
 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000600001117: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2980637564 با کدملی زهرا حمزه ای  جناب آقای / سرکار خانم

 مجازی را بصورت  « PRPsاصول ممیزی و مستندسازی  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در
 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001118: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 3610921609 با کدملی یبلوچ زه رای حم  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001119: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1882471628 با کدملی نژاد یبهشت نهیسک  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001120: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 2300537834 با کدملی کمنشین م یمر  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001121: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1818557355 با کدملی قیغر نیمیس  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001122: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1881643654 با کدملی یفرج الیسه  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001123: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1870038851 با کدملی زاده نیام ایدپوریس  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001124: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1870201991 با کدملی مقدم يالله موسو دهیس  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001125: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4449737751 با کدملی یتراب ههیوج  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001126: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4449921933 با کدملی یاردکان انیفاطمه واحد  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001127: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1190008165  با کدملی شهال همت  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001128: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1880339943 با کدملی ریآل کث  يسعد یسام   جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001129: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1882425855 با کدملی یشیعسکر درو یعل جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001130: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 2210248965 با کدملی یدرجان  یمهسا صالح  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001131: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4469932329 با کدملی يز یفاطمه زارع خورم  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001132: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4440086411 با کدملی يآذر محمد  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001133: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1050673719 با کدملی فر يسارا فاخر   جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001134: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 3674207060 با کدملی يراهدار یعل جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001135: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1960306758 با کدملی ییموال نیحس  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001136: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4489938934 با کدملی  يمحمودآباد  یزارع رهیمن  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001137: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4420652101 با کدملی يالناز برزگر  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001138: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4420620099 با کدملی يسردار یفرشته محسن  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001138: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4489966172 با کدملی يدمحمدیفاطمه السادات س  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001139: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 1882286464 با کدملی ییرضا  ایرو  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001140: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4469715670 با کدملی ییسادات طباطبا نبیز  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001141: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4449718712 با کدملی  انیرشکاریطاهره م جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001142: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4432076798 با کدملی خیش ینعلیحس  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001143: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4420198583 با کدملی ور لهیالهه پ  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001144: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 313132119 با کدملی یشمس مهیفه  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001145: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 4420549181 با کدملی يفرزانه نظر  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 



 

  �عا�ی  ���ه 

�وا��نا�ه پایان دوره آ�وز�ی 
     

  ا��یاز )  ۳(

���� آ�وز�ی  �د� عا�ل  

 ��جان ا��خاری 

  14000600001146: شماره 

4001/ 70/ 02تاریخ :   

  09128953848و   09124946590شماره هاي تماس : 

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   

www.alpacademy.ir 

/پ ۲۱۶۱۶۵/۱/۱۷:   آ�وزش �جازی  �ماره ��وز �عا��ت   

خ ا��بار ��وز 
�

 ۰۹/۱۴۰۰/ ۰۵: آ�وز�ه �ر

 
 
 

  
  

          
 
 
 

 گواهی میشود : 

 5410076435 با کدملی يمهران منصور  جناب آقاي / سرکار خانم

  مجازي بصورت را  » PRPsاصول ممیزي و مستندسازي  «  دوره آموزشی

  با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 4به مدت  4001 شهریور 25تاریخ  در

 


