
 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001726: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 4432076798 با کدملی خیش ینعلیحسجناب آقای / سرکار خانم  

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001727: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 2248794517 با کدملی آرزو مصدقجناب آقای / سرکار خانم  

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001728: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 2122638869 با کدملی زیرنگ ر  نیامجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001729: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 5399934600 با کدملی یشبنم محمدجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001730: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 4610132311 با کدملی یخاشاع میمر جناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001731: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 6249379241 با کدملی  یزهرا مورجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001732: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 2411183704 با کدملی یخرم  یخانیسار هی رقجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در



 تعالی  بسمه  
    گواهینامه پایان دوره آموزشی 

 امتیاز (  5)

مرکز آموزشی  مدری عامل  
 مرجان افتخاری 

 14010100001733: شماره 

1401/ 03/ 10تاریخ :   

 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 : 

 2240090235 با کدملی یقندهار الد یمجناب آقای / سرکار خانم 

 غیرحضوری  بصورترا  « سیستم های مدیریت ایمنی موادغذایی »  دوره آموزشی

 با موفقیت به پایان رسانیده است  ساعت 8 به مدت 1401 فروردین 24 تاریخ در

 


