
 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000336:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
00603009206و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4440052606 با کدملی یکمال دهیحم جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000337:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –ارااُلمپیک میدان پ –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 2560103362 با کدملی یثانو الیل خانم جناب آقای / سرکار

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000338:  هگیریرکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4420375582 با کدملی یتوکل زهرا جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139رخی اعتبار مجوز : ات  



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000339:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4489741545 با کدملی یدهقان افسانه جناب آقای / سرکار خانم

 «با سامانه استعالم و صدور پروانه ها آشنایی  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000340:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4479945369 با کدملی یمحمد هیسم جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 ( امتیاز 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000341:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 3610951559 با کدملی یدیع الیل جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

111237/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000342:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-82383366شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4432434351 با کدملی یلیاسمع نینسر جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

ستبا موفقیت به پایان رسانیده ا ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000343:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –: یزد  آدرس  
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4449964330 با کدملی یمیابراه یحاج فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000344:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 0063320800 با کدملی زاده زمان یمهد قای / سرکار خانمجناب آ

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675:  شماره مجوز فعالیت  
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000345:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682: شماره های تماس   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4449926315 با کدملی زاده مخدوم الهام جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
ری مرجان افتخا  

13990700000346:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 3410104887 با کدملی یوسفی اسمنی جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » زی آنالینمجا دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   وزشیگواهیناهم پایان دوره آم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000347:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4420045876 با کدملی انیمحمود فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 «الم و صدور پروانه ها آشنایی با سامانه استع » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000348:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

7891534589کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 5010940681 با کدملی فرخنده معصومه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ  را در

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

عامل مدری  
 مرجان افتخاری 

13990700000349:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4433658073 با کدملی زاده یدهقان محبوبه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است اعتس 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   اهم پایان دوره آموزشیگواهین

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000350:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4420315733 با کدملی یاوری دهیحم جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000351:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

9153458978کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4489966385 با کدملی زارع مهیفه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000352:  رهگیریکد   

09/08/9913تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

3874056864 با کدملی یتیهدا میمر انمجناب آقای / سرکار خ  

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 یتعال  بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000353:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4432076798 با کدملی خیش ینعلیحس جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000354:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

4449939621 با کدملی انیزیعز فاطمه جناب آقای / سرکار خانم  

 «با سامانه استعالم و صدور پروانه ها آشنایی  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000355:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 5039948239 با کدملی مهرزاده فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 « آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی سمهب  
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000356:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4431875956 با کدملی یانصاف میمر جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 مدتبه  9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000357:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – مقدس دفاع بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4449718712 با کدملی انیرشکاریم طاهره جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

سانیده استبا موفقیت به پایان ر ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000358:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 2300360233 با کدملی مایپ دشت هیراض جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000359:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

4431716440 با کدملی زاده یدهقان فاطمه ب آقای / سرکار خانمجنا  

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000360:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس واربل –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

4433691208 با کدملی یرمندگا میمر جناب آقای / سرکار خانم  

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

00003611399070:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4440019013 با کدملی کارگر الهه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » ازی آنالینمج دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139:  اترخی اعتبار مجوز  



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000362:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 1742175279 با کدملی نژاد یعل سارا جناب آقای / سرکار خانم

 «الم و صدور پروانه ها آشنایی با سامانه استع » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000363:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –پیک میدان پارااُلم –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4431906241 با کدملی یباقر حهیمل جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15اریخ ترا در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000364 : رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4420382104 با کدملی یسرو فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

قیت به پایان رسانیده استبا موف ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139بار مجوز : اترخی اعت   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000365:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
60060300920و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4440044131 با کدملی موتاب نجمه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000366:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –پارااُلمپیک میدان  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4449737482 با کدملی یکرم طاهره جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000367:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4420353112 با کدملی یدهقان دمحم یعل جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139رخی اعتبار مجوز : ات  



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000368:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4480031121 با کدملی یکیب رهیمن جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین زشیدوره آمو

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000369:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 0323882013 با کدملی دهقان دهیسع جناب آقای / سرکار خانم

 «استعالم و صدور پروانه ها آشنایی با سامانه  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 ز (امتیا 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000370:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4449737751 با کدملی یتراب ههیوج جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ در را 

711123/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000371:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-68238336شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4440079814 با کدملی شاکر نگار جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

موفقیت به پایان رسانیده استبا  ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000372:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –س : یزد آدر  
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 4440086411 با کدملی یمحمد آذر جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000373:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 2539914950 با کدملی زارع وشیپر جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675ت : شماره مجوز فعالی   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000374:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682:  شماره های تماس  

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 3130859535 با کدملی زاده عالم آرزو جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
اری مرجان افتخ  

13990700000375:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 0323179665 با کدملی یرهاشمیم فاطمه دهیس جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000376:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4449676351 با کدملی ینیرحسیم سادات فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675وز فعالیت : شماره مج   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000377:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682های تماس : شماره   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4420379626 با کدملی زارع گانهی جناب آقای / سرکار خانم

 «انه ها آشنایی با سامانه استعالم و صدور پرو » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
جان افتخاری مر  

13990700000378:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4449943627 با کدملی خاندل الهام جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9913 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   ن دوره آموزشیگواهیناهم پایا

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000379:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4480009051 با کدملی زارع فرزانه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

رسانیده استبا موفقیت به پایان  ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000380:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

7891534589کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  2411572182 با کدملی یشاهیغالمعل محبوبه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

عامل مدری  
 مرجان افتخاری 

13990700000381:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

4449269731 با کدملی یفتاح عصمت جناب آقای / سرکار خانم  

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   اهم پایان دوره آموزشیگواهین

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000382:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4420643072 با کدملی یرجیا مهزاد جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000383:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

9153458978کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4420662621 با کدملی یکیب هیحان جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » آنالین مجازی دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000384:  رهگیریکد   

09/08/9913تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4480060480 با کدملی یظیحف زهرا جناب آقای / سرکار خانم

 «صدور پروانه ها آشنایی با سامانه استعالم و  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 یتعال  بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000385:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

4449702565 با کدملی یفتاح عزت جناب آقای / سرکار خانم  

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000386:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4449963751 با کدملی انیریتقد آرزو جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

ه پایان رسانیده استبا موفقیت ب ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000387:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  0015030970 با کدملی کفاش الهه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی سمهب  
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000388:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4449680197 با کدملی یفتوح فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000389:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – مقدس دفاع بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4489973365 با کدملی برزگر الهام جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000390:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

4449715535 با کدملی یدهقان اعظم جناب آقای / سرکار خانم  

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » ازی آنالینمج دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000391:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4449721241 با کدملی یمعصوم فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 «الم و صدور پروانه ها آشنایی با سامانه استع » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000392:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس واربل –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

5149950343 با کدملی جانثار یعل جناب آقای / سرکار خانم  

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15ریخ تارا در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

00003931399070:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4073237292 با کدملی یرحمت فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

فقیت به پایان رسانیده استبا مو ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139:  اترخی اعتبار مجوز  



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000394:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4449257049 با کدملی یطاهر نایم جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000395:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –پیک میدان پارااُلم –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4420549181 با کدملی نظر فرزانه جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000396 : رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4449955013 با کدملی یکمال هسمان جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139بار مجوز : اترخی اعت   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000397:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
60060300920و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4489774745 با کدملی کارگر منصوره جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین آموزشیدوره 

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000398:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –پارااُلمپیک میدان  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

4420094303 با کدملی یمحسن اسری جناب آقای / سرکار خانم  

 «ه استعالم و صدور پروانه ها آشنایی با سامان » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000399:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4420451289 با کدملی یرزائیم نایم جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139رخی اعتبار مجوز : ات  



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000400:  رهگیریکد   

09/08/9139تاریخ :   

8915345897کدپستی  – دفاع مقدس بلوار –میدان پارااُلمپیک  –آدرس : یزد   
09206006030و    035-38336682شماره های تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

  4420443545 با کدملی زاده خیش یعل جناب آقای / سرکار خانم

 «آشنایی با سامانه استعالم و صدور پروانه ها  » مجازی آنالین دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 9139 مهر 15تاریخ را در 
 

 

 
 

  
     

 
   

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   




