
 

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

    وابستهوابستهوابستهوابسته    وووو    ييييپزشكپزشكپزشكپزشك    ييييهاهاهاها    حرفهحرفهحرفهحرفه    شاغالنشاغالنشاغالنشاغالن        يييياااا    حرفهحرفهحرفهحرفه    وووو    ييييصنفصنفصنفصنف    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    بهبهبهبه    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    ييييانتظامانتظامانتظامانتظام    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

  ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت 7/2/1372مورخ 879 شماره شنهاديپ به بنا 9/5/1373 مورخه جلسه در رانيوز أتيه

 به يدگيرس يانتظام نامه نييآ -1369 مصوب “رانيا ياسالم يجكهور يپزشك نظام سازمان ليتشك” قانون 24ماده استناد به

 :نمود بيتصو ريز شرح به را وابسته و يپزشك يها حرفه شاغالن يا حرفه و يصنف تخلفات

    

    يييياااا    حرفهحرفهحرفهحرفه    وووو    ييييصنفصنفصنفصنف    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    وووو    ففففييييوظاوظاوظاوظا    ف،شرحف،شرحف،شرحف،شرحييييتعارتعارتعارتعار::::    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 فيتعار :اول قسمت

 نيا از كه رانيا ياسالم يجمهور يپزشك نظام سازمان ليتشك قانون 24 ماده موضوع يپزشك امور به وابسته يها حرفه -1 ماده

 ،يشگاهيآزما علوم يها رشته در شاغل ارشد يكارشناس و يكارشناس ،يكاردان النيالتحص فارغ از عبارتند شوديم دهينام قانون پس

 ها،يماريب با مبارزه ه،يتغذ ،يساز دارو ،يهوشبر عمل، اتاق ،ييماما ،يوتراپيراد ،يلوژ ويوراديب ،يولوژيراد ،يپزشك يتكنولوژ

 ،يوتراپيزيف ،يتوانبخش مختلف يها رشته بهداشت، دانشكده النيالتحص فارغ دندان، و دهان كار بهداشت خانواده، بهداشت

 ،يپزشك يميوشيب ك،يزيوفيب ،يپزشك يمهندس ،يپزشك تجهزات به مربوط يها رشته ،يپزشك مدارك ،ياپتومتر ،يومترياود

 .يپزشك هيپا علوم و يمددكار و ياجتماع خدمات

 از اعم – يپزشك و يدرمان مراكز از يكي در كه هستند يافراد ماده نيا موضوع وابسته يها حرفه و يپزشك شاغالن -تبصره

 .شونديم دهينام يپزشك يها حرفه شاغالن اختصار به پس نيا از و دارند اشتغال – هيريخ اي دولت به وابسته ،يدولت ،يخصوص

  يا حرفه و يصنف تخلفات و فيوظا شرح: دوم قسمت

 تالش حداكثر مارانيب ياسيس -ياجتماع تيموقع و مذهب نژاد، ت،يمل به توجه بدون مكلفند يپزشك يها حرفه شاغالن -2 ماده

 .ببرند كار به خود يا حرفه فيوظا حدود در را ممكن

 ارتكاب از و كرده فهيوظ انجام يا حرفه و يصنف ،يقانون و يشرع ،يعلم نيمواز طبق ديبا يپزشك يها حرفه شاغالن -3ماده

 .كنند يخوددار شوديم يپزشك جامعه حرمت هتك موجب كه ييكارها

 . كنند حفظ -نيقوان در شده حيتصر موارد در مگر -را او يماريب نوع و ماريب اسرار موظفند يپزشك يها حرفه شاغالن -4ماده



 كه هستند ماريب تعداد آن رشيپذ به موظف يشگاهيآزما علوم يا حرفه يدكترها و متخصصان و دندانپزشكان و پزشكان -5 ماده

 .باشد سريم مناسب زمان كي در آنها يشهايآزما انجام و قيدق نهيمعا مورد حسب يپزشك نظام سازمان صيتشخ به بنا

 .است ممنوع يپزشك يها حرفه شاغالن توسط يپزشك ونئش خالف امور انجام -6ماده

 .است ممنوع مارانيب به يضرور ريغ مخارج ليتحم -7ماده

 نحو به توانديم پزشك و است ممنوع يماريب دادن جلوه ميوخ اي يماريب وخامت حيتشر با ماريب در هراس و رعب جاديا -8ماده

 .دهد قرار يماريب ياحتمال عواقب و وخامت و خطرات انيجر در را ماريب بستگان يمقتض

 از ماريب كه يموارد در مگر است ممنوع ديدرآ ادياعت حالت به كه يا گونه به مخدر و گردان روان يداروها زيتجو -9ماده

 .كند جابيا را آنها مصرف يپزشك ضرورت اي ببرد رنج عالج قابل ريغ يهايماريب از يناش ديشد يدردها

 .كنند تيرعا را مصوب يدرمان خدمات يها تعرفه مكلفند يپزشك يها حرفه شاغالن -10ماده

 يازسو سوانح بروز هنگام در اي ريواگ يهايماريب از يريشگيپ منظور به كه يمواقع در مكلفند يپزشك يها حرفه شاغالن -11ماده

 يهمكار شود، يم استمداد آنان از شده ادي وزارت طرف از شده نييتع مراجع اي يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 .دارند معمول را الزم و ممكن

 ك،ينيكل يپل مارستان،يب اي يشخص مطب هيريخ و دولت به وابسته ،يدولت يدرمان و يبهداشت موسسات از ماريب جذب -12ماده

 .است ممنوع يماد استفاده منظور به يخصوص كينيپاراكل اي و داروخانه

 موسسه مسئوالن توسط كه يوجوه بر عالوه مارانيب از را يمال وجه چگونهيه افتيدر حق يپزشك يها حرفه شاغالن -13ماده

 .ندارد شوديم افتيدر ربط يذ يدرمان

 يها رسانه قيطر از كننده گمراه غيتبل نوع هر نيهمچن باشد، يپزشك حرفه شئون مخالف كه يبصورت ماريب جذب -14ماده

 از ييدارو و يپزشك يكاالها يتجار غيتبل.است ممنوع يپزشك نظام ضوابط از خارج معابر، و اماكن در يآگه نصب و يگروه

 .ستين مجاز آنها كار محل در دارند، يتجار جنبه كه يغيتبل اعالنات نصب نيهمچن ،يپزشك يها حرفه شاغالن يسو

 قيطر از باشند داشته كننده گمراه يغاتيتبل جنبه كه يا حرفه و يفن مطالب حيتشر و يپزشك يها گزارش و مقاالت انتشار -15ماده

 .است ممنوع يغاتيتبل ليوسا

 يپزشك آموزش و ،درمان بهداشت وزارت دييتأ به كه يتخصص و يعلم نيعناو از دينبا يپزشك يها حرفه شاغالن -16ماده

 .كنند استفاده است دهينرس

 و مطب به مارانيب يمعرف و اعزام بابت عنوان هر به يوجه گونه هر پرداخت و افتيدر حق يپزشك يها حرفه شاغالن -17ماده

 .ندارند يپزشك موسسات

) كشور ييدارو مجموعه(فارماكوپه در يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت طرف از كه را ييداروها دينبا پزشك -18ماده

 مجموعه( فارماكوپه در مندرج يداروها فهرست ساله همه يپزشك آموزش و بهداشت،درمان وزارت .كند زيتجو است نشده اعالم

 .كند يم اعالم را) كشور ييدارو



 .نباشند ليما او بستگان اي ماريب نكهيا مگر است خود ماريب درمان ادامه مسئول معالج پزشك -19ماده

 يم عمل به معالج پزشك و او بستگان و ماريب توافق با مشاور پزشك انتخاب باشد الزم يپزشك مشاوره كه يموارد در -20ماده

 .ديآ

 .است ممنوع يفن و يعلم ضوابط از خارج و متجانس ريغ اي ماريب ازين بر زائد يداروها زيتجو -21ماده

 .است ممنوع يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت يرسم مجوز با مگر پزشكان توسط يپزشك ابزار و دارو فروش -22ماده

 ديق نسخه در فهم قابل يانشا اي خوانا خط اي پزشك توسط ديبا ماريب به شده زيتجو يداروها استعمال طرز و مشخصات -23ماده

 .شود

 .است ممنوع متحدالشكل و همسان يها نسخه صدور -1تبصره

 .است پزشك نسخه طبق داروها زيتجو يچگونگ حيتوض به موظف داروساز دكتر -2تبصره

 .آنهاست يفن والنئمس عهده بر ها ساعت تمام در يپزشك موسسات يفن امور بر نظارت -24ماده

 بيتصو به كه باشد يا نمونه طبق ديبا ها رسانه در يآگه درج يچگونگ ها،و ،تابلو ها نسخه سر مشخصات ريسا و اندازه -25ماده

 .رسد يم يپزشك نظام يعال يشورا

 .است ممنوع يپزشك موسسات در وابسته يها حرفه و يپزشك امور در مجاز ريغ افراد از استفاده و يريكارگ به -26ماده

 محل يپزشك نظام سازمان به را خود يپزشك موسسات و مطب ينشان رييتغ و سيتاس مكلفند يپزشك يها حرفه شاغالن -27ماده

 .دهند اطالع

 فوت بدون ماريب نجات يبرا را الزم مناسب اقدامات يپزشك يها تيفور موارد در مكلفند يپزشك يها حرفه شاغالن -28ماده

 .دهند انجام وقت

 مقررات و نيقوان بر عالوه مكلفند -هيريخ و خصوص دولت، به وابسته ،يدولت از اعم -يپزشك موسسات يفن والنئمس -29ماده

 نيهمچن ،يپزشك نظام سازمان مصوب يفن مقررات ،يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت مصوب يها نامه نييآ در موجود

 .كنند تيرعا را ربط يذ يا حرفه و يعلم ضوابط

    ييييانتظامانتظامانتظامانتظام    ييييمجازاتهامجازاتهامجازاتهامجازاتها::::دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : شود يم نييتع ريز شرح به يانتظام يها مجازات -30ماده

 .محل يپزشك نظام رهيمد أتيه حضور در يشفاه خيتوب اي تذكر :الف

 .محل يپزشك نظام پرونده در درج با يكتب خيتوب و اخطار :ب

 .محل يپزشك نظام اعالنات تابلو در يرا الصاق اي محل يپزشك نظام هينشر و يپزشك نظام پرونده در درج با يكتب خيتوب :ج



 .تخلف ارتكاب محل در كسالي تا ماه سه از وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از تيمحروم :د

 .كشور تمام در كسالي تا ماه سه از وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از تيمحروم :ه

 .كشور تمام در سال پنچ تا كسالي از شيب از وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از تيمحروم :و

 .كشور تمام در وابسته و يپزشك يها حرفه به اشتغال از دائم تيمحروم :ز

 ماده نيا “ج” و “ب“،“الف” يها بند در تيمحكوم حكم ياجرا يجا به هستند مجاز يانتظام يعال و يبدو ياتهايه -تبصره

 نوع با متناسب الير هزار پانصد و ونيليدوم حداكثر تا الير هزار پانصد حداقل از ينقد مجازات هيعل محكوم خواست در حسب

 .كنند زيوار يپزشك حرفه به اشتغال محل يپزشك نظام سازمان حساب به و افتيدر يو از تخلف

 :شود يم اعمال ريز شرح به نامه نييا نيا 30 ماده موضوع يها مجازات -31ماده

 . “ج” اي “ب” اي “الف” يها بند در مقرر يمجازاتها به مورد حسب نامه نييآ نيا 27و25،23،20،19،8،5،4،2 مواد از متخلفان :الف

 .“د“بند در مقرر مجازات به موارد تكرار صورت در 25،8،4 مواد از متخلفان -تبصره

 .“د” اي “ج” اي “ب” يها بند در مقرر يها مجازات به مورد حسب 24،22،21،18،16،15،9 متخلفان :ب

 .“ه“اي“د“اي“ج” يها بند در مقرر يها مجازات به مورد حسب 26،17،14،13،12،11،10،7،6 مواد از متخلفان :ج

 .“و“اي“ه“اي“د“اي“ج” يها بند در مقرر يها مجازات به مورد حسب29 ماده از متخلفان :د

 .“ز“اي“و“اي“ه“اي“د“اي“ج” يها بند در مقرر يها مجازات به مورد حسب 3 ماده از متخلفان :ه

 .“و“اي“ه“اي“د” يها بند در مقرر يها مجازات به28ماده از متخلفان :و

 ريكث و يمحل مطبوعات در 30ماده “و“،“ه“،“د” يها بند مورد در يپزشك نظام يانتظام يها أتيه يقطع يآرا مفاد -32ماده

 .شود درج كشور االنتشار

 هيعل محكوم اشتغال شود يم صادر وابسته يها حرفه و يپزشك امور به اشتغال از تيمحروم به يقطع يرا كه يموارد در -33ماده

 .است ممنوع هيريخ و ي،دولتي،عموميخصوص يها بخش در تيمحروم مدت در شده ادي يها حرفه به

 يجمهور مسلح يها روين كاركنان يشگاهيآزما علوم و ي،داروسازيپزشك ،دندانيپزشك حرفه به اشتغال از تيمحروم -تبصره

 به وابسته موسسات در آنان كار به اشتغال ادامه و است آنان يسازمان خدمات از خارج و مربوط يها حرفه به محدود رانيا ياسالم

 .است شده ادي يروهاين مقررات و اراتياخت به منوط مسلح يروهاين

    

    

    



    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    بهبهبهبه    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس::::سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 يدگيرس امر به شروع يچگونگ و يدگيرس مرجع :اول قسمت

 آن يپزشك نظام يانتظام يبدو أتيه شهرستان هر در يپزشك يها حرفه شاغالن يانتظام تخلفات به يدگيرس مرجع -34ماده

 .است ستانرشه

 :است يدگيرس امر شروع به مكلف ريز موارد در يپزشك نظام يانتظام يبدو أتيه -35ماده

 .يحقوق اي يقيحق شخص از اعم يخصوص يشاك طرف از تيشكا وصول :الف

 .يدولت يها سازمان و موسسات اي ييقضا مراجع قيطر از تخلف اعالم :ب

 .مربوطه شهرستان يپزشك نظام رهيمد أتيه اي سيير و يانتظام يعال أتيه اي يعال يشورا طرف از تخلف اعالم :ج

 .كنند تيشكا اعالم يبدو يها أتيه به توانند يم تخلف وقوع از كسالي ظرف حداكثر باال يها بند در شده ادي مراجع -تبصره

 با اي امضا بدون اتيشكا به و باشد عنه يمشتك و يشاك كامل ينشان و مشخصات و نام شامل و امضا با ديبا تهايشكا -36ماده

 .شود ينم داده اثر بيترت مستعار يامضا

 .شود يم ارسال مربوط يانتظام يبدو أتيه به شهرستان هر يپزشك نظام رخانهيدب قيطر از تخلف اعالم و تيشكا -37ماده

 عضو.كند ارجاع محقق عضو عنوان به أتيه ياعضا از يكي به را يمقدمات يدگيرس ديبا يانتظام يبدو أتيه رئئس -38ماده

 يپزشك نظام رخانهيدب. كند ارائه أتيه به را آن گزارش و دهد انجام را قيتحق نوع هر ماه كي ظرف حداكثر است موظف محقق

 از روز ده ظرف عنه يمشتك تا كند ارسال عنه يمشتك يبرا را ميضما و تخلف اعالم اي هييشكوا رونوشت است موظف شهرستان

 .كند ميتسل شهرستان يپزشك نظام رخانهيدب به استناد مورد مدارك و ليدال مهيضم به را خود يكتب پاسخ ابالغ، خيتار

 در تا كنديم اعالم يانتظام يبدو أتيه به را خود يكتب هينظر باشد داشته بيتعق منع بر دهيعق محقق عضو كه يصورت در -39ماده

 به باشد يدگيرس و بيتعق بر أتيه نظر چنانچه يول. شود يگانيبا و اعالم يدگيرس قابل ريغ پرونده مزبور أتيه موافقت صورت

 .شود يم عمل 38ماده در مقرر بيترت

 يانتظام يعال أتيه به تواند يم يشاك دينما مختومه و اغالم يدگيرس قابل ريغ را پرونده يبدو أتيه چنانچه باال موارد در-تبصره

 .كند تيشكا

 در تا كند يم ارسال يبدو أتيه به را پرونده نرسد يپاسخ مقرر مهلت در كه يصورت در اي پاسخ وصول از پس رخانهيدب -40ماده

 الزم مطلعان و شهود شهادت استماع اي طرفها از يحيتوض هيارا چنانچه.كند صادر يمقتض يرا أتيه پرونده بودن آماده صورت

 .كند دعوت است الزم آنان حيتوض كه را ياشخاص اي شخص و نيمع را يدگيرس وقت ديبا أتيه باشد

 .ستين يدگيرس مانع شدگان دعوت حضور عدم -1تبصره

 .كند استعالم را موضوع در يتخصص ونيسيكم اي كارشناس نظر لزوم صورت در توانديم هاأت -2تبصره



 .است معتبر)نفر 4 حداقل(تياكثر يرا با و باشد يقانون مقررات به مستند و مدلل و موجه ديبا يبدو أتيه يرا -41ماده

 شده صادر يرا رونوشت و شود ابالغ طرفها به ديبا محل يپزشك نظام يانتظام يبدو أتيه سيير توسط يبدو أتيه يرا -42ماده

 .شود ارسال يانتطام يعال أتيه و محل يپزشك نظام سيير يبرا

 :كنندينم شركت يرا صدور و يدگيرس در ريز موارد در نظر ديتجد اي يبدو يأتهايه البدل يعل اي ياصل ياعضا-43ماده

 .باشد داشته سوم طبقه از دوم درجه تا ينسب اي يسبب قرابت متهم با أتيه عضو :الف

 .باشد نفع يذ شده طرح يدعوا در اي داشته ييجزا اي يحقوق يدعوا متهم با أتيه عضو :ب

 .باشد تخلف يمدع اي أت،متخلفيه عضو :ج

 اصل مكلفند -هيريخ و يخصوص دولت، به وابسته ،يدولت از اعم -مربوط مراجع ريسا و يبهداشت و يدرمان موسسات -44ماده

 در است دهيرس واحد آن سيير يامضا به كه را يبهداشت و يدرمان موسسه مهر به ممهور يفتوكپ اي ماريب يپزشك پرونده اوراق

 ريغ در دهند، قرار شده ادي يأتهايه ارياخت در درخواست ابالغ از پس روز ده ظرف يانتظام يعال و يبدو يأتهايه مطالبه صورت

 .شود يم برخورد آَنان با مقررات طبق صورت نيا

 آنها از ها أتيه اطالع به منوط اتهام به يدگيرس و باشد داشته وجود شده يبند طبقه اسناد ماريب يپزشك پرونده در چنانچه -تبصره

 .است ريپذ امكان مربوط مقررات تيرعا با اسناد ليقب نيا به يدسترس باشد،

 .ستين يانتظام يدگيرس مانع حال هر در ييقضا مراجع در شده گرفته ماتيتصم -45ماده

 مكلفند ندينما برخورد باشند داشته ييجزا جنبه كه يموارد به يدگيرس انيجر در يانتظام اي يبدو يأتهايه گاه هر -46ماده

 .ستين يانتظام يدگيرس مانع امر نيا يول كنند، اعالم ييقضا مراجع به را موضوع

  يخواه نظر ديتجد :دوم قسمت

 ديبا خواه نظر ديتجد .است ريپذ امكان يرا ابالغ خيتار از روز ده ظرف شده،حداكثر صادر يآرا از يخواه نظر ديتجد -47ماده

 يانتظام يعال أتيه رخانهيدب اي يرا كننده صادر يانتظام يبدو أتيه رخانهيدب به يكتب بصورت را خود اعتراض شده ادي مدت در

 .كند افتيدر ديرس و ميتسل

 يمقرر،را مهلت در نظر ديتجد درخواست افتيدر عدر صورت در و شود يم يبدو يرا ياجرا مانع ينظرخواه ديتجد -48ماده

 .االجراست الزم شده نييتع مهلت يانقضا خيتار از و يقطع شده صادر

 يعال أتيه به را مربوط پرونده و ياعتراض حهيال هفته كي ظرف هياعتراض ميتسل صورت در است مكلف يبدو أتيه -49ماده

 .كند ارسال يانتظام

 در و كند يم صادر را يمقتض يرا يانتظام يعال أتيه باشد، يرا صدور آماده يبدو أتيه از شده گرفته پرونده گاه هر -50ماده

 از وقت نييتع با لزوم صورت در و اقدام يدگيرس ادامه به نسبت بداند الزم را يحيتوض اخذ اي قيتحق انجام أتيه كه يصورت

 .كند يم دعوت طرفها



 .شود يم ابالغ يانتظام يعال أتيه سيير يامضا با  و االجراست الزم و يقطع يانتظام يعال أتيه يرا -51ماده

 مقررات ريسا: چهارم فصل

 پرداخت محل يپزشك نظام در مقرر موعد راس و شده نييتع زانيم به را تيعضو حق مكلفند يپزشك سازمان ياعضا -52ماده

 .ديآ يدرم قيتعل حالت به سازمان طرف از آنها تيعضو صورت نيا ريغ در كنند،

 و حضور زانيم ،يچگونگ دستورالعمل ،يپزشك نظام سازمان يهمكار با يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت -53ماده

 .كند يم ابالغ و هيته را اقامت محل در مطب يليتعط مدت

 حداكثر تخلف تكرار هنگام به و شود يم گرفته نظر در جداگانه يانتظام مجازات تخلف هر يبرا تخلف تعدد مورد در -54ماده

 .شود يم اجرا و نييتع مقرر، يانتظام مجازات

 مورد حسب اي يپزشك نظام سازمان ابالغ مأمور اي يسفارش پست قيطر از نامه نييآ نيا موضوع اوراق ريسا و آرا ابالغ -55ماده

 .رديگيم صورت محل يدرمان -يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشكده اي دانشگاه

 خيتار ديق با را ابالغ جهينت مكلفند مورد حسب محل يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم يها دانشكده اي دانشگاه -1تبصره

 .كنند اعالم كننده يدگيرس يأتهايه به ابالغ

 .است كننده يدگيرس أتيه با ابالغ صحت صيتشخ -2تبصره

 و يپزشك علوم دانشكده اي دانشگاه توسط مورد حسب يانتظام يعال أتيه و يبدو أتيه ياالجرا الزم و يقطع يآرا -57ماده

 .شود يم گذاشته اجرا موقع به محل يپزشك نظام سازمان نظارت با و يدرمان -يبهداشت خدمات

 .است يپزشك نظام سازمان با شده صادر احكام ياجرا يريگ يپ تيولئمس -تبصره


