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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 3/4/1400  لغایت  30/3/1400 را که از تاریخ )مجازی(چهارو 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

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  امیرحسین شاکری 1

  کامل   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  محمدهدایتی جفرودی 2

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  طاهره برنوس شیرج آبادی 3

  کامل   ده(پانز)15 قهوه فروشی  مهران کوشکی 4

  کامل   ده(هج)18 سوپرمارکت  زهرا فرحناکی 5

  بازآموزی   ده(چهار)14 سوپرمارکت  وحید کاظمی 6

  بازآموزی   (بیست)20 آموزشگاه مراقبت وزیبایی  مریم شیرازی 7

  کامل   ده(پانز)15 خواروبارفروشی  حبیب اله بدرئی 8

  کامل   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  رضا حامدنیا 9

  کامل   ده(پانز)15 فروشگاه موادغذایی  فریبا احمدی 10

  بازآموزی   ده(هف)17 بوفه مدرسه  عفت تاجیک حصارکوچک 11

  کامل   ده(شانز)16 فروشگاه موادغذایی  میالد محمودی 12

  کامل   ده(پانز)15 عطاری  زینب عالئی 13

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  حسین لطفی 14

  کامل   ده(شانز)16 آرایشگر  علی امامی کردمحله 15

  کامل   ده(چهار)14 قهوه فروشی  سجاد عزیزی نفطه 16

  بازآموزی   ده(چهار)14 سوپرمارکت  شکور سعیدی 17

  بازآموزی   ده(پانز)15 سوپرمارکت  سعیده علی نژاد 18

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  سعید یزدانی مسلم 19

  کامل   ده(چهار)14 فروشگاه موادغذایی  شادی نیکی 20

  کامل   ده(شانز)16 آرایشگر  مرتضی مسلمی ارزنق 21

  کامل   ده(چهار)14 قصابی  علیرضا دهقان 22

  کامل   ده(پانز)15 خواروبارفروشی  علی بهرامی 23

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  زهرا سادات سنجرانی 24

  کامل   ده(هف)17 قصابی  مجتبی اصغری مالباشی 25

  کامل   ده(نوز)19 آرایشگر  مریم فالح 26

  بازآموزی   ده(چهار)14 آرایشگر  فاطمه جهانی 27

  کامل   ده(هف)17 لبنیاتی  حمید امتی 28

  کامل   ده(شانز)16 لبنیاتی  معصومه رضایی منش 29

  کامل   ده(چهار)14 لبنیاتی  اسرافیل فالحی 30
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                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

 

 

 

 
  

 

  کامل   ده(پانز)15 لبنیاتی  علیرضا اتابکی 31

  کامل   ده(چهار)14 قنادی  مهدی مجیدی 32

  کامل   ده(چهار)14 قنادی  محمدحسین زهره شب 33

  کامل   ده(پانز)15 قنادی  مجتبی کریمیان 34

  کامل   ده(شانز)16 مرغ فروشی  یوسف فعله گری 35

  بازآموزی   ده(چهار)14 تهیه غذا  افشین رنجبر 36

  بازآموزی   ده(هف)17 آرایشگر  محمد حسن نژاد 37


