
 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  3)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001350: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2093570211 با کدملی یتاکام  یریطاهره نصجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « گوشت و شیالتتکنولوژی تولید فرآورده های »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است ساعت 4 به مدت 1400آذر  1الی   1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    پایان دوره آموزشی گواهینامه 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001351: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0018832350 با کدملی یاطیخ  الیدانجناب آقای / سرکار خانم  

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001352: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17مجازی : شماره مجوز فعالیت آموزش   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1289217858 با کدملی یفرشته السادات صفائ جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 رسانیده است با موفقیت به پایان  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  عاملمدری   
 مرجان افتخاری 

 14000900001353: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید جهت استعالم صحت 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0371333679 با کدملی یمحمد زارعجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001354: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2050297009 با کدملی معصومه رستم تبارجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « شیالتفرآورده های گوشت و تکنولوژی »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001355: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17فعالیت آموزش مجازی : شماره مجوز   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 4480113088 با کدملی یزارع نیرحسیامجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 موفقیت به پایان رسانیده است با  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001356: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید جهت 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 2372512277 با کدملی افشار نیام یمحمدهاد جناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001357: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 3860223488 با کدملی یهمدان یآهنچ میمر دهیسجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   آموزشیدوره 

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001358: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 1690138769 با کدملی نژاد یمهد ونسیجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14000900001359: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 3640540603 با کدملی آباد نب یزجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  9)

مرکز آموزشی  عاملمدری   
 مرجان افتخاری 

 14000900001360: شماره 

4001/ 90/ 14تاریخ :   

 گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمایید جهت استعالم صحت 
 021-91016621و     09128953848تماس :  شماره

8915345897کدپستی  –خیابان سپیدار  –بلوار دفاع مقدس  –یزد   
www.alpacademy.ir 

/پ 230092/1/17شماره مجوز فعالیت آموزش مجازی :   
 03/09/1401اتریخ اعتبار مجوز آموزاگشه:

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 گواهی میشود : 

 0533006465 با کدملی یمانیفرهاد سلجناب آقای / سرکار خانم 

 مجازی  را بصورت « فرآورده های گوشت و شیالتتکنولوژی »   دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 12 به مدت 1400آذر  3الی  1400  آذر 1  تاریخ از

 


