
 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000457:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 5550033690 با کدملی  مسلم احمد پور  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  4001 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000458:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4489774745 با کدملی منصوره کارگر  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000459:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 2050649916 با کدملی  روشن  یفاطمه برار   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000460:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 6499686093 با کدملی یمحمود باغ  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000461:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 1286015545  با کدملی ی آرش گرام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000462:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 1261988558 با کدملی ی اسما مازوچ   جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000463:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 1160310319 با کدملی انیزهره صادق  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000464:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 560072457 با کدملی یروز یف نیرحسیام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000465:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 2300898861 با کدملی ی جعفر یمصطف  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000466:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 1288846622 با کدملی یدوستیفرانک عل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000467:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 5030060758 با کدملی  یخان میفائزه ابراه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000468:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 1250487481  با کدملی یچاکر  مهیفه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000469:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4431601546 با کدملی نژاد یشهال گل  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000470:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4284824910  با کدملی یمک  ریام  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000471:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4431815295 با کدملی علمدار د یسع  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000472:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 1189923742 با کدملی  یعیشف هی مهد  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000473:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4480008391 با کدملی یزارع الیسه  جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1400120000474:    شماره 
 1401/ 01/ 11تاریخ :  

      
 

 گواهی میشود : 

 4449661524 با کدملی یمیعصمت کر جناب آقای / سرکار خانم

 غیرحضوری را بصورت   « سانس، طعم دهندهطر، طعم، گالب، عرقیات، ا ع »  آموزشیدوره 

   است با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1400 اسفند 11تاریخ در 

  
 

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

 رئیس موسسه 
 سیدمهدی قریشیان 


