
 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٣(

���� آ�وز�ی ا�ل�د� ع  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٢٩:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4430561680 با کدملی یخامس دحسنیس جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیا کسب رتبه و ب ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٠:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621 شماره هاي تماس :  

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4420283106 با کدملی زارع هیمهد جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399ر آذ 25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣١:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4433351830 با کدملی زارع محمد جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ در 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به مدت 

١١٢٣٧١/٦٧٥ره ��وز �عا��ت : �ما  

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



 

  �عا�ی ���ه

    وره آ�وز�ی�وا��نا� پایان د

  ا��یاز ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٢:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

 4120512983 با کدملی دستور گل زهرا جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sو ترتیب در کار براساس اصول و مبانی نظم  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٣:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848  و  210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4420750251 دملیبا ک نیمع رحسنیام جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٤:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 شود :گواهی می
  

  0323882013 با کدملی دهقان دهیسع جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

به پایان رسانیده استبا موفقیت  عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به مدت 

١١٢٣٧١/٦٧٥ �ماره ��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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٥:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4431865306 با کدملی نژاد یکازران مسعود جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

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



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٦:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  5510001038 با کدملی یمیکر فرزانه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25ن الیق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَ

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٧:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4480100067 با کدملی زاده صادق عارفه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sر براساس اصول و مبانی نظم و ترتیب در کا « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

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



 

  �عا�ی ���ه

�وا��نا� پایان دوره آ�وز�ی
    

  ا��یاز ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

٠٠٠٠٠٦٣٨١٣٩٩٠٩:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  5519952825 با کدملی یدهقان نبیز جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی � عا�ل�د  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٣٩:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4431787674 با کدملی یوکیب يموسو دجمالیس اي / سرکار خانمجناب آق

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

ان رسانیده استبا موفقیت به پای عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٤٠:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621اس : شماره هاي تم  

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  2539798292 با کدملی دواریام يمحمدمهد جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٤١:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4210103968 با کدملی ینیحس فاطمه جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25رسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الیق پا

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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

    ان دوره آ�وز�ی�وا��نا� پای

  ا��یاز ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

�خاری ��جان ا�   

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٤٢:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  4420748702 با کدملی یمحمدخان نهیام جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « دوره آموزشی

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به 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 ) ٣(

���� آ�وز�ی �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

١٣٩٩٠٩٠٠٠٠٠٦٤٣:  رهگیريکد   

05/10/9139تاریخ :   

53848091289و    210-91016621شماره هاي تماس :   

www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود :
  

  3257669267 با کدملی يمنصور آرش جناب آقاي / سرکار خانم

  آنالینرا بصورت  » 5Sاصول و مبانی نظم و ترتیب در کار براساس  « شیدوره آموز

  1399 آذر 25 الی 1399آذر  25در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

با موفقیت به پایان رسانیده است عالیو با کسب رتبه  ساعت 4به مدت 

�١١٢٣٧١/٦٧٥ماره ��وز �عا��ت :   

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


