
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        ييييآشاميدنآشاميدنآشاميدنآشاميدن    وووو    ييييخوردنخوردنخوردنخوردن    موادموادموادمواد    وووو        ييييدارويدارويدارويداروي    وووو    ييييپزشكپزشكپزشكپزشك    امورامورامورامور    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    بهبهبهبه    مربوطمربوطمربوطمربوط    قانونقانونقانونقانون

            ييييپزشكپزشكپزشكپزشك    موسساتموسساتموسساتموسسات    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 موسسات ـ كينيكل يپل ـ شگاهيآزما ـ شگاهيآسا ـ مارستانيت ـ شگاهيزا ـ مارستانيب رينظ يپزشك موسسه نوع هر جاديا ـ 1 ماده

 و قاتيتزر بخش ـ درمانگاه ـ داروخانه ـ يداروساز يها كارخانه ـ البراتوار ـ يدروتراپيه ـ يوتراپيزيالكتروف و يوتراپيزيف

  تيرعا به ملزم مزبور موسسات انيمتصد. باشد مخصوص پروانه اخذ و يبهدار وزارت اجازه با ديبا عنوان و نام هر به پانسمان،

 . باشند يم مربوط يها  نامه  نييآ در مذكور مقررات

 داشتن شرط به ياسالم انقالب  ينهادها و يدولت يشركتها و موسسات و ها  وزارتخانه از كيهر يبرا ـ)  يالحاق( ـ 1 تبصره

 . شد خواهد صادر پروانه مقررات تيرعا با  يپزشك آموزش و درمان ،  بهداشت وزارت توسط يقانون يمجوزها

 كه يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت  وزارت ليتشك قانون 10 ماده موضوع يمارستانهايب و درمانگاهها يبرا ـ)  يالحاق( ـ 2 تبصره

 سپردن از پس و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت دييتا و  صيتشخ به و شوند يم سيتاس درخواست هيريخ صورت به

 نييآ در مذكور يفن و يادار يمال ضوابط يمبنا بر خاص يها تعرفه تيرعا به ملتزم و بوده يرانتفاعيغ صرفا نكهيا بر يمبن تعهد

 در مذكور موسسات پروانه. خواهدشد صادر مخصوص پروانه گردند يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت مصوب نامه 

 . شد خواهد لغو يپزشك وآموزش درمان ،  بهداشت وزارت توسط راسا تعهد از تخلف صورت

 نيهمچن و رديگ انجام اند شده  يمعرف يفن مسوول نام به كه يكسان لهيوس به ديبا فوق ماده در مصرح موسسات يفن امور ـ 2 ماده

 يمعرف يبهدار وزارت به قبال و بوده يرسم پروانه و يفن تيصالح واجد ديبا ندينما يم خدمت مزبور نيولئمس نظر ريز كه يكسان

 . باشد يبهدار وزارت اطالع با ديبا زين يفن نيولئمس رييتغ و ضيتعو. باشند شده

 اشتغال ييماما و يوتراپيزيف ، يشگاهيآزما ،يپزشك دندان ، يداروساز ،يپزشك امور به يرسم پروانه داشتن بدون هركس  ـ 3 ماده

) 1( ماده در مصرح يپزشك موسسات از يكي سيتاس به اقدام يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت از پروانه بدون اي ورزد

 وزارت توسط آنها كار محل بالفاصله دهد قرار استفاده مورد را يگريد پروانه اي واگذار يگريد به را خود پروانه اي دينما

 پنجاه تا ونيليم پنج از ينقد مهيجر  پرداخت و سال سه تا ماه شش از يريتعز حبس به و ليتعط يپزشك آموزش و درمان بهداشت، 



 اي الير ونيليم صد تا ونيليم پنج از مهيجر پرداخت و سال ده تا دو از حبس به تكرار صورت در و شد خواهد محكوم الير ونيليم

 . شد خواهد محكوم) باشد شتريب كه هركدام( مكشوفه  يداروها متيق برابر دو

 محسوب جرم يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت از مجوز اخذ بدون دارو فروش و ديخر و صادرات و واردات ـ 1 تبصره

 . شد خواهد ضبط دولت نفع به مكشوفه  يداروها و محكوم) 3( ماده در مقرر مجازات به مرتكب و شده

 و زاتيتجه دارو، فروش و عيتوز ، هيته ، ساخت مراكز نيولئمس اي و) 3( ماده موضوع نيولئمس از كيهر كه يصورت در ـ 2 تبصره

 اخالل موجب اي و يخوددار خدمات هيارا و عيتوز از اي و دينما فوق موارد يقانون ريغ فروش و ديخر به مبادرت يپزشك ملزومات

 محكوم ييدارو امور در اشتغال از تيمحروم به) 3( ماده در مقرر مجازات بر عالوه شوند كشور ييدارو يعيتوز نظام در

 . خواهندشد

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت  توسط آنها فهرست كه رهيغ و ها  نيتاميو ، كننده  كيتحر ، يتيتقو يها فرآورده هيكل ـ 3 تبصره

 .  است ييدارو اقالم جز گردد يم منتشر و اعالم يپزشك

 هيارا با توانند يم او وراث دينما  فوت مزبور شخص و باشد نفر كي يپزشك موسسه و مركز موسس كه يموارد در ـ 4 تبصره

 ، بهداشت وزارت به پروانه افتيدر طيشرا واجد يفن مسوول  عنوان به نفر كي يمعرف و وراثت حصر دادخواست ميتسل يگواه

  وراث. بود خواهد سال دو مدت به پروانه نيا اعتبار ندينما موقت يفن تيمسوول پروانه صدور  درخواست يپزشك آموزش و درمان

 عنوان به پروانه افتيدر يقانون  طيشرا واجد شخص يمعرف به نسبت وراثت حصر دادنامه هيارا با شده ادي مهلت ظرف مكلفند

 . شد خواهد ليتعط يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت  وزارت توسط موسسه صورت نيا ريغ  در. كنند اقدام ديجد موسس

 . بود خواهد يمجر هم يدام  يداروها مورد در ماده نيا در يانسان يداروها با مرتبط ميجرا به مربوط يها مجازات ـ 5 تبصره

 . شد خواهد يدگيرس ياسالم انقالب دادگاه در قانون نيا موضوع ميجرا به ـ 6 تبصره

 شود اداره تيصالح فاقد افراد توسط  تيصالح يذ اشخاص پروانه ياتكا به آن يفن امور كه ييدارو و يپزشك موسسه هر ـ 4 ماده

 مجدد افتتاح حق سال دو تا دفعه هر بعد دفعات يبرا و سال كي تا اول بار يبرا پروانه صاحب و ليتعط يبهدار وزارت طرف از

 محكوم 3 ماده در مذكور مجازات به تيصالح فاقد اشخاص اي شخص و داشت نخواهد  يگريد نام به يحت را موسسه آن

 . خواهندشد

 نيا اول ماده در مصرح موسسات ريسا و يداروساز و يپزشك فنون صاحبان و ييدارو و يپزشك موسسات از كي چيه ـ 5 ماده

 برخالف يبهدار وزارت صيتشخ به اي و باشد آنها به نيمراجع اي مارانيب يگمراه موجب كه يغاتيتبل يآگه انتشار حق قانون

 اي و سرنسخه و تابلو يرو قتيحق خالف و مجعول نيعناو از استفاده و ندارند باشد يعموم  عفت اي يپزشك شئون و يفن اصول

 .ندارند بندهيفر يها  وعده دادن و گريد طرق



 ممنوع داروساز طرف از پزشك خود اجازه بدون باشد كه هرصورت به يپزشك نسخه در رييتغ اي و تصرف و دخل نيهمچن 

 هزار 50 تا الير هزار ستيب از دفعه هر بعد دفعات الير هزار ستيب تا الير هزار پنج پرداخت  به اول بار يبرا نيمتخلف. باشد يم

 . خواهندشد محكوم مجازات دو هر به اي و ماه چهار تا ماه كي از يا جنحه حبس به اي و ينقد يجزا الير

 نيا 3 ماده مشمول پزشك دنيرس از قبل نينخست يكمكها مورد در جز طبابت به مختص امور در داروسازان دخالت ـ 1 تبصره

 . شد خواهد قانون

 اي و يرسم متيق شيافزا اي دارو  مصرف خيتار ليتبد به مبادرت كه ها داروخانه اي و ييدارو امور انيمتصد از كيهر ـ 2 تبصره

 يجزا پرداخت به بيتاد مراتب و جرم مراتب و دفعات و يخاط  امكانات و طيشرا تيرعا با نديبرآ نسخه يگذار  نرخ در تخلف

 كي از شيب استفاده سو چنانچه. شد خواهند محكوم حبس ماه شش تا ماه سه به اي و الير  ونيليم كي تا الير هزار ده از ينقد

 . بود خواهد استفاده سو زانيم برابر دو مرتكب ينقد يجزا باشد الير  ونيليم

 نسخه در رييتغ اي تصرف و دخل  پزشك نسخه در شده زيتجو يدارو يجا به موثره مواد نظر از فرمول  هم يدارو هيارا ـ 3 تبصره

 و دخل پزشك نسخه در شده زيتجو يدارو يجا به موثره مواد نظر از فرمول  هم ريغ يدارو هيارا لكن شود ينم محسوب يپزشك

 ، بهداشت وزارت الذكر فوق يداروها موثره مواد صيتشخ مرجع است بيتعق قابل و محسوب  يپزشك نسخه در رييتغ اي تصرف

 . باشد يم يپزشك آموزش و درمان

            صصصصييييتشختشختشختشخ    شگاهشگاهشگاهشگاهييييآزماآزماآزماآزما    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 اي يداروساز اي يپزشك در دكتر كه گردند رشته چند اي كي يبرا يطب صيتشخ شگاهيآزما يمتصد توانند يم يكسان ـ 6 ماده

 اي يپزشك يها دانشكده از يشگاهيآزما يليتكم دوره  نامهيگواه يدارا عالوه به و بوده يولوژيب اي و يميش علوم اي و يدامپزشك

 . باشد دهيرس تداريصالح مراجع قيتصد به كه خارجه يكشورها از يشگاهيآزما امور در يتخصص يرسم نامهيگواه

 اي)   يشگاهيآزما علوم در(  يد ـ اچ ـ يپ اي دكترا درجه با ينيبال يشگاهيآزما علوم مدارك دارندگان از نفر دو حداقل ـ 1 تبصره

 :  يها رشته در يتخصص

 .  يميوشيب ـ 1

 )  يشناس  انگل اي يشناس  كربيم اي يشناس  قارچ( يولوژيپاتوب ـ 2

 )  يشناس سرم اي يشناس  منيا( يمنولوژيا ـ 3

 ) يهماتولوژ( يشناس خون ـ 4

 صيتشخ شگاهيآزما يفن يتصد  يبرا است يهيبد ندينما خود به مربوط رشته در يگروه شگاهيآزما يفن يتصد به اقدام توانند يم

 . باشد يم يضرور فوق رشته چهار هر مشاركت يعموم يطب



 و بوده يدامپزشك ،يداروساز ، يپزشك يها رشته در يپزشك گروه يدكترا يدارا كه يافراد ـ) 23/1/67 ياصالح( ـ 2 تبصره

 يافراد اي يشگاهيآزما رشته كي در تخصص يدارا و باشد يم  يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت دييتا مورد آنها مدرك

 ينيبال يشگاهيآزما يها  رشته هيبق در تخصص فاقد و بوده ينيبال يشگاهيآزما علوم يها رشته از يكي در يد.  اچ.  يپ يدارا كه

 دارند امكان كه يپزشك  علوم يدانشگاهها ريسا اي تهران يپزشك علوم دانشگاه در كه ييكالسها در را كمبود يها رشته هستند 

 يطب صيتشخ شگاهيآزما يفن يتصد به مجاز يتخصص  آزمون در شدن قبول و يمارستانيب يكارآموز انجام از پس و گذرانند يم

 . كند يم نيمع يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت را آن بودجه نيتام نحوه و يكارآموز و كالسها نامه  نييآ. بود خواهند

 يشناس  هورمون اي يشناس  روسيو رينظ محدود يها رشته مورد در كي تبصره در شده ذكر يليتحص مدارك دارندگان ـ 3 تبصره

 . ندينما مربوط يا رشته  تك شگاهيآزما يفن يتصد  به اقدام توانند يم شگاههايآزما يقانون ونيسيكم بيتصو با

 طبق نباشد موجود قانون نيا در  شده ذكر افراد حضور عدم علت به يگروه شگاهيآزما يفن يمتصد كه ييشهرستانها در ـ 4 تبصره

 . ندينما افتيدر يا رشته  تك شگاهيآزما يفن يتصد  اجازه)  درخواست مورد رشته همان يبرا فقط( توانند يم مقررات

 پلميد يدارا يپزشك در دكترا داشتن بر عالوه ديبا يمتقاض يحيتشر يشناس بيآس شگاهيآزما يفن يتصد يبرا ـ 5 تبصره

 يشناس  بيآس و ينيبال يشگاهيآزما علوم رشته مشترك  يليتحص مدارك يدارا كه يكسان ضمنا باشد مزبور رشته در يتخصص

 . ندينما اقدام يتخصص يها  رشته در شگاهيآزما يفن  يتصد يبرا مستقال توانند يم باشند يم

 شگاهيآزما در شاغل نيمتخصص از كيهر كه يشاتيآزما ستيل است موظف يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ـ 6 تبصره

 انجام به مبادرت كه يصورت در مذكور نيمتخصص و نموده  مشخص كيتفك به دارند را آن انجام تيصالح يطب صيتشخ

 آنها  هيعل 5 ماده 2 تبصره در مذكور مجازات به دادگاه و شوند يم محسوب متخلف نباشد آنها تيصالح در كه ندينما يشاتيآزما

 . دهد يم يرا

 مبادرت يگريد يشهايآزما  انجام به دهيگرد صادر آن يبرا پروانه كه يا  رشته از ريغ توانند ينم شگاهيآزما دارندگان ـ 7 ماده

 كي  از شيب تيولئمس تواند ينم نفر كي حال هر  به باشند نموده پروانه ليتحص زين گريد يها رشته يبرا نكهيا مگر ورزند

 . باشد دار عهده را شگاهيآزما

 اي بوكريم از آن ياصل عناصر  كه يمحصوالت اي و نموده خون فروش و ديخر به اقدام توانند ينم شگاههايآزما دارندگان ـ 8 ماده

 .  يبهدار وزارت  مخصوص اجازه با مگر رسانند فروش به و ساخته است خون اي سرم

 دفعه يبرا و شد خواهند محكوم  ينقد يجزا الير هزار پنجاه تا الير هزار پنج به اول بار يبرا 8 ـ 7 ـ 6 مواد از نيمتخلف ـ 9 ماده

 .شد خواهد ليتعط زين مربوط موسسه ينقد مهيجر پرداخت بر عالوه دوم

    

    



            گانهگانهگانهگانهييييبببب    پزشكانپزشكانپزشكانپزشكان    اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال    بهبهبهبه    مربوطمربوطمربوطمربوط    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 ورماهيشهر مصوب گانهيب اتباع  طبابت قانون مقررات تابع ثيح هر از يفن كار نوع هر و نام هر به گانهيب پزشكان اشتغال ـ 10 ماده

 به بود خواهد سه ماده در مصرح مجازات مشمول تخلف درصورت و باشد يم يبهدار وزارت از پروانه داشتن مستلزم و 1312

 و يخارج پزشكان استخدام از قبال را يبهدار وزارت ديبا يمل و يدولت از اعم موسسات هيكل  قانون نيا بيتصو خيتار از عالوه

 . سازند مطلع آنها استخدام  طيشرا

 ممنوع استانها مراكز و تهران  يبرا يخارج پزشكان نام به آزاد طبابت يبرا پروانه صدور حهيال نيا بيتصو خيتار از ـ 11 ماده

 .  است

 خيتار از سال پنج مدت يبرا  تينها شد خواهد اي و شده صادر يخارج پزشكان يبرا كه طبابت به اشتغال يها  پروانه ـ 12 ماده

 . ديبنما را آن ديتجد يتقاضا ديبا پروانه صاحب مزبور مدت يانقضا از پس و بوده معتبر صدور

 . شد خواهد ممنوع  طبابت ادامه از متخلف و ستين يالزام يبهدار وزارت يبرا آزاد طبابت مورد در تقاضا نيا قبول

 مطابق و لغو فورا آنها طبابت  پروانه تخلف صورت در و ندارند ياسيس امور در دخالت حق وجه چيه به گانهيب پزشكان ـ تبصره

 . گرفت خواهند قرار بيتعق تحت مربوطه مقررات

            ييييشگاهشگاهشگاهشگاهييييآزماآزماآزماآزما    ييييهاهاهاها        فرآوردهفرآوردهفرآوردهفرآورده    وووو    ككككييييولوژولوژولوژولوژييييبببب    ييييهاهاهاها        فرآوردهفرآوردهفرآوردهفرآورده    وووو    دارودارودارودارو    ورودورودورودورود    وووو    ساختساختساختساخت    ططططييييشراشراشراشرا    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 ابداع جهينت در دارو چند بيترك اي اختالط از اي و ساده طور به كه شود يم ييداروها شامل ياختصاص يدارو عنوان ـ 13 ماده

 در كننده  ابداع نام به مشخص يمخصوص يصنعت عالمت و ثابت  اسم و فرمول با و آمده دست به ينيمع يحقوق تيشخص اي شخص

 . باشد دهيرس ثبت به  يخارج يكشورها اي و رانيا كشور

 تيرعا بر عالوه يداروفروش و يداروساز و يپزشك موسسات اي دارو هرنوع يصنعت و يتجارت ميعال و ياسام ثبت يبرا ـ 1 تبصره

 .  است يضرور مخصوص نامه  نييآ برابر زين يبهدار  وزارت يقبل موافقت ميعال ثبت به مربوط مقررات

 وزارت توسط كه)   يراختصاصيغ(  يعموم اي ييايميش نام با كه شود يم اطالق ييداروها به كيژنت يداروها عنوان ـ 2 تبصره

 . شوند دهينام گردد يم دييتا يپزشك آموزش و درمان ،  بهداشت

 يها  عصاره اي و اجزا از آن، اكثر اي كال آنها بيترك و هيته در كه شود يم اطالق ييها  فرآورده به ياهيگ يداروها ـ 3 تبصره

 آموزش و درمان ،  بهداشت وزارت با آن نام دييتا اي نييتع و يدرمان اثر دييتا ياهيگ يدارو صيتشخ باشد، شده استفاده ياهيگ

 .  است يپزشك

 اي و يريشگيپ و صيتشخ يبرا كه  بوده يوانيح اي يانسان منشا يدارا كه شود يم اطالق يمواد به كيولوژيب يها فرآورده ـ 4 تبصره

 . باشد يم يپزشك آموزش و درمان ،  بهداشت وزارت عهده  به مذكور يها  فرآورده نوع نييتع رود، يم كار به هايماريب درمان



 نييآ مشمول يپزشك دندان ،يپزشك  ملزومات و زاتيتجه و ييدارو يشركتها يها يندگينما و موسسات افراد تيفعال ـ 5 تبصره

 . برسد يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت  ريوز بيتصو  به و هيته ماه سه مدت ظرف حداكثر كه بود خواهد يا  نامه 

 و دارو هرنوع و اطفال ييغذا مواد و يشگاهيآزما يها  فرآورده و واكسن و سرم رينظ كيولوژيب فرآورده هرنوع ورود ـ 14 ماده

 بخش توسط كشور از خارج از عنوان و شكل هر به مربوط  آالت  نيماش و قطعات و ييدارو يبند  بسته و ييدارو هياول مواد

 در آنها فروش و عرضه و كيولوژيب فرآورده اي دارو هرنوع ساخت نيهمچن و گمرك از آنها صيترخ زين و يدولت اي و يخصوص

 اي و پروانه اخذ و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت از يقبل اجازه مستلزم كشور از خارج به آن صدور اي و كشور داخل

 . باشد يم الزم مجوز

 يانقضا از قبل ماه شش ديبا پروانه ديتجد يتقاضا ، است سال 4 ماده نيا در مذكور اقالم ساخت اي ورود پروانه اعتبار ـ 1 تبصره

 ديتول اي و ورود يپزشك آموزش و درمان ،  بهداشت وزارت ،  ساخت اي ورود پروانه اعتبار مدت طول در چنانچه ديآ عمل به مدت

 نيا 20 ماده در مذكور ونيسيكم يرا با را مربوط پروانه است موظف دهد صيتشخ جامعه سالمت  به مضر اي و الزم ريغ را ييدارو

 و درمان ، بهداشت وزارت  يقبل موافقت به منوط زين مذكور يها فرآورده از كيهر ساخت اي و ورود زانيم و دينما لغو قانون 

 .  است يپزشك آموزش

 كه آنها يبند  بسته و هياول مواد اي و يدندانپزشك و يپزشك زاتيتجه و يمصرف ملزومات و مواد هرنوع ورود اي و ساخت ـ 2 تبصره

 درمان بهداشت، وزارت موافقت و يقبل اجازه با ديبا گردد يم  اعالم يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از آن ستيل

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت از و اجازه كسب با ديبا زين گمرك از مذكور اقالم  صيترخ رد،يگ انجام يپزشك آموزش و

 . باشد يپزشك

 ، بهداشت وزارت از ديبا يوخصوص يدولت ريغ و يدولت از اعم كيولوژيب مواد و دارو انواع كننده عيتوز يشركتها ـ 3 تبصره

 ونيسيكم بيتصو به آنها تيصالح كه طيشرا واجد يفن مسوول يمعرف با و نموده اخذ سيتاس پروانه يپزشك آموزش و درمان

 اقدام يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت مصوب نامه نييآ براساس ديرس خواهد قانون نيا 20 ماده در مربوط يقانون

 . نديبنما كشور سطح در كيولوژيب مواد و دارو عيتوز به

 : از عبارتند تبصره نيا در مذكور يفن مسوول تيصالح طيشرا

 .  يداروساز يدكترا دانشنامه داشتن ـ 1

 . موثر يفريك نهيشيپ سو نداشتن ـ 2

 .  مربوطه حرفه در فساد به اشتهار عدم ـ 3

 نامه نييآ مخالف كه شده يامنقضي و كوتاه مصرف خيتار با يداروها اي فاسد يداروها كننده عيتوز يشركتها چنانچه ـ 4 تبصره

 با برسانند فروش به يرسم متيق از شيب را ييدارو اي و ندينما عيتوز باشد يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت مصوب



 به وارده خسارات جبران بر عالوه مربوطه شركت بيتاد مراتب و جرم مراتب و ودفعات يخاط امكانات و طيشرا تيرعا

 مربوطه يقانون ونيسيكم يرأ به توجه با يفن مسوول پروانه و محكوم الير ونيليم كي تا الير هزار كصدي از ينقد مهيجر پرداخت

 . آمد درخواهد قيتعل حالت به ماه شش تا كي از

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت اجازه با كشور سطح در كيولوژيب مواد و داروها يعلم اطالعات هيارا و يمعرف ـ 5 تبصره

 تيرعا با متخلف. ديرس خواهد يپزشك آموزش و ،درمان بهداشت ريوز بيتصو به مربوط يياجرا نامه نييآ. بود خواهد يپزشك

 محكوم الير ونيليم ده تا هزار كصدي از ينقد يجزا پرداخت به بيتاد مراتب و جرم ومراتب دفعات و يخاط امكانات و طيشرا

 . ديخواهدگرد

 ابداع اي كشف را يديجد يدارو كه يموسسات اي افراد يتقاضا است مكلف يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ـ 6 تبصره

 با آن هيارا و ديتول ضرورت و دييتا صورت در و يدگيرس قانون نيا 20 ماده موضوع ورود و ساخت ونيسيكم قيطر از ندينما يم

 كشف يدارو اطالعات و فرمول حفظ به موظف مزبور وزارت و مذكور ونيسيكم دينما راصادر الزم پروانه مقررات ريسا تيرعا

 . باشد يم ريغ به انتقال قابل يمتقاض يكتب اجازه با فقط مزبور اطالعات و باشد يم يمتقاض طرف از شده

 ينوسيجال يدارو زين و بسازد را  پزشك نسخه  در شده زيتجو يدستور يداروها تواند يم داروخانه يفن ولئمس داروساز ـ 7 تبصره

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از آنها ساخت كه ييها فرآورده يبرا داروخانه در الزم طيشرا و امكانات به توجه با را

 . گردد اعالم مذكور وزارت طرف از ديبا ينوسيجال يداروها فهرست بسازد است مجاز داروخانه در يپزشك

 در مندرج كيولوژيب يها فرآورده اي و ييدارو مواد يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت اجازه بدون كه يكسان ـ 15 ماده

 به بيتاد مراتب و جرم مراتب و دفعات و يخاط امكانات و  طيشرا تيرعا با بسازند كشور داخل در اي و ندينما وارد را 14 ماده

 مرحله در نيمرتكب و معدوم لزوم صورت در و ضبط يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت  وزارت نفع به مذكور مواد دادگاه حكم

 بر عالوه تكرار درصورت و الير ونيليم 10 تا الير ونيليم 5 از دوم مرحله در و الير ونيليم 5 تا هزار 500 از ينقد يجزا به اول

 اي موسسه مجاز ريغ دكنندهيتول اي واردكننده چنانچه.(شد خواهند محكوم دوم مرحله در ينقد مجازات حداكثر به پروانه لغو

 در و دادگاه حكم به مواد ضبط بر عالوه بيتاد مراتب و جرم مراتب و دفعات و يخاط امكانات و طيشرا تيرعا با) باشد شركت

 مرحله در و الير ونيليم10 تا ونيليم 5 از ينقد يجزا به اول مرحلة در شركت اي موسسه رعامليمد آنها نمودن معدوم لزوم صورت

 محكوم ماه شش تا ماه سه از حبس به دوم مرحله ينقد مجازات حداكثر بر عالوه تكرار صورت در و الير ونيليم 15 تا 10 از دوم

 . شد خواهد

 اي و شكل و بيترك و فرمول ندارند حق پروانه ليتحص از پس فصل نيا موضوع كيولوژيب مواد و داروها سازندگان ـ 16 ماده

 و داده رييتغ يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت مجدداز اجازه كسب از قبل را خود كيولوژيب فرآورده اي دارو يبند بسته

 . شد خواهند محكوم 15 ماده در مذكور مجازات به مورد حسب به صورتارتكاب در. ندينما آن در تصرف و دخل اي

 



 : باشند دارا ررايز طيشرا ديبا هستند كيولوژيب مواد و دارو ديتول يواحدها سيتاس يمتقاض كه يكسان ـ 17 ماده

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت  و عيصنا يها وزارتخانه از مجوز داشتن ـ 1

 . موثر يفريك نهيشيپ سو نداشتن ـ 2

 :  يبردار بهره هنگام ريز طيشرا واجد يفن يمتصد يمعرف ـ 3

 .  يداروساز يعال پلميد اي دكترا دانشنامه داشتن ـ الف

 .  رانيا ياسالم يجمهور كشور يبرا يداروساز پروانه داشتن ـ ب

 . موثر يفريك نهيشيپ سو نداشتن ـ ج

 .  قانون نيا 20 ماده ورود و ساخت يقانون ونيسيكم از تيصالح دييتا اخذ ـ د

 قلمداد گريد جنس يجا به را يجنس آنكه ليقب از شوند تقلب مرتكب يتيفيك هر به ييدارو مواد هيته در كه ياشخاص ـ 18 ماده

 بدارند عرضه اي و آماده فروش يبرا مواد آن بودن يتقلب فسادو به علم با نيهمچن و سازند مخلوط يخارج مواد با را آن اي و ندينما

 : شد خواهند محكوم ليذ يمجازاتها به بدهند گريد يدارو يجا به را ييدارو اي و برسانند فروش به اي و

 علل از يكي كه يصورت در و است اعدام كننده هيته مجازات باشد فوت علت منحصراً ييدارو مواد استعمال كه يصورت در ـ الف

 . بود خواهد ميدا حبس كننده هيته مجازات باشد فوت

 مجازات گردد كننده مصرف ياعضا اي و حواس از يكي نقص اي و فقدان اي و ميدا مرض به يمنته مذكور مواد كه يصورت در ـ ب

 . بود خواهد ميدا حبس كننده هيته

 سه تا سال كي كننده هيته مجازات باشد ماه كي از كمتر آن معالجه كه گردد يا صدمه به يمنته مزبور مواد استعمال هرگاه ـ ج

 . بود خواهد دو درجه ييجنا حبس سال ده تا  سال دو باشد ماه كي از شتريب معالجه مدت هرگاه و يا جنحه حبس سال

 . بود خواهد يا جنحه حبس سال سه تا سال كي كننده هيته مجازات نگردد يا صدمه به يمنته مزبور مواد مصرف هرگاه ـ د

 خواهد محكوم جرم همان معادل مجازات به فروشنده و دارنده عرضه و كننده آماده از كيهر د ج ب الف يبندها مورد در ـ تبصره

 . شد

 و كننده هيته از كيهر مجازات باشد نشده مصرف يول دهيرس فروش به اي و شده عرضه و آماده يتقلب يدارو هرگاه ـ  ه

 . بود خواهد يا جنحه حبس سال دو تا ماه شش از فروشنده و دارنده عرضه



 عمل نيا و برساند فروش به گريد يدارو يجا به را ييدارو اي و گذشته آن استعمال مدت كه ييدارو اي فاسد يدارو هركس ـ و

 حبس فروشنده مجازات گردد فوت به يمنته نشدن معالجه  جهينت در و باشد ياصل يدارو استعمال از كننده مصرف بازماندن موجب

 يكي نقص اي و فقدان اي ميدا مرض به منجر يول نگردد فوت به يمنته كه يصورت در و است سال ده تا سال دو از دو درجه ييجنا

 . بود خواهد يا جنحه حبس سال سه تا سال كي فروشنده مجازات گردد كننده مصرف ياعضا اي و ازحواس

 حداكثر به مرتكب باشد كودكان مخصوص ييغذا مواد اي و » كيوتيب يآنت« اي » واكسن« اي » سرم« يتقلب يدارو كه يصورت در ـ ز

 . شد خواهد محكوم فوق يها مجازات

 نيهمچن و الير هزار وپنجاه كصدي تا الير هزار پنج از ينقد مهيجر به مذكور يفرهايك بر عالوه نيمرتكب فوق موارد در ـ ح

 . شد خواهند محكوم ييدارو مواد كسب به اشتغال از تيمحروم و يخصوص يمدع به وارده خسارات هيكل پرداخت

 مسوول يمتصد ، فروشنده از ومقصود شود يم ساخته يتقلب يدارو او دستور به اي و هيته خود كه است يكس كننده هيته ـ 1 تبصره

 .  است

 دولت نفع به مزبور مواد هيته آالت و اسباب و ابزار و كارگاهها و معدوم يقطع حكم صدور از پس يتقلب يكاالها هيكل ـ 2 تبصره

 . شد خواهد ضبط

 يدارو كشف صورت در بازپرس و ديآ يم عمل به نوبت از خارج آنها محاكمه و تيفور به مزبور نيمتهم قاتيتحق ـ 3 تبصره

 فيتوق در يبازپرس خاتمه تا متهم ب و الف يبندها مشمول نيموردمتهم در و دينما صادر را متهم فيتوق قرار است مكلف يتقلب

 . باشد يم محفوظ يفريك يدادرس نييآ قانون مقررات طبق خود فيتوق قرار به متهم اعتراض حق. ماند خواهد يباق

 در هستند ييدارو مواد در مراقبت يمتصد فهيوظ برحسب كه يكسان اي و يشهردار اي و يدولت نيمأمور از كيهر ـ 4 تبصره

 از ماه شش تا ماه كي از موقت انفصال به ندينما فهيوظ  انجام در يانگار سهل اي و ندينما يخوددار فهيوظ انجام از كه يصورت

 اشخاص بازداشت به يمنته كه بدهند اضرار قصد به يگزارش فوق اشخاص شود ثابت  كه يصورت در شد خواهند محكوم خدمات

 سال سه تا كي مجازات به يخصوص يمدع به وارده خسارات جبران بر عالوه اضرار قصد اثبات و متهم تيبرا درصورت شود

 . شد خواهند محكوم يا جنحه حبس

 ريسا در و درجه كي ييجنا يمجازاتها مورد در نموده مالحظه مجازات فيتخف يبرا يموجبات دادگاه كه يصورت در ـ 5 تبصره

 . دهد فيتخف تواند يم مجازات نصف تا فقط موارد

 . بود خواهد بيتعق قابل يخصوص يمدع تيشكا بدون و محسوب يعموم ميجرا از فوق در مندرج ميجرا هيكل ـ 6 تبصره

 در فيتخف درجه كي با فاسد اي يتقلب يدنيآشام و يخوردن مواد فروش و هيته مورد در آن يها تبصره و 18 ماده مقررات ـ 19 ماده

 .  است يجار متهم بازداشت به مربوط يعموم مقررات تيرعا با و مجازاتها اصل



 طرف از آن فهرست كه مجازباشد مخصوص نوع  از ديبا شود يم مصرف يدنيآشام و يخوردن مواد در كه ييرنگها ـ 1 تبصره

 شود يم برده كار به ييدارو و ييغذا ظروف يزيآم رنگ و يدگريسف يبرا كه يمواد نيهمچن شد خواهد يآگه يبهدار وزارت

 . شوند يم محكوم سال كي تا ماه شش  از يا جنحه حبس به نيمتخلف باشد تيسم بدون  و خالص نوع  از ديبا

 اي و سازند يم يدنيآشام اي و ييغذا اي و ييدارو مواد كه يمراكز مكلفند هايشهردار يبهدار و يبهدار وزارت ـ 2 تبصره

 كه ندينما اخطار فروشنده اي سازنده به نباشد يبهداشت  اصول موافق آنها ظروف اي مزبور مواد كه يصورت در و نهيمعا فروشند يم

 محكوم ماه شش تا ماه كي از يا جنحه حبس به متخلف يبهدار دستور از تخلف صورت در. كنند اقدام يبهداشت اصول طبق

 يدستورها با مخالف كه را آنچه داد خواهد دستور يشهردار يبهدار اي يبهدار يتقاضا طبق خود حكم ضمن ودادگاه شد خواهد

 . برسانند ينيمع مصرف به اي نموده ضبط اي و معدوم شده ساخته يبهداشت

 دار عهده كمي ماده در مصرح يداروساز و يپزشك موسسات در خواهند يم كه يكسان تيصالح به يدگيرس منظور به ـ 20 دهما

 ساخت و ورود تيصالح به يدگيرس و نديبنما را قانون نيا به مربوط يها پروانه از يكي صدور يتقاضا اي و گردند يفن تيولئمس

 و درمان ، بهداشت وزارت در ريز اعضا از مركب صيتشخ يونهايسيكم نام به ييونهايسيكم ، كيولوژيب مواد و دارو هرنوع

 يرأ و گردد يم ليتشك رشته برحسب يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ربط يذ معاون استير به يپزشك آموزش

 . بود خواهد يقطع تياكثر

 و يجراح متخصص كنفري و يداخل متخصص نفر كي يپزشك يها دانشكده يعلم أتيه اعضا از يپزشك امور هيكل يبرا ـ 1 بند

 و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت ريوز يمعرف و انتخاب به است مطرح ونيسيكم در آن موضوع كه يا رشته متخصص نفر كي

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت دعوت به آزاد پزشكان از نفر كي و يپزشك نظام سيير انتخاب به پزشك نفر كي

 .  كيولوژيب مواد و دارو هرنوع ورود و ساخت يبرا ـ 2 بند

 .  يپزشك وآموزش درمان ، بهداشت ريوز دعوت به يعلم مراكز از يكي از)  ستيفارماكولوژ( داروشناس نفر كي ـ

 صورت در.  يداروساز يها دانشكده يعلم أتيه ياعضا انتخاب به يداروساز يها دانشكده يعلم أتيه ياعضا از نفر دو ـ

 شود يم انتخاب مركز يپزشك علوم يدانشگاهها از البدل يعل نفر كي ، كيهر يجا به شهرستانها از يعلم أتيه ياعضا انتخاب

 .  داشت خواهد يرأ حق ياصل عضو ابيغ در كه

 برحسب شناس اهيگ نفر كي اي و كيولوژيب مواد در متخصص نفر كي اي ، يداروساز صنعت در شاغل داروساز دكتر نفر كي ـ

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت دعوت به مورد

 صورت در يپزشك يها دانشكده يعلم أتيه انتخاب به مورد برحسب يپزشك يها دانشكده يعلم أتيه ياعضا از نفر كي ـ

 شود يم انتخاب مركز يپزشك علوم يدانشگاهها از البدل ينفرعل كي ، كيهر يجا به شهرستانها از يعلم أتيه ياعضا انتخاب

 .  داشت خواهد يرأ حق ياصل عضو ابيغ در كه



 . كشور ييدارو يسهام شركت رعامليمد ـ

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت كنترل يشگاههايآزما ركليمد ـ

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ييدارو امور ركليمد ـ

 : دارو كننده عيتوز يشركتها و ها داروخانه به مربوط امور يبرا ـ 3 بند

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ييدارو امور ركليمد ـ

 . كشور ييدارو يسهام شركت رعامليمد ـ

 .  يپزشك وآموزش درمان ، بهداشت وزارت دعوت به دارو كننده عيتوز يشركتها از صالح يذ داروساز نفر كي ـ

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت ريوز دعوت به مورد برحسب آزاد داروساز نفر كي ـ

 ـ يشناس بوكريم يهايكرس استادان ـ يراز بنگاه معاون اي سيير ـ پاستور بنگاه معاون اي سيير يشگاهيآزما امور يبرا ـ 4

 خود به مخصوص رشته يبرا استادان از كيهر تهران يپزشك  دانشكده يولوژيب يميش و يشناس بيآس ـ يشناس سرم ـ يشناس انگل

 ).  يبهدار وزارت دعوت آزادبه يشگاههايآزما رانيمد از نفر كي(

 فهيوظ انجام او يجا به مربوط اريدانش ابدي حضور فوق يونهايسيكم در نتواند دانشگاه استادان از يكي كه يموارد در ـ 1 تبصره

 . نمود خواهد

 دينما يم دعوت مربوط يونهايسيكم به كه ينيمشاور و آزاد داروسازان و پزشكان و استادان پاداش يبرا يبهدار وزارت ـ 2 تبصره

 . نمود خواهد منظور خود بودجه در الزم اعتبار

 نييتع ريز ياعضا از مركب يونيسيكم توسط يواردات اي كشور داخل ساخت كيولوژيب مواد و دارو هرنوع يگذار متيق ـ 3 تبصره

 : گردد يم

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ييدارو امور معاونت ـ

 . كشور ييدارو يسهام شركت عامل ريمد ـ

 دعوت به مورد برحسب شناس اهينفرگ كي اي و كيولوژيب مواد در متخصص نفر كي اي يداروساز صنعت در داروساز نفر كي ـ

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت ريوز

 . مذكور وزارت يمعرف به يبازرگان وزارت ندهينما نفر كي ـ

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ييدارو امور ركليمد ـ



 وزارت مصوب ينرخها و مقررات و ضوابط از آنها نيموسس نيهمچن و قانون نيا در مذكور موسسات كه يصورت در ـ 4 تبصره

 شوند داده صيتشخ مربوط يتهايصالح فاقد اي و ندينما يتخط مربوط يها نامه نييآ در مذكور يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت

 يبررس از پس دادگاه. دينما مطرح ييقضا محاكم در را موضوع است مكلف يپزشك وآموزش درمان ، بهداشت وزارت

 والنئمس پروانه اي سيتاس پروانه بيتاد مراتب و جرم مراتب و دفعات و يخاط امكانات و طيشرا تيرعا با تخلف ثبوت درصورت

 . دينما يم لغو ميدا طور به اي موقتا را يفن

 با دهد صيتشخ مهم ريغ موارد در دادستان و باشد شده فوق مواد در مذكور اعمال از يكي مرتكب بار نياول يبرا متهم چنانچه«

 زين دادگاه دينما يم يگانيبا را پرونده ، فوق بيتاد موارد از يكي اعمال با شد، خواهد بيتاد تعهد، اخذ اي ديتهد اي خيتوب اي وعظ

 » .دارد خود صيتشخ به را باال مراتب اعمال حق دادگاه در پرونده طرح صورت در

 پنجاه تا الير هزار ده مبلغ شوداز يم صادر قانون نيا موجب به كه پروانه هر يبرا است موظف يبهدار وزارت ـ الف ـ 21 ماده

 . دينما زيوار رانيا يمركز بانك نزد كل يدار خزانه حساب به و افتيدر الير هزار

 در خاص فيرد ضمن كشور كل بودجه حهيال در را قبل سال يافتيدر مبلغ معادل هرسال است موظف بودجه و برنامه سازمان ـ ب

 . دينما منظور يبهدار وزارت وجه

 و يخوردن مواد و دارو كنترل يشگاههايآزما ليتكم ليتشك مصرف به منحصراً را شده ادي مبلغ است مكلف يبهدار وزارت ـ پ

 . برساند يدنيآشام

 وزارت شنهاديپ به بنا ماده نيا ياجرا نحوه نيهمچن و الف بند در مذكور پروانه هر بابت وجه افتيدر به مربوط نامه نييآ ـ ت

 . ديرس خواهد رانيوز أتيه بيتصو به ييدارا و ياقتصاد امور وزارت بودجه و برنامه سازمان دييتا و يبهدار

 ورود پروانه اي و كي ماده در مصرح يپزشك موسسات از يكي افتتاح پروانه قانون نيا بيتصو خيتار از قبل تا كه يكسان ـ 22 ماده

 ماه شش و تهران يبرا ماه سه  از شتريب كه يمهلت ظرف در اندمكلفند نموده افتيدر يبهدار وزارت از ياختصاص يدارو ساخت اي

 نديبنما مزبور پروانه ديتجد يتقاضا قانون نيا مقررات تيرعا با كرد خواهد اعالن و نييتع يبهدار  وزارت و نباشد شهرستانها يبرا

 . شد نخواهد افتيدر يوجه پروانه ديتجد يبرا

 نشده نييتع يينها فيتكل يبهدار  وزارت طرف از كه مادام اند نموده پروانه ديتجد درخواست مقرر موعد در كه ياشخاص ـ تبصره

 . ندينما استفاده خود يقبل پروانه از توانند يم

 داشته رتيمغا قانون نيا مواد با كه ينيقوان ريسا نيهمچن و 1290 مصوب طبابت قانون 10 ماده قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 23 ماده

 . شد خواهد يملغ باشد

 .بگذارد اجرا مورد به و هيته را مربوطه يها نامه نييآ قانون نيا بيتصو از پس بالفاصله است مكلف يبهدار وزارت ـ 24 ماده

 


