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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 25/2/1400  لغایت  21/2/1400 را که از تاریخ )مجازی(نهو 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

  بازآموزی   ده(چهار)14 سوپرمارکت  داریوش نجفی آقامیرلو 1

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  زینب جهانگیری خوشبو 2

  کامل   ده(هف)17 چلوکبابی  علی نصیرپورتوتونسیز 3

  کامل   ده(چهار)14 نانوایی  امیر جوادی 4

  کامل   ده(چهار)14 تهیه غذا  آیت قاسمی 5

  بازآموزی   ده(پانز)15 آبمیوه وبستنی  بهنام فضائلی 6

  کامل   ده(پانز)15 فروشگاه موادغذایی  سحر پروینی 7

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  امیرحسین جعفری 8

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  رحیم خادمی قرانقیه 9

  کامل   ده(چهار)14 قنادی  عرفان گرمابه مهابادی 10

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  مهدی کرامتی عباسعلیلو 11

  بازآموزی   (بیست)20 آرایشگر  سپیده ورمزیاری 12

  کامل   ده(پانز)15 کبابی  سجاد محرمی 13

  کامل   ده(هج)18 فروشگاه موادغذایی  میالد محمدپور 14

  کامل   ده(پانز)15 میوه فروشی  علی عسگری 15

  کامل   ده(چهار)14 نانوایی  یعقوب خجسته امند 16

  بازآموزی   ده(هج)18 خواروبارفروشی  یعقوب مختاری 17

  بازآموزی   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  محمود زمانی امیرزکریا 18

  کامل   ده(پانز)15 سوپرمارکت  مجید ترابی نگار 19

  بازآموزی   ده(هج)18 قنادی  محبوب خلیفهءبناروانی 20

  کامل   ده(پانز)15 جگرکی  بهمن فرهمند 21

  کامل   ده(هف)17 وبستنیآبمیوه   مهدی حبیبی جیوان 22

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  مهدی رحیمی فروتن 23

  کامل   (شانزده)16 قهوه فروشی  محسن محبی عزیزکندی 24

  کامل   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  مرتضی کرمی 25

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  حسین کلبی آبادی 26

  کامل   ده(چهار)14 سوپرمارکت  احمد افشارخاص 27

  کامل   ده(هج)18 فروشگاه موادغذایی  سعید بابائی 28

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  میالد پازدار 29

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  مهسا فوالدوند 30
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                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

 

 

 

 

  

 

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  احمدی فرد هانیه 31

  کامل   ده(پانز)15 برنج فروشی  اعظم عباس نژاد 32

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  آتنا مجتبائی 33


