
 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001255: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2410920721 با کدملی اینرگس رضانجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001256: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4670107909 با کدملی یفارسان  یمحمد دیسعجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001257: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 3020186870 با کدملی یرمحمود یحسن مجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001258: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4432076798 با کدملی خیش ینعلیحسجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001259: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0602417112 با کدملی پوش نهیپشم نی حسجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001260: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 5229663669 با کدملی یمیآمنه کرجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001261: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4420248009 با کدملی یم یابراه یحاج میمر جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001262: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4890444262 با کدملی فالح آزاد هی مهدجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001263: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2259640818 با کدملی ابر یپروانه عبادجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001264: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1271977788 با کدملی انیمیعظ تایآنجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001266: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 253932869 با کدملی یدریزهرا ح جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001267: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2064812857 با کدملی یداغمه چ   هیسمجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001268: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 3256910327 با کدملی یرحمان  هیسمجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001269: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0371325943 با کدملی یفرک یسمانه جبارجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001270: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1130287440 با کدملی سحر زاده گانجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001271: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1271033569 با کدملی یفیمهوش شرجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001273: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0019957718 با کدملی یسارا فراهانجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001275: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4449718712 با کدملی انیرشکاریمطاهره جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001276: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4420549181 با کدملی  یزهرا نظرجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001277: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4449933737 با کدملی یکانیپ  نایمجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001278: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 3380415082 با کدملی یالهه جعفرجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001279: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4470045632 با کدملی پور یفاطمه قلجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001280: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1272074161 با کدملی کاوه ه یعالجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001281: شماره 

4001/ 80/ 81تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

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

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 3040020110 با کدملی زهرا رجب زادهجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در

 



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001274: شماره 

4001/ 80/ 18تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1080276998 با کدملی زهرا افشاریجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در
 



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001265: شماره 

4001/ 80/ 18تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1651880182 با کدملی نسیم امینیجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در
 



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001272: شماره 

4001/ 80/ 18تاریخ :   

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

www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4310928668 با کدملی یاسمین گورانیجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « تکنولوژی فرآورده های آردی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 6 تاریخ در
 


