
    
 

 

 

 سازمان غذا و دارو

 

ف
دي
ر

 

نام واحد توليد 
 كننده

 محصول و نوع  
 مشخصات محصول نام تجاري

تعليق /فاقد
 جعل/ابطال

 /پروانه ساخت
 مجوز ورود /كد بهداشتي

 (با ذكر شماره)

 در صورت تعليق مدت و 
 علت ذكر شود

 مستندات

 زعفران   .1

محصول كارگاه زرگل 

 هديه طال خمين

 چهارباغ -مشهد -1:آدرس هديه طال و زرگل

 -بازار قائن: تهران -2: آدرس

 ميدان مبارزان

 22/3/11: تاريخ توليد

 22/3/13: تاريخ انقضا

 شماره پروانه 

 7116: بهره برداري

شناسه نظارت كارگاهي  ابطال

1121/13 

 ابطال مجوز بهداشتي.1

وجود رنگ مصنوعي در . 2

 محصول

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    

پ  مااااااور   /11/2ص41414

غاا ا ودارو معاوناات   24/1/11

دانشگاه علاوم پششا ي اساتان    

 مركشي و پيوست آن

و اسااتعالم از واحااد آمااار اياان 

 سازمان

 آلوچه و لواشک  .2

 

 

 

 

 

 آلوچه

 

 

 

 

 آلوچه

 شايان

 

 

 

 

 

 ماهان

 

 

 

 

 سعادت

  1311زمستان سال : توليد

 ماه پس از توليد 11: انقضاء

 -آذربايجااان شاارقي: آدرس

كيلومتري  11 -جاده صوفيان

روستاي ملک  -ترجاده شبس

 .زاده

  11/1311: توليد

 ماه پس از توليد 11: انقضاء

 -شبسااتر -تبريااش: آدرس

 .روستاي ملک زاده

 

 4/1311: تاريخ توليد

 ماه پس از توليد 11: انقضاء

 جعلي

 

 

 

 

 

 جعلي

 

 

 

 

 جعلي

 11116پروانه ساخت 

 

 

 

 

 

 1274پروانه ساخت 

 

 

 

 

 73162پروانه ساخت 

 -

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 -

  7122ه باه ناماه شاماره    با توج

معاوناات غاا ا   21/6/11مااور  

ودارو دانشگاه علاوم پششا ي و   

 خدمات بهداشتي درماني زنجان

 1/1/11با توجه به استعالم مور  

 .   از واحد آمار



    
 

 

 

 سازمان غذا و دارو

 لواشک  .3

 

 

 

 

 

 

 يلدا ترش

 

 

 

 

 

 

 12/1311: تاريخ توليد

 ي سال بعد: انقضاء

 

 جعلي

 

 

 

 

 

 

 721417شناسه نظارت 

 

 

 

 

 

 

  21234با توجه به ناماه شاماره   - 

معاوناات غاا ا   17/1/11مااور  

ودارو دانشگاه علاوم پششا ي و   

 خدمات بهداشتي درماني فارس

 1/1/11با توجه به استعالم مور  

 .   واحد آمار

 تمر آلوچه  .4

 تمر آلوچه

 ادويه گل سر 

 ترش ترش

 شايان

 ترانه

 -

 -

 -

 جعلي

 فاقد

 فاقد

 2211442پروانه ساخت 

 -

 -

 

 

 -

 -

 -

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    

  17/1/11مور    1/2/1/ص/4111

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

 درماني جندي شاپور اهواز 

لواشاااک و آلوچاااه   .5

 فرآوري شده

 31/3/11: تاريخ  توليد اولسا

ماه پس از  17: تاريخ انقضاء

 توليد

شهرک  -مشهد: آدرس

خيابان  -صنعتي توس

- فاز پنجم غربي -ت اراب

: تلفن مركش پخش

4161413-1131 

مااور    431146نامااه شااماره -  پروانه ساخت  فاقد

معاونااات غااا ا ودارو   6/1/11

 دانشگاه علوم پشش ي مشهد

و شاااااا وائيه شااااااماره  

   21/1/11مور   11213/13/21

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

 پشش ي قشوين 

 و پاسخ استعالم از واحد آمار



    
 

 

 

 سازمان غذا و دارو

 گالب اميريان  .6

 -كاشاااان بااارزک 

نماينااادگي اساااتان 

 كرمانشاه

جعلي بودن  1/11: تاريخ توليد اميريان

 مشخصات

پروانه بهره برداري شماره 

2144/111/14 

جعلي بودن مشخصات 

 ارسالي

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    

 21/4/11پ مور  /7614/117/6

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

رماني كرمانشاه و ناماه شاماره   د

 21/4/11پ مور  /3614/11/21

معاونت غ ا و دارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

درماني كاشان به آن دانشاگاه و  

از واحاد   1/1/11استعالم ماور   

 آمار اين سازمان

 

 محصول -  خوش نوش آب زرشک  .7

غير مجاز و 

 تقلبي

محصول فوق غير مجاز و - 

 باشدتقلبي مي

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    

  1/1/11مااااور    14/ج/11777

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

 درماني آذربايجان غربي

بااا توجااه بااه اسااتعالم مااور   

واحد آمار مبني بر عدم  17/1/11

وجود اطالعات در سيستم آماار  

 اين سازمان

روانه ساخت و كليه پ ابطال گرمسار: آدرس كيميا نمک يددار  .8

 مجوزهاي بهداشتي 

ماور     111611/31نامه شاماره  - 

معاونااات غااا ا ودارو   14/1/11

دانشگاه علوم پشش ي و خدمات 

 بهداشتي درماني بيرجند   



    
 

 

 

 سازمان غذا و دارو

شماره پروانه ساخت جعلي  هستي نمک دريايي  .9

11121/34 

پروانه ساخت شماره  فاقد

11121/34 

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    - 

  13/1/11د  ماااور  /12111/311

 معاونت بهداشتي 

بااا توجااه بااه اسااتعالم مااور   

 واحد آمار اين سازمان 27/1/11

پروانه ساخت جعلي  هيرمند نمک خوراكي  .11

31476/32 

شهرک  -سمنان: آدرس

 صنعتي شرق

 11تابستان : تاريخ توليد

: سري ساخت محصول

111412 

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    -  31476/32پروانه ساخت  جعل

  13/1/11مااااور    11211/6/11

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

 درماني سمنان

بااا توجااه بااه اسااتعالم مااور   

 .   واحد آمار 21/1/11

شركت بساته بنادي     .11

 -محصوالت كشاورزي

 رهاورد دهاقان

 لوبيا چيتي

 

 

 آلوچه فرآوري 

 -تهااااااران: آدرس

ي شاااهرک صااانعت 

 چمران

رهاورد 

 دهاقان

 

 

 

 

 ش يبا

 -

 

 

 

 

 

 -

 جعل

 

 

 

 

 

 جعل

پروانه ساخت جعلي به 

 116/113شماره 

 

 

 

 

پروانه ساخت جعلي به 

 161/61شماره 

 -

 

 

 

 

 

 -

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    

  11/1/11د  مااااور  /6424/14

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

آمار  و مستندات درماني اصفهان

 اين سازمان

  11611/13/21ناماااه شاااماره 

معاونت غ ا ودارو   6/1/11مور  

دانشگاه علوم پشش ي و خدمات 

بهداشااتي درماااني قااشوين و   

 مستندات آمار اين سازمان



    
 

 

 

 سازمان غذا و دارو

كد بهداشت جعلي ب شماره  جعل-  هديه زردچوبه  .12

 ز/111/2

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    - 

  31/1/11ماااور    111613/22

ودارو دانشگاه علوم  معاونت غ ا

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

 درماني ايالم

 11/1/11با توجه به استعالم مور  

 .   واحد آمار

 حبوبات   .13

 ادويه

 نشاسته

 بلغور گندم

 ليموخشک

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    -  فاقد فاقد-  تک مران

غ  مااااااور  /13/ص/163/11

معاونااات غااا ا ودارو   6/1/11

ات دانشگاه علوم پشش ي و خدم

 بهداشتي درماني مشهد

و ضمائم پيوست مستندات واحد 

 .   آمار اين اداره كل

عرق چهل گياه   .14

كارخانه گل آذين 

 قمصر

 

 

 

 

 

 

- -  محراب

 

 -

 

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    - 

پ  ماااااااور  /6621/11/21

معاوناات غاا ا ودارو    26/1/11

دانشگاه علوم پشش ي و خدمات 

 بهداشتي درماني كاشان

 



    
 

 

 

 سازمان غذا و دارو

مغايرت برچسب روي  نينا ابگردانروغن آفت  .15

محصول با ضوابط وزار ت 

بهداشت، درمان و آموزش 

 پشش ي

شماره پروانه ساخت - 

شركت فرآورده  11127/42

 هاي روغن ايران 

تلفن مركش پخش شركت نينا 

11-11313411-121 

-33با توجه باه ناماه شاماره م   - 

معاونات    11/1/11مور    12/43

پشش ي  غ ا ودارو دانشگاه علوم

و خاادمات بهداشااتي درماااني  

 تهران   

پروانه ساخت جعلي  تقلبي نمک طعام رجال نمک طعام  .16

11421/32 

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    - 

  1/1/11مور    1/2/1/ص/6111

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

 درماني جندي شاپور اهواز   

 14/1/11: توليد تاريخ هاني كلوچه سنتي مغشدار  .17

 ماه پس از توليد 2: انقضاء

فاقد پروانه 

هاي بهداشتي 

 و تقلبي

بااا توجااه بااه نامااه شااماره     فاقد آدرس است فاقد پروانه هاي بهداشتي

  6/1/11پ  مااور  /11111/117/6

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

 .   درماني كرمانشاه

توليااد نمااک طعااام    .18

 شده نمونه تصفيه

نمک تصفيه شده 

 نمونه

شماره پروانه ساخت 

76111/17 

شماره پروانه ساخت  تقلبي

76111/17 

 6/1311: تاريخ توليد-1

سال پس از  2: انقضاء

 توليد

شهرستان : آدرس -2

 -زرين آباد -ايجرود

متري امام  41خيابان 

 استان زنجان

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    

  21/1/11ماااور    6111/7/4/11

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

پششاا ي و خاادمات بهداشااتي  

 درماني زنجان   



    
 

 

 

 سازمان غذا و دارو

شهرک  -تهران: آدرس نبات ميعاد نبات ميعاد   .19

 صنعتي شمس آباد

 جعل 

طرح در كارتن 

محصول نبات 

با نام ميالد و 

با شماره 

پروانه ساخت 

11121/21 

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    - - 

پ  ماااااااور  /11431/117/6

عاونااات غااا ا ودارو م  11/1/11

دانشگاه علوم پشش ي و خدمات 

 بهداشتي درماني كرمانشاه   

پروانه ساخت جعلي به  جعل نمک طعام سراج نمک طعام  .21

 11642/32شماره 

در مورد محصول م كور 

 اقدام قانوني بعمل آيد

بااا توجااه بااه نامااه شااماره    

  21/1/11مااااور    11717/6/11

معاونت غ ا ودارو دانشگاه علوم 

شاا ي و خاادمات بهداشااتي  پش

 درماني سمنان   

 


