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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 6/2/1400  لغایت  2/2/1400 را که از تاریخ )مجازی(هفتو سیو 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

  کامل   (هجده)18 فروشگاه موادغذایی  امین جعفرزاده 1

  کامل   ده(پانز)15 تهیه غذا  بهرام عیسوند 2

  کامل   ده(پانز)15 عطاری  سعید رحیمی پیشخانی 3

  کامل   (دوازده)12 فروشگاه موادغذایی  وحید قدرتی پیرگلینی 4

  کامل   ده(پانز)15 فروشگاه موادغذایی  محمد پورعلی تربزق 5

  کامل   ده(سیز)13 خواروبارفروشی  منیژه آقابیگی 6

  کامل   ده(پانز)15 خواروبارفروشی  محمدرضا ساقی 7

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  مصطفی مومنی 8

  کامل   ده(هف)17 عطاری  فرشته رسام 9

  کامل   ده(سیز)13 قصابی  فرزاد هداوندخانی 10

  کامل   (هجده)18 نانوایی  اصغر عرب زاده 11

  کامل   (دوازده)12 عطاری  محسن تنهادوشانلو 12

  کامل   (هجده)18 فروشگاه موادغذایی  زهرا نصیری قورتولمش 13

  کامل   ده(سیز)13 آرایشگر  مرتضی الماسی 14

  کامل   (دوازده)12 قنادی  طالب ملکی پوردهالن 15

  کامل   (دوازده)12 قنادی  محمد ملکی پوردهالن 16

  کامل   ده(چهار)14 رستوران  مهران قالبی حاجیوند 17

  کامل   ده(هف)17 نانوایی  امیر عرب زاده 18

  بازآموزی   ده(چهار)14 آرایشگر  مهدی ستاره شناس پیشخانی 19

  بازآموزی   ده(پانز)15 آرایشگر  حسین اکبری 20

  کامل   (بیست)20 فروشگاه موادغذایی  سحر ملکی 21

  کامل   (دوازده)12 برنج فروشی  ایرج مقدم نقدی شکردشت 22

  کامل   ده(چهار)14 عطاری  علیرضا قدسی روزبهانی 23

  کامل   ده(هف)17 آرایشگر  داود محریزی 24

  کامل   ده(پانز)15 عطاری  فرشید نصیری یاراحمد 25

  کامل   ده(هف)17 خواروبارفروشی  مجید اسکندری 26

  کامل   (دوازده)12 خواروبارفروشی  رامین اسکندری 27

  کامل   ده(سیز)13 بیمارستان  صابر جعفری خلفلو 28

  کامل   ده(پانز)15 آرایشگر  مهدی شیرین 29

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  معصومه شرعی 30
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.)مجازی( موفق به اخذ حدنصاب نمره قبولی نگردیده اندهفتو سیذیل در دوره دویست وافراد مشروحه    

 

 

                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

 

 

 

 

  

 

  کامل   ده(پانز)15 نانوایی  میثم رجبی 31

  کامل   ده(سیز)13 نانوایی  پورمحمدرضا عباسی  32

  کامل   ده(چهار)14 درمانگاه تخصصی  حیدر امیری مجد 33

  کامل   ده(چهار)14 نانوایی  ابوالفضل عبدالهی 34

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- فروشگاه موادغذایی  میالد آرین 1


