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 سازمان غذا و دارو 

 

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاری

فاقد/تع

 /لیق

ابطال/

 جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مج

وز ورود )با ذکر 

 شماره(

 مستندات

 پ مورخ/97/2ص54200نامه معاونت غذاودارو استان مرکزی به شماره  1781 جعل -- میالد لواشک 1

4/10/97 

 21/9/97مورخ 5د//334881تبريز به شماره ونامه معاونت غذا ودارو 

روغن زيتون شرکت  2

خوشه های سبز 

پاسارگاد به سفارش 

کشت و صنعت درفک 

 کوه

 03/10/1397د مورخ /89542/1000با توجه به نامه شماره  47ظ//1173 فاقد - الیزه

 رزالب معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 27/09/1397د مورخ /87268/1000به نامه شماره با توجه 

 نگیال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

خ مور 5664/91/97نامه معاونت غذا و دارو خراسان شمالی به شماره  - فاقد محصول ارگانیک کادووس محصول سبوس برنج 3

28/9/97 

خ مور 5664/91/97نامه معاونت غذا و دارو خراسان شمالی به شماره  - فاقد ارگانیک محصول کادووس محصول سويق کودک 4

28/9/97 

محصول معجون  5

 چاقی

خ مور 5664/91/97نامه معاونت غذا و دارو خراسان شمالی به شماره  - فاقد محصول ارگانیک کادووس

28/9/97 

خ مور 5664/91/97ونت غذا و دارو خراسان شمالی به شماره نامه معا - فاقد محصول ارگانیک کادووس محصول قهوه سبز 6

28/9/97 
 

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 

 
 

             

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل                                                                      

 

 

 

 شماره

 اريخت

 ندارد

  خیابان فخر رازی  نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو                 :1314715311کد پستی
  :9-66467268                                                                                                                                   : 66469142  نمابر 

 : صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 سازمان غذا و دارو 

خ مور 5664/91/97نامه معاونت غذا و دارو خراسان شمالی به شماره  - فاقد محصول ارگانیک کادووس محصول سويق جو 7

28/9/97 

 عرقیات گیاهی 8

شرکت بهنام شفا 

 بخش اسفراين

پروانه ساخت    بهنام

جعلی 

/11174شماره

26 

ص /495/97ضمیمه نامه شماره  7/6/97مورخ  3384/91/97نامه شماره 

 اسفراين غذا و دارومعاونت  13/6/97مورخ 

 تاريخ تولید: گل نگینی زعفران 9

 97ارديبهشت 

سال بعد 3تاريخ انقضا:

 از تولید

ا و معاونت غذ 24/10/1397مورخ 1397ص//61727با توجه به نامه شماره  - فاقد

 شتیدارو شهید به

10  

 آبنبات چوبی

 

 

 آنیسا
ANISA 

 

 

 
 

 

آدرس تبريز شبستر 

 شهرک صنعتی ارونق

 
 

 

 

 جعل

 

شماره پروانه 

بهداشتی ساخت 

4352/21 

 

هداشتی معاونت ب  23/10/97د   مورخ /17619/306با توجه به نامه شماره 

 دارومرکز سالمت و محیط کارو نامه های پیوست مربوط به معاونت غذا و

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی سبزواردانشگاه 

 

11  

 سوهان گزی

 

 

سوهان 

 قربانی

آدرس اتوبان چمران 

 خیابان بعثت–

 ماه پس از 4انقضا 

 تولید

 

 

 فاقد

 

بدون شماره 

پروانه بهداشتی 

 ساخت

 

ا معاونت غذ  9/10/97پ  مورخ /97/2ص54935با توجه به نامه شماره 

 داشتی درمانی اراکودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
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 ساندويچ -- محصول ساندويچ 12

 

شماره  جعل جعل

پروانه ساخت 

12645/22 

ا و معاونت غذ 04/04/97مورخ  180/97ص//1917با توجه به نامه شماره 

 دارو تهران

شفاء اصل  نمک دريا 13

 هیاروم

معاون  17/07/97غ د مورخ /117132/14/97نامه شماره با توجه به   فاقد 

 یو درمان یو خدمات بهداشت یرم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکمحت

 هیاروم

-آدرس اتوبان تهران دايسا مویمحصول آبل 14

شهرک  -قزوين

 صنعتی نظر آباد

ه علوم معاونت غذا و دارو دانشگا 1/10/97مورخ  19356/103/8نامه شماره 11016/23 جعل

 پزشکی شوشتر

ساندويچ ژامبون  15

 و کاهوگوشت با گودا 

 معاونت بهداشتی دانشگاه 24/9/97مورخ  1397ص//54718نامه شماره   فاقد  یچنونپ

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ا و معاونت غذ 4/10/1397پ مورخ /97/2ص54190با توجه به نامه شماره  14258/21 جعل  ترش طال آلوچه خرسی 16

 دارو استان مرکزی

ا و معاونت غذ 4/10/1397پ مورخ /97/2ص54199با توجه به نامه شماره  9358/21 جعل  یالرام آلوچه 17

 دارو استان مرکزی

 ادويه 18

کارخانه آقای بهزاد 

 زمانی

امید سبالن 

 گلها

 45آدرس:کیلومتر 

شهرک -جاده خاوران

-صنعتی پايتخت

-انتهای بلوار صنوبر

 -9ياسمن

 ادويه فاقد

کارخانه آقای 

 بهزاد زمانی

و  معاونت غذا 24/9/1397مورخ 1397ص//54597با توجه به نامه شماره 

 دارو شهید بهشتی
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 85889/1000نامه شماره  10084/18 جعل شرکت بابل کیک دانش آموز کیک 19

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  24/9/1397مورخ 

 بهداشتی درمانی بابل

ساندويچ شنیسل مرغ  20

 گريل شده

 معاونت بهداشتی دانشگاه 24/9/97مورخ  1397ص//54587نامه شماره   فاقد - آالکام

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

جاده  15کیلومتر  سولماز لواشک 21

 صوفیان شبستر

 22/8/1397مورخ  1397ص//47731نامه شماره  32579/21 فاقد

 شهید و خدمات بهداشتی درمانیمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

و معاونت غذا و دار 15/8/97مورخ  5د//266918بهشتی و نامه شماره 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبريز

آدرس: ارومیه شهرک  ترش طال لواشک صنعتی 22

 2صنعتی فاز

ه تی دانشگامعاونت بهداش 11/7/97ب مورخ /93د//3935/97نامه شماره  512234/22- جعل

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدريه

ربت تمعاون غذا ودارو درمانی  27/6/97مورخ  122234/22-5مه شماره ان

 حیدريه

گاه معاونت غذا و دارو دانش 22/8/97مورخ  1397ص//47733نامه شماره  89020/21 فاقد فاقد آدرس ناروين آلوچه  23

شتی درمانی شهید بهشتی و نامه شماره علوم پزشکی و خدمات بهدا

ی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک 15/8/97مورخ  5د//286924

 خدمات بهداشتی درمانی تبريز

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 

 
 

             

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل                                                                      

 

 

 

 شماره

 اريخت

 ندارد

  خیابان فخر رازی  نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو                 :1314715311کد پستی
  :9-66467268                                                                                                                                   : 66469142  نمابر 

 : صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 سازمان غذا و دارو 

 لقمک انواع ساندويچ سرد 24

 و

 تک لقمه

گاه معاونت غذا و دارو دانش 15/8/97مورخ  1397ص//46677نامه شماره   فاقد فاقد ادرس

مات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و نامه شماره علوم پزشکی و خد

ی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک 15/8/97مورخ  5د//286924

 خدمات بهداشتی درمانی تبريز

 انواع ادويه 25

کارخانه آقای بهزاد 

 زمانی

امید سبالن 

 گلها

آدرس:شهرک صنعتی 

پايتخت،انتهای بلوار 

،قطعه 73صنوبر،بلوک

Pه ،نبش کارخان

 هايال،درب آبی رنگ

 

 انواع ادويه فاقد

کارخانه آقای 

 بهزاد زمانی

 24/9/1397مورخ 1397ص//54597با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو شهید بهشتی

پروانه ساخت  جعل  سفیددانه نمک خوراکی 26

 یجعل

10003/44 

 با توجه به نامه شماره 

 26/08/97پ مورخ /8330/17/23

 نامه شماره و  راحمديبو و هيلویکهگ

 13/05/97مورخ  40554/100

 بابل

 

شگاه معاونت غذا و دارو دان 22/8/97دمورخ  1397ص//47729نامه شماره   5218/21 فاقد  فاقد آدرس ترش ملس آلوچه و لواشک 27

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و نامه شماره 

کی و نت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشمعاو 5/8/1397مورخ  5د//286923

 خدمات بهداشتی درمانی تبريز
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 رونوشت :
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