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ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز

نام 

 تجاری

 مشخصات

 محصول 

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز 

 کر شماره(ورود )با ذ

 توضیحات 

 نظر واحدآمار
 مستندات

 آب آلبالو- 1

 آب زغال اخته-

 آب زرشک -

اطالعاتی در آمار ثبت  --- فاقد  --- تختی 

 نشده است

 به نامه شماره با توجه 

 6/1400/ 15  مورخ 3-د/13884

 گیالن دانشگاه معاونت غذا و دارو

 د/69368/1000

 صدفی سرکه  2

  قزوين

قزوين، شهرک صنعتی 

 لیا،خیابان سعادت نو

شماره پروانه ساخت  فاقد 

 جعلی

17831/19 

اطالعاتی در آمار ثبت 

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 24/7/1400  مورخ 342292/53/28

 قزويندانشگاه معاونت غذا و دارو 

 د/87230/1000

اطالعاتی در آمار ثبت  --- فاقد  --- خان بابا  لواشک  3

 نشده است 

 با توجه به نامه شماره 

 11/7/1400مورخپ /19068/00/505/7

 کرمانشاهمعاونت غذا و دارو 

 د/82107/1000

 Persia آب انار  4

food 
در آمار ثبت  اطالعاتی  جعل  ---

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 12/7/1400  مورخغ /2ص /18093/1400ٌ

 اراک دانشگاه معاونت غذا و دارو

 د/82314/1000
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عرقیات  عرقیات گیاهی  5

گیاهی 

 اعتماد

اطالعاتی در آمار ثبت  --- فاقد  ---

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 10/8/1400 مورخغ /2ص /20908/1400ٌ

 معاونت غذا و دارو دانشگاه اراک

 د/94798/1000

اطالعاتی در آمار ثبت  --- فاقد  --- زانا زيما  دستمال جاذب روغن  6

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 22/8/1400 مورخ 1400ص//39857

 معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی

 د/100343/1000

عاتی در آمار ثبت اطال  ---  فاقد  نبوبی نمک  7

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 24/5/1400مورخ00 /53817/31

 معاونت غذا و دارو دانشگاه بیرجند

 د/59377/1000

به شکل مايع در  الماس ناب زعفران مايع  8

، سی سی 250بطری

به سفارش شرکت 

تعاونی کشت و 

 برداشت قائنات

اطالعاتی در آمار ثبت  ----- جعل 

 ستنشده ا

 با توجه به نامه شماره 

 8/8/1400  مورخپ /21797/00/505/7

 معاونت غذا و دارو دانشگاه کرمانشاه

 د/93522/1000

ام درسا  نمک تصفیه شده  9

 2سی 

 پروانهشماره 

  56ظ//2026

اطالعاتی در آمار ثبت  ----- فاقد

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 19/8/1400 مورخپ /8755/84/12

 اونت غذا و دارو دانشگاه اصفهانمع

 د/99573/1000
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اطالعاتی در واحد آمار  . --- جعل   ناردونه  ب انارآ 10

 ثبت نشده است.

 با توجه به نامه شماره 

 12/7/1400 مورخ  74624/31/00

 معاونت غذا و دارو بیرجند

 د/82278/1000

جهت محصول نان لواش با   فاقد   گل  نان لواش  11

جاری گل )به تنهايی نام ت

اطالعاتی در بدون پسوند( 

 آمار ثبت نشده است

پ مورخ /19030/00/505/7با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه کرمانشاه 11/7/1400

 د/81767/1000

 

 دانه دانهآلوچه - 12

 زرد آلوی دانه دانه -

تاريخ تولید : زمستان  نخلک

ماه  18و انقضاء  99

 ز تولیدپس ا

اطالعاتی در آمار ثبت   --- فاقد 

 نشده است 

غ /2ص /13063/1400امه شماره با توجه به ن

 معاونت غذا و دارو دانشگاه اراک 24/5/1400مورخ

 د/59506/1000

آدرس : خیابان انوری  بارلیک  یر سیاه فراوری شده س 13

4 

اطالعاتی در آمار ثبت  ----  فاقد

 نشده است

 13063/1400 290041/1400مه شماربا توجه به نا

 معاونت غذا و دارو مشهد 17/6/1400مورخ 

 د/70709/1000
 

آلوچه فرآوری شده   لوچه فر آوری شده آ 14

 الکا

 شماره پروانه ساخت جعل

4647821/21 

اطالعاتی در آمار ثبت 

 نشده است

 

ب گ مورخ /140098/26با توجه به نامه شماره 

 گلستان  دارو دانشگاهمعاونت غذا و  17/5/1400

 د/55731/1000
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اطالعاتی در آمار ثبت  18125/34 جعل   ويکی  مک تصفیه شده يد دار ن 15

 نشده است

  

غ /2ص /22069/1400با توجه به نامه 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه اراک 23/8/1400مورخ

 د/100895/1000

محصول پودر  در خصوص  جعل   هلسوی  پودر سويا پروتئین  16

نام  سويا پروتئین با 

هلسوی اطالعاتی  تجاری

 ثبت نشده است آمار در 

مورخ  ص /1400پ//26866/03/9با توجه به نامه 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه فارس 3/9/1400

 د/106300/1000

اطالعاتی در آمار ثبت   جعل  کارون  استانبولیاقلوا ب 17

 نشده است 

 24/7/1400مورخ 9/2/8ص//8721با توجه به نامه 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز

 د/87040/1000

تولیدی شرکت آيدان  صم صام شیرينی اليه ای  18

 تاج

اطالعاتی درآمار ثبت نشده   فاقد 

 است 

 با توجه به نامه شماره 

 3/9/1400 پ مورخ/9296/84/12

 معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

 د/106418/1000

اطالعاتی در آمار ثبت  18125/34 جعل   واد نمک يد دار 19

 نشده است

مورخ  9/2/8ص//8787شماره  با توجه به نامه

 معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز25/7/1400

 د/87699/1000

شماره پروانه ساخت  فاقد   اسپیر مکن 20

 920221جعلی 

اطالعاتی در آمار ثبت 

 نشده است

 مورخ 4840/59/33/1400ه به نامه شمار با توجه

 معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران 17/5/1400

 د/99181/675و  د/56185/1000

http://www.fda.gov.ir/
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گلستان شهرک  979 نواع ادويه ا 21

 صنعتی آق قال

اطالعاتی در آمار ثبت   فاقد 

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 24/8/1400غ د مورخ /146744/14/1400

 ه آذربايجان غربیمعاونت غذا و دارو دانشگا

 د/101731/1000

پودر دارچین )نواع ادويه ا 22

 (و خمیر مايه 

سر دشت شهر میر  گزينگ

 آباد

اطالعاتی در آمار ثبت   فاقد 

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 24/8/1400غ د مورخ /146744/14/1400

 معاونت غذا و دارو دانشگاه آذربايجان غربی

 د/101731/1000

اطالعاتی در آمار ثبت   فاقد  مهاباد شهرک صنعتی وله باغ گ ل قرمزلفف 23

 نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 24/8/1400غ د مورخ /146744/14/1400

 معاونت غذا و دارو دانشگاه آذربايجان غربی

 د/101731/1000

 

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

