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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 2/5/1400  لغایت  29/4/1400 را که از تاریخ )مجازی(تشهو 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(هف)17 فروشگاه موادغذایی  محبوبه محمدی 1

  کامل   ده(نوز)19 خشکبار  قاسم احمدی 2

  کامل   ده(شانز)16 فروشگاه موادغذایی  فاطمه ترابی سفیدابی 3

  کامل   (پانزده)15 آرایشگر  رخشنده قربانی 4

  کامل   (پانزده)15 آرایشگر  فاطمه قربانی 5

  کامل   ده(هج)18 آرایشگر  علیرضا زینالی 6

  کامل   ده(هف)17 آبمیوه وبستنی  محسن علیزاده 7

  کامل   ده(چهار)14 موادپروتئینی  بهزاد حسین زاده نرمیقی 8

  کامل   ده(هف)17 تهیه غذا  مهدی سلطانی 9

  کامل   ده(چهار)14 تهیه غذا  سعید سلطانی 10

  کامل   (پانزده)15 عطاری  زهرا خسروی 11

  کامل   (پانزده)15 خواروبارفروشی  افشار مهرورز 12

  کامل   ده(چهار)14 خدمات درمانگاه  شرین نار میرزائی 13

  کامل   (پانزده)15 فروشگاه موادغذایی  مهیار خاکی 14

  کامل   ده(هف)17 طباخی  فتحعلی احمدزاده 15

  بازآموزی   ده(هج)18 عطاری  افشین جباری 16

  کامل   ده(هج)18 آرایشگر  ندریانمحمدامین  17

  کامل   (پانزده)15 آرایشگر  محمد شهابی 18

  کامل   ده(نوز)19 مرغ فروشی  رضا داداشپور 19

  کامل   ده(شانز)16 فروشیمیوه   محمود شاه زئی 20

  کامل   ده(چهار)14 میوه فروشی  مهدیه زرگر 21

  کامل   ده(چهار)14 سوپرمارکت  محسن گلگلی 22

 اتباع کامل   ده(هج)18 عطاری  محمدرضا تاجیک 23

  کامل   ده(هج)18 فروشگاه موادغذایی  بهروز بختیاری گنبدی 24

  کامل   (بیست)20 فروشگاه موادغذایی  مریم واحدی 25

  کامل   ده(هج)18 فروشگاه موادغذایی  حدیث فالحی شاه آباد 26

  کامل   ده(چهار)14 کلوچه پزی  علیرضا کرمی تبار 27

  کامل   ده(شانز)16 عطاری  نیلوفر الهوتی اعلم 28

  بازآموزی   ده(شانز)16 نانوایی  احمد عبدالهی 29

  بازآموزی   ده(هف)17 نانوایی  صفرعلی داودی 30
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                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

  کامل   ده(شانز)16 مرغ وگوشت  جابر عظیمی 31

  کامل   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  محمدرضا الماسی 32

  کامل   ده(هف)17 قصابی  مهدی عظیمی 33

  کامل   (پانزده)15 مرغ وگوشت  سیدتقی حسینی 34


