
 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010300001780: شماره 

1401/ 03/ 31تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمائید 
 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 : 

 4431847121 با کدملی زاده  انیجواد  هی مرضجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  را بصورت « R&Dتحقیق و توسعه در صنایع غذایی مدیریت  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 خرداد 10 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010300001781: شماره 

1401/ 03/ 31تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمائید 
 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 : 

 2480262308 با کدملی انیفاطمه پورباقر جناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  را بصورت « R&Dتحقیق و توسعه در صنایع غذایی مدیریت  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 خرداد 10 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010300001782: شماره 

1401/ 03/ 31تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمائید 
 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 : 

 1819859827 با کدملی نیآر روزهیفجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  را بصورت « R&Dتحقیق و توسعه در صنایع غذایی مدیریت  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 خرداد 10 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010300001783: شماره 

1401/ 03/ 31تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمائید 
 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 : 

 0062032161 با کدملی یفائزه ابرغانجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  را بصورت « R&Dتحقیق و توسعه در صنایع غذایی مدیریت  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 خرداد 10 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010300001784: شماره 

1401/ 03/ 31تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمائید 
 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 : 

 1142258882 با کدملی یدیسع دهیوح جناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  را بصورت « R&Dتحقیق و توسعه در صنایع غذایی مدیریت  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 خرداد 10 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010300001785: شماره 

1401/ 03/ 31تاریخ :   

 جهت استعالم صحت گواهینامه، رمزینه باال را اسکن نمائید 
 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 : 

 5420005042 با کدملی رنجبر یمانیرضا سلجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  را بصورت « R&Dتحقیق و توسعه در صنایع غذایی مدیریت  »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 خرداد 10 تاریخ در

 


