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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 1/3/1400  لغایت  82/2/1400 را که از تاریخ )مجازی(چهلو دویستکالس آموزشی دوره افراد مشروحه ذیل   

.موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند وبه پایان 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

  بازآموزی   ده(هف)17 اغذیه فروشی  تورج عشقی مهربان 1

  بازآموزی   ده(هف)17 اغذیه فروشی  شاپور داداش زاده 2

  بازآموزی   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  کاظم اسدی 3

  کامل   ده(چهار)14 نانوایی  علی سلیمی امند 4

  بازآموزی   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  حسین قاسم پورعزیزکندی 5

  بازآموزی   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  اصغر بابائی 6

  کامل   ده(نوز)19 نانوایی  رحمان سلمی امند 7

  کامل   ده(نوز)19 نانوایی  سلمان سلمی امند 8

  کامل   ده(پانز)15 جگرکی  جعفر علی زاده ویدوجی 9

  کامل   ده(نوز)19 خشکبار  اکبر عسکری امین آباد 10

  کامل   ده(پانز)15 طباخی  پیمان قلی زاده شاد 11

  کامل   ده(هج)18 آبلیموگیری  مختار چوب داری 12

  کامل   ده(پانز)15 آبلیموگیری  آرزو فرمانی 13

  کامل   ده(هف)17 آرایشگر  حسین حامدی 14

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  سجاد دودانگه 15

  کامل   ده(پانز)15 خشکبار  مهدی غالمی مبین 16

  کامل   ده(پانز)15 سبزی خردکنی  فاطمه نعمتی سنگده 17

  کامل   ده(چهار)14 مرغ وگوشت  محمد تاجمیری 18

  کامل   ده(چهار)14 سوپرمارکت  بتول فاتحی 19

  بازآموزی   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  کاظم منصوری وچین 20

  کامل   ده(چهار)14 خشکبار  محمدرضا آئین خواه 21

  کامل   ده(چهار)14 خشکبار  امیررضا آئین خواه 22

  کامل   ده(پانز)15 فروشگاه موادغذایی  سعید مظفری کفراج 23

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  مهسا کریمی پیرکوهی 24

  کامل   ده(شانز)16 میوه فروشی  حسن ابراهمی امین آباد 25

  کامل   ده(هف)17 اغذیه فروشی  امیرحسین جعفری 26

  کامل   ده(چهار)14 سوپرمارکت  رضا پیران حاجی خواجه لو 27

  کامل   ده(شانز)16 عطاری  شهال تاجمیری 28

  کامل   ده(هج)18 قنادی  امید قاسمی 29

  کامل   ده(نوز)19 فروشگاه موادغذایی  پریسا حدادی 30
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.)مجازی( موفق به اخذ حدنصاب نمره قبولی نگردیده اندچهلدوره دویست وافراد مشروحه ذیل در    

 

 

                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

 

 

 

 
  

 

  کامل   ده(پانز)15 آرایشگر  فرخنده تاجیک 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   (نه)-9- خشکبار  علیرضا عسکری امین آباد 1


