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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم)
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معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان)

مدیرمحترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت)

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین)

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه)
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز)
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور)

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز))
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول)موضوع: فرآورده های آرایشی و 

بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛
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احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد.

مستندات پروانه 
ساخت/کد 
بهداشتی / 

مجوز ورود ( با 
ذکر شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

به استناد  نامه شماره 
۱۶/۳۴/۱۵۴۱۰/پ مورخ 

۹۶/۱۱/۱ دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان 

همدان مبنی بر عرضه کاالی 
فاقد برچسب اصالت و سالمت 

معتبر

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی 

   
 فاقد

۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
معتبر و یا دارای برچسب اصالت و 
سالمت تقلبی با سامانه ی جعلی 

به شماره پیامک ۱۰۰۰۸۶۱۵ 
۲-فاقد برچسب فارسی نویس

 ۳-فاقد مشخصاتی مثل تاریخ 
تولید، تاریخ انقضاء ، نام کارخانه و 

کشور تولید کننده و یا هر گونه 
مشخصات شرکت وارد کننده 

PROLASE ۱ – پن کیک  
Skin perfector  

Mineral 
powder Mirror 

code

به استناد نامه شماره 
۲۰/۶/۱۵۵۰۶/پ د مورخ 

۹۶/۱۱/۳ دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

مبنی بر برچسب اصالت با کد 
تقلبی در محصول مذکور 

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی  فاقد

۱-دارای برچسب اصالت و سالمت 
تقبلی (با شماره UID ۲۳ رقمی 

تقلبی) 
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 

۳-فاقد مشخصاتی از جمله تاریخ 
تولید، تاریخ انقضاء ، نام و 

مشخصات شرکت وارد کننده 
و......... 

۴-ساخت کشور ترکیه

Sweet baby

 

۲-پودر  تالک بچه 
Baby talc 

powder

به استناد نامه ی شماره 
۹۶/۱۵/۷۵۰۷ مورخ ۹۶/۹/۴ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی آبادان در 

خصوص اعالم نمونه ی قاچاق 
شناسایی شده در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-تولید کشور هندوستان

۴-نوشتار روی بسته بندی به زبان 
عربی و انگلیسی می باشد.

۵-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت یا نام تولید کننده یا کشور 

تولید کننده و ...

Amla ( أمال )  ۳-روغن مو
Hair Oil

( Natural Tonic 
For Beautiful 

Hair)
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فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-فاقد مشخصاتی از جمله کشور 

تولید کننده ،کارخانه تولید کننده، 
سری ساخت و ...

D.SHALI ۴-کرم ابرو 
Eye brow 

Cream 
Waterproof
 24 HOURS

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد   ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳- تولید کشور کره

۴-فاقد مشخصاتی از جمله کشور 
تولید کننده ،کارخانه تولید کننده، 

سری ساخت و ...

CORENCE ۵-مداد ابرو 
Eyebrow pencil 

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله کشور 

تولید کننده ،کارخانه تولید کننده، 
سری ساخت و ...

Romantic 
beauty

۶-ریمل ابرو 
FASHION 

 COLOR 
BROW

(مسکرا تفتیم 
الحواجب)

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی 

فاقد ۱- -فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 

ساخت ،کشور تولید کننده 
،کارخانه تولید کننده ،تاریخ تولید 

، تاریخ انقضا و ...

Pershian Girl  ۷-کرم پودر
Foundation 

Water proof 
Vitamin A/C 

SPF 25

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-تولید کشور ترکیه

۴-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت ، کشور تولید کننده ، 

کارخانه تولید کننده و ...

LIVER ۸-رژگونه 
TERRACOTTA 

Made in Turkey 
formulated in 

ITALY به استناد  نامه ی شماره
۹۶/۱۵/۷۵۰۷ مورخ ۹۶/۹/۴ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی آبادان در 

خصوص اعالم نمونه ی قاچاق 
شناسایی شده در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی 

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 

ساخت ، کشور تولید کننده ، 
کارخانه تولید کننده و ...

VICTARIA ۹-ریمل ابرو
FASHION 

BROWS
24 HR 

 COLOR 
MATCHER

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

۶۷۵/۳۹۷۴۰
۱۳۹۷/۰۵/۰۳

ندارد

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 

ساخت ، کشور تولید کننده ، 
کارخانه تولید کننده و ...

GOLD 3IN1  ۱۰-پن کیک
Compact 

Powder
SPF 25

 Water proof

 
فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی فاقد

 ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳- تولید کشور آمریکا

۴-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت ، کشور تولید کننده ، 

کارخانه تولید کننده و ...

VINDELLA ۱۱-رژلب مایع
LIP GLOSS 
Soft Cover

 Oil Free 
Perfect Wear 

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳- فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت ،کارخانه تولید کننده و ...

۴- تولید کشور چین 
۵- با بسته بندی تیوپ لمینت

Washami ۱۲-نمک حمام 
Salt Bath 

100% Natural

فاقد هر گونه پروانه 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال 
معتبر  

۲-فاقد برچسب فارسی نویس
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری ساخت یا 

نام تولید کننده  و ...
۴- تولید کشور امارات متحده عربی ( 

(UAE 

PASTIL ۱۳-ژل شستشو پوست
(غول للوجه)

CLARIFYING
CLEANSING  GEL  

 WithFruit Acid 
Refines pores 

MADE IN U.A.E

به استناد نامه شماره 
۱۱۶۳۸/ص/۹۶/۱۸۰ مورخ 

۹۶/۱۰/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در خصوص اعالم نمونه 
قاچاق شناسایی شده در سطح 

عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت و یا تاریخ تولید و انقضاء 

و..........
MAY  ۴- ساخت کارخانه

cosmetic 
۵- تولید کشور ترکیه

Caster  ۱۴-پن کیک
Silky Touch 

Compact 
powder

 WET & DRY
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۶۷۵/۳۹۷۴۰
۱۳۹۷/۰۵/۰۳

ندارد

به استناد نامه شماره 
۱۱۶۳۸/ص/۹۶/۱۸۰ مورخ 

۹۶/۱۰/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در خصوص اعالم نمونه 
قاچاق شناسایی شده در سطح 

عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 

ساخت و یا نام کارخانه تولید 
کننده و یا تاریخ تولید و انقضاء 

و..........
۴- تولید کشور آمریکا 

Perfect ®  ۱۵-پرپشت کننده
موی سر

Hair Filler 

به استناد نامه شماره 
۱۱۶۳۸/ص/۹۶/۱۸۰ مورخ 

۹۶/۱۰/۱۷ دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در خصوص اعالم نمونه 
قاچاق شناسایی شده در سطح 

عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت یا نام و مشخصات کشور و 

کارخانه تولید کننده و یا تاریخ 
تولید و انقضاء و..........

SURPRISE ۱۶-رژلب مدادی
MATTE

 LIP STICK

با استناد به نامه 
۱۳۵/۱۲۸۰۲/ص/۹۶ مورخ 

۹۶/۱۱/۲۳ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه ایران مبنی بر اعالم 

نمونه های قاچاق شناسایی شده 
در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-نوشتار به زبان عربی و انگلیسی

۴- تولید کشور عربستان 
سعودی

 J.CASANOVA 
PARIS

۱۷-اسپری مو 
ROSE)  

( FRAGRANCE 

با استناد به نامه 
۱۳۵/۱۲۸۰۲/ص/۹۶ مورخ 

۹۶/۱۱/۲۳ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه ایران مبنی بر اعالم 

نمونه های قاچاق شناسایی شده 
در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله  

کارخانه تولید کننده و یا تاریخ 
تولید و انقضاء و..........

۴- ساخت کشور فرانسه

Remy 
MarquisRemy

 

۱۸-اسپری بدن
DEODORANT 

SPRAY

با استناد به نامه 
۱۳۵/۱۲۸۰۲/ص/۹۶ مورخ 

۹۶/۱۱/۲۳ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه ایران مبنی بر اعالم 

نمونه های قاچاق شناسایی شده 
در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت و یا تاریخ تولید و انقضاء 

و..........
۴- ساخت کشور انگلیس

Royal  ۵- تولید در کارخانه
sandres.com

۶- نوشتار عربی و انگلیسی

 Man  ۱۹-کرم مو (ماسک
مو)

THE 
 PERFECT HAIR 

CREAM  
(کریم للشعر)
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۶۷۵/۳۹۷۴۰
۱۳۹۷/۰۵/۰۳

ندارد

با استناد به نامه 
۱۳۵/۱۲۸۰۲/ص/۹۶ مورخ 

۹۶/۱۱/۲۳ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه ایران مبنی بر اعالم 

نمونه های قاچاق شناسایی شده 
در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 

ساخت و یا نام کارخانه تولید 
کننده و یا تاریخ تولید و انقضاء 

و..........
۴- تولید کشور آمریکا

Lip Gear 
( Bonne Bell)

۲۰-مداد لب 

با استناد به نامه 
۱۳۵/۱۲۸۰۲/ص/۹۶ مورخ 

۹۶/۱۱/۲۳ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه ایران مبنی بر اعالم 

نمونه های قاچاق شناسایی شده 
در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت یا نام و مشخصات کشور و 

کارخانه تولید کننده و یا تاریخ 
تولید و انقضاء و..........

M.n
( menow )

۲۱-رژلب مایع
LIP GLOSS
SPLENDID

 HONEY 

با استناد به نامه 
۱۳۵/۱۲۸۰۲/ص/۹۶ مورخ 

۹۶/۱۱/۲۳ معاونت غذا و دارو 
دانشگاه ایران مبنی بر اعالم 

نمونه های قاچاق شناسایی شده 
در سطح عرضه

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال 

۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
۳-فاقد مشخصاتی از جمله سری 
ساخت یا نام و مشخصات کشور و 

کارخانه تولید کننده و یا تاریخ 
تولید و انقضاء و..........

I' CLASS ۲۲-مداد ابرو

تبصره: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً شامل نام های تجاری با دیکته ی باال بوده و هم چنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این 
نام های تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً مقتضی است چنانچه محصول دارای 
برچسب اصالت  و سالمت می باشد کنترل های الزم بر روی آن انجام گیرد. همچنین از همکاران محترم خواهشمند است جهت ادامه روند این 

اطالع رسانی ها نسبت به ارسال نمونه های مکشوفه و غیر مجاز سطح عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایید.

 

رونوشت :
مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جناب آقای داریوش قاسمی :جهت استحضار
معاونت محترم بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران جناب آقای امرالهی :جهت استحضار

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  :جهت استحضار
جناب آقای دکتر اسالمی تبار (مدیرکل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو ) :جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای دکتر سید هدایت اله فقیه (سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت) :جهت استحضار
انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان :جهت استحضار

جناب آقای مهندس قربانی (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم) 
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده (مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار) 
جناب آقای دکتر یادگاری (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو) 

جناب آقای مهندس غفاری (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس) 
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی) 

رئیس محترم اتحادیه فروشگاههای زنجیره ای سراسر کشور :جهت اطالع و اقدام الزم 
ریاست محترم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران جناب آقای مهندس صفایی :جهت اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای دکتر جهانپور (سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو) 
سرکار خانم دکتر مرجانیان (معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی ) 

جناب آقای دکتر قاسم زاده (معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی) 
جناب آقای دکتر رامهرمزی رمضاننژاد (سرپرست محترم اداره تعیین و تدوین ضوابط و امور سامانه ها و استانها) 

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی (سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی) 
سرکار خانم دکتر منصوری دارا (سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و فرآورده های مرتبط با پوست) 

FAX جناب آقای مهندس روزبهانی (رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری) :به انضمام تمام پیوستها جهت
سرکار خانم دکتر شهپر (کارشناس ارزیابی و بررسی عوارض جانبی فرآورده های آرایشی و بهداشتی) 

سرکار خانم دکتر محمودزاده (کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی) 
جناب آقای غفارزاده (بایگان غفارزاده) 

جناب آقای فالح (متصدی محترم امور دفتری) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم) 
جناب آقای صباغان (دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان) 

معاون محترم غذا و دارو (معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان) 

مدیرمحترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت) 

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین) 

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)) 
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی - معاون محترم غذا و دارو (رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش) 

معاون محترم غذا و دارو (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول) 
جناب آقای دکتر موسوی سندونی (مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند) 

معاون محترم غذا و دارو (معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب) 

تربت جام (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام) 
معاون محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال) 

مدیر محترم غذا و دارو (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی) 
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