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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 61/2/1400  لغایت  12/2/1400 را که از تاریخ )مجازی(تشهو 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   ده(پانز)15 کارخانه موادغذایی  رضا عظیمی مروشینی 1

  بازآموزی   ده(چهار)14 تهیه غذا  امیر مظلومی 2

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  حسین ژرفی پیله رود 3

  کامل   (شانزده)16 موادغذاییفروشگاه   علیرضا اسدی الوان 4

  بازآموزی   ده(نوز)19 قنادی  اصغر سلمان پور نوش آبادی 5

  کامل   (شانزده)16 لبنیاتی  حمید احمدی 6

  کامل   (شانزده)16 لبنیاتی  علی مدیری 7

  بازآموزی   ده(پانز)15 آرایشگر  محبوبه بختیاری 8

  کامل   ده(چهار)14 کارخانه موادغذایی  ابوالفضل کریم نیا 9

  کامل   (شانزده)16 موادغذاییکارخانه   بیت اله عبدالهی 10

  کامل   ده(پانز)15 سبزی خردکنی  نسرین گرجی 11

  کامل   ده(پانز)15 نانوایی  جواد احمدی پور 12

  کامل   ده(چهار)14 فروشیمرغ   حوریه رضائی مروشین 13

  کامل   (شانزده)16 مرغ فروشی  ابوالفضل قاسمی 14

  بازآموزی   ده(چهار)14 آرایشگر  فهیمه کندوانی میانجی 15

  بازآموزی   ده(هف)17 نانوایی  عین اله عبدالهی 16

  کامل   ده(هج)18 خشکبار  داود تاجیک 17

  کامل   ده(پانز)15 سوپرمارکت  مجید عبادی 18

  کامل   (شانزده)16 کارخانه موادغذایی  سعید شکری 19

  بازآموزی   (شانزده)16 خواروبارفروشی  علی یاری 20

  کامل   ده(نوز)19 کارخانه موادغذایی  محمد رحیمی 21

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  زینب ملکی 22

  کامل   (شانزده)16 اغذیه فروشی  محمد باقری قمی 23

  کامل   (شانزده)16 فروشگاه موادغذایی  ملیحه محمدگنجی 24

  بازآموزی   ده(هج)18 خواروبارفروشی  رسول رسولی پور 25

  بازآموزی   ده(هف)17 آرایشگر  مسعود منصفی صدیق 26

  بازآموزی   ده(پانز)15 قنادی  اسکندر جوزی آلوچه 27

  کامل   (شانزده)16 قصابی  حسین فوالدوند 28

  کامل   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  صغرا موسوی 29

  کامل   ده(چهار)14 جگرکی  اصغر نیکوانزانی 30
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                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

 

 

 

 
  

 

  کامل   ده(چهار)14 جگرکی  حسین نیکوانزانی 31

  بازآموزی   ده(پانز)15 خواروبارفروشی  محمدرضا حسنکلو حصاری 32

  کامل   ده(پانز)15 عطاری  میالد حسن زاده 33

  کامل   ده(چهار)14 فروشیمرغ   زینب داودی 34

  کامل   ده(چهار)14 آبمیوه وبستنی  علی حسین گلستانی 35

  کامل   ده(چهار)14 اغذیه فروشی  حسن محرابی 36

  کامل   ده(چهار)14 موادغذاییفروشگاه   میالد آرین 37


