
 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001309: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4420159391 با کدملی نسب یالسادات فاطم  دهیحمجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001310: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4470043109 با کدملی یمحمد سا یپر جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001311: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4440044530 با کدملی یفاطمه دهقانجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001312: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 1378385942 با کدملی یپونه مجتهدجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001313: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های شماره
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –دفاع مقدس  بلوار –یزد   

www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2549660471 با کدملی یسلمان ماندنجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001314: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 2281958566 با کدملی یعاطفه قلندرجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001315: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4449654171 با کدملی غفورزاده  مایسجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001316: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4432434351 با کدملی یلیاسمع نی نسرجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001317: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4480055053 با کدملی یزهرا زارع شاهجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001318: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4420045876 با کدملی انیفاطمه محمودجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001319: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 3621979263  با کدملی مهسا خمرجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001320: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 0013326341 با کدملی یمهتا صمدجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001321: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4240259959 با کدملی ییالهه موالجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001322: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 5039948239 با کدملی فاطمه مهرزادهجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001323: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 5929948399 با کدملی یصارم مینسجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001324: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های شماره
8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –دفاع مقدس  بلوار –یزد   

www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0450420159 با کدملی یفهندژ سعد دیحمجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001325: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 0453422829 با کدملی یکمال الیسهجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000800001326: شماره 

4001/ 80/ 28تاریخ :   

 021-91016621و    09128953848تماس :   های 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 : 

 4420205482 با کدملی نمسعود دهقا جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « بهداشتیبسته بندی مدرن موادغذایی، آرایشی و  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت  4001 آبان 20 تاریخ در


