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برادران

 شهریور 6یکشنبه 53405367آزمون ادواری1

1401
مردصبح8

چهره -هنر معرق کاری

تصویر -صفحه آرایی-سازی

1برداری

 شهریور 6یکشنبه 53685395آزمون ادواری2

1401
مردصبح9

-نگارگری-صفحه آرایی

جلوه های ویژه-منبت کاری

 شهریور 6یکشنبه 53965423آزمون ادواری3

1401
جلوه های ویژهمردصبح10

 شهریور 6یکشنبه 54245451آزمون ادواری4

1401
مرد صبح11

-1نوازندگی-1بسته بندی

گرافیک رایانه ای

 شهریور 6یکشنبه 54525479آزمون ادواری5

1401
گرافیکمردظهر12

 شهریور 6یکشنبه 54805507آزمون ادواری6

1401
گرافیکمردظهر13

 شهریور 6یکشنبه 55085535آزمون ادواری7

1401
گرافیکمرد عصر14

 شهریور 6یکشنبه 55365563آزمون ادواری8

1401
گرافیکمردعصر15

 شهریور 6یکشنبه 55645591آزمون ادواری9

1401
گرافیکمردعصر16

 شهریور 7دوشنبه 55925619آزمون ادواری10

1401
گرافیکمردصبح8

 شهریور 7دوشنبه 56205647آزمون ادواری11

1401
گرافیکمردصبح9

 شهریور 7دوشنبه 56485675آزمون ادواری12

1401
گرافیکمردصبح10

 شهریور 7دوشنبه 56765703آزمون ادواری13

1401
گرافیکمردظهر11

 شهریور 7دوشنبه 57045731آزمون ادواری14

1401
گرافیکمرد ظهر12

 شهریور 7دوشنبه 57325759آزمون ادواری15

1401
گرافیکمرد ظهر13

1401 شهریور 6یکشنبه 

1401 شهریور 7دوشنبه 
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 شهریور 7دوشنبه 57605787آزمون ادواری16

1401
گرافیکمردعصر14

 شهریور 7دوشنبه 57885793آزمون ادواری17

1401
گرافیکمرد عصر15

50015021آزمون ادواری1
سه شنبه 

1401شهریور 8
زنصبح8

تصویر -چهره سازی

صفحه ارایی-2برداری

50225042آزمون ادواری2
سه شنبه 

1401شهریور 8
زنصبح9

دستیاری طراحی 

عکاسی -لباس

7دیجیتال

50435063آزمون ادواری3
سه شنبه 

1401شهریور 8
زنصبح10

-1تذهیب- 4نگارگری

جلوه های -1منبت

ویژه

50645084آزمون ادواری4
سه شنبه 

1401شهریور 8
زن ظهر11

-جلوه های ویژه

گرافیک رایانه ای

50855105آزمون ادواری5
سه شنبه 

1401شهریور 8
گرافیکزنظهر12

51065126آزمون ادواری6
سه شنبه 

1401شهریور 8
گرافیکزن ظهر13

51275147آزمون ادواری7
سه شنبه 

1401شهریور 8
گرافیکزن عصر14

51485168آزمون ادواری8
سه شنبه 

1401شهریور 8
گرافیکزن عصر15

51695189آزمون ادواری9
سه شنبه 

1401شهریور 8
گرافیکزنعصر16

51905210آزمون ادواری10
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزن صبح8

خواهران

1401 شهریور 8سه شنبه 

1401 شهریور 9چهارشنبه 
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52115231آزمون ادواری11
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزنصبح9

52325252آزمون ادواری12
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزنصبح10

52535273آزمون ادواری13
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزن ظهر11

52745294آزمون ادواری14
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزنظهر12

52955315آزمون ادواری15
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزنظهر13

53165336آزمون ادواری16
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزنعصر14

53375339آزمون ادواری17
چهارشنبه 

1401شهریور 9
گرافیکزنعصر15

 هنرستان هنرهای زیبا33قاسم آباد خیابان ادیب  ادیب :آدرس حوزه  

همراه داشتن موبایل متصل به اینترنت و یا تبلت جهت آزمون کتبی برخط الزامی است

آزمون کتبی و عملی همزمان در محل حوزه برگزار می گردد

همراه داشتن ماسک   جهت شرکت در آزمون الزامیست

همراه داشتن کارت ملی ویا شناسنامه عکس دار و کارت ورود به جلسه جهت شرکت در آزمون الزامیست

 حتما راس ساعت مقرر و طبق برنامه زمانبندی در محل آزمون حضور یابید

 هنرستان هنرهای زیبا33قاسم آباد خیابان ادیب  ادیب :آدرس حوزه  


