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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
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۶۷۵/۱۵۹۸۱
۱۴۰۰/۰۳/۳۰

ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سرکار خانم مهندس نانوایی

مدیر  غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

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 دکتر آزادمرد دمیرچی

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

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

جناب آقای صومعه

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

موضوع:  اطالع رسانی در خصوص پروانه های ابطال و تعلیق شده 

با سالم و احترام؛

      با توجه به گزارشات واصله از معاونت های غذا و دارو مندرج در جدول ذیل درخصوص ابطال یا تعلیق پروانه های 
بهداشتی به پیوست نامه مربوطه جهت اطالع و بهره برداری و در صورت لزوم اقدامات الزم ارسال می گردد.

تاریخ نامه شماره نامه دانشگاه
۱۴۰۰/۲/۱۵ ۵/۲۳۶۵۶ علوم پزشکی تبریز
۱۴۰۰/۲/۲۸ ۲۱۶۶/ص/۸/۲/۹ علوم پزشکی اهواز
۱۴۰۰/۳/۱ ۲۲۸۰/ص/۸/۲/۹ علوم پزشکی اهواز

رونوشت :
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور 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
سرکار خانم سرطاقی کارشناس حوزه مدیریت

سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: جهت ارجاع به کلیه دانشگاه ها

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

تبریز-کمربند میانی-میدان پیشقدم-خیابان مالصدرا-پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کدپستی ۵۱۶۵۹۹۴۶۱۱   تلفن  ۳۱۷۷۳۳۳۸    تلفن میزخدمت ۳۱۷۷۳۳۳۹     نمابر ۳۱۷۷۳۳۴۵

۱۴۰۰/۰۲/۱۵

دارد
۵/۲۳۶۵۶

جناب آقای دکتر آل بویه سرپرست محترم اداره کل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی

موضوع:ابطال شناسه های بهداشتی کارگاهی

با سالم و احترام؛

به پیوست تصویر نظریه کمیته فنی مورخه ۱۴۰۰/۱/۳۱ مبنی بر ابطال شناسه بهداشتی کارگاهی به شرح 

ذیل جهت بهره برداری به استحضار عالی ایفاد می گردد. 

نام تجاری تاریخ صدور شماره شناسه نظارت نام کارگاه ردیف

ازمک آذربایجان ۹۷/۷/۱۱  ،۲۱/۱۴۵۹-۲،۲۱/۱۴۵۹-۱

 ۲۱/۱۴۵۹-۴، ۲۱/۱۴۵۹-۳

۲۱/۱۴۵۹-۵،

شهرام محمدزاده مهماندار ۱



شماره: ٢١٦٦/ص/٨/٢/٩

تاریخ: ١٢:٢٥           ١٤٠٠/٠٢/٢٨

پیوست: دارد

این نامه در سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه (OAS) ایجاد شده است و بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد.
اهواز –خیابان آزادگان – خیابان نظام وفا – بین رستگاری و آهنگری

fdo-khz@ajums.ac.ir: پست الكترونیك   fda.ajums.ac.ir : آدرس پورتال
تلفن : ٥٢-۳٢٢۳٢۳٤٦- ٠٦١             دورنگار :۳٢٢۳٢۳٦٤-٠٦١

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
جندی شاپور اهواز

معاونت غذا و دارو

مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
موضوع:  اعالم ابطال پروانه های ساخت صنایع بهداشتی ایران به اداره کل

با سالم و احترام؛
احتــــــرامـــاً با توجه به درخواست شرکت صنایع بهداشتی ایران به شماره ١٤٠٠/٠٠٠٢ مورخ ١٤٠٠/١/١٤  ثبت شده در 
این معاونت به شماره ١٩٨١/و/٨/٢/٩ مورخ ١٤٠٠/٢/١٢ مبنی بر ابطال پروانه های ساخت به شرح ذیل،  موضوع در کمیته فنی 
مورخ  ١٤٠٠/٢/٢٢ مطرح و طبق رای کمیته فنی به شماره ١٥٠٢/ص/٨/٢/٩ (تصویر پیوست) پروانه ها به شرح مندرج در جدول 

ذیل ابطال گردید. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال  می گردد. 
تاریخ صدور شماره ثبت شماره پروانه نام تجاری نام پروانه  ردیف

۹۸/١٢/۷ ١٠١۵٣/ص/۹/٢/۸ ٢٣/١١۸۹٢ بوژنه مایع اسیدی سرویسهای بهداشتی بر پایه اسید کلریدریک 
با نام تجاری بوژنه و تولید شرکت صنایع بهداشتی ایران

۱

۹۸/١٢/۷ ١٠١۵٣/ص/۹/٢/۸ ٢٣/١١٣٤٤ بوژنه مایع اسیدی سرویسهای بهداشتی بر پایه اسید فسفریک با 
نام تجاری بوژنه و تولید شرکت صنایع بهداشتی ایران

۲

۹۷/١٢/٤ ٢٣٢٢۸/ص/۹/٢/۸ ٢٣/١١٠٤١ بوژنه
مایع اسیدی معطرسرویسهای بهداشتی بر پایه اسید 

کلریدریک با نام تجاری بوژنه و تولید شرکت صنایع 
بهداشتی ایران

۳

۹۶/١١/١۸ ٢٤١١۶/ص/۹/٢/۸ ٢٣/١١٠١٢ بوژنه ژل خوشبو کننده هوا با نام تجاری بوژنه و تولید شرکت 
صنایع بهداشتی ایران

۴

۹۶/۶/٢٠ ١٣٢۹۶/ص/۹/٢/۸ ٢٣/١٠٢٣٤ بوژنه مایع سفید کننده با نام تجاری بوژنه و تولید شرکت 
صنایع بهداشتی ایران

۵

۹۸/١٢/١٢ ١٠٤٤۹/ص/۹/٢/۸ ٢٣/١٠٣١۹ بوژنه مایع سفیدکننده معطر با نام تجاری بوژنه و تولید شرکت 
صنایع بهداشتی ایران

۶

۹۸/۹/١١ ۶۸٢١/ص/۹/٢/۸ ٢٣/١٢١٠٣ بوژنه ژل سفیدکننده با نام تجاری بوژنه و تولید شرکت صنایع 
بهداشتی ایران

۷

عادی

ما ملت شهادتیم

mailto:fdo-khz@ajums.ac.ir


شماره: ٢٢٨٠/ص/٨/٢/٩

تاریخ: ٠٨:٠٨           ١٤٠٠/٠٣/٠١

پیوست: دارد

این نامه در سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه (OAS) ایجاد شده است و بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد.
اهواز –خیابان آزادگان – خیابان نظام وفا – بین رستگاري و آهنگري

fdo-khz@ajums.ac.ir: پست الكترونیك   fda.ajums.ac.ir : آدرس پورتال
تلفن : ۵٢-٣٢٢٣٢٣٤۶- ٠۶١             دورنگار :٣٢٢٣٢٣۶٤-٠۶١

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
جندی شاپور اهواز

معاونت غذا و دارو

مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
موضوع:  اعالم ابطال پروانه های کارگاه آقای عبدالله دلفی 

با سالم و احترام؛
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۷۵/۱۸۶۱۱/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ در خصوص پروانه ساخت مایع پاک کننده و گندزدای 
سطوح بر پایه پراستیک اسید ۱% با نام تجاری فالویا به استحضار می رساند پروانه ساخت محصول مذکور در تاریخ ۹۹/۴/۲۹ 
(قبل از ابالغ مفاد بخشنامه شماره ۶۷۵/۸۴۰۲۶/د مورخ ۹۹/۷/۷ صادر گردید و تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۹ اعتبار داشته و تمدید نگردیده 
است و با به استناد درخواست آقای عبدالله دلفی  به شماره ۲۰۹۰/و/۸/۲/۹  مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳و نامه اتحادیه اصناف شهرستان 
باوی به شماره ۹۹/۱۰۱۶۴۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ مبنی بر ابطال پروانه صنفی به شماره ۰۴۶۷۰۱۸۰۸۹ ، موضوع در کمیته فنی مورخ 
۱۴۰۰/۲/۲۲ این معاونت مطرح و طبق رای کمیته فنی به شماره ۱۶۲۶/ص/۸/۲/۹  (تصویر پیوست) کلیه پروانه های بهداشتی 

به شرح مندرج در جدول ذیل ابطال گردید. لذا مراتب جهت استحضار و دستور هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

تاریخ صدور شماره ثبت شماره پروانه نام شخص/نوع محصول نوع پروانه ردیف
۹۹/۴/۲۹ ۳۶۱۰/ص/۸/۲/۹ ۲۳/۱۰۶۷ تولید مایع پاک کننده و گندزدای 

سطوح بر پایه پراستیک اسید
پروانه بهره برداری 

کارگاهی
۱

۹۹/۸/۱۸ ۱۸۱۷۷/ص/۸/۲/۹ ۲۳/۱۶۷ نادر حمید پروانه مسئول فنی  ۲
۹۹/۴/۲۹ ۳۶۱۰/ص/۸/۲/۹ ۲۳/۱-۱۰۶۷ مایع پاک کننده و گندزدای سطوح 

بر پایه پراستیک اسید ۱ درصدبا نام 
تجاری فالویا

پروانه ساخت کارگاهی ۳

رونوشت
-اتحادیه صنف خواربارفروشان و صنوف وابسته شهرستان باوی رسته تولید مواد شوینده و پاک کننده جهت 

اطالع 

عادی

رونوشت:
 

ما ملت شهادتیم

رونوشت:
 لیال بسنجیده نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان(الکترونیک)

سرکار خانم مهندس آمنه اوژند کارشناس مسئول محترم آرایشی و بهداشتی
جناب آقای کیوان منوچهری پور کارشناس محترم

سرکار خانم دکتر صغری حدادی فر دبیرخانه بهبهان
سرکار خانم مهندس فرزانه ایرانپاک رییس محترم اداره آرایشی بهداشتی
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                                                                                                                                    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

۶۷۵/۱۳۸۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۹

دارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

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

۱-به استناد نامه شماره 
۹۳/ص/۱۴۰۰مورخ 

 ۱۴۰۰/۱/۷
معاونت غذا و دارو دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی شهید 

بهشتی
۲-به استناد نامه شماره 

۲۰/۱۵۳۱۹/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۲/۱۶ معاونت غذا و 

دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی 

البرز مبنی بر عدم صدور 
مجوز برای محصول

 تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد فاقد مشخصات برچسب گذاری ماده ۱۱ 
از جمله شماره پروانه ساخت، شماره 
پروانه بهره برداری، سری ساخت، نام 
تولید کننده،کشور تولید کننده، تاریخ 

تولید و انقضا و .....

رکسین 
واش

ROXIN 
wash

پودر دستی
HANDWASH

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های 
تجاری می باشند را مشمول نمی باشند و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

تبصره ۲: همکاران محترم جهت ادامه روند اطالع رسانی عمومی، در صورت مشاهده کاالهای غیر مجاز در سطح عرضه نسبت به 
ارسال آنها اقدام نمایند.

تصاویر پیوست می باشد.

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

۶۷۵/۱۳۸۱۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۹

دارد

رونوشت :
جناب آقای دکتر پرهام فر مدیرکل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
جناب آقای داریوش قاسمی مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: جهت استحضار و اقدام الزم  

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار و اقدام الزم  
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان و روابط عمومی : جهت استحضار

جناب آقای دکتر ملکوتی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو : جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار

انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار
سرکار خانم مهندس نانوایی مدیر  غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی: جهت استحضار و اقدام 

الزم
جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس: جهت استحضار و اقدام 

الزم
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای بختیار علم بیگی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار و اقدام الزم

مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت  معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم به فروشگاههای اینترنتی
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم

سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم

سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه هایپرمی: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم

معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

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

سرکار خانم مهندس محمدخانی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های  آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت fax به معاونین غذا و دارو سراسر 

کشور و ارگانهای ذیربط
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