
 

 تعالی بسمه
گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 

 امتیاز ( 10)

 14000900000047:  شماره
 02/11/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود :

 3090882231 با کدملی یخان حسن مطهره جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  «تکنولوژی غالت  » آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 16به مدت  1400 آذر 29و  27تاریخ در 

  

 پ/322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه
 سیدمهدی قریشیان



 

 تعالی بسمه
گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 

 امتیاز ( 10)

 14000900000048:  شماره
 02/11/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود :

 0019085230 با کدملی ندهیپا زهرا جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  «تکنولوژی غالت  » آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 16به مدت  1400 آذر 29و  27تاریخ در 

  

 پ/322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه
 سیدمهدی قریشیان



 

 تعالی بسمه
گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 

 امتیاز ( 10)

 14000900000049:  شماره
 02/11/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود :

 0011786469 با کدملی صفاپرست بایفر جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  «تکنولوژی غالت  » آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 16به مدت  1400 آذر 29و  27تاریخ در 

  

 پ/322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه
 سیدمهدی قریشیان



 

 تعالی بسمه
گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 

 امتیاز ( 10)

 14000900000050:  شماره
 02/11/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود :

 4432301104 با کدملی یرین نینسر جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  «تکنولوژی غالت  » آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 16به مدت  1400 آذر 29و  27تاریخ در 

  

 پ/322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه
 سیدمهدی قریشیان



 

 تعالی بسمه
گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 

 امتیاز ( 10)

 14000900000051:  شماره
 02/11/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود :

 3621979263 با کدملی خمر مهسا جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  «تکنولوژی غالت  » آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 16به مدت  1400 آذر 29و  27تاریخ در 

  

 پ/322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه
 سیدمهدی قریشیان



 

 تعالی بسمه
گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 

 امتیاز ( 10)

 14000900000052:  شماره
 02/11/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود :

 2298134995 با کدملی یچ فطوره فرشته جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  «تکنولوژی غالت  » آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 16به مدت  1400 آذر 29و  27تاریخ در 

  

 پ/322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه
 سیدمهدی قریشیان



 

 تعالی بسمه
گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 

 امتیاز ( 10)

 14000900000053:  شماره
 02/11/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود :

 4839941361 با کدملی فالح زهرا جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  «تکنولوژی غالت  » آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 16به مدت  1400 آذر 29و  27تاریخ در 

  
 

 پ/322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه
 سیدمهدی قریشیان




