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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با موفقیت برگزار 81/6/1400  لغایت  14/6/1400 را که از تاریخ )مجازی(سهو 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(هج)18 فروشگاه موادغذایی  فرشید زارع ارنانی 1

  کامل   ده(شانز)16 نانوایی  مرتضی عطائی 2

  کامل   ده(چهار)14 سوپرمارکت  نسرین قوامی پورسرشکه 3

  کامل   ده(نوز)19 نانوایی  مهدی آقائی 4

  کامل   ده(چهار)14 اغذیه فروشی  رامین لطفی زاده عزیزکندی 5

  کامل   ده(هف)17 نانوایی  محمد امینی 6

  کامل   ده(هف)17 حلیم پزی  محمود شرافتی سوئینی 7

  کامل   ده(چهار)14 عطاری  علیرضا صدیقی 8

  کامل   ده(هج)18 نانوایی  علیرضا عشی خسروشاهی 9

  کامل   ده(نوز)19 نانوایی  جعفر راستگویان 10

  کامل   ده(هف)17 آشپزخانه بیمارستان  رحیم قربانی سلیمانی 11

  کامل   ده(پانز)15 آشپزخانه بیمارستان  ایشااله حاجیان 12

  کامل   ده(شانز)16 آشپزخانه بیمارستان  حیدر دکاموند 13

  کامل   ده(نوز)19 آشپزخانه بیمارستان  مسلم حیدری 14

  کامل   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  ناهید نادری 15

  کامل   ده(نوز)19 خواروبارفروشی  صفر حسین نیا 16

  کامل   ده(هج)18 خواروبارفروشی  عبدالرضا حسین نیا 17

  کامل   ده(نوز)19 خواروبارفروشی  وحید حسین نیارومشکان 18

  کامل   ده(هج)18 خواروبارفروشی  زلفعلی حضرتقلی اوغلی 19

  بازآموزی   ده(هج)18 نانوایی  یداله حسن لو 20

  بازآموزی   (بیست)20 قنادی  داود حمیدی 21

  کامل   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  جبار ابراهیمی 22

  کامل   ده(هج)18 فروشگاه موادغذایی  مریم صبحی حسین حاجلو 23

  کامل   ده(شانز)16 نانوایی  احمدرضا رزم آزما 24

  کامل   ده(شانز)16 آرایشگر  داریوش زندی مقدم 25

  کامل   ده(هج)18 فروشگاه موادغذایی  عاطفه پوالدنسب 26

  کامل   ده(نوز)19 فروشگاه موادغذایی  مهسا عبدالهی خلفلو 27

  کامل   ده(نوز)19 خدمات بیمارستان  جواد مدنی 28

  کامل   ده(هف)17 خدمات بیمارستان  مجتبی حسین زاده 29

  کامل   ده(نوز)19 خدمات بیمارستان  پروانه سادات موسوی وحدتی 30
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                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

کوه جانی خانم مهندس                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

  کامل   ده(شانز)16 سوپرمارکت  مهناز حسنی 31

  بازآموزی   ده(هف)17 اغذیه فروشی  ضیاء بالل 32

  کامل   ده(چهار)14 اغذیه فروشی  حمزه فدائی حقگو 33

  کامل   ده(هف)17 کلینیک ترک اعتیاد  ساالریمحسن عرب  34

  بازآموزی   ده(پانز)15 آرایشگر  رضا قاسمی پور 35


