
 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001081: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4459514753 با کدملی یابوطالب یعل جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001082: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 5030004513 با کدملی یابرقوئ زاده زارع طاهره جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001083: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 2411572182 با کدملی یشاه یغالمعل سادات محبوبه جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001084: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4449696761 با کدملی یپورمروت درضایحم جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001085: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4440043003 با کدملی یقانع فرزانه جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001086: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 2993848305 با کدملی ینیحس نقاش سادات دهیسپ جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001087: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4180007691 با کدملی اصالنشاه یانیک فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001088: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4489938934 با کدملی یمحمودآباد یزارع رهیمن جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در



 تعالی بسمه 
   گواهیناهم پایان دوره آموزشی

 امتیاز ( 3)

مرکز آموزشی مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001089: شماره 

91/60/4001تاریخ :   

 09128953848و   09124946590شماره های تماس : 
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

پ/216165/1/17:  آموزش مجازی  شماره مجوز فعالیت  
 05/09/1400: آموزاگشهاترخی اعتبار مجوز 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود :

 4432387831 با کدملی فرساد میمر جناب آقای / سرکار خانم

 مجازیرا بصورت  « و قوانین کار آشنایی با قوانین بهداشتی » دوره آموزشی

با موفقیت به پایان رسانیده  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 8تاریخ  در




