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 بازآموزی

   *   خشکبار  مرتضی سالمت 1

   *   فروشگاه موادغذایی  مینا علی اکبری 2

   *   فروشگاه موادغذایی  حمیدرضا غالمی 3

   *   نانوایی  مصطفی سرداری 4

   *   درمانگاه تخصصی  علی زاهدیان تجنکی 5

   *   درمانگاه تخصصی  ستار نورپور 6

   *   درمانگاه تخصصی  حیدر امیری مجد 7

   *   درمانگاه تخصصی  حسین افراسیابی 8

   *   درمانگاه تخصصی  روح اله دارابی 9

   *   درمانگاه تخصصی  سیدولی حسینی ایمنی 10

   *   درمانگاه تخصصی  حمداله سلطانی 11

   *   درمانگاه تخصصی  صغرا دارابی 12

   *   درمانگاه تخصصی  ناصر فرحناکی 13

   *   درمانگاه تخصصی  شهناز پیریائی میردری 14

   *   درمانگاه تخصصی  صغرا نظری ازبرمی 15

   *   درمانگاه تخصصی  عباس ابرقوئی 16

   *   درمانگاه تخصصی  علی افشاری 17

   *   درمانگاه تخصصی  اعظم خدای زمه گی 18

   *   درمانگاه تخصصی  اصغر ملکی 19

   *   درمانگاه تخصصی  حشمت اله فعله کری 20

   *   درمانگاه تخصصی  فرح ناز سرلکچیوائی 21

   *   فروشگاه موادغذایی  اصغر عظیمی 22

   *   بسته بندی موادغذایی  محمود احمدی 23

   *   نانوایی  محمدرضا عباسی پور 24

   *   آرایشگر  جمشید دروگرپسندیده برکادهی 25

   *   فروشگاه موادغذایی  نرگس سلگی 26

   *   تهیه غذا  محمد ستوده 27

   *   خواروبارفروشی  بهزاد کاظمی 28

  *    خواروبارفروشی  عباس زارعی خالدآبادی 29

   *   فروشگاه موادغذایی  رضا خدائی 30

  *    آرایشگر  میثم اکبری 31

   *   موادغذاییفروشگاه   سیده زهرا قاسمی 32

   *   فروشگاه موادغذایی  نجمه دهقانی 33

  *    اغذیه فروشی  وحید عاشوری پیردهی 34

  *    خواروبارفروشی  پروری عیسی بان 35
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 مدیر آموزشگاه

مجید بهرامیمهندس   

   *   آرایشگر  معصومه صمدی 36

   *   فروشگاه موادغذایی  مهدی دنیوی 37

   *   فروشگاه موادغذایی  امیرمحمد نجفی 38

   *   فروشگاه موادغذایی  یمفاطمه پورعل 39

 ( آموزشگاه بهداشت  اصناف بهارسالمتمجازی)236برنامه آموزشی دوره

 29/1/1400لغايت  25/1/1400 دوره تاريخ برگزاري

 29/1/1400 روزآزمون)حضوري(

 آزمون بصورت حضوري و بارعايت پروتکل هاي بهداشتی برگزار می شود.


