
 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000476:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4432717734 با کدملی یکرنگی  ایدر   جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000477:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

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

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000478:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 2240090235 با کدملی یقتدهار الد یم  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000479:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 1819852726  با کدملی یمیابراه ه یآس  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000480:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 6249379241 با کدملی یزهرا مور  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000481:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 1290456607 با کدملی ینیمه ونیکتا  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000482:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4679372478 با کدملی یرامش سلطان  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000483:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4449745937 با کدملی  یفاطمه دهستان  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000484:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4440007422  با کدملی یاردکان یسمانه دهستان  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000485:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4489966172 با کدملی یمحمد دیفاطمه السادات س  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000486:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4440059414 با کدملی ی فاطمه سلطان  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000487:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4449955013 با کدملی یسمانه کمال  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000488:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4440062539 با کدملی ی دریمحمدرضا ح   جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000489:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 3671998271 با کدملی نادر سندگل  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000490:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4489273681 با کدملی هفاطمه کارگرزاد  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000491:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4450052625 با کدملی یمنتظر دهی وح   جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000492:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4440075754 با کدملی  بهاره غفورزاده  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000493:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4440052266 با کدملی یشمس ریفرزانه السادات م  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000494:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 2020153637 با کدملی  یروح اهلل دولت آباد   جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000495:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 6249390715 با کدملی دادخواه م یمر  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000496:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 6240172833 با کدملی ینیرحسیم فائزه   جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000497:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4432753420 با کدملی  فاطمه السادات دهقان  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000498:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 3410482970 با کدملی یطاهره کمال جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000499:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 3660550681 با کدملی شکار ریمهال م  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000500:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4420353112  با کدملی یتفت یدهقان یمحمدعل  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000501:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4489741554 با کدملی یآباد  روز یف یافسانه دهقان  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000502:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4449654171 با کدملی غفورزاده مایس  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000503:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4410109462 با کدملی یسارا شکار  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000504:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 00188322350 با کدملی یاطیخ  الیدان  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000505:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 5210028755 با کدملی یرضا فراشاه  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000506:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 1378466055 با کدملی فهیوظ نیشه  جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 



 

 تعالی  بسمه 
گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 

 امتیاز (  5)

 1401010000507:    شماره 
 1401/ 03/ 11تاریخ :  

       
 

 گواهی میشود : 

 4433339725  با کدملی یزهرا پوررنجبر طرنج   جناب آقای / سرکار خانم

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

  است  با موفقیت به پایان رسانیده ساعت 8به مدت  1140 فروردین 31تاریخ در 

  
 

 /پ 2920/1/17:   غیرحضوریآموزش  شماره مجوز 
 09/01/1402:  آموزشگاه تاریخ اعتبار مجوز

 مدیرعامل 
 سیدمهدی قریشیان 


