
 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000846: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 323882013 با کدملی دهقان دهیسع جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000847: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4470043109 با کدملی یمحمد سایپر جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000848: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 2300537834 با کدملی منش کین میمر جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000849: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 1230055045 با کدملی زاده مزده هیمرض جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000850: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 1200097629 با کدملی یقنبر نیحس جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000851: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 1290502013 با کدملی یصدائ رامونا جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000852: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4470045632 با کدملی پور یقل فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000853: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4432434351 با کدملی یلیاسمع نینسر جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000854: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4420315733 با کدملی یاوری دهیحم جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000855: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4432663081 با کدملی چهره یشمس جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000856: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4433545708 با کدملی یخانقائ فخرالسادات جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000857: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 5510001038 با کدملی یمیکر فرزانه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000858: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4420624922 با کدملی آزادبخش وایش جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000859: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 2130318339 با کدملی یموسو لیدسهیس جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 5)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000200000860: شماره   

10/30/4001تاریخ :   

09128953848و   09124946590شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 0321906292 با کدملی ساالروند فرشته جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 8به مدت  4001 اردیبهشت 26و  52تاریخ  در

پ/216165/1/17شماره مجوز فعالیت :   
05/09/4001اترخی اعتبار مجوز :   


