
 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٢:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4440052101 با کدملی یکمال میابراه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٣:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4420451289 با کدملی یرزائیم نایم جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٤:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4449930541 با کدملی پور يشکار بایفر جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٥:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4440052606 با کدملی یکمال دهیحم جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٦:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4449725409 با کدملی یافخم دهیسع جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٧:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4480031121 با کدملی یکیب رهیمن جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٨:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4440049834 با کدملی انیبابائ يهاد جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٦٩:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4440049788 با کدملی ينظر زهرا جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٠:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  1819859827 با کدملی نیآر روزهیف جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧١:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4420643072 با کدملی یرجیا مهزاد جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٢:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4489966385 با کدملی زارع مهیفه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٣:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4480033351 با کدملی یمصطفائ جواد محمد جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٤:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4440044131 با کدملی موتاب نجمه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٥:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4449955013 با کدملی یکمال سمانه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٦:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4431604782 با کدملی دهقان دسلمانیس جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٧:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4449939621 با کدملی انیزیعز فاطمه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٨:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4480008391 با کدملی یزارع الیسه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٧٩:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4440029280 با کدملی زاده یتق راحله جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٨٠:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4449926315 با کدملی زاده مخدوم الهام جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٨١:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4440019013 با کدملی کارگر الهه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٨٢:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4449721237 با کدملی یمعصوم فاطمه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٨٣:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4449963751 با کدملی انیریتقد آرزو جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٨٤:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  0453422829 با کدملی یکمال الیسه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٤(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٨٠٠٠٠٠٥٨٥:  رهگیريکد   

60/90/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

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

  آنالینرا بصورت  » نوآوري در صنعت فرآورده هاي کنجدي « دوره آموزشی

  1399 بانآ 22 الی 1399 بانآ 22در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 6به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

�٠٧/١٢/٩١٣٩ر� ا��بار ��وز :   
رد�ماره    ۳/۰۰/۱۸۹۰۳/۱۸: تأ�� ��وز ا�تا�دا




