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 بسمه تعالی

 فرم صدور گواهینامه آموزش گیرندگان بهار سالمت
 

گردیده با برگزار 82/6/1400  لغایت  42/6/1400 را که از تاریخ )مجازی(چهارو پنجاهو دویستکالس آموزشی دوره افراد مشروحه ذیل   

.موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند وموفقیت به 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(نوز)19 خواروبارفروشی  علی رجبی برنتی 1

  بازآموزی   ده(شانز)16 میوه فروشی  امیر عسگری امین آباد 2

  کامل   ده(هف)17 آرایشگر  احد شاهملکی 3

  کامل   ده(هف)17 قصابی  سیداحمد کریمیان نیک 4

  کامل   ده(شانز)16 خواروبارفروشی  علی حیدر تقی زاده 5

  کامل   ده(پانز)15 نانوایی  محمد خان اوغالن 6

  کامل   ده(هف)17 خواروبارفروشی  عوض میرزائیان 7

  بازآموزی   ده(پانز)15 سوپرمارکت  سیدرحیم رونقی مهربانی 8

  کامل   ده(چهار)14 آرایشگر  بهمن خالقی شربیانی 9

  کامل   ده(چهار)14 خواروبارفروشی  علی جرک 10

  بازآموزی   ده(هج)18 خواروبارفروشی  مرتضی علی کاهی 11

  کامل   ده(چهار)14 کبابی  بهروز سلمان زاده قشالق 12

  کامل   ده(پانز)15 تهیه غذا  مهدی شیرازی 13

  کامل   ده(نوز)19 فروشگاه موادغذایی  فاطمه تقوائی 14

  کامل   ده(هج)18 اغذیه فروشی  محمد شاهسوند 15

  کامل   ده(چهار)14 میوه فروشی  امین حسنی 16

  بازآموزی   ده(نوز)19 خواروبارفروشی  سمیه شریفی 17

  بازآموزی   ده(نوز)19 فروشگاه موادغذایی  فاطمه پیری 18

  بازآموزی   ده(شانز)16 نانوایی  لطفعلی نوری سقزچی 19

  بازآموزی   ده(هف)17 تهیه غذا  ابراهیم سلیمانی نوید 20

  کامل   ده(نوز)19 آبمیوه وبستنی  ابوالفضل حاجی رحیمی 21

  کامل   ده(هف)17 لبنیاتی  یعقوب جمالی راد 22

  کامل   (بیست)20 طباخی  طاهر نقدی عنصرودی 23

  کامل   ده(شانز)16 سوپرمارکت  نرگس داداشپور 24

  کامل   ده(نوز)19 آرایشگر  علیرضا معصوم 25

  کامل   ده(هج)18 سوپرمارکت  سمیه عباسی فر 26

  کامل   ده(هج)18 اغذیه فروشی  محسن معصومی 27

  کامل   ده(پانز)15 آرایشگر  حامد گلستانی 28

  کامل   ده(هف)17 چایخانه  سعید جلیل زاده 29

  کامل   ده(هف)17 نانوایی  محمد صالحی 30
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                               ناظر شبکه بهداشت                                                                  ه                                         مدیرآموزشگا                                     

خانم مهندس کوه جانی                                                                      مهندس مجید بهرامی                                                

  کامل   ده(هف)17 نانوایی  وحید محمدی 31

  کامل   ده(هف)17 مرغ فروشی  صدیقه اله پناه 32

  کامل   ده(هج)18 مرغ فروشی  محمد افراخته 33

  کامل   ده(هج)18 آرایشگر  سیدامید حسینی 34


