ویانا

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  03/9

 
 هدف برتر .گرافیک رایانه ای1 گرافیک رایانه 0

 سه شنبه

22/1/90 
 رایانهگرافیک  2 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 .گرافیک رایانه ای4

 هدف برتر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 هدف برتر

 شنبهسه 

22/1/90 
 گرافیک رایانه  1 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 هدف برتر

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  03/9

 .تایپ رایانه ای1

 .کاربر رایانه ای2
 هدف برتر

 چهار شنبه

27/1/90 
13 

سایت 

 2و4و5و0
برادران

 
 گرافیک رایانه 48

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 شهریار

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 8 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 شهریار

 چهار شنبه

27/1/90 
 شهریار .تایپ رایانه ای1 رایانهگرافیک  1 برادران 2سایت  9

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  9

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 شهریار

 چهار شنبه

27/1/90 
 شهریار .گرافیک رایانه ای1 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  9

 چهار شنبه

27/1/90 
 راهیان فرهنگ نوین .گرافیک رایانه1 رایانهگرافیک  1 برادران 2سایت  03/9
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 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  03/9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 راهیان فرهنگ نوین

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 14 برادران 2سایت  03/9

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 رایحه فاطمه

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه2

 .تایپ رایانه0

 رایحه فاطمه

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  03/9

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 رایحه فاطمه

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  9

 رایانه.تایپ 1

 .گرافیک رایانه2
 پارس آذرنگ

 چهار شنبه

27/1/90 
 پارس آذرنگ .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  9

 چهار شنبه

27/1/90 
11 

سایت های 

 2و  4و 5
 گرافیک رایانه 01 برادران

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 طلوع فجر ابوذر

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 طلوع فجر ابوذر

 سه شنبه

22/1/90 
 طلوع فجر ابوذر  .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1 گرافیک رایانه 2 برادران 1سایت  03/10

 چهار شنبه

27/1/90 
 طلوع فجر ابوذر  .تایپ رایانه ای1 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  11

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 طلوع فجر ابوذر 

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 1سایت  03/10

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 طلوع فجر ابوذر 

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 21 برادران 5و0سایت  03/11

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 گلستان ری عصر فن

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه ای2
 گلستان ری عصر فن

 شنبهچهار 

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  03/11

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 گلستان ری عصر فن

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 9 برادران 4سایت  03/11

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 مخترعین و متفکرین آریا
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 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 مخترعین و متفکرین آریا

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 4سایت  03/11

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 اروند رایانه کوثر

 چهار شنبه

27/1/90 
 اروند رایانه کوثر .تایپ رایانه ای1 گرافیک رایانه 1 برادران 4سایت  03/11

 چهار شنبه

27/1/90 
 اروند رایانه کوثر .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 4سایت  03/11

 چهار شنبه

27/1/90 
12 

 هایسایت 

 5و  0 
 گرافیک رایانه 19 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 اندیشهحدیث 

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 حدیث اندیشه

 چهار شنبه

27/1/90 
03/13 

سایت 

 2و4و5و0و2
 گرافیک رایانه 82 برادران

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 گرافیکی رنگی.طراحی 2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 فراز دانش رسا

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/13

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 فراز دانش رسا

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 8 برادران 2سایت  03/11

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 فرهنگ دهخدا

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/11

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 فرهنگ دهخدا

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 5 برادران 1سایت  15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 مهرداد جاوید

 چهار شنبه

27/1/90 
03/10 

سایت 

 2و4و5و0و2
 گرافیک رایانه 28 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 نسل نخبگان هنر

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/10

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 نسل نخبگان هنر

 چهار شنبه

27/1/90 
15 

سایت 

 2و4و5و0و2
 گرافیک رایانه 74 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 متفکران رهیافت ایلیا
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 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  14

 
 گرافیک رایانه 13

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 رهیافت ایلیامتفکران 

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  15

 
 گرافیک رایانه 2

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 متفکران رهیافت ایلیا

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  15

 
 گرافیک رایانه 2

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 متفکران رهیافت ایلیا

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  14

 
 گرافیک رایانه 1

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 متفکران رهیافت ایلیا

 چهار شنبه

27/1/90 
12 

 هایسایت 

 2و  1 
برادران

 
 گرافیک رایانه 02

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 رایانه ای.تایپ 5

 نمایه هنر جوان

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 4سایت  12

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2

 .گرافیک رایانه ای0

 نمایه هنر جوان

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 4 برادران 2سایت  12

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 رایانه ای .کاربر0

 نمایه هنر جوان

 چهار شنبه

27/1/90 
 نمایه هنر جوان .کاربر رایانه1 گرافیک رایانه 2 برادران 5سایت  12

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 2سایت  12

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 طاها ارمغان تربیت

 سه شنبه

22/1/90 
 ارمغان تربیت طاها .گرافیک رایانه ای1 گرافیک رایانه 2 برادران 4سایت  12

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  14

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 پارپیرار

 چهار شنبه

27/1/90 
03/15 

سایت 

 2و4و5و0و2
 گرافیک رایانه 21 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 انتخاب نخست

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  03/15

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 .گرافیک رایانه ای4

 انتخاب نخست
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 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  03/15

 
 گرافیک رایانه 7

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 انتخاب نخست

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 0سایت  12/03

 
 اندیشه آرون ری .گرافیک رایانه ای1 گرافیک رایانه 1

 سه شنبه

22/1/90 
03/12 

 2سایت های 

 5و  0و 
برادران

 
 گرافیک رایانه 52

 .کاربر رایانه1

 .تایپ رایانه2
 اندیشه آرون ری

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  03/12

 
 گرافیک رایانه 2

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 اندیشه آرون ری

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/11

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 ارتباطات برتر پارس

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 8 برادران 4سایت  03/12

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 باران علوم

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 4 برادران 1سایت  03/15

 سفید .طراحی گرافیکی سیاه و1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 باران علوم

 سه شنبه

22/1/90 
 باران علوم .گرافیک رایانه ای1 گرافیک رایانه 2 برادران 4سایت  03/12

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 29 برادران 0و2سایت  17

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 بردیا هنرمهرگان

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  17

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 بردیا هنرمهرگان

 سه شنبه

22/1/90 
 بردیا هنرمهرگان .گرافیک رایانه ای1 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  17

 سه شنبه

22/1/90 
17 

سایت های 

 2و4و5و 0
 گرافیک رایانه 50 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 ای .تایپ رایانه2
 پارس بینا

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 11 برادران 2سایت  03/8

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 پارس بینا

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 4 برادران 5سایت  17

 .تایپ رایانه ای1

 .گرافیک رایانه ای2
 بیناپارس 

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/8

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 پارس بینا
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 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 2سایت  03/11

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 تصویر باران

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 7 برادران 2سایت  11

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 .گرافیک رایانه ای4

 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  11

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .تایپ رایانه ای2
 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 2سایت  11

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .تایپ رایانه ای2
 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  11

 .طراحی گرافیکی سیاه  و سفید1

 .تایپ رایانه ای2

 .گرافیک رایانه0

 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 سفیر دانش .کاربر رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  11

 چهار شنبه

27/1/90 
 سفیر دانش .تایپ رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  11

 چهار شنبه

27/1/90 
 سفیر دانش .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 0 برادران 0سایت  11

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 4سایت  11

 رایانه.کاربر 1

 .تایپ رایانه2
 سفیر دانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  11

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .گرافیک رایانه 2
 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  11

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه 2
 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 0سایت  11

 .کاربررایانه1

 .گرافیک رایانه 2
 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 سفیردانش .طراحی گرافیکی رنگی1 گرافیک رایانه 1 برادران 1سایت  11

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  11

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .تایپ رایانه2

 .گرافیک رایانه 2

 سفیردانش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  11

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 فرازمندان هنر
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 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  03/11

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 رایانه ای.گرافیک 4

 فرازمندان هنر

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  03/11

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 فرازمندان هنر

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 5 برادران 2سایت  14

 سفید.طراحی گرافیکی سیاه و 1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 فردای روشن 

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 فردای روشن 

 چهار شنبه

27/1/90 
14 

سایت 

 4و5و0
 رایانهگرافیک  51 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 فردای روشن 

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 0سایت  03/14

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 فروغ فلق)برادران(

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 4 برادران 2سایت  03/14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 گرافیکی رنگی.طراحی 2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 فروغ فلق)برادران(

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 12 برادران 0سایت  03/14

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 فروغ فلق)برادران(

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 13 برادران 2سایت  03/14

 سفید.طراحی گرافیکی سیاه و 1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 فروغ فلق)خواهران/برادران(

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 2سایت  03/14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 فروغ فلق)خواهران/برادران(

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  03/14

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 فروغ فلق)خواهران/برادران(

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 12 برادران 5سایت  03/14

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 فروغ فلق)خواهران/برادران(
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 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  12

 
 گرافیک رایانه 2

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 گنج دانش پژوهان

 چهار شنبه

27/1/90 
12 

سایت 

 4و5و0
برادران

 
 گرافیک رایانه 07

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 گنج دانش پژوهان

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  03/11

 
 گرافیک رایانه 2

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 هنرمندان جوان

 چهار شنبه

27/1/90 
12 

سایت 

 2و4و5و0
برادران

 
 گرافیک رایانه 57

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 هنرمندان جوان

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 29 برادران 2سایت  03/12

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

) به عدم رعایت .گرافیک رایانه4

 سرفصل درس نباید امتحان بدهند(

 حافظه برتر اندیش

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  14

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 اندیش گستر آفرین

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 10 برادران 2سایت  14

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 اندیش گستر آفرین

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  17

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 سفید

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  17

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 سفید

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 1 برادران 2سایت  17

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 سفید

 چهار شنبه

27/1/90 
03/17 

سایت 

 2و4و5و0و2
 گرافیک رایانه 99 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 سفید

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 2سایت  17

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2
 سیمرغ
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 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  17

 
 گرافیک رایانه 1

 .طراحی گرافیکی رنگی1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 سیمرغ

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2سایت  17

 
 رایانهگرافیک  1

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 سیمرغ

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 2و4سایت  03/14

 
 گرافیک رایانه 25

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 سیمرغ

 چهار شنبه

27/1/90 
برادران 4سایت  03/14

 
 گرافیک رایانه 2

 .تایپ رایانه1

 رایانه.گرافیک 2
 سیمرغ

 چهار شنبه

27/1/90 
 سیمرغ .گرافیک رایانه1 گرافیک رایانه 1 برادران 4سایت  03/14

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 5 برادران 2سایت  12

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 طلیعه دانش مهربانان

 شنبهچهار 

27/1/90 
17 

 هایسایت 

 2و  4 
 گرافیک رایانه 20 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 طلیعه دانش مهربانان

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 0 برادران 2سایت  17

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 مازیارزمان

 چهار شنبه

27/1/90 
 گرافیک رایانه 2 برادران 2سایت  17

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 مازیارزمان

 چهار شنبه

27/1/90 
9 

سایت های 

 2و 1
 گرافیک رایانه 02 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 مازیارزمان

 چهار شنبه

27/1/90 
17 

سایت 

 2و4و5
 گرافیک رایانه 59 برادران

 .کاربررایانه1

 .تایپ رایانه2
 سیرت ایلیا

 سه شنبه

22/1/90 
 گرافیک رایانه 13 برادران 2سایت  17/03

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 ویژگان علم گرافیک

 سه شنبه

22/1/90 
17/03 

سایت 

 2و4و5و0
 گرافیک رایانه 42 برادران

 .کاربر رایانه ای1

 .تایپ رایانه ای2
 ویژگان علم گرافیک
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 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  17/03

 
 گرافیک رایانه 1

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .کاربر رایانه ای2

 .تایپ رایانه ای0

 ویژگان علم گرافیک

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  17/03

 
 گرافیک رایانه 1

 .طراحی گرافیکی سیاه و سفید1

 .طراحی گرافیکی رنگی2

 .کاربر رایانه ای0

 .تایپ رایانه ای5

 .گرافیک رایانه4

 ویژگان علم گرافیک

 سه شنبه

22/1/90 
برادران 2سایت  17/03

 
 گرافیک رایانه 1

 .تایپ رایانه1

 .گرافیک رایانه2
 گرافیکویژگان علم 

 

 (بـرداران)نوازندگی ساز ایرانی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 
15 

طبقه همکف 

 413/اتاق 
 2 برادران

نوازندگی ساز 

 ایرانی

 .نوازندگی ساز ایرانی1

 پیانو)عمومی(.نوازندگی ساز 2
 همراز

 

 (بـرداران)نوازندگی ساز جهانی 

 مربوطهمهارت آموزی کز  انام مر عنوان مهارت ها رشته مهارتی تعداد جنسیت آزمون محل ساعت روز  و  تاریخ

 سه شنبه

22/1/90 

15 
طبقه همکف 

 134/اتاق 

 1 برادران
نوازندگی ساز 

 جهانی
 همراز .نوازندگی ساز پیانو)عمومی(1

15 
طبقه همکف 

 134/اتاق 

 13 برادران
نوازندگی ساز 

 جهانی

 .نوازندگی ساز ایرانی1

 .نوازندگی ساز پیانو)عمومی(2
 همراز

15 
طبقه همکف 

 134/اتاق 

 1 برادران
نوازندگی ساز 

 جهانی

 .نوازندگی ساز جهانی1

 .نوازندگی ساز پیانو)عمومی(2

 .سرایش و تربیت شنوایی0

 موسیقی.هماهنگی  عمومی 5

 .آواز گروهی4

 . هم نوازی  ساز جهانی2

 خوش نهاد پیمان

15 
طبقه همکف 

 134/اتاق 

 1 برادران
نوازندگی ساز 

 جهانی

 .آواز گروهی1

 . هم نوازی  ساز جهانی2
 خوش نهاد پیمان
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 عملی آزمون برگزاری  محل 

 :نشانی محل برگزاری آزمون های عملی تمامی رشته ها)هر دو جنسیت( 

  883تهران، خیابان انقالب، حد فاصل خیابان های استاد نجات اللهی و حافظ پالک 

 ساختمان مرکز گسترش انفورماتیک ایران -

 

 

 محترم هنرجویان جهت اطالع مهم نکات: 

 باشد می الزامی آزمون جلسه به ورود برای ملی اصل کارت  یا شناسنامه اصل داشتن همراه به. 

 می 02 از 41 نمره اخذ عملی آزمون در قبولی نصاب )حد.باشد می مهارت استاندارد هر در 41 عملی نمره حداقل کسب نهایی قبولی شرط 

 (.باشد

 گردیده و اخذ آزمون خارج از زمان مقرر امکان پذیر نمی باشد. انجام  و راس ساعت اعالم شده برگزاری آزمون عملی در زمان های مقرر

 .در صورت عدم حضور هنرجو، غیبت محسوب می شود و گواهینامه مهارت صادر نخواهد شد همچنین

 ،داوطلبان در روز آزمون فقط مجاز به داشتن کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، لوازم مورد نیاز آزمون عملی 

 باشند، خودکار آبی، ساعت مچی و یک سوزن یا سنجاق می

 (  کیف دستی، ساک دستی، کتاب، ...راه داشتن سایر وسایل به جلسه آزمون مانند هرگونه وسایل ارتباطی )تلفن همراه، پیجر، بی سیم و  هم

 .در صورت مشاهده،  تخلف محسوب شده و نمره صفر منظور خواهد شد .ممنوع است... جزوه، ماشین حساب و 

 می هنرجویان الزامی استرعایت حجاب  و حفظ شئونات اسالمی توسط تما. 

  چنانچه به جای هر مهارت آموز فرد دیگری در جلسه آزمون عملی شرکت نماید نمره صفر در هریک از بخش های آزمون منظور خواهد شد و

 .فرد خاطی از شرکت مجدد در آزمون های بعدی محروم می شود

  ارجاع موضوع به مرجع قضایی نمره آزمون مربوطه صفر منظور می گردداخالل در نظم جلسه یا حوزه امتحانی تخلف محسوب شده و ضمن. 
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 همراه داشتن لوازم ذیل در  زمان آزمون توسط هنرجویان محترم ، مرتبط با رشته مهارتی مربوطه الزامی است.: توجه 

 لوازم مورد نیاز عنوان مهارت ها رشته های مهارتی ردیف

1 
گرافیک رایانه، عکاسی دیجیتال، 

 عکاسی و تصویربرداری 

 طراحی گرافیکی سیاه و سفید

 طراحی گرافیکی رنگی

 -تراش –مداد پاکن  -خط کش – رنگ 01 مداد رنگی -برگ  01به تعداد   A4کاغذ 

 مداد طراحی و تخته شاسی 

 / چهره آراییچهره سازی 2

 یا ابزار دلخواه  برای طراحی / مداد/ زغال فشرده A1یا  A3کاغذ مناسب طراحی  طراحی عمومی

 / مداد/ زغال فشرده یا ابزار دلخواه  برای طراحی A3کاغذ مناسب طراحی  طراحی چهره

 نقاشی چهره

 / کاغذ مناسب طراحی/ رنگ روغن/ قلم موی مخصوص رنگ روغن01×01یا  41×01بوم 

همان وسیله را به همراه بیاورند مثال: نقاقی می کنند )در صورتی که با وسیله خاصی 

 آبرنگ و...(

/ نمونه کار بر روی فلش یا به صورت چاپ شدهدیجیتال دوربین  / عکاسی دیجیتالعکاسی 3  

 کاله مش یا شنا/باند کچی)شکسته بندی(/ وازلین/ قیچی/ پیش بند ماسک سازی چهره آرایی 4

 د.، نت و قطعاتی که مورد نیاز می باش مربوطه همراه داشتن ساز  نوازندگی ساز جهانی 6

 د.، نت و قطعاتی که مورد نیاز می باش مربوطه همراه داشتن ساز  نوازندگی ساز ایرانی 7
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