
 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000082:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 6650055883 با کدملی یجعفر  نیمحمدام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000083:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0017704219 با کدملی  سارا سنائی نسب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000084:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0074401394 با کدملی ی میابراه الیل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000085:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0942262654 با کدملی  زاده یمسعودرضانعمت  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000086:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3111619001 با کدملی ینیکمال الد ه یسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000087:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4072906794 با کدملی یزهرا سردار   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000088:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0014726017 با کدملی یشکوه یپ یاحمد م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000089:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4072906794 با کدملی یزهرا سردار   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000090:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1708615539 با کدملی یگلزار  الیل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000091:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1250161800 با کدملی  یپابرج یمجتب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000092:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1708615539 با کدملی یگلزار  الیل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000093:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0520675290 با کدملی یقاسم رایسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000094:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0942262654 با کدملی  زاده یمسعودرضا نعمت  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000095:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449640039 با کدملی یافسرپورعباس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000096:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3860544977 با کدملی یمعصومه باران  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000097:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440109616  با کدملی یاردکان  یزهرا بهجت  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000098:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440045790 با کدملی زاده یمائده مهد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000099:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3860544977 با کدملی یمعصومه باران  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000100:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449944917  با کدملی شمس آباد  یمیالهام ابراه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000101:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0453309437 با کدملی  بهنوش زرجام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000102:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432302267 با کدملی یاشرف صنعت  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000103:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0019957718 با کدملی یسارا فراهان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000104:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4479945369  با کدملی یزابادیعز یمحمد ه یسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000105:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3240438496 با کدملی یدیجمش رایسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000106:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449661524 با کدملی یمیعصمت کر جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000107:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440059414 با کدملی ی فاطمه سلطان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000108:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5519952825  با کدملی  یاشکذر یدهقان نبیز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000109:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3860544977 با کدملی یمعصومه باران  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000110:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440052101  با کدملی یاردکان  یکمال میابراه   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000111:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440079814 با کدملی  ینگارشاکراردکان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000112:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0019517041 با کدملی زرویت الیشک  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000113:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4431569618 با کدملی فروتن م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000114:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440062539 با کدملی ی دریمحمدرضاح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000115:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5519952825  با کدملی  یاشکذر یدهقان نبیز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000116:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1502611651 با کدملی یاکبر محمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000117:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3256270255 با کدملی  یفاطمه عارض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000118:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449964330 با کدملی اردکان یمیابراه یفاطمه حاج  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000119:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0945332378 با کدملی زاده یموس دی مج  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000120:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0321807286 با کدملی یوسفلیفرزانه   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000121:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432717734 با کدملی یکرنگی  ایدر   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000122:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420549181 با کدملی فرزانه نظر ندوشن   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000123:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420662621 با کدملی حانیه بیکى  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000124:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449911024 با کدملی یدرضامنصور ی حم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000125:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3860926829 با کدملی  آرا یصالح م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000126:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2300360233 با کدملی مایدشت پ هیراض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000127:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0011094060 با کدملی امچلوی  یراحم یمرتض   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000128:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449911024 با کدملی یدرضامنصور ی حم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000129:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449963751 با کدملی انیریآرزو تقد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000130:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440029280  با کدملی  یزاده اردکان یراحله تق  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000131:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440044530 با کدملی یاحمدآباد   یفاطمه دهقان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000132:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 6230074737  با کدملی مهسا غافر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000133:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4120512983 با کدملی  زهرا گل دستور  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000134:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3111512924 با کدملی یبالنگ م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000135:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4459917671  با کدملی  آباد  ضی ف یفاتح نتیز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000136:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4479951431 با کدملی ی زهراپورفالح بافق  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000137:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0017524441 با کدملی یقاسم نبیز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000138:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5110296634 با کدملی ی محسن جواد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000139:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0310083699 با کدملی ینیحس هیمرض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000140:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2560 با کدملی یزهرا توکل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000141:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2279856956 با کدملی  انیعادل پوربخش جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000142:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449715535 با کدملی  یاحمداباد  یاعظم دهقان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000143:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432645989 با کدملی یفاطمه صناع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000144:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0310083699 با کدملی ینیحس هیمرض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000145:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420185856 با کدملی یزاهدانارک م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000146:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4610965399 با کدملی ییموسا میابراه   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000147:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0069468265 با کدملی آباد فی شر انیزیعز یمرتض   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000148:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449702565  با کدملی یاردکان  یعزت فتاح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000149:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4433428132 با کدملی ی ساناز معصوم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000150:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449702565  با کدملی یاردکان  یعزت فتاح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000151:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5039959338 با کدملی یاکرم دهی حم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000152:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432519843 با کدملی مقدم یفروغ  هیاس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000153:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1740281888 با کدملی ی نجف حهیمل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000154:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489701179 با کدملی  یملکه السادات موسو   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000155:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489932030 با کدملی  یحسن یمحمد مهد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000156:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489932030 با کدملی  یحسن یمحمد مهد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000157:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3710139732 با کدملی آباد  یمژگان خمرزاده عل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000158:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432486759 با کدملی  ی زاج کوین  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000159:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440067336  با کدملی یاردکان  یالله دهستان جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000160:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5110296634 با کدملی ی محسن جواد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000161:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4839941361 با کدملی زهرا پورشعب فالح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000162:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5519984001 با کدملی یشرف آباد  یدیمز دهی وح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000163:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440019013 با کدملی  الهه کارگر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000164:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489273681 با کدملی دهیفاطمه کارگرزاده ب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000165:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4839941361 با کدملی زهرا پورشعب فالح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000166:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 6569946854 با کدملی یغفار دی ناه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000167:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1290456607 با کدملی ینیمه ونیکتا  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000168:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440086411  با کدملی یاحمدآباد یآذرمحمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000169:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4433658073 با کدملی زاده یمحبوبه دهقان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000170:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420643072 با کدملی ی رجی مهزاد ا  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000171:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449680197  با کدملی یاردکان  یفاطمه فتوح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000172:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420705973  با کدملی ی ر یوز یعسکر گانه ی  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000173:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3360101510 با کدملی ی ارجمند یعل جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000174:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3256447767 با کدملی پگاه  بهپور  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000175:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1570481059 با کدملی افسانه فتح زاده   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000176:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2480307883 با کدملی نالویا یبهنام بالغ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000177:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440044131 با کدملی یی نجمه موتاب بفرو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000178:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449704002  با کدملی ی شاکر اردکان هیمرض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000179:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432440074 با کدملی  یریخب مهینع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000180:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0011094060 با کدملی امچلوی  یراحم یمرتض   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000181:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432440074 با کدملی  یریخب مهینع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000182:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4480055053 با کدملی  یزهرا زارع شاه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000183:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440015689 با کدملی ی مختار هیمرض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000184:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440074774 با کدملی پریسا نبی زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000185:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449269731 با کدملی  یفتاح عصمت جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000186:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4480072462  با کدملی یشورک  یباقر قهی صد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000187:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449927869  با کدملی  یفاطمه رجب پور اردکان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000188:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5149772887 با کدملی یسروستان  یکمال ه یسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000189:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2122638869 با کدملی ز یرنگ ر ن یام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000190:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489931468 با کدملی یپورحسن رضایعل جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000191:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449676351 با کدملی ینیرحس یفاطمه سادات م  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000192:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1960338110  با کدملی یعباس زمان جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000193:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4060727016 با کدملی سبحان روشن زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000194:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0839984510 با کدملی پور سمانه رجب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000195:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449653289 با کدملی یزهرااردکان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000196:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4060727016 با کدملی سبحان روشن زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000197:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0839984510 با کدملی سمانه رجب پور  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000198:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449653289 با کدملی یزهرااردکان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000199:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489907710 با کدملی یعفت کارگر شورک جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000200:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5039940483  با کدملی یفاطمه السادات مصطفو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000201:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420234571 با کدملی منصوره رنجبر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000202:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3380100218 با کدملی ی نرجس نوروز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000203:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420234571 با کدملی منصوره رنجبر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000204:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4480008391 با کدملی ی محمودآباد یزارع الیسه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000205:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449930223 با کدملی فاطمه فرهمند  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000206:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1819859827 با کدملی این نیآر روزهیف  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000207:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420327138 با کدملی  الهام احسان زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000208:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440060293  با کدملی یاردکان  یسحر عباس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000209:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2259929745 با کدملی یریسحر ام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000210:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2539938337 با کدملی یزهرا زارع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000211:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4469715204  با کدملی  ییابو الیل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000212:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489966172 با کدملی یدمحمدیفاطمه السادات س  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000213:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1288458517 با کدملی شعاع دهیسپ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000214:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0081299370 با کدملی ی اکرم معصوم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000215:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2539938337 با کدملی یکردشول  یزهرا زارع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000216:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4989963172  با کدملی  یثاراهلل شعبان نژاد عرب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000217:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0451396480 با کدملی ی مهناز محمود  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000218:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 9829800650 با کدملی  یبهزاد هی عهد جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000219:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1377540731 با کدملی یزاده کوچمشک لیبابک خل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000220:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3621979263  با کدملی مهسا خمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000221:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0919977243 با کدملی  یکاخک یمهسا طبس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000222:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4480008391 با کدملی ی محمودآباد یزارع الیسه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000223:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5560444243 با کدملی  یدیمحدثه سع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000224:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449257049  با کدملی یاردکان   یطاهر نایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000225:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5560444243 با کدملی  یدیمحدثه سع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000226:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2411015781 با کدملی یرجس خاتون مقصودن  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000227:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2410956777 با کدملی یومیف مهیفه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000228:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4480055053 با کدملی  یزهرا زارع شاه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000229:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0859922804 با کدملی پور نیحس یهاد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000230:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4431906241 با کدملی یباقر  حهیمل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000231:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0859922804 با کدملی پور نیحس یهاد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000232:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4623405168  با کدملی یفارسان  یآزاده مراد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000233:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0064791491 با کدملی  راد یصانع  میمحمدابراه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000234:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2994009609 با کدملی یمنصور  ایرو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000235:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2130626181 با کدملی یفاطمه حسن  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000236:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4539943685 با کدملی زاده یفرزاد گنج  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000237:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0850813399 با کدملی پرستیعل دیمج دیس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000238:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489972938 با کدملی یعیمحمدشف  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000239:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2549580044 با کدملی یمنصور دهیفر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000240:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4549960299 با کدملی یسبزوار به یط جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000241:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432753420  با کدملی فاطمه دهقان  یب  یب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000242:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4421149861 با کدملی  پور یدثه قلمح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000243:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449955013  با کدملی یاردکان  یسمانه کمال  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000244:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449674391 با کدملی ی زهرا اردکان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000245:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4210321419 با کدملی معصومه عنافجه   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000246:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3120027146  با کدملی ی آباد یمک  یمظفر سای پر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000247:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432316845 با کدملی  وشنند یجالل ستهی شا  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000248:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3052121944 با کدملی  نجمه باختر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000249:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5039948239 با کدملی فاطمه مهرزاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000250:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432316845 با کدملی  ندوشن یجالل ستهی شا  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000251:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5039948239 با کدملی فاطمه مهرزاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000252:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4421134473 با کدملی خوش زبان نی نازن  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000253:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2741787891 با کدملی یمیابراه ه ی هان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000254:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1660269865 با کدملی یرینص الد یم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000255:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0749360021 با کدملی مهنه  ییکوروش رضا جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000256:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449715561  با کدملی یاردکان  یفرزانه فتوح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000257:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440057322 با کدملی  عقدا یسوسن افخم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000258:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2480307883 با کدملی نالویا یبهنام بالغ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000259:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1130330771 با کدملی نجمه غفوری  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000260:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2291804898 با کدملی افسانه غالم زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000261:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1100151974 با کدملی  یفرشته قاسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000262:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4431675361 با کدملی محبوبه منتظری  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000263:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3090882231 با کدملی انی مطهره حسنخ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000264:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1263433782  با کدملی زارع یلیاسمع هی مهد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000265:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4431675361 با کدملی محبوبه منتظری  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000265:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2092163930 با کدملی  یآنت یسیسمانه رئ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000266:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3090882231 با کدملی مطهره حسنخانی   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000267:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1263467342  با کدملی یزراعتکار کاشان مهیفه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000268:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3860926829 با کدملی  آرا یصالح م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000269:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0748417699 با کدملی فاطمه بزرگ زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000270:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2411572182 با کدملی یشاه یمحبوبه سادات غالمعل   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000271:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2480307883 با کدملی نالویا یبهنام بالغ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000272:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

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

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000273:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489774745 با کدملی منصوره کارگر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000274:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3860823442 با کدملی  یرانیفرناز ج  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000275:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0945536984 با کدملی  یسارا اصغر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000276:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449737482 با کدملی یطاهره کرم جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000277:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420588020 با کدملی  یرچناریمژگان السادات م  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000278:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0749360021 با کدملی مهنه  ییکوروش رضا جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000279:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1756922438 با کدملی یدریح  یسور   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000280:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4600029879 با کدملی یغزاله ساق جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000281:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4480009051 با کدملی  یفرزانه زارع مهرجرد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000282:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440049788  با کدملی زهرا نظری اردکانی   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000283:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440064795 با کدملی  اردکان   یمایکوهپ جهی خد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000284:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4469932329 با کدملی  یز یفاطمه زارع خورم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000285:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0080222811 با کدملی یعاطفه محب جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000286:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449758234 با کدملی کارگر دی ناه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000287:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3258726191 با کدملی یاکرم مراد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000288:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4469932329 با کدملی  یز یفاطمه زارع خورم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000289:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4072235008 با کدملی یر یافسون وز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000290:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420624922 با کدملی  آزادبخش  وایش  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000291:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4072235008 با کدملی یر یافسون وز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000292:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1272723704 با کدملی  یچانیکردس قی شقا   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000293:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420658991 با کدملی رنجبر دهی حم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000294:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420578734  با کدملی یهمت آباد اءیض رایسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000295:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489938934 با کدملی یمحمودآباد  یزارع رهیمن  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000296:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3040020110 با کدملی یزهرارجب زاده هرمزداباد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000297:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489938934 با کدملی یمحمودآباد  یزارع رهیمن  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000298:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1272723704 با کدملی  یچانیکردس قی شقا   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000299:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0453422829 با کدملی یکمال الیسه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000300:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0066871093 با کدملی  یزهره ذکا خسرو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000301:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5809941281 با کدملی یخاور مراد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000302:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432338571 با کدملی  زاده یمشت هی مهد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000303:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4431782443 با کدملی یسوزن مهیفه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000304:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4433527777 با کدملی این یالهام شمس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000305:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432310502 با کدملی بشارت با یفر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000306:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2298427984 با کدملی  زادگان یرضو م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000307:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2539938337 با کدملی یکردشول  یزهرا زارع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000308:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2980373567 با کدملی یمهسا پورتوکل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000309:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1382587538 با کدملی یآذر بهروز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000310:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3380253601 با کدملی  یاحمد  ینیمنا بدرد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000311:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489273681 با کدملی دهیفاطمه کارگرزاده ب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000312:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4433387339 با کدملی مقدم یالسادات ساالر  م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000313:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440043003  با کدملی یاردکان   یفرزانه قانع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000314:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4433533564 با کدملی خاتم زاده  دهیفر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000315:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0077318080 با کدملی ی الهه هرات  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000316:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2981144261 با کدملی ی زهرا جهانشاه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000317:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0014552051 با کدملی ی نسترن باقر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000318:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440041310  با کدملی یاردکان  یفاطمه بهجت  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000319:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2980098221 با کدملی یالمحمدیسه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000320:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449968360 با کدملی زاده یزهره حاج  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000321:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4220617493 با کدملی  انی محمد هیمرض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000322:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432301104 با کدملی یرین نی نسر   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000323:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5490090278 با کدملی  یدواجانیاسف ینیشهره ام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000324:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420762421  با کدملی یکرمان  یفاطمه افشار   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000325:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5529970664 با کدملی یاردان  یفی فاطمه شر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000326:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4433618853  با کدملی خرانق ایمعصومه هادن  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000327:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5030060758 با کدملی  یخان میفائزه سادات ابراه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000328:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4460016346  با کدملی  یدهقان بنادک  نیرحسیام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000329:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4600029879 با کدملی غزاله جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000330:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449654171 با کدملی ماغفورزادهیس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000331:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4431768009 با کدملی  ینیزهرا سادات حس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000332:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1990805159  با کدملی  راد یغفار سیان دهیس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000333:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440092101 با کدملی یشکال م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000334:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2110866187 با کدملی یفاطمه طاش  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000335:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1292694912  با کدملی یفاطمه ظهور  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000336:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2480258637 با کدملی یبالغ نیمداممح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000337:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5039480229 با کدملی یریداود بص  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000338:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2480307883 با کدملی یبهنام بالغ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000339:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432733063 با کدملی اشرف زارع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000340:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449745973  با کدملی یاردکان یفاطمه دهستان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000341:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4433691208 با کدملی یمندگار م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000342:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0520590953 با کدملی  یفاطمه محمود  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000343:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

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

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000344:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

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

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000345:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0321730887 با کدملی یساناز محمود   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000346:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440098509 با کدملی فائزه عبداهلل زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000347:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0011620528 با کدملی  نژاد یمومن دهیسپ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000348:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440042236  با کدملی یاردکان  یهاتف هیمرض  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000349:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440098509 با کدملی فائزه عبداهلل زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000350:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449939621 با کدملی  انی زیفاطمه عز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000351:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 5399934604 با کدملی یشبنم محمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000352:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449689771  با کدملی یاردکان  یناظر دی هنا  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000353:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1100453628  با کدملی یمیبهاره ابراه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000354:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2594439819 با کدملی  ییصومعه سرا یباقر  حهیرا دهیس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000355:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3131321199 با کدملی یگوشک یشمس مهیفه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000356:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2594439819 با کدملی یباقر  حهیرا   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000357:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432645989 با کدملی یصناع فاطمه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000358:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1292841842  با کدملی یورنامخواست یازین  ایرو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000359:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3131321199 با کدملی یگوشک یشمس مهیفه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000360:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0063853000 با کدملی  ی انیدر  یالناز هاشم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000361:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0063310686 با کدملی یئیمهسا  ول  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000362:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440032206 با کدملی یلیخل رضایعل جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000363:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0322562732 با کدملی  یبرنگ الیل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000364:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440049788  با کدملی ی اردکان یزهرا نظر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000365:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2860390812 با کدملی ر یرحمان خوان باپ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000366:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440011152 با کدملی یمرجان فاضل زاده اردکان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000367:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432434351  با کدملی یدی بنو یلیاسمع نی نسر   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000368:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440011152 با کدملی مرجان فاضل زاده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000369:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4060447846 با کدملی یامنیپ ه یسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000370:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3241078841 با کدملی  یفرحناز رضائ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000371:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1756922438 با کدملی یدریح  یسور   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000372:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0310323207 با کدملی یصادق هی مهد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000373:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2420178033 با کدملی تیرع زهرا   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000374:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0830050061 با کدملی انیعباس سای پر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000375:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0012298794 با کدملی  انیقنبرزاده کل نایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000376:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449715561  با کدملی یاردکان  یفرزانه فتوح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000377:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4450070399 با کدملی یفرشته عابد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000378:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3241078841 با کدملی  یفرحناز رضائ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000379:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0127281349 با کدملی فائزه صداقت فرد   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000380:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1272651126  با کدملی یغفور ثی حد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000381:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2980692522 با کدملی ی مهناز احمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000382:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 6240162681 با کدملی یآقچه ل سای پر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000383:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2980692522 با کدملی ی مهناز احمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000384:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2432217934 با کدملی کار یفاطمه راع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000385:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2980692522 با کدملی ی مهناز احمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000386:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1080053573  با کدملی ی مراد نبیز  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000387:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420762421  با کدملی یکرمان  یفاطمه افشار   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000388:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449968050  با کدملی  یراحمدیاکرم السادات م  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000389:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449968050  با کدملی  یراحمدیاکرم السادات م  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000390:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1582281785 با کدملی الهام فرخنده  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000391:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440034292 با کدملی یی تراخدایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000392:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489907710 با کدملی یعفت کارگر شورک جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000393:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0071113551 با کدملی  قتینرگس حق  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000394:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432853077 با کدملی  یزد ی یگارچ یمهسا س  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000395:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4480061479 با کدملی محدثه فالح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000396:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0023130318 با کدملی صادقپور  کزادین ه ی هان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000397:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2301221903 با کدملی یقاسم رایسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000398:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440105874  با کدملی یاردکان ینیمالحس نایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000399:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2301221903 با کدملی یقاسم رایسم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000400:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440105874  با کدملی یاردکان ینیمالحس نایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000401:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440044131 با کدملی یی نجمه موتاب بفرو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000402:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4489925506 با کدملی یفاطمه زهرائ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000403:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420576952 با کدملی ی احترام حانهیر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000404:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449715561  با کدملی یاردکان  یفرزانه فتوح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000405:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0017320011 با کدملی تویسرکانی پانیذ خالصی  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000406:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449715561  با کدملی یاردکان  یفرزانه فتوح   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000407:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4269627301 با کدملی یمژگان خنجر   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000408:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1819859827 با کدملی این نیآر روزهیف  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000409:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0921951752  با کدملی  این انی سادات غفار مهیفه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000410:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1249957427  با کدملی ی انارک یعلم یمرتض   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000411:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0013562428 با کدملی  یمیرح  رضایعل جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000412:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3241514013 با کدملی یزهره عباس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000413:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3241514013 با کدملی یزهره عباس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000414:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4430490570 با کدملی یکاظم نهیسک  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000415:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0839741294 با کدملی زاده میرح  حهیمل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000416:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0023015381 با کدملی  شرح قاموس حانهیر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000417:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4450039467 با کدملی ییاعظم کهدو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000418:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2432217934 با کدملی کار یفاطمه راع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000419:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0560026501 با کدملی  یکاشان نیمهسا ام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000420:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2432217934 با کدملی کار یفاطمه راع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000421:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3730684809 با کدملی یحمدگالله م  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000422:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3660377090 با کدملی راد یالهام رضو  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000423:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3730684809 با کدملی یگالله محمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000424:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4432076798 با کدملی خیش ینعلیحس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000425:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4440087906  با کدملی یاردکان  یاعراب نیحس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000426:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420584637  با کدملی یبردج نیمحمد حس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000427:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1502591162 با کدملی ی لیفاطمه جل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000428:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 6550046831 با کدملی فاطمه دانشمند  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000429:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0072155981 با کدملی یکانیپ نایم  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000430:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0373684809 با کدملی یگالله محمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000431:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420584637  با کدملی یبردج نیمحمد حس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000432:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1931066906 با کدملی  پهلوان م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000433:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0063449307 با کدملی ارمندپور ه ی هان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000434:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4660183815 با کدملی یفاطمه ملک  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000435:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0056921446 با کدملی  کاوه صفت م یکر جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000436:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3040489003 با کدملی  انی فائزه احمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000437:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4430663981 با کدملی یمحمد الیل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000438:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0373684809 با کدملی یگالله محمد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000439:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4430663981 با کدملی یمحمد الیل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000440:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4420165979 با کدملی این یفردوس بلبل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000441:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2411619855 با کدملی  ینوروز  نیمحمد حس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000442:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3051396850  با کدملی یرفسنجان ینجمه دبستان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000443:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 2150552957 با کدملی د زهرا دهزا  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000444:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4679372478 با کدملی یرامش سلطان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000445:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0323440851 با کدملی زاده یسیزهرا ع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000446:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0321557530 با کدملی روزبختیف دی ناه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000447:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 1621838730 با کدملی یریزهرا من  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000448:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0443333972 با کدملی یزهرا پوررنجبر طرنج   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000449:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4679372478 با کدملی یرامش سلطان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000450:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 0015132935 با کدملی یشمام  یمهسا عاشور  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000451:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4679372478 با کدملی یرامش سلطان  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000452:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4450070399 با کدملی یفرشته عابد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000453:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4060653969 با کدملی یزارع  ایمح  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000454:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3100274350 با کدملی ی اسداباد نیحس  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000455:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 3060577201 با کدملی یطغرل نایمب  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز ( 5)

 1400110000456:   شماره 

 13/12/1400تاریخ : 

      
 

 گواهی میشود : 

 4449266544 با کدملی یمحمد سرخ   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوریرا بصورت  « آشنایی با استانداردهای پرکاربرد ایزو »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 4به مدت  1400 بهمن 11تاریخ در 

  
 

 پ /322859/1/17:   آموزش مجازیشماره مجوز 

 20/12/1400:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 


