
www.fdo.behdasht.gov.ir 

  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

فاقد / 

  تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد     سوپر لیقوان دولجین  پنیر لیقوان  1

مورخ  1579856/614نامه شماره با توجه به 

و  وهیم نیادیم تیریسازمان مد 11/12/1359

مورخ  2278/6/4/19تره بار و نامه شماره 

 زنجاندانشگاه معاونت غذا و دارو  13/2/1396

2  

  عرق بومادران

محصول شرکت احیاي 

  سالمت

  

  1325409 شماره مجوز صنایع :

 - فین بزرگ - به آدرس: کاشان

  جاده یزد آباد 2کیلومتر 

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد 

 16129/31/96با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  1/3/96مورخ 

  رجندیب

3  

درصد رژیمی 12گز

  بدون قند

  درصدمغز 28گز 

  

  شرنی

 

آدرس:استان چهارمحال بختیاري ، 

  رحمتیه دانشگاه آزاد اسالمی

  جعل

  

 شماره جعل پروانه ساخت به

و مجوز تولید  056/12

1939/158  

  
/پ مورخ  1706/84/12توجه به نامه شماره  با 

  دارو دانشگاه اصفهان معاونت غذا و 24/2/96

  خالق پناه  پنیر سفید لیقوان  4
کیلومتري جاده  35 -آدرس: تبریز

  پست
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

 5071/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

 دانشگاه معاونت غذا و دارو 28/2/96مورخ 

   زیتبر

  لیقوان  نیر لیقوانپ  5
اول - بعد از باسمنج- آدرس:تبریز

  جاده لیقوان
  جعل

 به شناسه نطارت جعل 

  /پ004شماره
  

 5054/7/5نامه شماره رونوشت  با توجه به

معاونت غذا و دارو دانشگاه  28/2/96مورخ 

   زیتبر

6  

  لواشک

محصول تولیدي پرهام 

  ترش

  آي ترش
شهرك صنعتی - آدرس:  شبستر

  شند آباد.
  فاقد

  شماره جعل پروانه ساخت به

14848/21  
  

 31743/7/5نامه شماره با توجه به رونوشت 

 و دارو دانشگاه معاونت غذا 20/11/95مورخ 

  زیتبر
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

فاقد / 

  تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  )( با ذکر شماره 

  مستندات  مدت / علت

  جعل    شهدنی  شکر  7
 شماره جعل پروانه ساخت به

10295/22  
  

مورخ  180/96/ص/1088با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه تهران 9/2/96

  جعل    ارس کیوي  آبنبات ژله اي میوه اي  8
 شماره جعل پروانه ساخت به

025 - 38820220  
  

مورخ   9/2/8/ص/1757توجه به نامه شماره  با

  معاونت غذا ودارو دانشگاه اهواز 29/1/96

  جعل    سورن  حبوبات -شکر –قند   9
 شماره جعل پروانه ساخت به

100088/39  
  

نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت غذا  2/3/96/پ  مورخ 799/25/34

  ودارو دانشگاه قم

  ویفر با طعم زنجبیل  10
  کریلو

CRILLOO 
  جعل  

 شماره ساخت به جعل پروانه

11609/21  
  

مورخ    5570/7/5توجه به نامه شماره  با

  زیمعاونت غذا ودارو دانشگاه تبر 2/3/96

  آدمک  گز  11
  آدرس اصفهان

  پل فلزي بوستان سعدي
 جعل

 شماره جعل پروانه ساخت به

12055  
  

/پ مورخ 331/84/12با توجه به نامه شماره

  ان معاونت غذا ودارو دانشگاه اصفه 20/1/96

12  

  حبوبات - شکر–قند 

کارگاه آقاي علی 

  حسین محمد زاده

  چهرگانی
آدرس دهکده المپیک جنب بانک 

  14پالك  17پارسیان نبش کوچه 
  جعل

 شماره جعل پروانه ساخت به

735  
  

مورخ  96/ص/471/135با توجه به نامه شماره 

  رانیمعاونت غذا ودارو دانشگاه ا 28/1/96

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  روستاي نشلج :آدرس  گل افشان  آبلیمو  13
/پ مورخ 1434/19/29با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه کاشان معاونت غذا و دارو 13/2/96

  جعل    مشاهیر  گالب و عرقیات گیاهی  14
 جعل پروانه ساخت به شماره

  10036/40و  10035/40 هاي
  

/پ مورخ 731/19/29با توجه به نامه شماره 

  غذا و دارو دانشگاه کاشان معاونت30/1/96
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

فاقد / 

  تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  جعل    واد  یددار نمک  15
 شماره جعل پروانه ساخت به

68217/32  
  

/غ 2832/2نامه شماره  رونوشت توجه بهبا 

 دانشگاه معاونت غذا و دارو 20/02/96مورخ 

  لیاردب

16  

  پنیر کم چرب لیقوان

شرکت تعاونی شیر 

  ذر بایجاناوجان آ

  جعل    اوجان لبنی
 شماره جعل پروانه ساخت به

13983/12  
  

/غ د   17966/14/96نامه شماره با توجه به

 دانشگاه معاونت غذا و دارو6/2/96مورخ

  یغرب جانیذرباآ

17  
  لواشک

  شرکت ملوسک ناز
  جعل  آدرس:تبریز  ملوسک

 شماره جعل پروانه ساخت به

69175/21  
  

 32706/7/5رونوشت نامه به شماره با توجه به 

دانشگاه  معاونت غذادارو 30/11/95مورخ 

  تبریز 

  شکرقهوه اي  18

  

  

  دانه

  

  

  

  
  جعل

  

 شماره جعل پروانه ساخت به

11817/34  

  

  

 1395/ص/47673شماره  يمه هابا توجه به نا

مورخ  1395/ص/66389و  4/8/95مورخ 

 دیمعاونت غذا ودارو دانشگاه شه 3/11/95

توجه به نامه شماره  وبای بهشت

معاونت   24/2/96مورخ   96/ص/1671/135

  رانیا غذا ودارو دانشگاه

19  
لواشک کیوي و سیب 

  انار
  جعل  --   مامیشا

شماره  جعل پروانه ساخت به

  13479/21هاي 

13245/21  

13480/12  

  

 1395/ص/57960نامه به شماره با توجه به 

دانشگاه معاونت غذا و دارو  21/9/1395مورخ 

  یدبهشتیشه

    مجوز بهداشتیفاقد   فاقد    شفا  نمک دریاچه ارومیه  20

مورخ  7214/81543/14با توجه به نامه شماره 

دانشگاه دارو ا و معاونت غذ 28/12/95

  کردستان
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

فاقد / 

  تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

21  
تصفیه شده  نمک

  یددار
  جعل    تمدن

  شماره جعل پروانه ساخت به

10339/32  
  

نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت  24/12/95مورخ  180/95/ص/15530

  تهراندانشگاه غذا و دارو 

22  

  

تصفیه شده  نمک

  یددار
  رویا

  آدرس:

  شهرك صنعتی شرق -سمنان
  جعل

شماره  جعل پروانه ساخت به

112023/38  
  

 12686/7/95نامه شماره رونوشت با توجه به 

دانشگاه معاونت غذا و دارو  18/08/95مورخ 

مورخ  207228/53/28نامه شماره  و سمنان

  نیقزودانشگاه معاونت غذا و دارو  07/01/96

23  
تصفیه شده  نمک

  یددار
  جعل    دانه دانه

  شماره جعل پروانه ساخت به

12487/52  
  

مورخ  1469/22با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه ایالممعاونت غذا و دارو  21/01/96

  جعل    روژگل  لواشک  24
 جعل پروانه ساخت به

  10916/21شماره
  

 32916/7/5نامه به شماره با توجه به رونوشت 

   زیتبردانشگاه  معاونت غذاودارو1/12/95مورخ 

25  
برگه ها آلوچه ترش 

  شده (فرآوري)
  جعل    هفت بهشت

شماره  جعل پروانه ساخت به

18881/21  
  

نامه به شماره با توجه به رونوشت 

معاونت 21/12/95مورخ  35493/7/5

   زیتبر دانشگاه  غذاودارو

  نازگل  لواشک  26
جاده صوفیان به  7آدرس:کیلومتر

  شبستر
  جعل

شماره  جعل پروانه ساخت به

13347/21  
  

 35595/7/5نامه شماره با توجه به رونوشت 

 دانشگاه داروو  معاونت غذا 22/12/95مورخ 

   زیتبر

27  
عرق چهل گیاه و 

  کاسنی
  آدرس: کاشان،روستاي نشلج  گل اندام

 جعل
ه شماره جعل پروانه ساخت ب

935  
  

/پ مورخ 2500/19/29با توجه به رونوشت نامه 

  کاشان اهدانشگ يمعاونت غذا و دارو 8/3/96
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

فاقد / 

  تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  ستایش شکلوا  28
کیلومتري 15- آدرس: شبستر

   .تسوج
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  23587/21شماره
  

مورخ  33188/7/5نامه به شماره با توجه به 

  زیتبردانشگاه  معاونت غذاودارو3/12/95

  جعل  شبستر-صوفیان15کیلومتر   هفت چشمه لواشک  29
 شماره جعل پروانه ساخت به

18881/21  
  

30  

  عصاره گیاهی

ید شرکت آراس تول 

  دارو

  المیوم

  

خیابان شهیدان  - به نشانی قمصر

  کوي توانا - خاندایی

 جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

10430/40  
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و  13/3/96/پ مورخ 2710/19/29

  دانشگاه کاشان يدارو

    نوبهار قمصر  گالب  31

 جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

11005/40  
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و  11/3/96/پ مورخ 2641/19/29

  دارو دانشگاه کاشان

  جعل    دریاچه ارومیه  نمک  32
  جعل پروانه ساخت به شماره 

11490/15  
  

  نامهرونوشت با توجه به 

 26/11/95پ مورخ  12205/84/12شماره 

  اصفهان دانشگاه معاونت غذا و دارو

  گالب  33
  و آتیشه د

  احترام
    مجوز بهداشتیفاقد   فاقد  برزك، محله امام آدرس:

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا  17/3/96/پ مورخ 2833/19/29

  و دارو دانشگاه کاشان

  جعل    هستی  نمک  34
  به شماره  پروانه ساختجعل 

11129/34  
  

مه شماره ان رونوشت با توجه به

معاونت  28/12/95مورخ  14/8155072/14

  کردستاندانشگاه غذا و دارو 

  جعل  --   دکترنیما  سبزي خوردن  35
  به شماره  پروانه ساختجعل 

10473/23  
  

مورخ 1396/ص/8476شماره نامه با توجه به 

دانشگاه معاونت غذاودارو 26/2/96

   یدبهشتیشه
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

فاقد / 

  تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

36  

  آلوچه

 صنایع غذایی شرکت

  زرین ترش

  زرین ترش

جاده  45کیلومتر -آدرس:تهران

شهرك صنعتی عباس - خاوران

  نسترن پنجم-آباد

  جعل
  به شماره  پروانه ساختجعل 

22526/12  
  

مورخ  1396/ص/676اره به شم با توجه به نامه

دانشگاه معاونت غذاودارو  16/1/96

نامه شماره رونوشت شهیدبهشتی و

معاونت  5/11/95/غ د مورخ 200472/14/95

   هیغذا و دارو دانشگاه اروم

37  
 فهوه سبز

Green coffee 
Slim & health 

  فروش اینترنتی

greencoffeeiran@gmail.com 
    مجوز بهداشتیفاقد   فاقد

مورخ 1396/ص/12210شماره نامه به  با توجه

دانشگاه معاونت غذاودارو 26/3/96

   یدبهشتیشه

  


