
 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000685:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4120063496 با کدملی یریام احمد جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000686:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4470043109 با کدملی یمحمد سایپر جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000687:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4432440074 با کدملی یریخب مهینع جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000688:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4440092101 با کدملی یشکال میمر جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000689:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4432338571 با کدملی زاده یمشت هیمهد جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000690:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4431782443 با کدملی یسوزن مهیفه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000691:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4431787674 با کدملی یموسو دجمالیس جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000692:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4480033351 با کدملی یمصطفائ محمدجواد جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000693:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4489701179 با کدملی یموسو السادات ملکه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000694:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4449737751 با کدملی یتراب ههیوج جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000695:  رهگیریکد   
10/11/9139تاریخ :   

09128953848و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4420765356 با کدملی هیافسر نبیز جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « ISO22000آشنایی با اصول و مبانی  » دوره آموزشی

 1399 دی 30 الی 1399 دی 30در مرکز آموزش آروَن الیق پارسیان از تاریخ 

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

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :  ردشماره    3/00/18903/18: تأدییهی مجوز استاندا




