
[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  هنر با قهيصد سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49985762 با كد پرسنلي رانشهريا منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  آذرشب يصغر سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 83031043 با كد پرسنلي رانشهريا منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  ساز چاقو هيمرض سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49985851 با كد پرسنلي رانشهريا منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يبانيش ميمر سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49001320 با كد پرسنلي رانشهريا منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  هرفته ذاكر يمصطف سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49001899 با كد پرسنلي رانشهريا منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  ييرزايم يهرات ملكه سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49985841 با كد پرسنلي رانشهريا منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  انياكبر يمهر سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 82166364 با كد پرسنلي رانشهريا منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 شاغلهمكار محترم  فرد يلمر يرهبر پدرام سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
ان  عنو با استاني وبينار در 93969122 با كد پرسنلي يل نز ا بندر منطقه/ ناحيه/ شهرستان در
 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «

   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  ياظهر اليسه سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49000914 با كد پرسنلي چابهار منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  دوسداور محمد سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 12070919 با كد پرسنلي چابهار منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يميكر محمد سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49986040 با كد پرسنلي چابهار منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يجمالزه فرناز سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 82657281 با كد پرسنلي خاش منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يگمرك الهام سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49001972 با كد پرسنلي پالن منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يواعظ اعظم سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 30007841 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  مداح كيب جواد سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 827864406 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 شاغلهمكار محترم  يي نهيپود رضا ديحم سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 82293323 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان در

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  حداد هيراض سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 82911916 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  تاجدار ديسع سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 27152051 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  تاجدار ديسع سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 27152051 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يديخاكسف ديسع سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49001171 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  جهانتغ يعل سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 83044045 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  غيجهانت فرامرز سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 33716541 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  غيجهانت قاسم سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 82911747 با كد پرسنلي زابل منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  بر نيحس آمنه سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 82703368 با كد پرسنلي سراوان منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يرستگار يعل سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49985439 با كد پرسنلي سراوان منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  ياسد يبن رضا يعل سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49985434 با كد پرسنلي سراوان منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  ياكبر يعل رضا سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 98896065 با كد پرسنلي كنارك منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  گلستانه ديمهش سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 499886159 با كد پرسنلي كنارك منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یرھاھن
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يسرابند زهرا سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49002236 با كد پرسنلي جالق منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  نسب يطاهر الهه سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
ان  عنو با استاني وبينار در 83035509 با كد پرسنلي زاهدان دو هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يمختار نصرت سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
ان  عنو با استاني وبينار در 82385170 با كد پرسنلي زاهدان دو هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  شكار ريم خاطره سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
ان  عنو با استاني وبينار در 82388169 با كد پرسنلي زاهدان دو هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  انيكمال ديوح سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
ان  عنو با استاني وبينار در 82630920 با كد پرسنلي زاهدان دو هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  آذرنگ اعظم سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 33706310 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يشهرك قهيصد سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 82249040 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 شاغلهمكار محترم  زاده محمد نيعبدالحس سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 33711981 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان در
 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو

   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  پور غيجهانت يعل سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 33716532 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يشهرك رضا يعل سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 46683054 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يشهرك محبوبه سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 82251331 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیاآو یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  گل سر پور رهيمن سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 82667859 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  ييخزا عرب يمهد سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 33716314 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  يعارف يمهر سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 82736108 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  مقدم پارسا مهال سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 با استاني وبينار در 94020556 با كد پرسنلي زاهدان كي هيناح منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا «ان  عنو
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره  متوسطه

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  شاه ريم يعل احمد سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49986380 با كد پرسنلي مروزين منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  مقدم ييدانا هنگامه سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 49001170 با كد پرسنلي مروزين منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  ينظر اكبر سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 «ان  عنو با استاني وبينار در 79042688 با كد پرسنلي همدان منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا یھنرھا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان اولدوره 

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها



[Type text] 
 

   

  

  

  

و« ی  صدر او سا روی ا وزش  ی ازی  ار دادن آ و سازمان سازما ی  کار ت را ده ا ر   ».ی یاد
  

  آموزشي كارگاه در شركت گواهي

 در شاغلهمكار محترم  آوران مهر حانهير سركار خانم/  جناب آقاي شود مي گواهياحتراما 
 یھنرھا «ان  عنو با استاني وبينار در 72709053 با كد پرسنلي زدي منطقه/ ناحيه/ شهرستان

 اولدوره  متوسطه فرهنگ و هنر آموزشي گروه كه توسط  1400/  12/  17 مورخه » يیآوا
   . سيستان و بلوچستان برگزار گرديد شركت نموده اند استان

    

  .اين گواهي براي بهره مندي نامبرده از مزاياي ارزشيابي ساالنه همكاران صادر مي گردد

  حسنعلي ميرعبدي

  مدير كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

  

  

ان ی ا وری اسال
وزش و رپورش  وزارت آ

تان و تان و ب تان  وزش و رپورش ا ل آ   اداره 

  4900/ 282418/ 437 :شماره

 1400/ 12/  17 : تاريخ

 سمه تعالياب

 توليد، پشتيباني ها، مانع زدايي ها


