
 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000400001022: شماره   

04/50/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

  

 

 گواهی میشود :

 2539879292 با کدملی یرفخریم فرخنده جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « 22000ایزو  » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 تیر 24تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000400001023: شماره   

04/50/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

  

 

 گواهی میشود :

 4420658991 با کدملی یمیسل رنجبر دهیحم جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « 22000ایزو  » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 تیر 24تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000400001024: شماره   

04/50/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

  

 

 گواهی میشود :

 4431703853 با کدملی زاده یاحسان محمودرضا جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « 22000ایزو  » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 تیر 24تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000400001025: شماره   

04/50/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

  

 

 گواهی میشود :

 4459514753 با کدملی یابوطالب یعل جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « 22000ایزو  » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 تیر 24تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000400001026: شماره   

04/50/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

  

 

 گواهی میشود :

 4420191546 با کدملی یرحمان رضایعل جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « 22000ایزو  » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 تیر 24تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000400001027: شماره   

04/50/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

  

 

 گواهی میشود :

 924046252 با کدملی نیرنگ محدثه جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « 22000ایزو  » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 تیر 24تاریخ  در

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



 تعالی بسمه 
   موزشیگواهیناهم پایان دوره آ

 امتیاز ( 4)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

14000400001028: شماره   

04/50/4001تاریخ :   

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

 

 

 
 

  
     

 

  

 

 گواهی میشود :

 4420576952 با کدملی یاحترام حانهیر جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « 22000ایزو  » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 6به مدت  4001 تیر 24تاریخ  در

 

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




