
 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001180: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0569776104 با کدملی یقاسم نت یزجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001181: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4539943685 با کدملی زاده یفرزاد گنججناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001182: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4449715561 با کدملی یفرزانه فتوح جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001183: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1190193604 با کدملی یعسگر لوفرینجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001184: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0558134718 با کدملی واعظ نیمحمدحسجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001185: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0569789281 با کدملی یرخانیفاطمه امجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001186: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0560026501 با کدملی یکاشان نیمهسا امجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001187: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0049823221 با کدملی یعبدالرضا مروتجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001188: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4479835814 با کدملی انیطالب ههیوججناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001189: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4449704002 با کدملی ی شاکر اردکان هی مرضجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001190: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4440064795 با کدملی اردکان  یمایکوهپ جهی خدجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001191: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4489927762 با کدملی یبدیم یلیعصمت مالخلجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001192: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 443311863 با کدملی یعباس  رهینجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001193: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4432753420 با کدملی فاطمه دهقان  یب  یبجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001194: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1911760106 با کدملی یمالک هی راضجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001195: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4449955013 با کدملی یاردکان  یسمانه کمالجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001196: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4449661524 با کدملی یمیعصمت کرجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001197: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4489966172 با کدملی یدمحمدیفاطمه السادات سجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001198: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4480008391 با کدملی یزارع الیسهجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001199: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 5139560526 با کدملی یگیمعصومه بجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001200: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4420205482 با کدملی ی مسعود دهقان دهنوجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001201: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4449737751 با کدملی یتراب ههیوججناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001202: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0839978936 با کدملی امنشیمحدثه آر جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001203: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 3380415082 با کدملی ینجمه زارع دهیسجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000700001204: شماره 

4001/ 07/ 14تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4470010050 با کدملی یدریح  یهاد جناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « فرآورده های کنجدی »  دوره آموزشی

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 


