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مورد  یمصلحت نظام اسالم صیتشخ مجمع 1367.12.23در جلسه مورخ  "یو درمان یامور بهداشت یحکومت راتیتعز" موضوع

 :دیرس بیبه تصو ریبه شرح ز "یو درمان یامور بهداشت یحکومت راتیتعز قانون" نهیزم نیگرفت و در اقرار یبحث و بررس

 یو درمان یامور بهداشت یحکومت راتیتعز قانون

 :یو درمان یصیخدمات تشخ یحکومت راتیتعز - اول فصل

 ریز یو متخلف به مجازاتها بوده جرم یاز نظر تخصص تیمجاز توسط اشخاص فاقد صالح ریغ یمؤسسات پزشک جادیا :1 ماده

 :گرددیمحکوم م

 .ملزومات مؤسسه به نفع دولت هیمؤسسه و ضبط کل لیتعط -اول  مرتبه

 .دیو اعالم نام در جرا الیر ونیلیم تا ده ونیلیم کی زانیبه م ینقد مهیمرتبه اول، جر یعالوه بر مجازاتها -دوم  مرتبه

 .سال کیمرتبه دوم، زندان از شش ماه تا  یعالوه بر مجازاتها -سوم  مرتبه

 :گرددیمحکوم م ریز یمجازاتها توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به یمؤسسه پزشک جادیا :2 ماده

 .یو درج در پرونده پزشک یکتب خیمؤسسه، توب لیتعط -اول  مرتبه

 .الیر ونیلیم کیهزار تا  کصدی زانیبه م ینقد مهیمرتبه اول، جر یعالوه بر مجازاتها -دوم  مرتبه

و ضبط اموال مؤسسه به نفع  الیر ونیلیم تا ده ونیلیم کی زانیبه م ینقد مهیمرتبه اول، جر یهاعالوه بر مجازات -سوم  مرتبه

 .دولت

 یجرم محسوب شده و متخلف به مجازاتها اورژانس مارانیالزم به ب هیو ارائه خدمات اول رشیاز پذ مارستانهایب یخوددار :3 ماده

 :گرددیممحکوم ریز

 .یپزشک پرونده و درج در یکتب خیتوب ال،یهزار تا پانصد هزار ر کصدیاز  ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 یلغو پروانه مسئول فن ال،یر ونیلیم کیپانصد هزار تا  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه



 .یو درج در پرونده پزشک یکتب خیتوب مؤسسه،

 خیتوب س،یمؤسسه، لغو پروانه تأس یفن لغو پروانه مسئول ال،یر ونیلیتا پنج م ونیلیم کیاز مبلغ  ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .یپزشکو درج در پرونده یکتب

 یاضافه از نرخها افتیدر صورتحساب و در تصرف دخل و ایو  ییبه منظور سودجو اجیارائه خدمات مازاد بر احت ایو  جادیا :4 ماده

 وزارت بهداشت، هیناحاعالم شده از

 :گرددیمحکوم م ریز یجرم محسوب شده و متخلف به مجازاتها یو آموزش پزشک درمان

 .یدرج در پرونده پزشک و یکتب خیتوب ماران،یاز ب یافتیدو برابر اضافه در زانیبه م ینقد مهیجر -اول  مرتبه

و درج در پرونده  یکتب خیتوب ،یفن مسئول لغو پروانه ماران،یاز ب یافتیپنج برابر اضافه در زانیبه م ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .یپزشک

و  یکتب خیتوب س،یلغو پروانه تأس ،یفن مسئول لغو پروانه ماران،یاز ب یافتیده برابر اضافه در زانیبه م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .یدرج در پرونده پزشک

 .شد خواهد اعالم یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک قیاز طر مارانیالعالج بحق زانی: متبصره

کار، صادر از وزارت بهداشت،  یقانون محور که فاقد یراپزشکیو پ یپزشک یهاو صاحبان حرفه نیمتخصص هیکل یریبه کارگ: 5 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یجرم محسوب شده و متخلف به مجازاتها یپزشک باشند، در مؤسسات یپزشکدرمان و آموزش

 .یدرج در پرونده پزشک و یکتب خیتوب ال،یتا پانصد هزار ر الیهزار ر کصدی زانیبه م ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .یمرتبه اول، لغو پروانه مسئول فن یعالوه بر مجازاتها -دوم  مرتبه

 .سیمرتبه دوم، لغو پروانه تأس یعالوه بر مجازاتها -سوم  مرتبه

مجاز به کار مشغول  ریکه در محل غ 5 ماده کار مندرج در یقانون یفاقد مجوزها یراپزشکیو پ یپزشک یهاصاحبان حرفه: 6 ماده

 :شد محکوم خواهند ریز یمجازاتهااند بهشده

 .یو اعزام به محل کار قانون یدرج تخلف در پرونده پزشک -اول  مرتبه

 .به تناسب الیر ونیلیم پنج پانصد هزار تا زانیبه م ینقد مهیمرتبه اول، جر یهاعالوه بر مجازات -دوم  مرتبه

 .یحداکثر تا دو برابر مدت قانون یقانون به اضافه خدمت در محل کار تیمرتبه دوم، محکوم یهاعالوه بر مجازات -سوم  مرتبه

محکوم  ریز یبه مجازاتها متخلف جرم محسوب شده و یدر مؤسسات پزشک یاحرفه تیافراد فاقد صالح یریبه کارگ :7 ماده

 :خواهد شد

 .یپرونده پزشک در و درج یکتب خیتوب ال،یر ونیلیم کیپانصد هزار تا  زانیبه م ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .یمرتبه اول، لغو پروانه مسئول فن یعالوه بر مجازاتها -دوم  مرتبه



 .سیمرتبه دوم لغو پروانه تأس یعالوه بر مجازاتها -سوم  مرتبه

 .دیخواهند گرد یمعرف یجهت برخورد قانون ییقضا صالحیبه مراجع ذ زیشاغل ن تی: افراد فاقد صالحتبصره

موجه  ریغ لیمقرر، تعط ساعت در یتخصص یکادرها ریو سا کیو پزشک کش یتوسط مسئول فن یترک مؤسسه پزشک: 8 ماده

که وزارت بهداشت، درمان و  مهیب مارانیاز ب یدرصد رفتنینپذ و یبدون اطالع سازمان نظام پزشک یپزشکمؤسسه ایمطب و 

 :گرددیمحکوم م ریز یمحسوب شده و متخلف به مجازاتهاجرم د،ینمایم نییتع یآموزش پزشک

 .یو درج در پرونده پزشک یکتب خیتوب -اول  مرتبه

 .الیر هزار هزار تا پانصد کصدی زانیبه م ینقد مهیعالوه بر مجازات مرتبه اول، جر -دوم  مرتبه

 .یمرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فن یعالوه بر مجازاتها -سوم  مرتبه

( 8و  7و  5و  4و  3مواد  نیمشمول یدر مورد مؤسسات پزشک سیأسلغو پروانه ت ایو  ی: در صورت لغو پروانه مسئول فنتبصره

 یامور پزشک صیتشخ یقانون ونیسیمراتب به کم دیمؤسس جد أتیو ه دیجد یانتخاب مسئول فن یبرا یقانون فیتکلنییجهت تع

مسئول  یپزشک آموزش فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و ونیسیکم قیاز طر یینها فیتکلنییتا تع ضمناً و گرددیارجاع م

 .خواهد شداداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته یموقت برا یفن

مندرج، مانع  یبه افراد شود، مجازاتها یمال و یسبب ورود خسارت جان 7و  4و  3و  1چنانچه اعمال خالف مندرج در مواد  :9 ماده

 .دینخواهد گرد ییقضا صالحیمربوط توسط مراجع ذ یو اعمال مجازاتها متخلف افراد ایمؤسسه و  یقانون گردیپو یدگیرس

 .مربوط اعمال خواهد شد یمجازاتها مورد در هر رد،یقانون صورت پذ نیموضوع ا یدر واحدها یچنانچه تخلفات متعدد :10 ماده

عامل  ریاستان بر حسب مورد و مد ای و مرکز یمرکب از سرپرست نظام پزشک یونیسیقانون کم نیدر مورد جرائم موضوع ا: 11 ماده

نموده و در  یدگیموضوع را بدواً رس یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز ندهینما بهداشت و درمان استان و یامنطقهسازمان

 یبه دادسرا یدولت ریغ موارد و در یبخش دولت یحکومت راتیتعز ونیسیبه کم یمورد مؤسسات دولتوقوع جرم در صیتشخ صورت

 .دینمایمیمجازات معرف نییجهت تع یانقالب اسالم

موظف است  ییو دارا یامور اقتصاد وزارت و شودیم زیقانون به خزانه وار نیا یحاصل از مجازاتها یدرآمدها هیکل: 12 ماده

 .قرار دهد یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک صیتشخ مطابق قانون را نیا یاجرا جهتازیاعتبارات مورد ن

 :یشگاهیآزماذ و یدندانپزشک ،یو ملزومات پزشک رخشکیو فروش دارو و ش عیتوز راتیتعز -دوم  فصل

 :دارو - 1 - بخش

باشد و عرضه و فروش  یپزشک آموزش مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و ایپروانه ساخت  یدارا دیدارو با :13 ماده

 :گرددیمحکوم م ریز یجرم محسوب شده و متخلف به مجازاتها داروخانه مجوز ورود از طرف ایساخت فاقد پروانه یدارو

 .مجاز ریغ یداروها یآورو جمع یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .و انعکاس مراتب در پرونده الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه



 .تا مدت سه ماه ییدارو هیقطع سهم -سوم  بهمرت

 .سال کیداروخانه تا مدت  لیتعط -چهارم  مرتبه

باشد و تخلف از آن جرم محسوب  یپزشک از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش سیپروانه تأس یدارا دیداروخانه با :14 ماده

 .گرددیم لیمذکور بالفاصله تعطشده و محل

 لیشده و محل مذکور بالفاصله تعط محسوب و تخلف از آن جرم ردیانجام گ یبا حضور مسئول فن دیعرضه و فروش دارو با :15 ماده

 .گرددیم

محسوب شده و متخلف به  جرم در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن دیبا یمسئول فن :16 ماده

 :گرددیممحکوم ریز یهامجازات

 .با درج در پرونده یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .الیهزار ر ستیتا مبلغ دو ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .تا مدت سه ماه یفن تیلغو موقت پروانه مسئول -چهارم  مرتبه

 یشرکتها) یدرمان و آموزش پزشک بهداشت، وزارت یشده از سو نییتع عیتوز یهادارو را از شبکه دیداروخانه با: 17 ماده

 :گرددیمحکوم م ریز یماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتها نیضوابط ا تیرعا . عدمدیتدارک نماو هیدارو( ته کنندهعیتوز

 .با درج در پرونده یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیتا مبلغ پانصد هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .ماه تا مدت سه ییدارو هیو قطع سهم الیتا مبلغ پانصد هزار ر ینقد مهیجر -سوم  رتبهم

 .سال کیموقت داروخانه تا مدت  لیتعط -چهارم  مرتبه

 .فوق نخواهد بود ضوابط شهر مشمول کی یهاداروخانه نیروز ب کی: مبادله دارو در حد متعارف مصرف تبصره

 ریز یشده و متخلف به مجازاتها محسوب در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم دیدارو با :18 ماده

 :شودیمحکوم م

 .یتذکر کتب -اول  مرتبه

 .با درج در پرونده یاخطار کتب -دوم  مرتبه

 .الیتا مبلغ پنجاه هزار ر ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -چهارم  مرتبه



 .ماه کیتا مدت  ییدارو هیقطع سهم -پنجم  مرتبه

اعالم  یدرمان و آموزش پزشک بهداشت، وزارت یاز سو باشدیکه ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز م یاقالم ستی: لتبصره

 .گرددیم

ارائه شده در نسخه درج  یقلم از داروها هر متیارائه شود و ق یکننده، به متقاضمصرف یبرا یرسم متیطبق ق دیدارو با :19 ماده

 مهر متینسخه دوم( پس از درج قنسخه ) یکپ یخدمات درمان مهیو در مورد نسخ ب گردد مهر داروخانه ممهور بهزیشود و نسخه ن

 :گرددیمحکوم م ریز یمحسوب شده و متخلف به مجازاتهاماده جرم نی. تخلف از اگردد

 :یگرانفروش - الف

 .الیتا مبلغ پنجاه هزار ر ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .و نصب پارچه به عنوان گرانفروش الیتا مبلغ پانصد هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .ماه کیبه مدت  ییدارو هیو قطع سهم الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .سال کیداروخانه تا مدت  لیتعط -چهارم  مرتبه

 :و ممهور ننمودن آنها مارانیدر نسخ ب متیعدم درج ق - ب

 .یتذکر کتب -اول  مرتبه

 .یاخطار کتب -دوم  مرتبه

 .الیتا مبلغ پنجاه هزار ر ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -چهارم  مرتبه

 یشوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتها معدوم یستیگذشته که با خیتار ایفاسد و  یفروش داروها ایعرضه و  ایو  ینگهدار: 20 ماده

 :شودیممحکوم ریز

 :یعرضه و نگهدار - الف

 .گذشته خیتار ایفاسد و  یداروها یآورو جمع یتذکر کتب -اول  مرتبه

 .گذشته خیتار ایفاسد و  یداروها یآورو جمع الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .تا مدت سه ماه ییدارو هیقطع سهم -سوم  مرتبه

 .موقت تا شش ماه لیتعط -چهارم  مرتبه

 :فروش - ب

 :ماریوارده به ب خسارت نشده باشد، عالوه بر جبران ینیبشیپ یدتریشد یمجازاتها نیقوان ریدر سا چنانچه



 .گذشته خیتار ایفاسد و  یداروها یآورو جمع الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .ماه کیتا مدت  ییدارو هیو قطع سهم الیتا مبلغ پانصد هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .سال کیداروخانه تا مدت  لیتعط -سوم  مرتبه

 یمجاز، کاال یپزشک یو لوازم مصرف کودک یغذا رخشک،یش ،یشیو آرا یاز دارو، لوازم بهداشت ریغ دیدر داروخانه نبا: 21 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یبوده و متخلف به مجازاتها جرم ماده نیبرسد. تخلف از ضوابط ابفروش یگرید

 .یتذکر کتب -اول  مرتبه

 .و درج در پرونده یاخطار کتب -دوم  مرتبه

 .مجاز ریغ یکاالها یآورجمع -سوم  مرتبه

 .دولت مجاز به نفع ریغ یو ضبط کاالها الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -چهارم  مرتبه

 یهامتیاز ق شیمجاز را ب یپزشک یمصرف کودک و لوازم یغذا رخشک،یش ،یشیو آرا یچنانچه داروخانه لوازم بهداشت :22 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یبه مجازاتها متخلف محسوب شده و یگرانفروش دینماشده عرضه نییتع

 :الیتا مبلغ دو هزار ر یگرانفروش - الف

 .الیمعادل مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .گرانفروش عنوان و نصب پارچه در محل واحد به الیمعادل مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .به عنوان گرانفروش یگروه یهارسانه از یمعرف نصب پارچه در محل واحد و ال،یمعادل مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 :الیتا مبلغ پانصد هزار ر الیاز دو هزار ر شیاز مبلغ ب یگرانفروش - ب

 .یگرانفروش زانیتا پنج برابر م الیاز مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .در محل واحد به عنوان گرانفروش پارچه و نصب یگرانفروش زانیتا پنج برابر م الیاز مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 یهااز رسانه یدر محل واحد و معرف پارچه نصب ،یگرانفروش زانیتا پنج برابر م الیاز مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .گرانفروشبه عنوان یگروه

 :الیر ونیلیتا مبلغ پنج م الیاز پانصد هزار ر شیاز مبلغ ب یگرانفروش - ج

 .یگرانفروش زانیاز پنج تا هشت برابر م ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .به عنوان گرانفروش واحد و نصب پارچه در محل یگرانفروش زانیاز پنج تا هشت برابر م ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

به  یگروه یهااز رسانه یو معرف واحد نصب پارچه در محل ،یگرانفروش زانیاز پنج تا هشت برابر م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .عنوان گرانفروش



 :الیر ونیلیاز پنج م شیب یگرانفروش - د

 .یگرانفروش زانیاز هشت تا ده برابر م ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .به عنوان گرانفروش واحد و نصب پارچه در محل یگرانفروش زانیاز هشت تا ده برابر م ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

به عنوان  یگروه یهااز رسانه یو معرف واحد نصب پارچه در محل ،یگرانفروش زانیاز هشت تا ده برابر م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .گرانفروش

از  یو در صورت خوددار دینما عرضه یشده را مستمراً تا اتمام موجود یداریخر یکاالها هیداروخانه موظف است کل: 23 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یهامجازاتعرضه به

 .شده نییتع متیبا درج در پرونده و الزام به عرضه کاالها با ق یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیتا مبلغ پانصد هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .تا مدت سه ماه هیقطع سهم -سوم  مرتبه

 .سال کیموقت تا  لیتعط -چهارم  مرتبه

و نظر  یبا اطالع کتب ایموجه و  لیدل با مگر دیشده خدمات مربوطه را ارائه نما نییداروخانه موظف است طبق ساعات تع :24 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یصورت متخلف به مجازاتها نیا ریغ و درمان محل و در بهداشتیاسازمان منطقه

 .تذکر -اول  مرتبه

 .پروندهبا درج در  یاخطار کتب -دوم  مرتبه

 .الیهزار ر ستیتا ب ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .الیتا پنجاه هزار ر ینقد مهیجر -چهارم  مرتبه

مرتبه اول تذکر، مرتبه  د،ینما یخوددار ییدارو شده از ارائه خدمات نییساعات تع انیکه داروخانه قبل از پا ی: در صورت1 تبصره

 .الیر هزار کصدیتا  ینقد مهیمرتبه چهارم جر الیتا پنجاه هزار ر ینقد مهیسوم جر مرتبه درج در پرونده، ویدوم اخطار کتب

سال  کیذکر شده در مرتبه پنجم تا  راتیتعز ماده عالوه بر نیمفاد ا تیدر صورت عدم رعا یروزشبانه یها: داروخانه2 تبصره

 .خواهند شد لیتعط

شود،  ریموقت تعز لیسال به تعط کیتا  قانون نیکه داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد ا یدر مناطق :25 ماده

 سیو متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأس گرددیواگذار م یگرید طیشرا واجد متخلف سلب و به فرداز سیپروانه تأس

 .گردد لیتعط دیحال داروخانه نبارا نخواهد داشت و به هر داروخانه

 

 



 

 :کودک یخشک و غذا ریش - 2 - بخش

 یهاشبکه قیبوده و از طر یپزشک مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش یدارا دیبا رخوارانیخشک ش ریش :26 ماده

 با کوپن معتبر و افتیآن را در ازاء در یستیبا زیو داروخانه ن ردیگ قرار هاداروخانه اریوزارت در اخت نیا دییتأمورد کنندهعیتوز

کننده عرضه به مصرف یرسم متیق با با نسخه پزشک و یستیصرفاً با یمیرژ یهارخشکیش)دیارائه نما یبه متقاض یرسم متیق

 :شودیمحکوم م ریز یمجازاتهابه امور جرم بوده و متخلف نیشود( تخلف از ا

 .قانون نیا 23مذکور در ماده  یمجازاتها رخشک،یدر صورت عدم عرضه ش - الف

 .قانون نیا 19مذکور در بند الف ماده  یهامجازات ،یدر صورت گرانفروش - ب

 .قانون نیا 18مذکور در ماده  یبدون نسخه پزشک مجازاتها یمیرژ یهارخشکیدر صورت عرضه ش - ج

 .قانون نیا 13 ماده مذکور در یبدون مجوز، مجازاتها رخوارانیخشک ش ریو عرضه و فروش ش هیدر صورت ته - د

 :یشگاهیو آزما یو دندانپزشک یلوازم و ملزومات پزشک - 3 - بخش

استفاده شده  یکردن آنها از ارز دولت وارد ایو  دیتول یکه برا یشگاهیو آزما یو دندانپزشک یلوازم و ملزومات پزشک :27 ماده

 یرسم متیدر مقابل ارائه فاکتور و با ق د،ینمایم نییتع یدرمان و آموزش پزشک بهداشت، که وزارت یضوابطبر اساس دیباشد با

 :شودیمحکوم م ریز یمجازاتها امور جرم بوده و متخلف به نیاو تخلف از ردیقرار گ یمتقاض اریدر اخت

 .هر دو مجازات ایو  الیهزار ر کصدیتا  ینقد مهیجر ایو  یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیر ونیلیم کیتا  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .الیر ونیلیتا پنج م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .شودیقانون مجازات م نیا 22مذکور در ماده  بیمتخلف به ترت یصورت گرانفروش در

 ایواردکننده مشارکت و  ایو  دکنندهیتول که در تخلف از ضوابط فوق با یاقالم مذکور در صورت کنندهعیتوز ی: شرکتهاتبصره

 :محکوم خواهند شد ریز یمجازاتها متخلف محسوب و بهمعاونت داشته باشند

 .مذکور شرکت به یرسم متیآن به ق یو ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت بها یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .لتضبط کاال به نفع دو -دوم  مرتبه

 .و ضبط کاال به نفع دولت الیر ونیلیم کیتا  ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 :یشگاهیآزما و یدندانپزشک ،یخشک و ملزومات پزشک ریدارو، ش کنندهعیتوز یهاشرکت - 4 - بخش



وارد شده باشند.  ایو  دیتول یدولت ارز که با یقانون را در صورت نیموضوع ا یگونه شرکتها موظف هستند کاالها نیا :28 ماده

محکوم  ریز یهاامر جرم بوده و متخلف به مجازات نیتخلف از ا ند،ینما افتیدر مجاز یواردات ایو  دیتولیهامنحصراً از شرکت

 :شودیم

 .یرسم متیآن به ق یو ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت بها یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .ضبط کاال به نفع دولت -دوم  مرتبه

 .و ضبط کاال به نفع دولت الیر ونیلیم کیتا  ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 انیمتقاض ایمجاز و  یواحدها اریاخت در خود را بر طبق ضوابط اعالم شده یعیموظف هستند اقالم توز یعیتوز یشرکتها :29 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یهامتخلف به مجازات و ماده جرم بوده نیتخلف از ضوابط اقرار دهند.

 .یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .الیر ونیلیتا مبلغ پنج م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

ماده جرم بوده و  نی. تخلف از اندینما لیتحو کاال را یرسم متیموظفند هستند با ارائه فاکتور و به ق یعیتوز یشرکتها :30 ماده

 :صورت نیا ری. و در غشودیقانون مجازات م نی 22در ماده  مذکور بیمتخلف به ترت ،یگرانفروشدر صورت

 .یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .الیهزار ر صدیتا مبلغ س ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 :یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یفروش مواد خوردن ع،یتوز د،یتول راتیتعز -سوم  فصل

 گرددیعرضه م یبه صورت بازرگان مشخص یبندکه با عالمت و بسته یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یمواد خوردن دیتول :31 ماده

منوط به اخذ پروانه ساخت  یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یمواد خوردن قانون 9و  8ماده  ییاجرا نامهنییآ 1ماده طبق فهرست

 :شودیمحکوم م ریز یهاو تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات باشدیم یپزشکدرمان و آموزش بهداشت، از وزارت

 .دولت به نفع یدیتول یمجاز بالفاصله و ضبط کاال ریغ یدیواحد تول لیتعط -اول  مرتبه

 .مجاز ریغ دیتوجه به حجم تول با الیر ونیلیتا مبلغ ده م ینقد مهیمرتبه اول، جر یهاعالوه بر مجازات -دوم  مرتبه

 .به نفع دولت یدیمرتبه دوم، ضبط لوازم تول یهاعالوه بر مجازات -سوم  مرتبه

 :دینما ییکاال دیمجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تول یدیواحد تول چنانچه

 .به نفع دولت یدیتول یضبط کاالو  دیخط تول لیتعط -اول  مرتبه

 .دیتوجه به حجم تول با الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیمرتبه اول، جر یهاعالوه بر مجازات -دوم  مرتبه



 .تا مدت شش ماه یدیواحد تول لیمرتبه دوم تعط یعالوه بر مجازاتها -سوم  مرتبه

 :صورت تخلف در رد،یانجام گ یبا حضور مسئول فن دیبا یو بهداشت یشیآرا ،ییمواد غذا دیتول: 32 ماده

 .با درج در پرونده یو اخطار کتب یبا حضور مسئول فن دیتول لیتعط -اول  مرتبه

 .به نفع دولت یدیتول یمرتبه اول، ضبط کاال یهاعالوه بر مجازات -دوم  مرتبه

 .الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیمرتبه دوم، جر یهاعالوه بر مجازات -سوم  مرتبه

 .سال کیتا  یدیواحد تول لیتعط -چهارم  مرتبه

داشته باشد. تخلف از  دیدر امر تول دائم نظارت دیبا یبوده و مسئول فن یالزام دیمراحل تول هیدر کل یحضور مسئول فن: 33 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یهامتخلف به مجازاتامر جرم بوده و نیا

 .یو درج در پرونده مسئول فن یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیهزار ر کصدیتا مبلغ  ینقد مهیمرتبه اول، جر یهاعالوه بر مجازات -دوم  مرتبه

 .الیتا مبلغ پانصد هزار ر ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .تا شش ماه یپروانه مسئول فن قیتعل -چهارم  مرتبه

و شماره  ندیخود الصاق نما یدیتول یهافرآورده محصوالت و هیکل یبر رو یموظفند برچسب اطالعات دکنندگانیتول هیکل: 34 ماده

و  بوده امر جرم نی. تخلف از اندیمحصوالت، حسب مورد، درج نما یرو زیمصرف( را ن خیتار) مهلت اعتبار مصرفپروانه ساخت و

 :شودیم محکومریز یهامتخلف به مجازات

 .الیهزار ر ستیتا مبلغ دو ینقد مهیاخطار و جر -اول  مرتبه

 .الیتا مبلغ پانصد هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .باشندیشده در پروانه ساخت م دییتأ فرمول تیملزم به رعا یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یمواد خوردن دکنندگانیتول: 35 ماده

 قیآن باشد، از مصاد متشکله فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد تیکه عدم رعا یماده در صورت نیاز مفاد ا تخلف

 :شودیمحکوم م ریز یهامجازات و متخلف به دهیگرد محسوبیگرانفروش ایو  یفروشکم

 :الیتا مبلغ دو هزار ر یگرانفروش - الف

 .الیتا مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -اول  همرتب

 .گرانفروش و نصب پارچه در محل واحد به عنوان الیتا مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .به عنوان گرانفروش یگروه یهارسانه از ینصب پارچه در محل واحد و معرف ال،یتا مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -سوم  مرتبه



 

 :الیتا مبلغ پانصد هزار ر الیاز دو هزار ر شیاز مبلغ ب یگرانفروش - ب

 .یگرانفروش زانیتا پنج برابر م الیاز مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .در محل واحد به عنوان گرانفروش پارچه و نصب یگرانفروش زانیتا پنج برابر م الیاز مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 یهااز رسانه یدر محل واحد و معرف پارچه نصب ،یگرانفروش زانیتا پنج برابر م الیاز مبلغ ده هزار ر ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .گرانفروشبه عنوان یگروه

 :الیر ونیلیتا مبلغ پنج م الیاز پانصد هزار ر شیاز مبلغ ب یگرانفروش - ج

 .یگرانفروش زانیاز پنج تا هشت برابر م ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .به عنوان گرانفروش واحد و نصب پارچه در محل یگرانفروش زانیاز پنج تا هشت برابر م ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

به  یگروه یهااز رسانه یو معرف واحد نصب پارچه در محل ،یگرانفروش زانیاز پنج تا هشت برابر م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .عنوان گرانفروش

 :الیر ونیلیاز پنج م شیب یگرانفروش - د

 .یگرانفروش زانیاز هشت تا ده برابر م ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .به عنوان گرانفروش واحد و نصب پارچه در محل یگرانفروش زانیاز هشت تا ده برابر م ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

به عنوان  یگروه یهااز رسانه یو معرف واحد نصب پارچه در محل ،یگرانفروش زانیاز هشت تا ده برابر م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .گرانفروش

 :شودیمحکوم م ریز یمتخلف به مجازاتها باشد، یسم ایمجاز و  ریبه کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غ هیکه مواد اول یصورت در

 .کاال بودن، معدوم نمودن آورانیز ایو  یو در صورت سم یدیتول یضبط کاال -اول  مرتبه

 .الیر ونیلیتا پنج م ینقد مهیمرتبه اول، جر یعالوه بر مجازاتها -دوم  مرتبه

 .سال کیتا  یدیواحد تول لیمرتبه دوم، تعط یعالوه بر مجازاتها -سوم  مرتبه

 ،یدنیآشام ،یخوردن یکاال عیتوز ای فروش اماکن که حق ریو سا هایها، سوپرمارکتها، تعاونپخش، فروشگاه یها: شرکت36 ماده

 یو بهداشت یشیآرا ،یدنیآشام ،یمشتمل قانون مواد خوردن یآن دسته از کاالها فروش دارند مجاز به عرضه و رایو بهداشت یشیآرا

امر جرم  نیباشند. تخلف از ا یپزشک آموزش مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و ایو پروانه ساخت معتبر یکه دارا باشندیم

 :شودیم محکوم ریز یهابوده و متخلف به مجازات

 :بزرگ یهایشخص و تعاون یشرکتها - الف

 .اخطار و ضبط کاال به نفع دولت -اول  مرتبه



 

 .به حجم کاال توجه با الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیمرتبه اول، جر یعالوه بر مجازاتها -دوم  مرتبه

 .تا شش ماه کی عامل شرکت به زندان از ریمد تیمرتبه دوم، محکوم یعالوه بر مجازاتها -سوم  مرتبه

 :اماکن ریها و سوپر مارکتها و سافروشگاه - ب

 .اخطار و ضبط کاال به نفع دولت -اول  مرتبه

 .الیهزار ر کصدیتا  ینقد مهیمرتبه اول، جر یهاعالوه بر مجازات -دوم  مرتبه

 .الیتا پانصد هزار ر ینقد مهیمرتبه اول، جر یهاعالوه بر مجازات -سوم  مرتبه

 .تا شش ماه کیواحد از  لیتعط -صورت تکرار  در

. عرضه و ندینما یخوددار یبهداشت ریغ یکاال لیاز عرضه و تحو دیاماکن با ریو سا هایها، سوپر مارکتها، تعاونفروشگاه :37 ماده

 :شودیمحکوم م ریز یهاتخلف محسوب شده و متخلف به مجازات آن بودن یبهداشت ریبه غکاال با علم لیتحو

 .و ضبط کاال به نفع دولت یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .حجم کاال تناسب به الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیمرتبه اول، جر یعالوه بر مجازاتها -دوم  مرتبه

 .تا شش ماه کیواحد از  لیتعطمرتبه دوم، یهاعالوه بر مجازات -سوم  مرتبه

خود را  یکاال توانندیم یدر صورت یبهداشت و یشیآرا ،ییغذا هیمواد اول دکنندهیواردکننده و تول یسازمانها و شرکتها :38 ماده

پروانه ساخت معتبر از وزارت  ایمجوز و  یمذکور دارا یکه واحدها ندینما عرضه قانون نیا 31ماده  موضوعدکنندگانیبه تول

 :شوندیم محکوم ریز یهاماده به مجازات نیاز مفاد ا نیمتخلفباشند و یو آموزش پزشک درمان بهداشت،

 :واردکنندگان - الف

 .الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیاخطار و جر -اول  مرتبه

 .الیر ونیلیتا ده م ونیلیم کیاز  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .سال کیبه مدت  یو لغو کارت بازرگان الیر ونیلیتا مبلغ ده م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 :دکنندگانیتول - ب

 .الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیاخطار و جر -اول  مرتبه

 .الیر ونیلیتا پنج م ونیلیم کیاز  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .الیر ونیلیتا ده م ینقد مهیجر -سوم  مرتبه



اماکن  ،یبهداشت ،یشیآرا ،یدنیآشام خوردن، مواد عیو توز هیها و مراکز تهکارخانجات و کارگاه نیو مسئول انیمتصد :39 ماده

 تیها ملزم به رعاو کشتارگاه وریو پرورش دام و ط ینگهدار یمحلها ،یو پرورش یآموزش مراکز ،یدرمان یبهداشتمراکز ،یعموم

به  ،یهر مورد نقض بهداشت یبه ازا ماده نیاز مفاد ا نی. متخلفباشندیخود م تیمحل فعال دریطیو مقررات بهداشت مح ضوابط

 :شوندیمحکوم م ریز یمجازاتها

 .الیهزار تا پنجاه هزار ر کیاز مبلغ  ینقد مهیجر -اول  مرتبه

 .الیهزار ر کصدیاز مبلغ دو هزار تا  ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .الیهزار ر ستیاز مبلغ چهار هزار تا دو ینقد مهیجر -سوم  مرتبه

 .تا شش ماه کیعالوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از  -چهارم  مرتبه

خواهد  لیمحل تعط ن،یمسئول ایو  یمتصد لغو پروانه کسب ایمهلت مقرر،  انیدر پا ی: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتتبصره

 .باشدینقص م رفع و دیدمنوط به اخذ پروانه جشد و ادامه کار

انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام  یخصوص ریکه تخلف در بخش غ یقانون در صورت نیمراحل مربوط به مواد ا هیدر کل: 40 ماده

 :گردندیمحکوم م ریز یمحسوب و به مجازاتها متخلف هر دو ایمباشر و  ایدستوردهنده و مجاز

 .الیر ونیلیم کیتا مبلغ  ینقد مهیو جر یاخطار کتب -اول  مرتبه

 .الیر ونیلیتا مبلغ پنج م ینقد مهیجر -دوم  مرتبه

 .از خدمت به مدت سه تا شش ماه قیتعل -سوم  مرتبه

 .تا شش ماه کیزندان از  -چهارم  مرتبه

 :مقررات ریسا -چهارم  فصل

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  توسط که یاژهیو نیو بازرس نیناظر لهیقانون به وس نیگزارش تخلفات مندرج در ا :41 ماده

 .گرددیم هیته شوند،یم نییدرمان تع بهداشت، یامنطقه یسازمانها عاملرانیمد ایو  یپزشک

 .برسد ژهیو نیو بازرس نیناظر دییبه تأ دیقانون با نیگزارشات تخلفات مندرج در ا هیکل :42 ماده

 ،یدنیآشام ،یخوردنمجاز ) ریو غ مجاز یکاالها یموظف است به طور منظم اسام یدرمان و آموزش پزشکوزارت بهداشت، : 43 ماده

 .دیاعالم نما یمقتض ( را جهت اطالع عموم به نحویبهداشتو یشیآرا

 .نخواهد بود گرید یقانون یهامجازات یقانون مانع اجرا نیموضوع ا یحکومت راتیاعمال تعز :44 ماده


