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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 22/4/1400  لغایت  81/4/1400 را که از تاریخ )مجازی(هفتو 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(شانز)16 نانوایی  علی سارانی 1

  بازآموزی   (پانزده)15 آرایشگر  بالل جمالی 2

  کامل   ده(نوز)19 اغذیه فروشی  سبحان عباسی سرابستانی 3

  بازآموزی   (پانزده)15 آرایشگر  مجید قهرمانی 4

  کامل   ده(شانز)16 آرایشگر  مهسا کریمی 5

  کامل   (پانزده)15 میوه فروشی  شکور بابائی 6

  کامل   ده(نوز)19 اغذیه فروشی  زهرا احمدی نسب 7

  کامل   ده(نوز)19 اغذیه فروشی  هادی ستاری نسب 8

  کامل   ده(نوز)19 مواد پروتئینی  سهراب اسدی 9

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  علی اکبر عطائی 10

  کامل   ده(هف)17 آرایشگر  ژیال پریدارعرصه دوگاه 11

  کامل   (پانزده)15 خواروبارفروشی  علی اکبر بوربورشیرازی 12

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  محمد خسروان 13

  کامل   (پانزده)15 سوپرمارکت  حمیدرضا لطفی 14

  کامل   ده(هج)18 سوپرمارکت  امید پریش برون 15

  کامل   ده(هج)18 اغذیه فروشی  محسن بیات 16

  کامل   (پانزده)15 فروشگاه موادغذایی  سمیرا قلج خانی 17

  بازآموزی   ده(نوز)19 مرغ فروشی  لطفعلی ایمان زاده 18

  کامل   (پانزده)15 سوپرمارکت  ابراهیم جانجان 19

  کامل   ده(هف)17 عطاری  الدین محمدیحسام  20

  کامل   ده(هف)17 میوه فروشی  نعمت اله آذرخوش 21

  کامل   (پانزده)15 آرایشگر  مهناز اسدی 22

  کامل   ده(هج)18 آرایشگر  اعظم جهانگیری گوهر 23

  کامل   ده(هف)17 خواروبارفروشی  جمیله تاجیک باغخواص 24

  کامل   ده(هف)17 قنادی  سعید قاسمی 25

  کامل   ده(چهار)14 قنادی  سیدصادق غفارپور 26

  کامل   ده(هج)18 سوپرمارکت  حسین حسن زاده 27

  کامل   ده(هف)17 تهیه غذا  علیرضا ورق بین 28

  کامل   ده(هف)17 خواروبارفروشی  میثم عباس زاده 29

  کامل   ده(هج)18 خواروبارفروشی  علی عباس زاده دامنابی 30
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                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

  کامل   ده(شانز)16 نانوایی  رمضان نیرومندی امند 31

  کامل   (پانزده)15 سوپرمارکت  حوریه فتحی 32

  کامل   ده(چهار)14 تهیه غذا  شهرزاد رستم آبادی 33


