
 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

 
 

 تعزیرات حکومتی خدمات تشخيصی و درمانی  -فصل اول 

 
ایجاد مؤسسات پزشکی غير مجاز توسط اشخاص فاقد صالحيت از نظر -١ماده 

  .تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد

متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد -٢ماده 
 .متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد

خودداری بيمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اوليه الزم به یماران اورژانس -٣ماده 
 .جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد

ور سودجویی و یا دخل و ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظ-٤ماده 
تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعالم شده از ناحيه وزارت 

درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای  بهداشت ،
 :مقررمحکوم می گردد

به کارگيری کليه متخصصين و صاحبان حرفه های پزشکی و پيراپزشکی که -٥ماده 
نی کار ، صادره از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند فاقد مجوز قانو

،در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می 
  .شود 

صاحبان حرفه های پزشکی و پيراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج -٦ماده 
ازاتهای مقرر محکوم که در محل غيرمجاز به کار مشغول شده اند به مج ٥در ماده 

 .خواهند شد
به کارگيری افراد فاقد صالحيت حرفه ای در مؤسسات پزشکی جرم -٧ماده 

  :محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد 

ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشيک و سایر -٨ماده 
مؤسسه پزشکی کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ،تعطيل غيرموجه مطب و یا 

بدون اطالع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بيماران بيمه که وزارت 
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعيين می نماید ،جرم محسوب شده و متخلف 

 .به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد 

سبب ورود خسارت جانی و  ٧و٤و٣و١چنانچه اعمال خالف مندرج در مواد -٩ماده 
به افراد شود ، مجازاتهای مندرج ، مانع رسيدگی و پيگرد قانونی مؤسسه و  مالی

یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصالح قضایی نخواهد 
 .گردید 

چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ،در  -١٠ماده 
 .د هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد ش



در مورد جرایم موضوع این قانون کميسيونی مرکب از سرپرست مرکب از -١١ماده 
سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان 
منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش 

وع جرم در مورد پزشکی موصوع را بدوًا رسيدگی نموده و در صورت تشخيص وق
مؤسسات دولتی به کميسيون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غير 

 .دولتی به دادسرای انقالب اسالمی جهت تعيين مجازات معرفی می نماید 
کليه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می شود و -١٢ماده 

عتبارات مورد نياز جهت اجرای این وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ا
قانون را مطابق تشخيص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه 

 . درمان و آموزش پزشکی قراردهد  جرایم در اختيار وزارت بهداشت ،

 
تعزیرات توزیع و فروش دارو و شيرخشک و ملزومات پزشکی ،  -فصل دوم 

 دندانپزشکی و آزمایشگاهی

 :دارو  - ١بخش 

دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت درمان -١٣ماده 
وزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از ,و آ

 .طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد
نه تأسيس از طرف وزارت بهداشت ، درمان و داروخانه باید دارای پروا-١٤ماده 

آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بالفاصله 
 .تعطيل می گردد 

عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گيرد و تخلف از آن -١٥ماده 
 .جرم محسوب شده و محل مذکور بالفاصله تعطيل می گردد 

فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف  مسئول-١٦ماده 
 .از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد

داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعيين شده از سوی وزارت -١٧ماده 
رک نماید تهيه و تدا)شرکتهای توزیع کننده دارو (بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 

عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر .
 .محکوم می گردد

دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک -١٨ماده 
 .جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود 

صرف کننده ،به متقاضی ارائه شود و دارو باید طبق قيمت رسمی برای م-١٩ماده 
قيمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نيز به مهر 

نسخه (داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بيمه خدمات درمانی کپی نسخه 
تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف . پس از درج قيمت مهر گردد ) دوم

 .حکوم می گرددبه مجازاتهای مقرر م

نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که باید -٢٠ماده 
 .جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد  معدوم شوند ،



در داروخانه ها نباید غير از دارو ،لوازم بهداشتی و آرایشی ، شيرخشک -٢١ماده 
تخلف . مجاز ،کاالی دیگری به فروش برسد  ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی

 .از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود 
چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ، شيرخشک ،غذای کودک و -٢٢ماده 

لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بيش از قيمتهای تعيين شده عرضه نماید 
 .ه و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود گرانفروشی محسوب شد

داروخانه موظف است کليه کاالهای خریداری شده را مستمرًا تا اتمام -٢٣ماده 
موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای مقرر محکوم 

 .می شود 

ئه داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارا-٢٤ماده 
نماید مگر با دليل موجه و یا با اطالع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و 

 .درمان محل و در غير این صورت متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود 
در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این -٢٥ماده 

، پروانه تأسيس از متخلف سلب و به  قانون تا یک سال به تعطيل موقت تعزیر شود
فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد 

 .پروانه تأسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطيل گردد 
 

 :شيرخشک و غذای کودک  - ٢بخش 

از وزارت بهداشت ، درمان و  شير خشک شيرخواران باید دارای مجور ورود-٢٦ماده 
آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تأیيد این وزارت در 
 اختيار قرار گيرد و داروخانه نيز بایستی آن را در ازای دریافت 

شيرخشکهای رژیمی صرفًا (وپن معتبر و با قيمت رسمی به متقاضی ارائه نماید 
تخلف از .) يمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود بایستی با نسخه پزشک و با ق

 . این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود 

 
 :لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی  - ٣بخش 

لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای توليد و یا -٢٧ماده 
رز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت وارد کردن آنها از ا

در مقابل ارائه فاکتور و با  درمان و آموزش پزشکی تعيين می نماید ، بهداشت ،
قيمت رسمی در اختيار متقاضی قرار گيرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف 

به ترتيب  در صورت گرانفروشی متخلف.به مجازاتهای مقرر محکوم می شود 
 .این قانون مجازات می شود  ٢٢مذکور در ماده 

شرکتهای توزیع کننده اقالم مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با -تبصره 
توليد کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و 

 .به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد 

  زیع کننده دارو ، شيرخشک و ملزومات پزشکی ،شرکتهای تو - ٤بخش 
 : دندانپزشکی و آزمایشگاهی 



این گونه شرکتها موظفند کاالهای موضوع این قانون را در صورتی که با -٢٨ماده 
ارز دولتی توليد و یا وارد شده باشند ، منحصرًا از شرکتهای توليدی و یا وارداتی 

جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم تخلف از این امر  مجاز دریافت نمایند،
 .می شود 

شرکتهای توزیعی موظفند اقالم توزیعی خود را برطبق ضوابط اعالم شده -٢٩ماده 
تخلف از ضوابط این ماده جرم . در اختيار واحدهای مجاز و یا متقاضيان قرار دهند 
 .بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود

ای توزیعی موظف اند با ارائه فاکتور به قيمت رسمی کاال را تحویل شرکته-٣٠ماده 
تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی ،متخلف به ترتيب .نمایند 

 .این قانون مجازات می شود  ٢٢مذکور در ماده 

 

آشاميدنی ،آرایشی و توزیع و فروش مواد خوردنی ، تعزیرات ، -فصل سوم 
 بهداشتی

 
آرایشی و بهداشتی که با عالمت و بسته  توليد مواد خوردنی ، آشاميدنی ،-٣١ماده 

آیين نامه  ١بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده 
قانون مواد خوردنی ، آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی منوط به  ٩و٨اجرایی ماده 

زشکی می باشد و تخلف از درمان و آموزش پ أخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،
 .آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود 

آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام  توليد مواد غذایی ،-٣٢ماده 
 . در صورت تخلف به مجازاتهای مقرردرقانون محکوم خواهدشد گيرد ،

امی بوده و مسئول فنی باید حضور مسئول فنی در کليه مراحل توليد الز-٣٣ماده 
تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به . نظارت دائم در امر توليد داشته باشد 

 .مجازاتهای مقرر محکوم می شود 

کليه توليد کنندگان موظف اند بر چسب اطالعاتی بر روی کليه محصوالت و -٣٤ماده 
خت و مهلت اعتبار فرآورده های توليدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه سا

تخلف از این .را نيز روی محصوالت ،حسب مورد ،درج نمایند  )تاریخ مصرف (مصرف 
 . امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود

توليد کنندگان مواد خوردنی ، آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی ملزم به -٣٥ماده 
تخلف از مفاد این ماده در .اشند رعایت فرمول تأیيد شده در پروانه ساخت می ب

صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن 
باشد ، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به 

 .مجازاتهای مقرر محکوم می شود 

که  سوپرمارکتها ،تعاونيها و سایر اماکن شرکتهای پخش ،فروشگاهها ،-٣٦ماده 
حق فروش یا توزیع کاالی خوردنی ، آشاميدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز 

آشاميدنی ،  به عرضه و فروش آن دسته از کاالهای مشمول قانون مواد خوردنی،



آرایشی و بهداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از 
تخلف از این امر جرم بوده و . اشند درمان و آموزش پزشکی ب وزارت بهداشت ، 

  .متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود 

تعاونيها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل  فروشگاهها ، سوپرمارکتها ،-٣٧ماده 
عرضه و تحویل کاال با علوم به غيربهداشتی . کاالی غير بهداشتی خودداری نمایند 

 .به مجازاتهای مقرر محکوم می شود  بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف
سازمانها و شرکتهای وارد کننده و توليد کننده مواد اوليه غذایی ، آرایشی -٣٨ماده 

 ٣١وبهداشتی در صورتی می توانند کاالی خود را به توليد کنندگان موضوع ماده 
از  این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر

درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفين از مفاد این ماده به  وزارت بهداشت ،
 .مجازاتهای مقرر محکوم می شوند 

متصدیان و مسئولين کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهيه و توزیع مواد -٣٩ماده 
مراکز بهداشتی  اماکن عمومی ، آرایشی و بهداشتی ، آشاميدنی ، خوردنی ،

راکز آموزشی و پرورشی ،محلهای نگهداری و پرورش دام و طيور و درمانی ، م
کشتارگاهها ملزوم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محيطی در محل فعاليت 

متخلفين از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ، به . خود می باشند 
 . مجازاتهای مقرر محکوم می شوند

ط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غير در کليه مراحل مربو-٤٠ماده 
خصوصی انجام گرفته باشد ، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا 

 . هر دو متخلف محصوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می گردند 

 
 

 سایر مقررات  -فصل چهارم 

 
ین و بازرسين ویژه ای گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسيله ناظر-٤١ماده 

درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای  که توسط وزارت بهداشت ،
 .منطقه ای بهداشت ، درمان تعيين می شوند ، تهيه می گردد 

کليه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیيد ناظرین و بازرسين -٤٢ماده 
 . ویژه برسد

درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم  ، وزارت بهداشت-٤٣ماده 
را )خوردنی ، آشاميدنی ، آرایشی و بهداشتی (اسامی کاالهای مجاز و غير مجاز 

 .جهت اطالع عموم به نحو مقتضی اعالم نماید 

اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی -٤٤ماده 
 .دیگر نخواهد بود


