
  

 آزمايشگاهي دندانپزشكي وتعزيرات توزيع و فروش دارو و شير خشك و ملزومات پزشكي ، -  فصل دوم

 : دارو - 1بخش 

پروانه ساخت يا  مجوز ورود ازطرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد دارو بايد داراي پروانه ساخت يا -  13ماده
 : محكوم ميگردد مجوز ورود از طرف دارو خانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير

 . و جمع آوري دارو هاي غير مجاز) 3( خطار كتبيا - مرتبه اول

 . جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و انعكاس مراتب در پرونده - مرتبه دوم 

 . قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه -  مرتبه سوم

 . خانه تا مدت يكسال تعطيل دارو -  مرتبه چهارم

 بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذكور ف وزارتداروخانه بايد داراي پروانه تاسيس از طر -  14ماده 

 .بالفاصله تعطيل ميگردد

 . انجام گيـرد و تخلف از آن جـرم محسوب شده و محل مذكور بالفاصله تعطيل مي گردد عرضه و فروش دارو بايد با حضور مسئول فني -  15ماده 

 : آن جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشدوتخلف ازمسئول فني بايد  -  16ماده 

 . با درج در پرونده) 1(كتبي اخطار -مرتبه اول 

 . جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال -  مرتبه دوم

 . جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزارريا ل -  مرتبه سوم

 . پروانه مسئول فني تا مدت سه ماه لغو موقت -  ارممرتبه چه

تهيه و ) دارو شركتهاي توزيع كننده(توزيع تعيين شده از سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي  داروخانه بايددارو رااز شبكـــه هاي -  17ماده 
 : زير محكوم مي گردد مجازاتهاي عدم رعايت ضوابط اين ماده جرم محسوب شده و متخلف به. تدارك نمايد 

 .پرونده با درج در) 2( اخطار كتبي - مرتبه اول

 . جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال -  مرتبه دوم

 . نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه جريمه -  مرتبه سوم

 . تعطيل موقت داروخانه تا مدت يكسال - مرتبه چهارم

 . روز بين داروخانه هاي يك شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود ادله دارو در حد متعارف مصرف يكمب -تبصره 

 : مجازاتهاي زير محكوم مي شود در مقابل نسخه پزشك ارايه شود و ارايه آن بدون نسخه پزشك جرم محسوب شده و متخلف به دارو بايد -  18ماده 

 . ) 3( تذكر كتبي  -مرتبه اول 

 .با درج در پرونده)4( اخطار كتبي  - مرتبه دوم

 . ريال جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار -  مرتبه سوم

 . جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال -  مرتبه چهارم

 . سهميه دارويي تا مدت يكماه قطع -  مرتبه پنجم



 . هداشت ، درمان وآموزش پزشكي اعالم ميگرددمجاز مي باشد از سوي وزارت ب ليست اقالمي كه ارايه آنها بدون نسخه پزشك -تبصره 

دارو هاي ارايه شده در نسخه درج شود و نسخه نيز به  دارو بايد طبق قيمت رسمي براي مصرف كننده ، به متقاضي ارايه شود و قيمت هر قلم از - 19ماده 
اين ماده جرم محسوب شده  پس از درج قيمت مهر گردد تخلف از)  نسخه دوم( مورد نسخ بيمه خدمات درماني كپي نسخه  مهر دارو خانه ممهور گردد و در

 : و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد

 : گرانفروشي - الف

 . جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزارريال - مرتبه اول

 . جريمه نقدي تا مبلغ پانصدهزار ريال ونصب پارچه بعنوان گرانفروش - مرتبه دوم

 .نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال وقطع سهميه دارويي به مدت يكماه جريمه - مرتبه سوم

 .تعطيل دارو خانه تامدت يكسال - مرتبه چهارم

 : آنها عدم درج قيمت در نسخ بيماران وممهور ننمودن -ب 

 .(1(تذكر كتبي - مرتبه اول

 .(2(اخطار كتبي  -  مرتبه دوم

 . جريمه نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ريال - مرتبه سوم

 . هزار ريال جريمه نقدي تا مبلغ يكصد -  مرتبه چهارم

 : كه بايستي معدوم شوند ، جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود نگهداري ويا عرضه ويا فروش داروهاي فاسد ويا تاريخ گذشته - 20ماده 

 : عرضه و نگهداري - الف

 . گذشته ي فاسد و يا تاريخو جمع آوري داروها) 3(تذكر كتبي  - مرتبه اول

 . فاسد و يا تاريخ گذشته جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و جمع آوري دارو هاي -  مرتبه دوم

 . قطع سهميه دارويي تا مدت سه ماه -  مرتبه سوم

 . تعطيل موقت تا شش ماه - چهارم مرتبه

 : فروش -ب 

 : ني نشده باشد ، عالوه بر جبران خسارت وارده به بيمارشديد تري پيش بي چنانچه در ساير قوانين مجازاتهاي

 .گذشته جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال و جمع آوري داروهاي فاسد ويا تاريخ - مرتبه اول

 . ماه مدت يك جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال و قطع سهميه دارويي تا -  مرتبه دوم

 . يكسالتعطيل داروخانه تا مدت  -  مرتبه سوم

. مصرفي پزشكي مجاز ، كاال ي ديگري بفروش برسد  داروخانه نبايد غير از دارو ، لوازم بهداشتي و آرايشي ، شير خشك، غذاي كودك و لوازم در - 21ماده 
 : متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود تخلف از ضوابط اين ماده جرم بوده و

 )1(تذكر كتبي - مرتبه اول

 . و درج در پرونده) 2(اخطار كتبي - مرتبه دوم

 .مجاز جمع آوري كاال هاي غير-  مرتبه سوم



 . مجاز به نفع دولت جريمـه نقدي تا مبلـــغ يكصد هزار ريال و ضبط كاالهاي غير -  مرتبه چهارم

 ز را بيش از قيمتهاي تعيين شده عرضه نمايد، غذاي كودك و لوازم مصرفي پزشكي مجا چنانچه داروخانه لوازم بهداشتي و آرايشي ، شير خشك -  22ماده 

 : گرانفروشي محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود

 . مبلغ دو هزار ريال گرانفروشي تا -الف 

 . جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال - مرتبه اول

 . حد بعنوان گرانفروشجريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال ، نصب پارچه در محل وا -  دوم مرتبه

 . معرفي از رسانه هاي گروهي بعنوان گرانفروش جريمه نقدي معادل مبلغ ده هزار ريال ، نصب پارچه در محل واحد و -  مرتبه سوم

 . هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال گرانفروشي از مبلغ بيش از دو -ب 

 . برابر ميزان گرانفروشيريال تا پنج  جريمه نقدي از مبلغ ده هزار - مرتبه اول

 . ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش جريمه نقدي از مبلغ ده هزار -  مرتبه دوم

 . گروهي بعنوان گرانفروش نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي ، -  مرتبه سوم

 : گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصدهزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال - ج

 جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي - مرتبه اول

 . تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش جريمه نقدي از پنج -  مرتبه دوم

 . معرفي از رسانه هاي گروهي بعنوان گرانفروش جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، نصب پارچه در محل واحد و -  سوم رتبهم

 : ريال گرانفروشي بيش از پنج ميليون -د 

 . جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي - مرتبه اول

 . بعنوان گرانفروش ا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحدجريمه نقدي از هشت ت -  دوم مرتبه

 . نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي بعنوان گرانفروش جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي ، -  مرتبه سوم

نمـايد ودر صورت خودداري از عرضه به مجازاتهاي زير  راً تا اتمام موجودي عرضهداروخانه موظف است كليه كاالهاي خريداري شده را مستم - 23ماده 
 : محكوم مي شود

 .شده با درج در پرونده و الزام به عرضه كاالها با قيمت تعيين) 1(اخطار كتبي  - مرتبه اول

 . جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال -  مرتبه دوم

 . ماهسهميه تا مدت سه  قطع -  مرتبه سوم

 . تعطيل موقت تا مدت يكسال -  مرتبه چهارم

موجه و يا با اطالع كتبي و نظر سازمان منطقه اي  داروخانه موظف است طبق ساعات تعيين شده خدمات مربوطه را ارايه نمايد مگر با دليل - 24ماده 
 : اينصورت متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود بهداشت و درمان محل و در غير

 )1( تذكر  - تبه اولمر

 .با درج در پرونده) 2( اخطار كتبي -  دوم مرتبه

 . ريال جريمه نقدي تا بيست هزار -  مرتبه سوم



 . جريمه نقدي تا پنجاه هزار ريال -  مرتبه چهارم

و ) 4( ، مرتبه دوم اخطار كتبي) 3(اول تذكر داروخانه قبل از پايان ساعات تعيين شده از ارايه خدمات دارويي خودداري نمايد مرتبه در صورتيكه -  1تبصره 
 . پنجاه هزار ريال و مرتبه چهارم جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال درج در پرونده ، مرتبه سوم جريمه نقدي تا

 . تعطيل خواهند شددر مرتبه پنجم تا يكسال  داروخانه هاي شبانه روزي در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده عالوه بر تعزيرات ذكر شده - 2تبصره 

تعزيرشود ، پروانه تاسيس از متخلف  منحصر به فرد باشد و دارو خانه بر طبق مواد اين قانون تا يكسال به تعطيل موقت در مناطقي كه داروخانه -  25ماده 
داروخانه نبايد  ه را نخواهد داشت وبه هر حالمتخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسيس داروخان سلب و به فرد واجد شرايط ديگري واگذار مي گردد و

 .تعطيل گردد

 : شير خشك وغذاي كودك - 2بخش 

طريق شبكه هاي توزيع كننده مورد تاييد اين  شيرخواران بايد داراي مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بوده و از شيرخشك -  26ماده 
شير خشكهاي رژيمي صرفا (نمايد  داروخانه نيز بايستي درازاء دريافت كوپن معتبر و با قيمت رسمي به متقاضي ارايه وزارت در اختيار داروخانه ها قرارگيرد و

 .(عرضه شود بايستي با نسخه پزشك وبا قيمت رسمي به مصرف كننده

 : تخلف از اين امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود

 . اين قانون 23ك ، مجازاتهاي مذكور در ماده درصورت عدم عرضه شير خش-الف

 . اين قانون 19در صورت گرانفروشي ، مجازاتهاي مذكور در بند الف ماده  - ب

 . اين قانون 18عرضه شير خشكهاي رژيمي بدون نسخه پزشك مجازاتهاي مذكور درماده  درصورت - ج 

 . اين قانون 13ماده  ز ، مجازاتهاي مذكور دردر صورت تهيه وعرضه وفروش شير خشك شير خواران بدون مجو - د

 :آزمايشگاهي لوازم وملزومات پزشكي ودندانپزشكي و -  3بخش 

 توليد ويا وارد كردن آنها از ارز دولتي استفاده شده باشد بايد براساس ضوابطي كه لوازم و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي وآزمايشگاهي كه براي -  27ماده 

رسمي در اختيار متقاضي قرار گيرد و تخلف از اين امور جرم بوده  مان و آموزش پزشكي تعيين مينمايد، در مقابل ارايه فاكتور و با قيمتوزارت بهداشت، در
 . زير محكوم مي شود و متخلف به مجازاتهاي

 . هردو مجازات و يا جريمه تا يكصدهزار ريال و يا) 1(اخطار كتبي -مرتبه اول 

 . نقدي تا يك ميليون ريالجريمه  - مرتبه دوم 

 . نقدي تا پنج ميليون ريال جريمه - مرتبه سوم 

 . اين قانــــون مجازات مي شود 22در صورت گرانفروشي متخلف به ترتيب مذكور در ماده 

داشته باشند  مشاركت و يا معاونت صورتيكه در تخلف از ضوابط فوق با توليد كننده و يا وارد كننده شركتهـــــاي توزيع كننده اقالم مذكور در -تبصره 
 : متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد

 . و ضبط كاال بنفع دولت و پرداخت بهاي آن به قيمت رسمي به شركت مذكور) 2(اخطار كتبي - مرتبه اول

 . ضبط كاال بنفع دولت - مرتبه دوم 

  . ال بنفع دولتريال و ضبط كا جريمه نقدي تا يك ميليون - مرتبه سوم 



 

 : ملزومات پزشكي ، دندانپزشكي و آزمايشگاهي شركتهاي توزيع كننده دارو ، شير خشك و -  4بخش 

از شركتهاي توليدي يا  "منحصرا كاال هاي موضوع اين قانون را در صورتي كه با ارز دولتي توليد و يا وارد شده باشند ، اينگونه شركتها موظفند -  28ماده 
 . بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود دريافت نمايند، تخلف از اين امر جرم وارداتي مجاز

 . ضبط كاال بنفع دولت و پرداخت بهاي آن بقيمت رسمي و) 1( اخطار كتبي  - مرتبه اول

 . دولت ضبط كاال بنفع -  مرتبه دوم

 . جريمه نقدي تا يك ميليون ريال و ضبط كاال بنفع دولت -  مرتبه سوم

تخلف از ضوابط اين .در اختيار واحدهاي مجاز ويا متقاضيان قرار دهند شركتهاي توزيعي موظفند اقالم توزيعي خود را بر طبق ضوابط اعالم شده -  29ماده 
 :متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود ماده جرم بوده و

 .(2( اخطاركتبي  - مرتبه اول

 . يليون ريالجريمه نقدي تا مبلغ يك م - مرتبه دوم

 . ميليون ريال جريمه نقدي تامبلغ پنج -  مرتبه سوم

 تخلف از اين ماده جرم بوده ودر صورت گرانفروشي متخلف به. كاال را تحويل نمايند شركتهاي توزيعي موظفند با ارايه فاكتور و به قيمت رسمي -  30ماده 

 : صورتاين قانون مجازات ميشود ودر غير اين 22ترتيب مذكور درماده 

 .( 3( اخطار كتبي -مرتبه اول

 .جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال -  مرتبه دوم

 جريمه نقدي تا مبلغ سيصد هزار ريال - مرتبه سوم


