
 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 متیاز (ا 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000425:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4431847121 با کدملی زاده انیجواد هیمرض جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   رد همایششرکت گواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000426:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449926315 با کدملی زاده مخدوم الهام جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است شتهحضور داآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000427:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449930541 با کدملی پور یشکار بایفر جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است داشتهحضور آنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000428:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 2281471209 با کدملی یحجت لیاسماع جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است اشتهحضور دآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000429:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420670754 با کدملی یرضائ خباززاده زهرا جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000430:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

28953848109و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420141700 با کدملی زاده زارع شهال جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشته آنالین بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000431:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-62191016شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4460095955 با کدملی یابوئ نبیز جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است ور داشتهحضآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000432:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621ای تماس : شماره ه  
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449737482 با کدملی یکرم طاهره جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است داشتهحضور آنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
فتخاری مرجان ا  

13990700000433:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 3080059131 با کدملی یتوکل زهره جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است تهحضور داشآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

ری عاملمد  
 مرجان افتخاری 

13990700000434:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449921933 با کدملی انیواحد فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است تهحضور داشآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000435:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4489346131 با کدملی یدهقان نیمحمدحس جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است اشتهحضور دآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139 اترخی اعتبار مجوز :  



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000436:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4433505978 با کدملی یبابائ میصم جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است تهحضور داشآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139 اعتبار مجوز : اترخی  



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000437:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 23003600233 با کدملی مایپ دشت هیراض جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است اشتهحضور دآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000438:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420588020 با کدملی یرچناریم السادات مژگان جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهین آنال بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675مجوز فعالیت :  شماره  
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000439:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4489702876 با کدملی اریآب یمرتض جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشته آنالین بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

04401399070000:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4479945369 با کدملی یمحمد هیسم جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است ور داشتهحضآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000441:  ریرهگیکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4433311863  با کدملی یعباس رهین جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است داشته حضورآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 تیاز (ام  3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000442:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 0015030970 با کدملی کفاش الهه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است تهحضور داشآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
    همایششرکت ردگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000443:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420443545 با کدملی زاده خیش یعل جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است هحضور داشتآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشواهیناهم گ 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000444:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4433527777 با کدملی این یشمس الهام جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است تهحضور داشآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000445:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 1782443443 با کدملی یسوزن مهیفه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000446:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4489701179 با کدملی یموسو ملکه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

تاس حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000447:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

89538481209و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449676351 با کدملی ینیرحسیم فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

ستا حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000448:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-21910166شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 5149950343 با کدملی جانثار یعل جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000449:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621ی تماس : شماره ها  
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4432843098 با کدملی انیوطنچ تایرز جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
تخاری مرجان اف   

13990700000450:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 5039948239 با کدملی مهرزاده فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

  عاملمدری
 مرجان افتخاری 

13990700000451:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4431716440 با کدملی زاده یدهقان فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000452:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4432753420 با کدملی دهقان فاطمه یب یب جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است شتهحضور داآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000453:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4440045790 با کدملی زادهیمهد مائده جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است اشتهحضور دآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اعتبار مجوز :  اترخی  



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000454:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4431628861 با کدملی زاده یجعفر مرجان جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است ر داشتهحضوآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

123711/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000455:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449963751 با کدملی انیریتقد آرزو جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است ر داشتهحضوآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675مجوز فعالیت : شماره   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000456:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 1819859827 با کدملی این نیآر روزهیف جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است ضور داشتهحآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

45713990700000:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449264487 با کدملی یهاتف ناصر جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است داشته حضورآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000458:  یرهگیرکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4480031121 با کدملی یکیب رهیمن جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است شتهحضور داآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 یاز (امت  3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000459:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449674391 با کدملی یاردکان زهرا جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است تهحضور داشآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   همایش شرکت ردگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000460:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449266544 با کدملی یسرخ محمد جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

ستا حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشاهیناهم گو 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000461:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4449653289 با کدملی یاردکان زهرا جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

تاس حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000462:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4440044131 با کدملی موتاب نجمه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000463:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420382104 با کدملی یسرو فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000464:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

95384812809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4440086411 با کدملی یمحمد آذر جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000465:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-19101662شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4433509078 با کدملی سالک سودابه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000466:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621تماس :  شماره های  
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4432302267  با کدملی یصنعت اشرف جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
خاری مرجان افت   

13990700000467:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4432301104 با کدملی یرین نینسر جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

عامل مدری  
 مرجان افتخاری 

13990700000468:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4440083919 با کدملی یمحمد السادات فاطمه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000469:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4432076798 با کدملی خیش ینعلیحس جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
70/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000470:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420643072 با کدملی یرجیا مهزاد جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اعتبار مجوز : اترخی   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000471:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4440079814 با کدملی شاکر نگار جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

237111/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000472:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4480009051 با کدملی زارع فرزانه جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675جوز فعالیت : شماره م   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000473:  رهگیریکد   

20/80/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420454229 با کدملی کوشش مطهره جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

74139907000004:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

هی میشود :گوا  

 4480060480 با کدملی یظیحف زهرا جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000475:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

میشود :گواهی   

 4421022950 با کدملی یدیع ایسون جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 از (امتی 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000476:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

ود :گواهی میش  

 2560103362 با کدملی یثانو الیل جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   همایششرکت رد گواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000477:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

:گواهی میشود   

 4489972938 با کدملی یعیش محمد جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشهیناهم گوا 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000478:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4120512983 با کدملی دستور گل زهرا اب آقای / سرکار خانمجن

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000479:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 3090882231 با کدملی یخان حسن مطهره اب آقای / سرکار خانمجن

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000480:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4432338571 با کدملی زاده یمشت هیمهد ناب آقای / سرکار خانمج

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000481:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

53848128909و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420635517 با کدملی ابهت الهام جناب آقای / سرکار خانم

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000482:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4430663981 با کدملی یمحمد الیل اب آقای / سرکار خانمجن

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000483:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621تماس : شماره های   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4440052606 با کدملی یکمال دهیحم آقای / سرکار خانمجناب 

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
اری مرجان افتخ  

13990700000484:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420353112 با کدملی یدهقان محمد یعل ای / سرکار خانمجناب آق

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

عاملمدری   
 مرجان افتخاری 

13990700000485:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4432378123 با کدملی یساالر معصومه آقای / سرکار خانمجناب 

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000486:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4489973365 با کدملی برزگر الهام آقای / سرکار خانمجناب 

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000487:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4489713411 با کدملی یفالح حسن ای / سرکار خانمجناب آق

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139عتبار مجوز : اترخی ا  



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000488:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420378239 با کدملی یمیابراه مسعود سرکار خانم جناب آقای /

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

371112/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000489:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4420327138 با کدملی زاده احسان الهام سرکار خانم /جناب آقای 

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675وز فعالیت : شماره مج   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000490:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 5039959338 با کدملی یاکرم دهیحم ای / سرکار خانمجناب آق

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

11399070000049:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4489966385 با کدملی زارع مهیفه / سرکار خانم جناب آقای

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   



 تعالی بسمه 
   شرکت رد همایشگواهیناهم 

 امتیاز ( 3)

 مدری عامل
 مرجان افتخاری 

13990700000492:  رهگیریکد   

20/08/9139تاریخ :   

12895384809و    210-91016621شماره های تماس :   
www.alpcofood.ir  -  www.alpacademy.ir 

 

 

 
 

  
     

 

 

 

 
 

 گواهی میشود :

 4431793119 با کدملی یدهقان الیسه سرکار خانمجناب آقای / 

آغاز پویش رژیم غذایی سالم با با شعار ملی  1399 مهر ماه سال که دردر همایش روز جهانی غذا 

است حضور داشتهآنالین  بصورتگزار گردید بر هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا
 

112371/675شماره مجوز فعالیت :   
07/12/9139اترخی اعتبار مجوز :   




