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  نظام مصلحت تشخيص مجمع

            ييييدرماندرماندرماندرمان    وووو    ييييصصصصييييتشختشختشختشخ    خدماتخدماتخدماتخدمات    ييييحكومتحكومتحكومتحكومت    راتراتراتراتييييتعزتعزتعزتعز    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 ريز يمجازاتها به متخلف و بوده  جرم يتخصص نظر از تيصالح فاقد اشخاص توسط مجاز ريغ يپزشك موسسات جاديا ـ 1 ماده

 : گردد يم محكوم

 .  دولت نفع به موسسه ملزومات هيكل ضبط و موسسه ليتعط ـ اول مرتبه

 . ديجرا در نام واعالم الير ونيليم ده تا ونيليم كي زانيم به ينقد مهيجر ، اول مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم مرتبه

 .  سال كي تا ماه شش از زندان ، دوم مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم مرتبه

 : گردد يم محكوم ريز يمجازاتها  به متخلف و بوده جرم كار  پروانه بدون متخصص افراد توسط يپزشك موسسه جاديا ـ 2 ماده

 .  يپزشك  پرونده در درج و يكتب خيتوب ، موسسه ليتعط ـ اول  مرتبه

 .  الير  ونيليم كي تا هزار كصدي زانيم به ينقد مهيجر ،  اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

 .  دولت نفع به موسسه اموال ضبط و الير  ونيليم ده تا ونيليم كي زانيم به ينقد مهيجر ،  اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 يمجازاتها به متخلف و شده محسوب  جرم اورژانس مارانيب به الزم  هياول خدمات  هيارا و رشيپذ از مارستانهايب يخوددار ـ 3 ماده

 : گردد يم محكوم ريز

 .  يپزشك   پرونده در درج و يكتب خيتوب ، الير هزار پانصد تا هزار كصدي از ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  يپزشك  پرونده در درج و يكتب خي،توب  موسسه يفن ولئمس  پروانه لغو ال،ير ونيليم كي تا هزار پانصد ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 و يكتب خيتوب ، سيتاس  پروانه لغو ، موسسه  يفن مسوول  پروانه لغو ، الير ونيليم پنج تا ونيليم كي مبلغ از ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  يپزشك  پرونده در درج



 ينرخها از اضافه افتيدر و صورتحساب در تصرف و دخل اي ييسودجو منظور به اجياحت بر مازاد خدمات  هيارا اي و جاديا ـ 4 ماده

 : گردد يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و شده محسوب جرم يپزشك  آموزش و درمان ، بهداشت وزارت هيناح از شده اعالم

 .  يپزشك  درپرونده درج و يكتب خيتوب ماران،يب از يافتيدر اضافه برابر دو زانيم به ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  يپزشك  پرونده در درج و يكتب خيتوب ، يفن  ولئمس  پروانه لغو ، مارانيب از يافتيدر اضافه برابر پنج زانيم به ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 درج و يكتب خيتوب س،يتاس  پروانه لغو ، يفن مسوول  پروانه لغو ماران،يب از يافتيدر اضافه برابر ده زانيم به ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  يپزشك  پرونده در

 . خواهدشد اعالم يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت قيطر از مارانيب العالج حق زانيم ـ تبصره

 وزارت از صادره كار، يقانون مجوز فاقد كه يراپزشكيپ و يپزشك يها حرفه صاحبان و نيمتخصص  هيكل يريكارگ به ـ 5 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و شده محسوب  جرم يپزشك موسسات در باشند، يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت

 .  يپزشك  درپرونده درج و يكتب خيتوب ، الير هزار پانصد تا الير هزار كصدي زانيم به ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  يفن ولئمس  پروانه لغو ، اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

 .  سيتاس  پروانه لغو ، دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 مشغول كار به مجاز ريغ محل در كه 5 ماده در مندرج كار يقانون يمجوزها فاقد يراپزشكيپ و يپزشك يها حرفه صاحبان ـ 6 ماده

 : شد خواهند محكوم ريز يمجازاتها به اند شده

 .  يقانون كار محل به اعزام و يپزشك  پرونده در تخلف درج ـ اول  مرتبه

 .  تناسب به الير  ونيليم پنج تا هزار پانصد زانيم به ينقد  مهيجر ، اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

 .  يقانون مدت برابر دو تا حداكثر  يقانون كار محل در خدمت اضافه به تيمحكوم دوم،  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 محكوم ريز يمجازاتها به ومتخلف شده محسوب جرم يپزشك موسسات در يا حرفه تيصالح فاقد افراد يريكارگ به ـ 7 ماده

 : شد خواهد

 .  يپزشك  درپرونده درج و يكتب خيتوب ، الير ونيليم كي تا هزار پانصد زانيم به ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  يفن ولئمس  پروانه لغو ، اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

 .  سيتاس  پروانه لغو دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 . ديگرد خواهند يمعرف يقانون برخورد جهت ييقضا صالح يذ مراجع به زين شاغل تيصالح فاقد افراد ـ تبصره



 موجه ريغ ليتعط مقرر، ساعت در يتخصص يكادرها ريسا و كيكش پزشك و يفن ولئمس توسط يپزشك ي موسسه ترك ـ 8 ماده

 و درمان ، بهداشت وزارت كه مهيب مارانيب از يدرصد رفتنينپذ و يپزشك نظام سازمان اطالع بدون يپزشك موسسه اي و مطب

 : گردد يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و شده محسوب جرم د،ينما يم نييتع يپزشك آموزش

 .  يپزشك  پرونده در درج و يكتب خيتوب ـ اول  مرتبه

 .  الير هزار پانصد تا هزار كصدي زانيم به ينقد  مهيجر ، اول  مرتبه مجازات بر عالوه ـ دوم  مرتبه

 .  يفن ولئمس  پروانه لغو ، دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

) 8 و 7 و 5 و 4 و 3 مواد نيمشمول( يپزشك موسسات مورد در سيتاس  پروانه لغو اي و يفن مسوول  پروانه لغو صورت در ـ تبصره

 يپزشك امور صيتشخ يقانون ونيسيكم به مراتب ديجد موسس اتيه و ديجد يفن ولئمس انتخاب يبرا يقانون فيتكل نييتع جهت

 ولئمس  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از فوق ونيسيكم قيطر از يينها فيتكل نييتاتع ضمنا و گردد يم ارجاع

 . شد خواهد گماشته كار به و منصوب موسسه ي اداره يبرا موقت يفن

 ، مندرج يمجازاتها شود، افراد  به يمال و يجان خسارت ورود سبب 7 و 4 و 3 و 1 مواد در مندرج خالف اعمال چنانچه ـ 9 ماده

 . ديگرد نخواهد ييقضا صالح يذ مراجع توسط مربوط يمجازاتها  اعمال و متخلف افراد اي و موسسه يقانون گرديپ و يدگيرس مانع

 خواهد اعمال مربوط يمجازاتها مورد هر در رد،يپذ صورت قانون نيا موضوع يواحدها در يمتعدد تخلفات چنانچه ـ 10 ماده

 . شد

 و مورد برحسب استان اي و مركز و يپزشك نظام سرپرست از مركب يونيسيكم قانون نيا موضوع ميجرا مورد در ـ 11 ماده

 يدگيرس بدوا را موضوع يپزشك آموزش و درمان ، ربهداشتيوز  ندهينما و استان درمان و بهداشت يا منطقه سازمان رعامليمد

 ريغ موارد در و يدولت بخش يحكومت راتيتعز ونيسيكم به يدولت موسسات مورد در  جرم وقوع صيتشخ صورت در و نموده

 . دينما يم يمعرف مجازات نييتع جهت ياسالم انقالب يدادسرا  به يدولت

 است موظف ييدارا و ياقتصاد امور وزارت و شود يم زيوار خزانه به قانون نيا يمجازاتها از حاصل يدرآمدها هيكل ـ 12 ماده

 در ميجرا وجوه محل از يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت  صيتشخ مطابق را قانون نيا ياجرا جهت ازين مورد اعتبارات

 .دهد قرار يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ارياخت

    ييييآزمايشگاهآزمايشگاهآزمايشگاهآزمايشگاه    وووو    ييييپزشكپزشكپزشكپزشك    دنداندنداندنداندندان    ،،،،    ييييپزشكپزشكپزشكپزشك    ملزوماتملزوماتملزوماتملزومات    وووو    خشكخشكخشكخشك    شيرشيرشيرشير    وووو    دارودارودارودارو    فروشفروشفروشفروش    وووو    توزيعتوزيعتوزيعتوزيع    تعزيراتتعزيراتتعزيراتتعزيرات: : : :     دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : دارو ـ 1 بخش

 فروش و عرضه و باشد يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از ورود مجوز اي ساخت  پروانه يدارا ديبا دارو ـ 13 ماده

 : گردد يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و شده محسوب جرم داروخانه  طرف از ورود مجوز اي ساخت  پروانه فاقد يدارو

 . مجاز ريغ يداروها يآور  جمع و يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  پرونده در مراتب انعكاس و الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه



 .  ماه سه مدت تا ييدارو   هيسهم قطع ـ سوم  مرتبه

 .  سال كي مدت تا داروخانه ليتعط ـ چهارم  مرتبه

 جرم آن از تخلف و باشد  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت طرف از سيتاس  پروانه يدارا ديبا داروخانه ـ 14 ماده

 . گردد يم ليتعط بالفاصله مذكور محل و شده محسوب

 بالفاصله مذكور محل و شده  محسوب جرم آن از تخلف و رديگ انجام يفن ولئمس حضور با ديبا دارو فروش و عرضه ـ 15 ماده

 . گردد يم ليتعط

 به متخلف و شده محسوب  جرم آن از تخلف و باشد داشته حضور داروخانه در مقرر ساعات در ديبا يفن ولئمس ـ 16 ماده

 : گردد يم محكوم ريز يمجازاتها

 .  پرونده در درج با يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  الير هزار ستيدو مبلغ تا ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  ماه سه مدت تا يفن تيولئمس  پروانه موقت لغو ـ چهارم  مرتبه

 يشركتها( يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت يسو از شده نييتع عيتوز يها شبكه از را دارو ديبا داروخانه ـ 17 ماده

 محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و شده محسوب جرم  ماده نيا ضوابط تيرعا عدم. دينما تدارك و هيته)  دارو   كننده  عيتوز

 : گردد يم

 .  پرونده در درج با يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  الير هزار پانصد مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  ماه سه مدت تا ييدارو  هيسهم قطع و الير هزار پانصد مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  سال كي مدت تا داروخانه موقت ليتعط ـ چهارم  مرتبه

 . بود نخواهد فوق ضوابط  مشمول شهر كي يها داروخانه نيب روز كي مصرف متعارف حد در دارو  مبادله ـ تبصره

 يمجازاتها به متخلف و شده محسوب  جرم پزشك  نسخه بدون آن  هيارا و شود هيارا پزشك  نسخه مقابل در ديبا دارو ـ 18 ماده

 : شود يم محكوم ريز

 .  يكتب تذكر ـ اول  مرتبه

 .  پرونده در درج با يكتب اخطار ـ دوم  مرتبه

 .  الير هزار پنجاه مبلغ تا ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه



 .  الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد مهيجر ـ چهارم  مرتبه

 .  ماه كي مدت تا ييدارو  هيسهم قطع ـ پنجم  مرتبه

 اعالم يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت  وزارت يسو از باشد يم مجاز پزشك  نسخه بدون آنها  هيارا كه ياقالم ستيل ـ تبصره

 . گردد يم

 نسخه در شده هيارا يداروها از قلم هر متيق و شود هيارا يمتقاض به ، كننده  مصرف يبرا يرسم متيق طبق ديبا دارو ـ 19 ماده

 متيق درج از پس)  دوم  نسخه( نسخه يكپ يدرمان خدمات  مهيب  نسخ مورد در و گردد ممهور داروخانه مهر به زين نسخه و شود درج

 : گردد يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و شده محسوب جرم  ماده نيا از تخلف. گردد مهر

 :  يگرانفروش ـ الف

 .  الير هزار پنجاه مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  گرانفروش عنوان به پارچه نصب و الير هزار پانصد مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  ماه كي مدت به ييدارو  مهيسه قطع و الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  سال كي مدت تا داروخانه ليتعط ـ چهارم  مرتبه

 : آنها ننمودن ممهور و مارانيب نسخ در متيق درج عدم ـ ب

 .  يكتب تذكر ـ اول  مرتبه

 .  يكتب اخطار ـ دوم  مرتبه

 .  الير هزار پنجاه مبلغ تا ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد مهيجر ـ چهارم  مرتبه

 به متخلف و بوده جرم شوند،  معدوم يستيبا كه گذشته خيتار اي و فاسد يداروها فروش اي و عرضه اي و ينگهدار ـ 20 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها

 :  ينگهدار و عرضه ـ الف

 .  گذشته خيتار اي و فاسد يداروها يآور جمع و يكتب تذكر ـ اول  مرتبه

 .  گذشته  خيتار اي و فاسد يداروها يآور  جمع و الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  ماه سه مدت تا ييدارو  هيسهم قطع ـ سوم  مرتبه

 .  ماه شش تا موقت ليتعط ـ چهارم  مرتبه



 :  فروش ـ ب

 : ماريب به  وارده خسارت جبران بر عالوه باشد، نشده ينيب شيپ يدتريشد يمجازاتها نيقوان ريسا در چنانچه

 .  گذشته خيتار اي و فاسد يداروها يآور  جمع و الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  ماه كي مدت تا ييدارو  هيسهم قطع و الير هزار پانصد مبلغ تا ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  سال كي مدت تا داروخانه ليتعط ـ سوم  مرتبه

 مجاز، يپزشك يمصرف  لوازم و كودك يغذا خشك، ريش ،يشيآرا و يبهداشت لوازم دارو، از ريغ دينبا داروخانه در ـ 21 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به  متخلف و بوده جرم ماده نيا ضوابط از تخلف. برسد فروش به يگريد يكاال

 .  يكتب تذكر ـ اول  مرتبه

 .  پرونده در درج و يكتب اخطار ـ دوم  مرتبه

 . مجاز ريغ يكاالها يآور جمع ـ سوم  مرتبه

 .  دولت نفع به مجاز ريغ يكاالها ضبط و الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد مهيجر ـ چهارم  مرتبه

 متيق از شيب را مجاز يپزشك  يمصرف لوازم و كودك يغذا ،  خشك ريش ،  يشيآرا و يبهداشت لوازم داروخانه چنانچه ـ 22 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها  به متخلف و شده محسوب يگرانفروش دينما عرضه شده نييتع يها 

 .  الير هزار دو مبلغ تا يگرانفروش ـ الف

 .  الير هزار ده مبلغ معادل ينقد مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  گرانفروش  عنوان به واحد محل در پارچه نصب و الير هزار ده مبلغ معادل ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  گرانفروش عنوان به يگروه يها رسانه از يمعرف و واحد محل در پارچه نصب ، الير هزار ده مبلغ معادل ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  الير هزار پانصد مبلغ تا الير هزار دو از شيب مبلغ از يگرانفروش ـ ب

 .  يگرانفروش زانيم برابر پنج تا الير هزار ده مبلغ از ينقد مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  گرانفروش عنوان به واحد محل در پارچه نصب و يگرانفروش زانيم برابر پنج تا الير هزار ده مبلغ از ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 يها رسانه از يمعرف و واحد  محل در پارچه نصب ، يگرانفروش زانيم برابر پنج تا الير هزار ده مبلغ از ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  گرانفروش عنوان به يگروه

 :  الير ونيليم پنج مبلغ تا الير هزار پانصد از شيب مبلغ از يگرانفروش ـ ج

 .  يگرانفروش زانيم برابر هشت تا پنج از ينقد مهيجر ـ اول  مرتبه



 .  گرانفروش عنوان  به واحد محل در پارچه نصب و يگرانفروش زانيم برابر هشت تا پنج از ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 به يگروه يها رسانه از يمعرف و واحد محل در پارچه نصب ، يگرانفروش زانيم برابر هشت تا پنج از ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  گرانفروش عنوان

 :  الير ونيليم پنج از شيب يگرانفروش ـ د

 .  يگرانفروش زانيم برابر ده تا هشت از ينقد مهيجر ـ اول  مرتبه

 .  گرانفروش عنوان به واحد محل در پارچه نصب و يگرانفروش زانيم برابر ده تا هشت از ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 عنوان به يگروه يها رسانه از يومعرف واحد محل در پارچه نصب ، يگرانفروش زانيم برابر ده تا هشت از ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  گرانفروش

 يخوددار صورت در و دينما  عرضه يموجود اتمام تا مستمرا را شده يداريخر يكاالها ي هيكل است موظف داروخانه ـ 23 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به عرضه از

 .  شده نييتع متيق با كاالها  عرضه به الزام و پرونده در درج با يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  الير هزار پانصد مبلغ تا ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  ماه سه مدت تا هيسهم قطع ـ سوم  مرتبه

 .  سال كي تا موقت ليتعط ـ چهارم  مرتبه

 نظر و يكتب اطالع با اي و موجه ليدل  به مگر دينما هيارا را مربوطه خدمات شده نييتع ساعات طبق است موظف داروخانه ـ 24 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف  صورت نيا ريغ در و محل درمان و بهداشت يا منطقه سازمان

 . تذكر ـ اول  مرتبه

 .  پرونده در درج با يكتب اخطار ـ دوم  مرتبه

 .  الير هزار ستيب تا ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

 .  الير هزار پنجاه تا ينقد  مهيجر ـ چهارم  مرتبه

 تذكر، اول  مرتبه د،ينما يخوددار  ييدارو خدمات  هيارا از شده نييتع ساعات انيپا از قبل داروخانه كه يصورت در ـ 1 تبصره

 هزار كصدي تا ينقد  مهيجر چهارم  مرتبه و الير هزار پنجاه تا ينقد  مهيجر  سوم  مرتبه ، پرونده در درج و يكتب اخطار دوم  مرتبه

 .  الير

 سال كي تا پنجم  مرتبه در ذكرشده راتيتعز بر عالوه ماده نيا مفاد تيرعا عدم صورت در يروز شبانه يها داروخانه ـ 2 تبصره

 . شد خواهند ليتعط



 شود، ريتعز موقت ليتعط به سال كي تا قانون نيا مواد برطبق داروخانه و باشد فرد به منحصر داروخانه كه يمناطق در ـ 25 ماده

  پروانه مجدد گرفتن حق سال پنج تا متخلف و گردد يم واگذار يگريد طيشرا واجد فرد به و سلب متخلف از سيتاس پروانه

 .گردد ليتعط دينبا داروخانه هرحال به و داشت نخواهد را داروخانه سيتاس

 :  كودك يغذا و خشك ريش ـ 2 بخش

 يها شبكه قيطر از و بوده يپزشك  آموزش و درمان ،  بهداشت وزارت از ورود مجوز يدارا ديبا رخوارانيش خشك ريش ـ 26 ماده

 با و معتبر كوپن افتيدر ازا در را آن يستيبا زين داروخانه و رديقرارگ ها  داروخانه ارياخت در وزارت نيا دييتا مورد  كننده عيتوز

  عرضه كننده  مصرف به يرسم متيق با و پزشك نسخه با يستيبا صرفاً يميرژ يها خشك ريش( دينما هيارا يمتقاض به يرسم متيق

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و بوده جرم امور نيا از تخلف.) شود

 .  قانون نيا 23 ماده در مذكور يمجازاتها ، خشك ريش  عرضه عدم صورت در ـ الف

 .  قانون نيا 19 ماده الف بند در مذكور يمجازاتها ،يگرانفروش صورت در ـ ب

 .  قانون نيا 18 ماده در مذكور يمجازاتها پزشك نسخه بدون يميرژ يخشكها ريش  عرضه صورت در ـ ج

 . قانون نيا 13  ماده در مذكور يمجازاتها مجوز، بدون رخوارانيش خشك ريش فروش و عرضه و هيته صورت در ـ د

 :  يشگاهيآزما و يپزشك دندان و يپزشك ملزومات و لوازم ـ 3 بخش

 شده استفاده يدولت ارز از آنها كردن وارد اي و ديتول يبرا كه يشگاهيآزما و يدندانپزشك و يپزشك ملزومات و لوازم ـ 27 ماده

 يرسم متيق با و فاكتور  هيارا مقابل در د،ينما يم نييتع  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت كه يضوابط براساس ديبا باشد

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و بوده جرم امور نيازا تخلف و رديگ قرار يمتقاض ارياخت در

 .  مجازات هردو اي و الير هزار كصدي تا ينقد مهيجر اي و يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  الير ونيليم كي تا ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  الير ونيليم پنج تا ينقد ي مهيجر ـ سوم  مرتبه

 . شود يم مجازات قانون نيا 22 ماده در مذكور بيترت به متخلف يگرانفروش صورت در

 اي و مشاركت واردكننده اي و  دكنندهيتول با فوق ضوابط از تخلف در كه يصورت در مذكور اقالم  كننده  عيتوز يشركتها ـ تبصره

 : شد خواهند  محكوم ريز يمجازاتها به و محسوب متخلف باشند داشته معاونت

  مذكور شركت به يرسم متيق به آن يبها پرداخت و  دولت  نفع  به كاال  ضبط و  يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  دولت نفع به كاال ضبط ـ دوم  مرتبه

 . دولت نفع به كاال ضبط و الير ونيليم كي تا ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 :  يشگاهيآزما و يپزشك دندان ،  يپزشك ملزومات و خشك ريش ، دارو  كننده  عيتوز يشركتها ـ 4 بخش



 از منحصرا باشند، شده وارد اي و ديتول يدولت ارز با كه يصورت در را قانون نيا موضوع يكاالها موظفند شركتها گونه نيا ـ 28 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و بوده جرم امر نيا از تخلف ند،ينما افتيدر مجاز يواردات اي و يديتول يشركتها

 .  يرسم متيق به آن يبها پرداخت و دولت نفع به كاال ضبط و يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  دولت نفع به كاال ضبط ـ دوم  مرتبه

 .  دولت نفع به كاال ضبط و الير ونيليم كي تا ينقد ي مهيجر ـ سوم  مرتبه

 قرار انيمتقاض اي و مجاز يواحدها ارياخت در شده اعالم ضوابط برطبق را خود يعيتوز اقالم موظفند يعيتوز يشركتها ـ 29 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها  به متخلف و بوده جرم ماده نيا ضوابط از تخلف. دهند

 .  يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد ي مهيجر ـ دوم  مرتبه

 .  الير ونيليم پنج مبلغ تا ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 در و بوده جرم ماده نيا از تخلف .ندينما ليتحو را كاال يرسم متيق به و فاكتور  هيارا با موظفند يعيتوز يشركتها ـ 30 ماده

 :  صورت نيا ريغ در و شود يم مجازات  قانون نيا 22 ماده در مذكور بيترت به متخلف ، يگرانفروش صورت

 .  يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

 .  الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

 . الير هزار صديس مبلغ تا ينقد ي مهيجر ـ سوم  مرتبه

            ييييبهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    وووو    ييييششششييييآراآراآراآرا    ،،،،        ييييدندندندنييييآشامآشامآشامآشام    ،،،،        ييييخوردنخوردنخوردنخوردن    موادموادموادمواد    فروشفروشفروشفروش    ،،،،        ععععييييتوزتوزتوزتوز    ،،،،    ددددييييتولتولتولتول    راتراتراتراتييييتعزتعزتعزتعز    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 عرضه يبازرگان صورت  به مشخص يبند  بسته و عالمت با كه يبهداشت و يشيآرا ، يدنيآشام ،يخوردن مواد ديتول ـ 31 ماده

  پروانه اخذ به منوط يبهداشت و يشيآرا ، يدنيآشام ،يخوردن مواد قانون 9 و 8 ماده يياجرا نامه  نييآ 1 ماده فهرست طبق گردد يم

 محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و بوده جرم آن از تخلف و باشد يم يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت از ساخت

 : شود يم

   .دولت نفع به يديتول يكاال ضبط و بالفاصله مجاز ريغ يديتول واحد ليتعط ـ اول  مرتبه

  .مجاز ريغ ديتول حجم  به توجه با الير ونيليم ده مبلغ تا ينقد  مهيجر ،  اول  مرتبه يها  مجازات بر عالوه ـ دوم  مرتبه

   .دولت نفع به يديتول لوازم ضبط ،  دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 : دينما ييكاال ديتول به اقدام ساخت  پروانه كسب بدون مجاز يديتول واحد چنانچه

  . دولت نفع به يديتول يكاال ضبط و ديتول خط ليتعط ـ اول  مرتبه



  .ديتول حجم  به توجه با الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد  مهيجر ، اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

  . ماه شش مدت تا يديتول واحد ليتعط دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 :  تخلف  صورت در رد،يگ انجام يفن مسوول حضور با ديبا يبهداشت و يشيآرا ، ييغذا مواد ديتول ـ 32 ماده

   .پرونده در درج با يكتب اخطار و يفن مسوول حضور تا ديتول ليتعط ـ اول  مرتبه

   .دولت نفع به يديتول يكاال ضبط ، اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

   .الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد  مهيجر ،  دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

  . سال كي تا يديتول واحد ليتعط ـ چهارم  مرتبه

 از تخلف باشد داشته ديتول امر در  دائم نظارت ديبا يفن ولئمس و بوده يالزام ديتول مراحل  هيكل در يفن مسوول حضور ـ 33 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و بوده جرم امر نيا

   .يفن ولئمس ي پرونده در درج و يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

   .الير هزار كصدي مبلغ تا ينقد  مهيجر ،  اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

   .الير هزار پانصد مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

 . ماه شش تا يفن مسوول  پروانه قيتعل ـ چهارم  مرتبه

 و ندينما الصاق خود يديتول يها فرآورده و محصوالت  هيكل يرو بر ياطالعات برچسب موظفند دكنندگانيتول  هيكل ـ 34 ماده

 امر نيا از تخلف ندينما درج مورد، حسب محصوالت، يرو زين را)  مصرف  خيتار( مصرف اعتبار مهلت و ساخت  پروانه  شماره

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها  به متخلف و بوده جرم

   .الير هزار ستيدو مبلغ تا ينقد  مهيجر و اخطار ـ اول  مرتبه

   .الير هزار پانصد مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

   .الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

  .باشند يم ساخت  پروانه در شده دييتا فرمول تيرعا به ملزم يبهداشت و يشيآرا ، يدنيآشام ،يخوردن مواد دكنندگانيتول ـ 35 ماده

  كم قيمصاد از باشد، آن  متشكله مواد مصرف كاهش براساس ساخت فرمول تيرعا عدم كه يصورت در ماده نيا مفاد از تخلف

 : شود يم محكوم ريز  يمجازاتها به متخلف و دهيگرد محسوب يگرانفروش اي و يفروش

 :  الير هزار دو مبلغ تا يگرانفروش ـ الف

  . الير هزار ده مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه



   .گرانفروش عنوان به واحد محل در پارچه نصب و الير هزار ده مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

   .گرانفروش عنوان به يگروه يها رسانه از يمعرف و واحد محل در پارچه نصب ، الير هزار ده مبلغ تا ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

 :  الير هزار پانصد مبلغ تا الير هزار دو از شيب مبلغ از يگرانفروش ـ ب

   .يگرانفروش زانيم برابر پنج تا الير هزار ده مبلغ از ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

   .گرانفروش عنوان به واحد محل در پارچه نصب و يگرانفروش زانيم برابر پنج تا الير هزار ده مبلغ از ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 يها رسانه از يمعرف و واحد درمحل پارچه نصب ، يگرانفروش زانيم برابر پنج تا الير هزار ده مبلغ از ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

   .گرانفروش عنوان به يگروه

 :  الير ونيليم پنج مبلغ تا الير هزار پانصد از شيب مبلغ از يگرانفروش ـ ج

   يگرانفروش زانيم برابر هشت تا پنج از ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

   گرانفروش عنوان  به واحد محل در پارچه نصب و يگرانفروش زانيم برابر هشت تا پنج از ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 به يگروه يها رسانه از يمعرف و واحد محل در پارچه نصب ،  يگرانفروش زانيم برابر هشت تا پنج از ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

   گرانفروش عنوان

 :  الير ونيليم پنج از شيب يگرانفروش ـ د

   .يگرانفروش زانيم برابر ده تا هشت از ينقد  مهيجر ـ اول  مرتبه

  . گرانفروش عنوان به واحد محل در پارچه نصب و يگرانفروش زانيم برابر ده تا هشت از ينقد  مهيجر ـ دوم  مرتبه

 به يگروه يها رسانه از يومعرف واحد محل در پارچه نصب ،  يگرانفروش زانيم برابر ده تا هشت از ينقد  مهيجر ـ سوم  مرتبه

   .گرانفروش عنوان

 محكوم ريز يمجازاتها به  متخلف باشد، يسم اي و مجاز ريغ مواد از ، ساخت فرمول در رفته كار به  هياول مواد كه يصورت در

 : شود يم

  كاال نمودن معدوم ،  بودن آور  انيز اي و يسم صورت در و يديتول يكاال ضبط ـ اول  مرتبه

   الير ونيليم پنج تا ينقد  مهيجر ،  اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

   سال كي تا يديتول واحد ليتعط ،  دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 ، يخوردن يكاال  عيتوز اي فروش حق كه اماكن ريسا و ها يتعاون ها، سوپرماركت ها، فروشگاه پخش، يشركتها ـ 36 ماده

 ، يدنيآشام ، يخوردن مواد قانون مشمول  يكاالها از دسته آن فروش و عرضه به مجاز دارند را يبهداشت و يشيآرا ، يدنيآشام



 باشند يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت از ورود مجوز اي و معتبر  ساخت  پروانه يدارا كه باشند يم يبهداشت و يشيآرا

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به متخلف و بوده  جرم امر نيا از تخلف

 :  بزرگ يها يتعاون و پخش يشركتها ـ الف

   .دولت نفع به كاال ضبط و اخطار ـ اول  مرتبه

 .كاال حجم به توجه با الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد مهيجر ،  اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

 .  ماه تاشش كي از زندان به شركت عامل ريمد تيمحكوم ،  دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 :  اماكن ريسا و سوپرماركتها و فروشگاهها ـ ب

  . دولت نفع به كاال ضبط و اخطار ـ اول  مرتبه

 . الير هزار كصدي تا ينقد مهيجر ،  اول  مرتبه يها  مجازات بر عالوه ـ دوم  مرتبه

   .الير هزار پانصد تا ينقد مهيجر ، اول  مرتبه يها مجازات بر عالوه ـ سوم  مرتبه

   .ماه شش تا كي از واحد ليتعط ـ تكرار صورت در

 و عرضه ندينما يخوددار يبهداشت ريغ يكاال ليتحو و عرضه از ديبا اماكن ريسا و ها يتعاون سوپرماركتها، فروشگاهها، ـ 37 ماده

 : شود يم محكوم ريز يها مجازات به متخلف و شده محسوب تخلف آن بودن يبهداشت ريغ به علم با كاال ليتحو

   دولت نفع به كاال ضبط و يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

  كاال حجم  تناسب به الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد مهيجر ، اول  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ دوم  مرتبه

   ماه شش تا كي از واحد ليتعط ، دوم  مرتبه يمجازاتها بر عالوه ـ سوم  مرتبه

 را خود يكاال توانند يم يصورت در يبهداشت و يشيآرا ،ييغذا  هياول مواد  دكنندهيتول و واردكننده يشركتها و سازمانها ـ 38 ماده

 وزارت از معتبر ساخت  پروانه اي و مجوز يدارا مذكور يواحدها  كه ندينما عرضه قانون نيا 31 ماده موضوع دكنندگانيتول به

 : شوند يم محكوم ريز يها مجازات به ماده نيا مفاد از نيمتخلف و باشند يپزشك  آموزش و درمان بهداشت،

 :  واردكنندگان ـ الف

   .الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد مهيجر و اخطار ـ اول  مرتبه

  . الير ونيليم ده تا ونيليم كي از ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

  . سال كي مدت به يبازرگان كارت لغو و الير ونيليم ده مبلغ تا ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 



 :  دكنندگانيتول ـ ب

   .الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد مهيجر و اخطار ـ اول  مرتبه

  . الير ونيليم پنج تا ونيليم كي از ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

   .الير ونيليم ده تا ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 اماكن ،يبهداشت ، يشيآرا ،يدنيآشام ،يخوردن مواد عيتوز و هيته مراكز و كارگاهها و كارخانجات نيولئمس و انيمتصد ـ 39 ماده

 به ملزم ها كشتارگاه و وريط و دام پرورش و ينگهدار يمحلها ، يپرورش و يآموزش مراكز ،يدرمان يبهداشت مراكز ، يعموم

 نقص مورد هر يازا به ماده نيا مفاد از نيمتخلف باشند يم خود تيفعال محل در يطيمح  بهداشت مقررات و ضوابط تيرعا

 : شوند يم محكوم ريز يمجازاتها به ،يبهداشت

   .الير هزار پنجاه تا الير هزار كي مبلغ از ينقد مهيجر ـ اول  مرتبه

  . الير هزار كصدي تا الير هزار دو مبلغ از ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

  . الير هزار ستيدو تا هزار چهار مبلغ از ينقد مهيجر ـ سوم  مرتبه

 . ماه شش تا كي از زندان ،  سوم  مرتبه مجازات بر عالوه ـ چهارم  مرتبه

 خواهد ليتعط محل ،  نيمسوول اي و يمتصد كسب  پروانه لغو با ، مقرر مهلت انيپا در يبهداشت صينقا رفع عدم صورت در ـ تبصره

  باشد يم  نقص رفع و ديجد  پروانه اخذ به منوط كار  ادامه و شد

 مورد حسب باشد، گرفته انجام  يخصوص ريغ بخش در تخلف كه يصورت در قانون نيا مواد به مربوط مراحل  هيكل در ـ 40 ماده

 : گردند يم محكوم ريز يمجازاتها  به و محسوب متخلف دو هر اي و مباشر اي و دهنده دستور مجاز مقام

   .الير ونيليم كي مبلغ تا ينقد مهيجر و يكتب اخطار ـ اول  مرتبه

   .الير ونيليم پنج مبلغ تا ينقد مهيجر ـ دوم  مرتبه

   .ماه شش تا سه مدت به خدمت از قيتعل ـ سوم  مرتبه

 . ماه شش تا كي از زندان ـ چهارم  مرتبه

 

 


