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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت به برگزار 23/1/1400  لغایت  91/1/1400 را که از تاریخ )مجازی(پنجو سیو دویستکالس آموزشی دوره افراد مشروحه ذیل   

.موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند وپایان رسانده   

    
   

ف
دی

ر
  

 نوع صنف کد ملی نام و نام خانوادگی
 نمره اخذ شده  

 )با عدد و حروف(

مبلغ دریافتی به 

 ریال

 

 شماره گواهی صادر شده

 

 کد سامانه نوع دوره

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  محمد کمالی فر 1

  کامل   (دوازده)12 فروشگاه موادغذایی  زهرا هاشمی 2

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  سمیه رحیمی 3

  کامل   (دوازده)12 سوپرمارکت  مجید اصغری 4

  کامل   ده(شانز)16 قهوه فروشی  سپیده سرائی 5

  کامل   ده(سیز)13 قنادی  مالک عطائی آقامیرلو 6

  بازآموزی   ده(سیز)13 مرغ فروشی  قربانعلی فصیحی 7

  کامل   ده(هج)18 آرایشگر  شیرین خانی 8

  کامل   ده(هف)17 نانوایی  حسین احمدی 9

  بازآموزی   (بیست)20 آرایشگر  خدیجه توری عزیزکندی 10

  کامل   ده(چهار)14 آبمیوه وبستنی  امیدرضا اقانژادصائین 11

  کامل   ده(شانز)16 نانوایی  مهدی محمدسلیمانی 12

  کامل   (دوازده)12 نانوایی  هادی بهشتی 13

  کامل   ده(چهار)14 نانوایی  رضا محمدسلیمانی 14

  کامل   ده(هف)17 آبمیوه وبستنی  محمد جباری فر 15

  کامل   ده(پانز)15 فروشگاه موادغذایی  مصطفی گلستانی 16

  کامل   ده(چهار)14 خانهسفره   عباس خورسند 17

  کامل   ده(سیز)13 آرایشگر  محمد ذوالفقاری 18

  کامل   ده(هف)17 سوپرمارکت  ناهید بیات 19

  کامل   ده(هف)17 خواروبارفروشی  علیرضا محمدی 20

  بازآموزی   ده(چهار)14 آرایشگر  محمودرضا ندافی قدیم 21

  کامل   ده(شانز)16 نانوایی  محمد حبیبی 22

  بازآموزی   ده(هف)17 آرایشگر  فریده خادم امند 23

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  مصطفی نادری دولت آبادی 24

  بازآموزی   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  اسداله ایمان پور 25

  کامل   ده(هج)18 نانوایی  حسین روستاطالب آبادی 26

  کامل   ده(شانز)16 فروشگاه موادغذایی  ایمان احمدوند 27

  بازآموزی   ده(هف)17 مرغ فروشی  محمد داداشپور 28

  کامل   ده(شانز)16 سوپرمارکت  سعید رضائی 29

  بازآموزی   ده(هج)18 آرایشگر  سولماز خدایاری عرصه دوگاه 30
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.وپنج)مجازی( موفق به اخذ حدنصاب نمره قبولی نگردیده اندافراد مشروحه ذیل در دوره دویست وسی    

 

 

                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

 

 

 

 
  

 

  کامل   ده(نوز)19 عطاری  میالد فضلی دره گرگی 31

ف
دی

ر
 

 نوع صنف کد ملی نام و نام خانوادگی
 نمره اخذ شده  

 )با عدد و حروف(

مبلغ دریافتی به 

 ریال

 

 شماره گواهی صادر شده

 

 کد سامانه نوع دوره

  کامل   )سه(-3- مرغ فروشی  امین گنجی 1


