
 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000696:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4480055053 با کدملی یشاه زارع زهرا جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000697:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4420379626 با کدملی زارع گانهی جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000698:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4470043109 با کدملی یمحمد سایپر جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000699:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 3130859535 با کدملی زاده عالم آرزو جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000700:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4180013193 با کدملی یصالح محمد جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000701:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 0323882013 با کدملی دهقان دهیسع جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000702:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4433505978 با کدملی یبابائ میصم جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000703:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4432076798 با کدملی خیش ینعلیحس جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

13991100000704:  رهگیریکد   
10/11/9913تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :
 

 4431847121 با کدملی زاده انیجواد هیمرض جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « صادرات و واردات محصوالت غذایی و بهداشتیآشنایی با  » دوره آموزشی

 1399 بهمن 7 الی 1399 بهمن 7ق پارسیان از تاریخ در مرکز آموزش آروَن الی

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

 

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




