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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 11/6/1400  لغایت  7/6/1400 را که از تاریخ )مجازی(دوو پنجاهو 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 لبنیاتی  علی اکبر نوروزی 1

  کامل   ده(پانز)15 لبنیاتی  رضا عزیزی بجوانی 2

  بازآموزی   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  علی کریمی 3

  بازآموزی   ده(شانز)16 آرایشگر  حسین کرمی 4

  بازآموزی   ده(شانز)16 میوه فروشی  سیدکریم موسوی 5

  کامل   ده(هف)17 اغذیه فروشی  سجاد بغرائی 6

  بازآموزی   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  مجتبی کاظمی 7

  کامل   ده(هف)17 اغذیه فروشی  عباس علیدوستی 8

  کامل   ده(هف)17 مرغ فروشی  لیال غیب اله وند 9

  کامل   ده(هج)18 اغذیه فروشی  ابوطالب بهادری زاده 10

  کامل   ده(هف)17 فروشگاه موادغذایی  ناصر گیالنی 11

  کامل   ده(نوز)19 فروشگاه موادغذایی  سمانه میرصوفیان 12

  کامل   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  ملک محمدشامنصوری 13

  کامل   ده(پانز)15 نانوایی  اصغر احمدی 14

  کامل   ده(هف)17 لبنیاتی  علی تقوائی 15

  بازآموزی   ده(هج)18 آرایشگر  ناهید علیخانی 16

  کامل   ده(هج)18 فروشگاه موادغذایی  صفر پایمرد 17

  کامل   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  اسمعیل داودی 18

  کامل   ده(نوز)19 کبابی  محمد لطفی 19

  کامل   ده(نوز)19 کبابی  رضازادهسلطنت  20

  کامل   ده(نوز)19 خشکبار  قاسم احمدی دستجردی 21

  بازآموزی   (بیست)20 آرایشگر  سیدهادی حسینی نفوت 22

  کامل   ده(هج)18 اغذیه فروشی  محرم رحیمی خاکی 23

  کامل   ده(چهار)14 سوپرمارکت  عیسی بیابانی 24

  کامل   ده(نوز)19 قهوه فروشی  حامد سلیمانی 25

  کامل   ده(چهار)14 قنادی  علی جعفری 26

  کامل   ده(چهار)14 قنادی  خدیجه مروتی 27

  کامل   ده(نوز)19 اغذیه فروشی  مهرداد مردانی خلفلو 28

  کامل   ده(هج)18 اغذیه فروشی  مهدی نظری 29

  کامل   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  توران عباسی بنیادآباد 30
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.افراد مشروحه ذیل در دوره دویست وپنجاه و دو)مجازی( موفق به اخذ حدنصاب نمره قبولی نگردیده اند   

 

 

                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

  کامل   ده(نوز)19 آبدارخانه درمانگاه  وحید داداشپور حاجی عطالو 31

  کامل   ده(هف)17 قصابی  نبی اله داودآبادی 32

  کامل   ده(پانز)15 آرایشگر  رقیه اسماعیلی 33

  کامل   ده(شانز)16 نانوایی  امیر عادلی 34

  کامل   ده(شانز)16 نانوایی  امیررضا اقبالی 35

  کامل   ده(پانز)15 اغذیه فروشی  احمد جوادی عرصه دوگاه 36

  کامل   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  مریم مهدوی فر 37

  کامل   ده(نوز)19 موادغذاییفروشگاه   الهه خیامی 38

  کامل   ده(هج)18 خواروبارفروشی  موسی اسماعیل پور 39
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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(دواز) 12- قهوه فروشی  مهدی ملکی 1


