
 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000054:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0049823221 با کدملی آباد  فیشر  یعبدالرضا مروت جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000055:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0520675290 با کدملی یقاسم رایسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000056:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4440019013 با کدملی  الهه کارگر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000057:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0621863076 با کدملی  یرینص یمصطف  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000058:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0453641581 با کدملی یفائقه محمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000059:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0520625013 با کدملی یافشار نایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000060:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0531546561 با کدملی  اصل  یغالمرضا مقدس جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000061:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 3580471406 با کدملی یبانیش هیقدس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000062:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4440015689 با کدملی ی مختار هیمرض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000063:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0081393555 با کدملی لو خیقره ش نی ریش  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000064:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0569789281 با کدملی  یرخانیفاطمه ام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000065:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4449955013 با کدملی یسمانه کمال  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000066:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0569776104 با کدملی یقاسم نتیز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000067:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 5030028889 با کدملی سحر فالح زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000068:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4271113123 با کدملی یانتید یشاد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000069:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 1272732738 با کدملی  زاده گان عیغزل بد جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000070:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4449257049  با کدملی یاردکان   یطاهر نایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000071:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0560026501 با کدملی  یکاشان نیمهسا ام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000072:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4449951336  با کدملی ی نجمه السادات فتاح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000073:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0550115501 با کدملی زادهیعل دریمنصوره ح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000074:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 3380100218 با کدملی ی نرجس نوروز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000075:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4690284598 با کدملی پور یمحدثه خراج  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000076:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 5939907571 با کدملی یار ی ریزهرا وز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000077:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 3860823442 با کدملی  یرانیفرناز ج  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  3)

 14001000000078:    شماره 
 1400/ 11/ 04تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 0533481961 با کدملی هزاوه یطالب بگ نیمحمدحس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت  « کارگاهی PRPsراهنمای تکمیل، بررسی و ارزیابی  »  آموزشیدوره 

  است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 دی 6تاریخ در 

  
 

 /پ322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 
 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 


