
 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000881: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 0453422829 با کدملی یکمال الیسه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000882: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4440083919 با کدملی یمحمد سادات فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000883: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4449689771 با کدملی یاردکان یناظر دیناه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000884: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4440105874 با کدملی ینیمالحس نایم جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000885: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4440093825 با کدملی یفتاح فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000886: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4480031121 با کدملی یکیب رهیمن جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000887: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4120512983 با کدملی دستور گل زهرا جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000888: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4432434351 با کدملی یلیاسمع نینسر جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000889: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 0924046252 با کدملی نیرنگ محدثه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000890: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4420658991 با کدملی رنجبر دهیحم جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000300000891: شماره   

16/30/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 5149961957 با کدملی انیآزاد فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 آنالینرا بصورت  « HACCP » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 خرداد 13تاریخ  در

 

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




