
  6431به تاريخ بيست وهشتم تيرماه 

 3/5/31مورخ  3224شماره 

  

 ((بهداشتي  آرايشي و و آشاميدني قانون مواد خوردني و))  

 

بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم  آرايشي و آشاميدني و مواد خوردني و در ال زيرعميك از ا مرتكب هر ـ1ماده 

 .خواهد شد

 .ي به جاي جنس ديگرعرضه يا فروش جنس -6

 .سوء استفاده مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور -2

رعايت  رعايت آن همچنين تعيين استاندارد و كه تعيين فرمول و مواردي عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در -4

 .آن الزامي باشد

 .اشدعرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته ب يا فروش و عرضه جنس فاسد و فروش و -3

يا  يا بهداشتي و يا آرايشي مواد خوردني يا آشاميدني مواد اضافي غيرمجاز در ساير اسانسها و كار بردن رنگها وه ب -5

 .لوازم بازي كودكان

 .ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي -1

 :خواهد بود هاي زيرمجازاتيكي از حسب مورد مستوجب ماده يك  يك از اعمال مذكور در ارتكاب هر ـ اصالحي 2ماده

 يبيا آسي يمارين كه مصرف آن موجب بيا ايده يك به دست مصرف كننده نرسيكه مواد مذكور در ماده  يموارددر  -6

ا مخلوط يه كننده يا تهيخواهد بود كه در هر حال سازنده  يك سال حبس جنحه اينگردد مجازات مرتكب سه ماه تا 

 .از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد 2درجه  ييجنابه حبس  يكننده مواد تقلب

ماه باشد  موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكمصرف مواد مذكور  كه صورتي در -2

 .ماه باشد از يك گاه مدت معالجه بيشتر هر خواهد بود و يجنحه اسال حبس  ماه تا دو مجازات مرتكب شش

ا مخلوط كننده يه كننده يا تهيو در هر دو مورد سازنده  است يجنحه اتا سه سال حبس  لك ساي مجازات مرتكب

 .ده سال محكوم خواهد شد ك از سه سال تايدرجه  ييه حبس جناب يمواد تقلب

مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان  يموجب نقص يكي از اعضا مصرف مواد مذكور كه صورتي در -4

به  يا مخلوط كننده مواد تقلبيه كننده يا تهين مورد سازنده ياك است و در يدرجه  ييجناسال حبس  دهنقص سه تا 

 .شود يده سال محكوم م ك از پنج سال تايدرجه  ييحبس جنا

ي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به يبهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبامواد  مصرفكه  صورتي در -3

ا مخلوط يه كننده يا تهين مورد سازنده يو در ا خواهد بود يجنحه اتا سه سال حبس  راهت يكميزان نقص يا ك

 .ده سال محكوم خواهد شد از دو سال تا درجه دو ييبه حبس جنا يكننده آن با مواد خارج

 6431تاريخ بيستم آبانماه 

 22/5/31مورخ  5515شماره 

 

 تبصره آن بهداشتي و آرايشي و ميدني وآشا قانون مواد خوردني و 2قانون اصالح ماده 
 

تبصره آن اصالحات ذيل بعمل  و 6431بهداشتي مصوب تيرماه  آرايشي و قانون مواد خوردني آشاميدني و 2ماده  در ـ ماده واحده

 :ميآيد

از  (.جازات خواهد بودحاصل از آن بشرح ذيل مستلزم م آثار ماده يك طبق نتايج و يك از اعمال مذكور در ارتكاب هر )ـ عبارت الف 

 :شود بجاي آن عبارت ذيل گذاشته مي ماده حذف و

 .ماده يك برحسب مورد، مستلزم يكي از مجازاتهاي زير خواهد بود تقلبات مذكور در

ماده يك بدست مصرف كننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي نگرديده  مواردي كه مواد تقلبي مذكور در در ـ6

 .         زات مرتكب سه ماه تا يكسال حبس تأديبي خواهد بود مجا

 .تبديل مي شود 5و 3و 4و 2به  2ماده  3و4و2و6شماره هاي رديف  ـ ب



 

 ( اين ماده است اين ماده مجازات شروع بجرم حداقل مجازاتهاي مذكور در 4و2و6مورد بندهاي  در)عبارت  ـ ج

 :وداصالح ميش بشرح زير 2تبصره ذيل ماده  ـد

 محروميت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال و اين ماده مرتكب عالوه بر كيفر حبس به پرداخت غرامت از 5و3و4و2درمورد بندهاي )

اشتغال به كسب يا كار مربوط به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد 

 (.شد

پنج  جلسه روز به تصويب مجلس سنا رسيده بود در 6431تاريخ روز دوشنبه ششم خرداد ماه  ه كه دريك ماد قانون فوق مشتمل بر

 . هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت چهل و و سيصد و شنبه نهم آبانماه يكهزار

مجازات  گرددمصرف كننده  فوتبهداشتي منجر به  آرايشي و آشاميدني و خوردني وكه مصرف مواد  يدر صورتـ  اصالحي 3ماده

كه منجر به فوت شود  يك در صورتيموارد مذكور در ماده  سايرو در  عدام استا مخلوط كننده ايه كننده يا تهيسازنده 

 .ك استيدرجه  ييمجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنا

 يفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزايعالوه بر ك ن قانونيا 2ن ماده و ماده يم مذكور در ايك از جرايمرتكب هر  ـ1تبصره

ا ي يدنيا آشامي يا كار مربوط به مواد خوردنيت از اشتغال به كسب يال و محروميال تا پانصد هزار ريست هزار رياز ب ينقد

 .ك تا سه سال محكوم خواهد شدياز  يا بهداشتي يشيآرا

كارگاه  ايا صاحب مؤسسه ير يبا علم اطالع مد يمواد تقلبهر گاه معلوم شود كه ن قانون يدر تمام موارد مذكور در اـ 2تبصره 

مباشر عمل مقرر است محكوم  يكه برا يمخلوط شده است اشخاص مذكور به همان مجازات يا با مواد خارجيه يساخت ته

   .خواهد شد

باشد دادگاه مرتكب را  واد سمي بحد غير مجازبهداشتي م آرايشي و آشاميدني و مواد خوردني و مورد كه در هر در ـ 4ماده 

 .محكوم خواهد نمود 2ماده  برحسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مذكور در

 .كيفر عمومي خواهد بود قانون 223ماده مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف  رقابت مكارانه در ـ 5ماده 

يك از  ي يا بي مباالتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هرنتيجه بي احتياط هرگاه در ـ 6ماده 

آيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي  صورتي دره بهداشتي ب آرايشي و آشاميدني و عاملين آنها مواد خوردني و

 ماه تأديبي خواهد بود و ماه تا شش دو ماه باشد مجازات اشخاص مذكور برحسب مورد گردد كه معالجه آن كمتر از يك

تأديه غرامت از  اين ماده و مجازات حبس مذكور در حداكثرمرتكب به ماه باشد  يك در صورتي كه مدت معالجه زائد بر

 .شود مي      ريال محكوم  54444 تا 5444

بهداشتي منوط به  آرايشي و آشاميدني و خوردني واز تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هرگونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد  ـ 7ماده 

طرز  شرايط صدور پروانه و. مورد كارخانه ها پروانه تأسيس نيز از وزارت اقتصاد است در تحصيل پروانه از وزارت بهداري و

تعيين خواهد آئين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود  اداره مؤسسات مزبور در بهره برداري و توليد و كار و

 .گرديد

فنون پزشكي،  بهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه در آرايشي و مسئوليت فني كارخانه هاي مواد خوردني، آشاميدني و ـ تبصره

 علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به باال باشند و شيمي و ،رشته هاي تغذيه داروسازي، دامپزشكي،

ميزان  درجه تحصيلي رشته تخصصي و( بهداشتي آشاميدني، آرايشي و مواد خوردني و)ه هاي مربوط با توجه به رشت

 كه بوسيله وزارت بهداري تهيه مي آئين نامه اي         فني مؤسسات فوق الذكر كه به موجبتجربه الزم براي مسئوليت 

 .شود تعيين خواهد شد

ادغام و  6443مصوب سال  يدنيو آشام يو خوراك ييو دارو ين مقررات امور پزشكقانو 26ن ماده با حكم ماده يحكم اـ  8ماده 

 .درآمده استبخشي از مقررات مالي دولت م يقانون تنظ 23به صورت ماده  ده،يل گرديتكم

  :ر استيه شرح زبقانون مزبور  24ماده متن 

 د و اصالح مجوز ورود و ساخت دارو،يازاء صدور و تمد در را يشود وجوه يماجازه داده  يشت، درمان و آموزش پزشكاوزارت بهدبه 

 يو صدور پروانه برا يزات پزشكيآنها و تجه يه و بسته بنديو مواد اول يو بهداشت يشيآرا ،يدني، آشاميمواد خوراك

، درمانگاه، مارستانيآنها اعم از ب ين فنيو مسؤول يپروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكد يآنها، صدور و تمد ين فنيمسؤول

، ياز، دارو سيم و موقت پزشكيدا ي، صدور پروانه هايداروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشك يولوژيشگاه، راديآزما

زات يو تجه يو بهداشت يشي، آرايي، مواد غذايداروساز يپروانه كارخانه ها ديصدور و اصالح و تمد يمائو ما يدندانپزشك

ش يو حق آزما يص طبيتشخ يشگاههايشات مربوط به آزمايآزما يشگاه، اجرايو آزما يندانپزشكو د يو ملزومات پزشك



 

انواع  يفيك و كنترل كيولوژيو ب يشيو آرا ي، بهداشتيدنيآشام ،ي، خوراكييو دارو يشگاهيفرآورده ها و مواد آزما

، استاندارد نمودن نقشه ها ك ساخت داخليولوژيب يو فرآورده ها يو دندانپزشك يزات و دستگاهها و ملزومات پزشكيتجه

فه بر ينه مشموالن وظيو معا يپزشك يعال ينات شورايو معا يو درمان يمارستان و مراكز بهداشتيس بيو صدور پروانه تاس

كشور  يزيت و برنامه ريريد سازمان مديو تائ يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكشنهاد يكه به پ ييتعرفه ها يمبنا

 .ديز نمايوار ين بودجه سنواتيقوان ياختصاص يدرآمدهاافت و به حساب يرسد از آنها در يم رانيأت وزيب هيبه تصو

ار وزارت بهداشت، يدر اخت ين بودجه سنواتيقوان يكل از محل اعتبار درآمد اختصاص يز به خزانه داريمعادل مبالغ مزبور پس از وار

را  يزيموظف است معادل وجه وار يمان و آموزش پزشكدر وزارت بهداشت،. رديگ يقرار م يدرمان و آموزش پزشك

ربط  يذ يو واحد ها يدرمان ي و خدمات بهداشت يعلوم پزشك يار دانشگاههايق ابالغ اعتبار در اختيحسب مورد از طر

    .نه گرددين و مقررات مربوط هزيقرار دهد تا طبق قوان

بسته بندي مشخص بصورت بازرگاني عرضه ميكنند مشمول اين قانون  كه فرآورده هاي خود را با عالمت و كارگاههائي ـ1تبصره 

 .خواهند بود

سال  ن مصوبيدولت و مصرف آن در موارد مع ياز درآمدها يقانون وصول برخ 64ن تبصره به صورت ماده يمتن ا ـ2تبصره 

 . درآمده است 6414

 :ر استيبه شرح ز قانون مزبور 13ماده متن 

 

رساند  يران ميأت وزيب هيه و به تصويتهكه  ييتعرفه ها يشود بر مبنا يم  اجازه داده  يان و آموزش پزشكبه وزارت بهداشت، درم

و ساخت كشور و  يدستگاه ها و قطعات واردات يفيو كنترل ك يص طبيتشخ يشگاهيش فرآورده ها و مواد آزمايآزما يبرا

فوق  يزيمبالغ وار %(644)صد در صد .ديز نمايشور وارك يافت و به درآمد عموميش دريك ساخت داخل، حق آزمايولوژيب

ن وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا يار ايشود در اخت يم نظورمنظور در قانون بودجه هر سال من يكه به هم ياز محل اعتبار

 .دينه نمايهز يص طبيمرجع تشخ يشگاههايل و توسعه آزمايس، تكميجهت تأس

پس از تصويب كميسيونهاي بهداري  هاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و اهكارگ فهرست كارخانجات و ـ3تبصره 

 .مجلسين آگهي خواهد شد

آگهي  آرايشي كه نوع مؤسسات آنها در بهداشتي و آشاميدني و وارد كنندگان مواد خوردني وسازندگان و  تهيه كنندگان و ـ9ماده 

آئين نامه هاي اجرائي آن مشغول بكار هستند مكلفند ظرف  صويب اين قانون وتاريخ ت در وزارت بهداري قيد خواهد شد و

كميسيوني فني  به تقاضاهاي رسيده در. ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند 1

يسيون بر رد يا قبول تقاضا ماه تصميم كم 1ظرف  اشخاص صالحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و نفر 4مركب از 

 .صادر خواهد شد

دادستان مؤسسه موقتاً  يا كميسيون تقاضاي صاحب مؤسسه را رد نمايد به دستور شود ونموعد مقرر تقاضاي صدور پروانه  هرگاه در

 .تعطيل خواهد گرديد

اه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده و دادگ توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و مي ابالغ روز پس از 64تا  مزبور از دستور

 .رأي مي دهد، رأي مزبور قطعي است

پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا  بوسيله وزارت بهداري تهيه و 2و 5آئين نامه هاي اجرائي مواد   ـ تبصره

 .گذارده خواهد شد

مجدداً تقاضاي صدور پروانه  5احب مؤسسه با رعايت مقررات ماده رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه ص ـ 11ماده

 .بهداشتي وساختن بنمايد

ميگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور  صورت آن منتشر مؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و در ـ11ماده 

خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد  نوع فرآورده بخط فارسي مورد هر وزارت بهداري مشخصات الزم را در

كه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول  مواردي در. نمايد

 .شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد محصول را قبالً به وزارت بهداري تسليم و

 .ريال محكوم خواهند شد 24444تا  5444پرداخت غرامت از متخلفين از مقررات اين ماده به 

 آرايشي و مواد قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني و ساير اسانسها و وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و ـ 12ماده 

صرف در رد ميا رنگهاي مو آشاميدني و صنايع مواد خوردني و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در بهداشتي و



بهداشتي  آرايشي و آشاميدني و آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و افزودن موادي كه در. اسباب بازي را آگهي نمايد

 مجاز در سفيد كردن و ميزان غير همچنين بكار بردن مواد سمي بصورت و اسباب بازي بدون اجازه از وزارت بهداري و و

 آرايشي و آشاميدني و يزي ظروف غذائي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني وشفاف كردن يا رنگ آم پاك كردن و

تري شديد صورتيكه مستلزم مجازات مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در بهداشتي ممنوع است و

 .سال خواهد بود 6ماه تا  4نباشد حبس تأديبي از 

ل كار ممنوع است و مستوجب مجازات ي، وساي، وضع ساختمانيت بهداشت فردير عدم رعاينظمقررات بهداشتي تخلف از  ـ 13ماده 

، يدني، آشاميع، فروش و حمل و نقل مواد خوردني، توزيد، نگهداريه و توليمربوط به مراكز ته يمقررات بهداشت. باشد يم

تخلف از مقررات مذكور مستوجب . شدن خواهد يين ماده تعيا ين نامه اجرائيدر آئ يو اماكن عموم يو بهداشت يشيآرا

هر مورد نقض  يبه ازا يمه نقديال جرير( 444/544)تا پانصد هزار(444/25)ست و پنج هزاريبازدارنده از ب يمجازاتها

 يبنا به اعالم بانك مركز (ك باريهر سه سال ) اد شده براساس نرخ تورمي يزان مجازاتهايم. خواهد بود يمقررات بهداشت

 .ش استيران قابل افزايأت وزيد هيران و تائيا يماسال يجمهور

 ين ميين ماده تعياماكن و مراكز موضوع ا ينظارت بهداشت يبرا يكه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يتيمامور

 يبه مسؤول بهداشت محل معرف يم گزارشيرا با ذكر موارد تخلف با تنظ يبهداشتن از مقررات يد مكلفند متخلفنشو

د تا نسبت ينما يم    ن مربوطه اخطار يا مسؤوليد گزارش به صاحب مركز و يمسؤول بهداشت محل در صورت تائ. ندينما

ل محل و مهر و موم ين شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطييدر مهلت تع يبه رفع نواقص بهداشت

ل و يد مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطييشدن نواقص و تا د و پس از برطرفيا الك و مهر آنرا صادر نمايو 

 .گردد يبه دادگاه صالحه ارجاع م يدگيدر تمام موارد مذكور پرونده جهت رس. هر و موم خواهد شدفك م

و  يهداشترفع نواقص ب يالزم برا ين نظارت مدت زمانهايمسؤول بهداشت محل و مامور يتهايف و مسؤولي، وظايمقررات بهداشت

 .ن قانون مشخص خواهد شديا ين نامه اجرائين ماده واحده در آئيا ير امور مربوطه در اجرايسا

 يتوانند به مراجع قضائ يم كه اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقررات مربوطه بدانند يصاحبان مراكز مزبور در صورت ـ1تبصره

 .نديت نمايصالح شكا

ا الك و مهر كردن محل، يل و مهر و موم ي، تعطيات بازرسيعمل يموظفند در تمام مراحل اجرا ينتظامن ايمامور ـ2تبصره

 .به عمل آورند يت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيالزم را با مأمور يهمكار

 .گردد ين ميتدو يزشكپ ن قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزشيا ين نامه اجرائيآئ ـ3تبصره

 .صد و هفتاد و نه مجلسيكهزار و سيزدهم آذر ماه يكشنبه مورخ سيروز  يمشتمل بر ماده واحده در جلسه علن(64ماده)ون فوققان

گاه  كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بالفاصله پس از كشف توقيف ميشود هر ـ 14ماده

گواهي نمايند كه مواد مكشوفه جهت برخي از مصارف انساني يا حيواني يا  وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر

دادستان شهرستان با اطالع صاحب كاال  صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور

صندوق  حكم قطعي درصدور  نماينده دادستان شهرستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و با حضور و

گاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً  هر دادگستري توديع خواهد شد و

 .دادستان معدوم ميشود بدستور

تعيين تكليف قانون مجازات عمومي  5 آالت جرم دادگاه طبق ماده ابزار و مورد اسباب بازي و همچنين در فوق و كليه موارد در

 .تعيين تكليف خواهد كرد مورد وجوه حاصل از فروش نيز اگر قبالً بفروش رسيده باشد در مينمايد و

 . كنترل مواد غذايي خواهد رسيد تكميل آزمايشگاههاي تحقيق و توسعه و اجراي اين ماده به مصرف تأسيس و درآمد حاصل از

مي نمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا   داري را خري 63 ماده كسانيكه مواد مذكور در ـ15ماده

اين قانون  در برند واال برحسب مورد به مجازاتهاي مذكور تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار مؤسسات مسئول ديگر

 .محكوم خواهند شد

كيفيتي به منظور بازرگاني يا  شكلي و آرايشي از گمرك بهر از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا ـ 16ماده 

مبدأ مستلزم تحصيل  قابليت مصرف از كشور دارا بودن گواهي بهداشتي و تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي عالوه بر

 نين مواديهمچ فرمول مواد و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور پروانه ورود از وزارت بهداري است و

 .كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد

 .جرائم عمومي محسوب است اين قانون از كليه جرائم مندرج در ـ17ماده 



 .دولت مأمور اجراي اين قانون است ـ18ماده 

شش شمسي  به تصويب  چهل و و سيصد ر وتيرماه يكهزا 62تاريخ روز دوشنبه  تبصره كه در 1 ماده و 65 قانون باال مشتمل بر

شش شمسي مورد تصويب مجلس  چهل و و سيصد و تيرماه يكهزار 22مجلس سنا رسيده بود درجلسه روز پنج شنبه

 .شوراي ملي قرار گرفت

 

 

بوط تبصره فوق آئين نامه مر و 31بهداشتي مصوب تيرماه  آرايشي و آشاميدني و قانون مواد خوردني و 1اجراي ماده  در 

قانون شرايط احراز مسئوليت فني  اداره مؤسسات مذكور در بهره برداري و  توليد و و كار طرز به شرايط صدور پروانه و

تبصره  65ماده و  21ساخت و ورود در  ييدستوالعمل اجرا ،ط صدور مجوز ورود مواد مشمول قانونين شرايو همچنآنها 

 .ديب گرديوتص ير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيتوسط وز

 

 19/11/1387د  مورخ /8138به شماره 

 

 دستورالعمل اجرايي ساخت و ورود مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و مكمل هاي غذايي رژيمي

 

، 62، 66و بندهاي  6431قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب سال  61و  62، 1اين دستورالعمل باستناد مواد 

به تصويب  6411ماده يك قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال  61و  64

 :رسيد

 

 

 ساخت و نگهداري ـبخش اول 
 

مكملهاي غذائي و نظافت انسان مصرف ميشود و  ناخن و ،مو، بهداشت پوست ،آرايش ،آشاميدن ،موادي كه براي خوردن ـ1ماده 

ورده هاي فوق آموادي كه در تماس مستقيم با فر بسته بندي مواد مذكور وو  نيز ظروف افزودني و اوليه، مواد رژيمي،

و كليه موادي كه در ارتباط با  بازي كودكاناسباب ظروف و  مورد مصرف در و افزودنيهاي  همچنين رنگ هاهستند و 

و بهداشتي كه هر ساله فهرست آنها اعالم  موارد فوق به تشخيص اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي

مشمول اين آئين مصرف كننده را تحت تأثير قرار دهد و محل هاي نگهداري اقالم مذكور  ميگردد و مي تواند سالمت 

  .نامه است

جهيز واحد هاي نگهداري موظفند قبل از هرگونه اقدام به  احداث و ت متقاضيان تاسيس كارخانه و يا كارگاه يا محل ـ 2ماده 

توليدي و نگهداري، از ضوابط فني و بهداشتي اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و رعايت 

حريم از منابع آالينده اطالع حاصل نموده و برابر ضوابط موجود كه از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به 

پزشكي اعالم خواهد شد و با كسب نظر متخصيصن امر و بر اساس آن اقدام  دستگاههاي ذيربط و دانشگاههاي علوم

 .نمايند

متقاضيان اخذ پروانه بهره برداري كارخانه يا كارگاه يا محل هاي نگهداري مشمول قانون موظفند پس از اخذ مجوزهاي  ـ3ماده

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تعيين و  ائي،الزم از مراجع  ذيصالح، مدارك الزم كه از طرف اداره كل نظارت بر مواد غذ

اعالم مي شود را تكميل و به همراه درخواست صدور پروانه بهره برداري كارخانه يا كارگاه مورد نظر به واحدهاي ذيربط 

 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارائه نمايند

اطالع رساني ضوابط فني و      داشتي مكلف است نسبت به تدوين وآرايشي و به  آشاميدني، اداره كل نظارت بر مواد غذائي، :تبصره

همچنين . بهداشتي و نيز مديريت ايمني و سالمت اقالم توليدي واحدهاي  مشمول  قانون به نحو مقتضي اقدام نمايد

 . ضوابط فني و بهداشتي الزم را به اطالع مراجع ذيصالح صدور مجوز توليد صنعتي برساند



اهها، واحدهاي توليدي، بسته بندي و محلهاي نگهداري محصوالت بومي و سنتي كه محصول خود را با عالمت و كارگ ـ 4ماده 

بسته بندي مشخص بصورت بازرگاني عرضه مي كنند به تشخيص اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و 

 .توسط اداره كل مذكور تهيه و ابالغ خواهد يافتبهداشتي مشمول اخذ شناسه نظارت كارگاهي بوده كه ضوابط مربوطه 

محل هاي نگهداري و همچنين كارخانجات، كارگاهها و  ه برداريبهر  صدور، اصالح، تمديد، تعليق و ابطال پروانه  ـ5ماده 

 .آئين نامه، بر اساس ضوابط الحاقي موضوع اين آئين نامه خواهد بود كارگاههاي داراي شناسه نظارت مشمول اين 

بمنظور استفاده از ظرفيت مازاد واحدهاي توليدي داراي پروانه هاي بهداشتي و همچنين توليد سفارشي در داخل و يا  ـ 6ماده  

خارج از كشور، مناطق آزاد تجاري و صنعتي ويژه اقتصادي، اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

 .ربوط به آنها اقدام و به نحو مقتضي به مؤسسات ذيربط ابالغ نمايدموظف است نسبت به تدوين ضوابط م

مسئولين ذيصالح كارخانجات، كارگاهها و محلهاي نگهداري اقالم مشمول قانون و اين آئين نامه موظفند همزمان يا پس از  ـ7ماده 

ئي، آشاميدني، ظارت بر مواد غذااخذ پروانه بهره برداري نسبت به معرفي فرد واجد شرايط بر اساس ضوابط اداره كل ن

به وزارت بهداشت، درمان و  موسسات مذكور، ي مسئوليت فنيبه همراه مدارك مورد نياز جهت تصدآرايشي و بهداشتي 

 .بهره برداري و در حين توليد  در چار چوب شرح وظايف مسئول فني عمل نمايد وزش پزشكي اقدام نمايند تا پس ازآم

صالحيت مسئول فني و ضوابط صدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه مسئول فني و جانشين وي، همچنين شرايط احراز  :تبصره 

شرح وظائف مسئول فني و شرايط پذيرش پايان خدمت و جايگزيني مسئول فني به موجب ضوابط الحاقي اين آئين نامه 

 . خواهد بود

رگاهها و محلهاي نگهداري اقالم مشمول قانون و اين آئين نامه الزامي حضور مسئول فني در زمان توليد در كارخانجات، كا ـ 8ماده 

 .بوده و در صورت عدم حضور مسئول فني موسسات مذكور حق فعاليت نخواهند داشت

نوبت كاري اضافه يك  يك نوبت كاري باشد بايد بازاي هر از چنانچه فعاليت موسسات موضوع قانون و اين آئين نامه بيش  ـ9ماده 

 .مسئول فني واجد شرايط ديگر بكار گرفته شودنفر 

نسبت به نظارت بر شرايط فني و  مسئول فني موظف است ضمن حضور فعال و سرپرستي و تائيد امور توليد و نگهداري، ـ11ه ماد

ورد بهداشتي موسسات مشمول قانون، ارزيابي و تائيد تأمين كنندگان مواد اوليه، كنترل كيفي و بهداشتي مواد اوليه م

مصرف و محصوالت توليدي، قبل از عرضه به بازار، كنترل كيفي و بهداشتي محصول در سطح عرضه، جمع آوري 

محصوالت نامنطبق از سطح عرضه و ساير موارد ابالغ شده از سوي اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و 

هيانه را كتباً به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم بهداشتي اقدام، مستند سازي و گزارش عملكرد موردي و ما

 .نمايد

يا مسئول  كارفرما، غيبت او مسافرت و ،درصورت بيماريمسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد و ـ11ماده

هداشت، درمان و آموزش ببه وزارت را قبل از غيبت مسئول فني  يكنفر واجد شرايطوي به جاي  مؤظف است فني 

 .معرفي نمايد پزشكي

دانشكده هاي علوم پزشكي كشور موظفند حداقل يكبار در سال موسسات مندرج     دارو دانشگاهها و هاي غذا و معاونت ـ12ماده 

مل براساس دستورالع   در قانون و اين آئين نامه را بازديد و گزارش امور موسسات مذكور را از نظر فني و بهداشتي 

 .آرايشي و بهداشتي ارسال نمايد ،مربوطه كنترل نموده و به اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني

 خود داراي آزمايشگاه مجهز توليدي محصوالت مواد اوليه و مكلفند براي كنترل واحدهاي مشمول قانون و اين آئين نامه ـ13ماده 

شكي بوده و يا بنا به تشخيص وزارت مذكور يكي از آزمايشگاههاي همكار يد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزو مورد تائ

تعهد  آن ها را به مواد اوليه و محصوالت مربوط كنترل اموريا مجاز مورد تائيد اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو، 

 .تأمين نمايند و

هاي  مشورت و همكاري قالم مشمول اين قانون و همچنينبمنظور بررسي و صدور پروانه هاي بهداشتي ورود و ساخت ا ـ14ماده 

كميته اي بنام  و مكملهاي غذائي و رژيمي بهداشتي، آرايشي، آشاميدني، مواد خوردني به مربوطفني دراجراي مقررات 

و مدير كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي  ـ2معاون غذا و دارو  ـ6شامل  از پنج نفر متشكل كميته فني 

براي يك نفر مطلع از صنعت  ـ5يك نفر عضو هيئت علمي مرتبط  ـ3مدير كل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو  ـ4بهداشتي 

 .خواهند شد منصوب اشت، درمان و آموزش پزشكيبهد وزيردارو توسط  به پيشنهاد معاون غذا و سال مدت دو

خود ادامه  آنها كماكان بكار انتصاباعضاء كميته تا تجديد  رئيس و خواهد بود معاون غذا و دارو بامذكور رياست كميته  ـ1تبصره 

 .خواهند داد



دبير كميته فني مدير كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي خواهد بود و مصوبات كميته توسط وي  ـ2تبصره 

 .ابالغ خواهد شد

يته فني قابل واگذاري به كميته هاي فني در دانشگاهها و دانشكده به تشخيص معاونت غذا و دارو بخشي از وظايف كم ـ3تبصره 

 ـ6نفر عضو شامل  1هاي علوم پزشكي كشور است كه به رياست معاونت غذا و داروي دانشگاه يا دانشكده و با تركيب 

ايشگاه كنترل مواد مدير آزم ـ4مدير نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  ـ2معاون غذا و دارو دانشگاه 

نماينده  ـ1نماينده تشكل صنفي مسئولين فني  ـ5عضو هيئت علمي مرتبط  ـ3غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

 2و توسط رئيس دانشگاه يا دانشكده مربوطه به مدت ... يشنهاد معاونت غذا ودارو دانشگاهكارشناس مطلع به پ ـ1صنعت 

 .سال منصوب خواهند شد

 :عبارت است از وظايف كميته فني ـ15ماده 

پروانه هاي بهداشتي توليد، نگهداري، ورود مواد و فرآورده هاي موضوع  تصميم گيري در خصوص صدور، تعليق و ابطال  -6

 .اين دستورالعمل

 .ارائه نظر مشورتي در خصوص ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي نسبت به آنها ـ2 

شور درباره وظايف محوله به خود، كميته  همچنين بحث و آئين نامه ها وپيش نويس تنظيم ميتواند براي فني  كميته ـ16 ماده

 و مكملهاي غذائي و رژيمي بهداشتي آرايشي و، آشاميدني، خوردني رشته هاي مختلف مواد كارشناسان هاي فرعي از

  .يك از آن كميته هاي فرعي با يكي از اعضاي اصلي باشد تشكيل دهد كه رياست هر

 

 ورود ـبخش دوم 

 

آشاميدني خوراكي قانون نظارت بر مواد  61وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي صدور پروانه ورود موضوع ماده  ـ17ماده 

آرايشي و بهداشتي و به منظور تائيد شرايط بهداشتي محصوالت وارداتي مشمول اين قانون نسبت به ثبت منبع ومحصول 

  .اقدام مي نمايد

بهداشتي واحد توليدي خارج از كشور بر اساس مستندات ارايه شده و يا بازديد بعمل آمده  تاييد شرايط فني و: ثبت منبع ـ18 ماده

توسط كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا گزارش شركتهاي بازرسي بين المللي تاييد صالحيت 

 .بهداشتي است آرايشي و ،آشاميدني ي،شده براساس ضوابط اداره كل نظارت برمواد غذائ

شركتهائي توليدي خارجي كه داراي نظام جامع كيفيت و ايمني براي كليه شعبات خود هستند در صورتي كه نظام جامع : 1تبصره 

ي برسد در صورت ثبت منبع كيفيت و ايمني آنها به تائيد اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشت

يكي از شعبات خارجي آنها، كليه شعبات ثبت شده تلقي مي گردد و براي ثبت هر محصول از هر منبع بر اساس ضوابط 

 . اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي اقدام خواهد شد

شي و بهداشتي اجازه داده ميشود به منظور ارزيابي اوليه و يا ادواري به اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آراي :2تبصره 

واحدهاي توليدي خارج از كشور از شركتهاي بازرسي بين المللي كه صالحيت آنها بر اساس ضوابط تدوين شده به تائيد 

 .رسيده است استفاده نمايد

بين   توليدي از يك منبع ثبت شده براساس استانداردهاي ملي، ايمني فرآورده تاييد فرموالسيون، ويژگيها و :ثبت محصول ـ19ماده 

المللي و يا ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و ضوابط اقالم مشمول ثبت منبع محصول و 

 .مي شود گروه بندي آنها هر سال از طرف معاونت غذا و دارو ابالغ

بهداشتي به منظور  آشاميدني، آرايشي و حصول شده اند اداره كل نظارت بر مواد غذائي،براي اقالمي كه ثبت منبع و م ـ21ماده 

 .براساس ضوابط مربوطه صادر خواهد نمود تسهيل در امر واردات، پروانه بهداشتي ورود با مدت اعتبار حداكثر پنج سال،

نده، اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي با توجه به نتايج پايش هاي انجام شده و بررسي عملكرد منبع و نماي :تبصره

و بهداشتي مي تواند هر زمان ورود اقالم ثبت شده را مغاير ضوابط بهداشتي بداند نسبت به تعليق و يا ابطال پروانه ورود 

 .پس از تصويب در كميته فني اقدام نمايد

ه معرفي فرد واجد شرايط بر اساس ضوابط اداره كل نظارت بر مواد وارد كنندگان اقالم مشمول قانون موظفند نسبت ب ـ 21ماده 

غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي به همراه مدارك مورد نياز جهت تصدي مسئوليت فني مربوط به واردات، به وزارت 

نحوه مصرف بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد تا قبل از ثبت منبع و ثبت سفارش بازرگاني و ترخيص و 



محموله ها از نظرات تخصصي مسئول فني بر اساس ضوابط اداره كل مذكور استفاده نمايد و پس از ثبت منبع و در حين 

 .واردات نيز بر اساس شرح وظايف مسئول فني مسئوليت نظارت بر امور مذكور را بر عهده خواهد داشت

ديد، تعليق، ابطال پروانه مسئول فني و همچنين شرح وظائف شرايط احراز صالحيت مسئول فني و ضوابط صدور، تم :تبصره

 .آئين نامه خواهد بود     مسئول فني و شرايط پذيرش پايان خدمت و جايگزيني مسئول فني برحسب ضوابط الحاقي اين 

كيفي و بهداشتي  نظارت بر شرايط فني و بهداشتي واحد توليدي خارج از كشور، كنترل: تند ازوظايف مسئول فني عبار ـ22ماده 

محصول در زمان نگهداري، قبل از عرضه به بازار و در سطح عرضه، جمع آوري محصوالت نامنطبق از سطح عرضه، امحاء 

و يا مرجوع نمودن محصوالت نامنطبق تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تائيد مصرف و عرضه اقالم 

مربوطه و تحويل نمونه به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي حسب مورد،  وارداتي، نمونه برداري بر اساس ضوابط

نگهداري نمونه هاي شاهد تا پايان تاريخ انقضاء، نظارت بر برچسب گذاري محصول بر اساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه 

آئين نامه،      اشتي و ضمائم اين و ساير موارد ابالغ شده از سوي اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهد

اقدام و ضمن مستند سازي، گزارش عملكرد موردي و ماهيانه را كتبا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم 

 .نمايد

در هر صورت مسئوليت كامل اجراي ضوابط ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ايمني و كيفيت  : 1تبصره 

ورده هاي وارداتي به عهده وارد كننده بوده و مسئول فني مؤظف است گزارش فوري موارد عدم رعايت ضوابط فني فرآ

و يا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي  بهداشتي را به اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

 . مربوطه اعالم نمايد

و كيفيت مواد اوليه و محصوالت نهائي وارداتي توسط واحدهاي توليدي به عهده مسئول فني آن واحد  نظارت بر ايمني :2تبصره 

 .مي باشد

آن دسته از  واحدهاي توليدي كه نظام ايمني و سالمت آنها به تائيد وزارت بهداشت برسد، در صورت تقبل مسئوليت از  : 3تبصره 

نسبت به ثبت سفارش بازرگاني، ترخيص و مصرف مواد اوليه مورد استفاده  طرف كار فرما و مسئول فني، مي توانند رأساً

در خطوط توليدي خود، براساس ضوابط تدوين شده در اداره كل نظارت بر مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 

 .اقدام نمايند

نه بهداشتي ورود براي اقالم ثبت شده در تسهيالتي كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از صدور پروا ـ23ماده 

 :نظر گرفته ميشود به شرح زير مي باشد

 .گشايش و ثبت سفارش اين محصوالت مي تواند رأساً توسط وزارت بازرگاني صورت گيرد 

ترخيص و حمل شده  كي به صورت مستقيم از گمركمحموله هاي وارداتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش 

ورت تعهد كار فرما و مسئول فني، همزمان با صدور مجوز ترخيص و مصرف، نمونه برداري تصادفي و كنترل و در ص

 .كيفيت انجام خواهد شد

از دومين محموله وارد شده گواهي بهداشت قابليت مصرف در كشور مبدأ صادره و يا تائيد شده توسط مقام ذيصالح كشور  

ه بهداشتي ورود نياز به تصديق سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور مبدأ توليد كننده در طول مدت اعتبار پروان

 .را ندارد

باشند در صورت در خواست ثبت اختياري، پس از ثبت اقالم،  وارد كنندگاني كه اقالم آنها مشمول ثبت محصول نمي :تبصره 

 .ميتوانند از تسهيالت فوق بهره مند شوند

المي ايران در هر يك از كشورهاي اتحاديه اروپا براي گواهي بهداشت صادره در يكي از تصديق سفارت جمهوري اس ـ24ماده 

 .كشورهاي اتحاديه اروپا قابل قبول است

در صورت وجود كشور ذينفع، ارائه تصوير گواهي بهداشت كشور توليد كننده كه الك و مهر شده به اصل گواهي  ـ 25ماده 

 .تائيديه سفارت جمهوري اسالمي ايران در آن كشور مورد قبول است شده از كشور ذينفع، با بهداشت صادر

در صورت ورود مواد اوليه توسط واحدهاي توليد كننده داخلي گواهي بهداشت و قابليت مصرف در كشور مبدأ صادره از : تبصره 

 .ول خواهد بودكشور ذينفع مورد تاييد كه فهرست آنها متعاقباً از طرف اداره كل اعالم خواهد شد قابل قب

فهرست اقالم مواد اوليه كه مشمول ثبت منبع و محصول هستند هر سال توسط معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت،  ـ 26ماده 

 . درمان و آموزش پزشكي جهت اجراء ابالغ خواهد شد



 .قانون انجام خواهد شد 61بديهي است ترخيص و مصرف اين اقالم خارج از اين فهرست برابر ماده 

صدور مجوز واردات مواد اوليه و فرآورده هاي مشمول اين آئين نامه با توجه به شرايط و نياز كشور در صورت تصويب : 1تبصره 

كميته فني بصورت مقطعي و موردي بدون انجام مراحل ثبت منبع و محصول با ارائه مدارك و مستندات الزم و تاييديه 

 .آزمايشگاههاي معتبر بالمانع است

توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  61/66/6451تبصره در مورخ  65ماده و  21ستورالعمل اجرائي در اين د 

 ..مي باشد   تصويب شده و از تاريخ تصويب الزم االجرا 

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 

 بهداشتي قانون خوردني، آشاميدني، آرايشي و 9و 8آئين نامه اجرائي ماده 

 

بهداشتي بشرح  آرايشي و آشاميدني و قانون مواد خوردني و 2و 5يا نگهداري مواد مشمول ماده  يا تهيه و مراكز ساخت و ـ1ماده

 :تعيين ميگردد زير

 آشاميدني  مواد خوردني و -1

 فرآورده هاي گوشتي  ـالف 

 پرندگان فرآورده هاي ماهي و ـ ب

 فرآورده هاي آن  و شير ـ ج

 غذاهاي تقويتي  ـ د

 فرآورده هاي انواع ميوه  ـ هـ

 فرآورده هاي سبزي هاي خوردني ـو

 روغن هاي خوراكي  انواع چربي ها و ـز

 فرآورده هاي غالتـ  ح

 قند انواع شيريني و ـط 

 غيرالكلي نوشابه هاي الكلي وـ  ي

 فرآورده هاي آنها ترشي ها و شربت ها وـ  ك

 هااي آنفرآورده ه مشابهين و قهوه و كاكائو و چاي و ـ ل

 بهداشتي ساخت مواد آرايشي و مراكز تهيه و -2

 تقويت كننده ها مواد آرايشي و ـ الف

 تنظيفي مواد بهداشتي وـ  ب

 حشره كشها گندزداها و ـ ج

 متفرقه  -3

 مراكز ساخت آنها  آرايشي و آشاميدني و بسته بندي مواد خوردني و ظروف و ـ الف

 سردخانه ها و آشاميدني مراكز نگهداري مواد خوردني و ـ ب

 بهداشتي آشاميدني و پخت مواد خوردني و ساخت و توليد و ظروف تهيه و ـ د

 كارگاه هاي مشمول قانون را به ترتيب اهميت بهداشتي و كارخانجات و همچنين وزارت بهداري فرآورده ها و بسته بندي و ـ2ماده

 .ده ميشود براي اطالع عموم آگهي خواهد كردآرايشي آما مواد غذايي و كنترل بر به تدريج كه سازمان نظارت و

بهداشتي طبق نظركميسيوني خواهد  آرايشي و آشاميدني و خوراكي و كارخانه هاي مشمول قانون مواد بين كارگاه و تميز ـ3ماده

اد مو وزارت توليدات كشاورزي و اموراجتماعي و بود مركب از نمايندگان وزارت بهداري، وزارت اقتصاد، وزارت كار و

 .وزارت بهداري تشكيل مي گردد مصرفي كه در



تمام وقت كردن  فني و تأمين كادر تكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي و صدور پروانه ها براي توسعه و درآمد حاصل از ـ4ماده

ف آزمايشگاهها طبق بودجه اي كه به پيشنهاد اداره كل نظارت برمواد غذائي به تصويب وزارت بهداري ميرسد به مصر

 . خواهد رسيد

هفت كميسيون بهداري  چهل و و سيصد و تاريخ روز پنج شنبه دوازدهم خرداد ماه يك هزار چهار ماده در آئين نامه فوق مشتمل بر

 5ماده  4كميسيون بهداري مجلس سنا به استناد تبصره  6431خرداد ماه  25جلسه روز شنبه  در مجلس شوراي ملي و

 .اد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي به تصويب رسيدقانون مو 2تبصره ذيل ماده 



 آئين نامه مقررات بهداشتي

 

تبصره  66 ماده و 33اين آئين نامه شامل  6431قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي مصوب تيرماه  64اجراي ماده  در

 .را تصويب مينمايد

 

 بهداشت فردي :فصل اول 

فروش مواد غذائي انجام وظيفه مي نمايند  توزيع نگهداري و ـتهيه  مراكز اماكن عمومي و واشخاصي كه در كليه كارگران ـ1ماده

 .خود داشته باشند محل كار مؤظفند كه كارت معاينه پزشكي در

هداري محل كسب نگا در كارفرمايان مؤظف هستند كه قبل از استخدام اشخاص كارت معاينه پزشكي آنان را مطالبه و ـ1تبصره 

 .نمايند

 .محل صادر خواهد شد طرف ادارات بهداري هر كارت معاينه پزشكي منحصراً از ـ2تبصره

 .كارت فوق را كه از يكسال تجاوز نخواهد كرد وزارت بهداري تعيين خواهد نمود مدت اعتبار نوع و

مسئول تورهائي كه از طرف دستگاه هاي به دس كارگران مؤظفند رعايت كامل بهداشت فردي مربوط به نظافت را نموده و ـ2ماده

 .وزارت  بهداري داده ميشود عمل نمايند

اشخاص  محل پخت يا آشپزخانه كار ميكنند بايد ملبس به كاله و روپوش سفيد باشند و روپوش ساير اشخاصي كه در ـ3ماده

 .تميز باشد بايد به رنگ روشن و 6مصرح درماده 

حفظ لباس كارگران خود تهيه  ل اين آئين نامه مؤظفند جايگاه محفوظ مناسبي به منظورصاحبان ومتصديان اماكن مشمو ـ4ماده

 .نمايند

 .صابون تميز اختصاصي ميباشد هر كارگر مؤظف به داشتن حوله و ـ5ماده

روخته شده را تهيه مواد غذائي سروكار دارند درحين كار حق دريافت بهاي كاالي ف كارگراني كه به نحوي از انحاء با طبخ و ـ6ماده

 .مشتري نخواهند داشت شخصاً از

 .محل مناسبي نصب گردد دركمك هاي اوليه  اين آئين نامه بايد جعبه و اماكن مذكور در در ـ7ماده

يا با پخت سروكار دارند  گرم ميباشد و كارگران اماكني كه بموجب فصل دوم آئين نامه ملزم بداشتن دوش آب سرد و ـ 8ماده

 .خاتمه كار استحمام نمايند بعد از قبل از شروع وروز  مؤظفند هر

 فروش مواد غذايي  ـ توزيع ـ نگهداري و توليد مراكز تهيه و وضع ساختماني اماكن عمومي و ـ فصل دوم

 .باشد كف بايد شامل شرائط زير ـ9ماده

 .از جنس قابل شستشو باشد ـ الف

 .غبار ايجاد ننمايد اثر تردد گرد و د كه درجنس آن طوري باش رفتگي يا شكاف و بدون فرو صاف و ـ ب

 .داراي شيب مناسب به طرف فاضالب باشد ـ پ

 .باشد( شترگلو) مجهز به كف شوي سيفون دار  ـ ت

 .ديوارها بايد داراي شرائط ذيل باشند ـ11ماده

 .حشرات جلوگيري بعمل آورد مصالح آن طوري باشد كه از ورود جوندگان و ساختمان ديوار و ف ـال

 .لوازم مربوط به نوع كار باشد وضع ديوارها بايد متناسب با احتياجات و ـب 

 .درز و طاقچه باشد شكاف و رفتگي و بدون فرو ديوارها بايد صاف وـ  پ

 .ديوار بايد به رنگ روشن باشد ـ ت

 .هميشه تميز باشد شكاف و بدون ترك خوردگي و حتي االمكان مسطح و سقف ها بايد صاف و ـ11ماده

 .پنجره ها وضع درها و ـ12ماده 

 .قابل شستشو باشد شكستگي بوده و پنجره ها بايد بدون ترك خوردگي و درها و ـ الف

 .پنجره ها بايد طوري باشد كه از ورود حشرات به داخل جلوگيري نمايد درها و ـ ب

 .آب مصرفي بايد مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد ـ13ماده 

 .تم فاضالب بهداشتي باشدداراي سيس ـ14ماده 



 .باشد متناسب دستشوئي بهداشتي و تعداد مستراع و وضع و ـ15ماده 

 .شرائط الزم ساخته شود محل مناسب و مستراح مجزا در براي كارگران بايد دستشوئي و ـ16ماده 

 .اين آئين نامه باشد 63ـ64ـ62ـ66ـ64ـ2مواد  حمام بايد داراي شرائط مندرج در ـ17ماده

 .نوع مواد سوختني بايد طوري باشد كه حتي االمكان احتراق بصورت كامل انجام گيرد دستگاه سوخت و ـ18ماده

يك دريچه به اين  ظروف كثيف از. آن باشد مستقل از مجزا و محل پخت و مجاور نگهداري ظروف بايد در محل شستشو و ـ19ماده

 .سالن شود زخانه وظروف تميز  از دريچه هاي جداگانه وارد آشپ محل وارد و

 .دستگاه هاي اتوماتيك شسته شود يا توسط(آبكشي  ـضد عفوني  ـشستشو)   ظرف شوئي سه مرحله اي ظروف بايد در ـ21ماده

 .ظرفشوئي بايد متناسب با تعداد ظروف باشد ظرفيت هر تعداد و ـ1تبصره 

 .آلودگي خشك گردد عاري از ظروف بايد با وسيله تميز و ـ2تبصره 

 .شيشه باشد و مجهز به در غبار عاري از گرد و گنجه ها بايد تميز و قفسه و ويترين و ـ21ماده

 .گنجه ها بايد قابل نظافت باشد قفسه و ويترين و ـ1تبصره

 .سانتيمتر كمتر نباشد 24فاصله كف آن ها از زمين از  ـ2تبصره 

 .شو باشدميزكار بايد سالم و روكش آن از جنس قابل شست پيشخوان و ـ22ماده

با  محل مخصوص شسته و ميوه كه در اماكن عمومي به صورت خام در اختيار مشتريان گذارده مي شود بايد در ـ سبزي و23ماده

 .تميز آبكشي شود سپس با آب سالم و محلول گند زدائي ضد عفوني گردد و

اين  26ـ 62ـ66ـ64ـ2رايط مواد                      وضع داخلي آن مطابق ش كردن بوده و مواد غذائي بايد قابل تميز انبار ـ24ماده

 .آئين نامه باشد

 .مواد غذايي نبايد مرطوب باشد انبار ـ1تبصره 

اختصاصي باشد بايد مطابق نقشه تصويب شده مقامات  ساير مواد غذائي كه ايجاب ميكند داراي انبار شكر و آرد و انبار ـ2تبصره 

 . بهداشتي احداث شود

 نگاهداري آنها در همچنين در سردخانه متناسب نگاهداري شود و يخچال و يا در يه مواد غذائي فاسد شدني بايد دركل ـ25ماده

 .يخچال فاسد نمي شود خودداري گردد مدتي كه معموالً غذا در يخچال، زائد بر

 .باشد ي از بوعار تهويه بايد بنحوي صورت گيرد كه هميشه هواي داخل اماكن سالم، تازه وكافي و ـ26ماده

 .درجه سانتي گراد باشد 44از  فصل گرما حداكثر درجه حرارت اماكن نبايد بيشتر در ـ27ماده 

 .يا مصنوعي بايد طوري باشد كه باعث ناراحتي چشم نگردد طبيعي و نور ـ28ماده 

 .ودخطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي الزم بش ساير انفجار و براي جلوگيري از حريق و ـ29ماده

 .زباله دان درپوش دار زنگ نزن قابل حمل به تعداد كافي موجود باشد ـ31ماده

تخليه  محل مناسبي جهت جمع آوري و زباله دان بزرگ درپوش دار زنگ نزن قابل حمل متناسب با احتياجات روزانه در ـ1تبصره

 .زباله ها گذاشته شود

 .زباله دانها بايد بعد از تخليه شسته شود ـ2تبصره 

 . داخل اماكن ديده شوند جوندگان بهيچ وجه نبايد در پشه، مگس، حشرات و ـ31ماده 

آئين نامه به منظور انطباق با موازين بهداشتي قبل از اجراء بايد به تصويب  نقشه ساختمان هاي كليه اماكن مصرح در ـ32ماده 

 .مقامات مسئول برسد

 :ه بر رعايت كليه موارد بهداشتي بايد واجد شرائط زير باشنداماكني كه اجازه قبول مسافر دارند عالو ـ33ماده

 .شود تخت شش متر مربع منظور اطاق تعداد تختخواب ها بايد طوري باشد كه براي هر هر در ـالف 

 .طبقه از ساختمان بايد مساوي تعداد مستراح ها باشد تعداد دوش هر ـ ب

 .سانتيمتر باشد 44عرض آن حداقل  و سانتيمتر 65تفاع پله حداكثر لغزنده نباشد ار پله بايد داراي حفاظ بوده و ـ پ

بايد با دستگاههاي اتوماتيك يا در رختشوي خانه كه مطابق نقشه ( امثال آنها  ملحفه، پرده و مانند حوله،)البسه  ـ34ماده 

 .اطو شود خشك و استاندارد وزارت بهداري باشد شسته و

 .آن آب بصورت راكد باشد ممنوع است وضچه يا پاشوي كه درايجاد هرگونه حوض يا ح ـ 35ماده 



 لوازم كار وسائل و ـفصل سوم 

 

 :ظروف مورد استفاده بايد داراي شرائط زيرباشد ـ36ماده 

 .لب پريدگي باشد ظروف شكستني بايد تميز بدون ترك خوردگي و -6

 .بدون زنگ باشد سالم، صاف و بايد رود مي  نگهداري ومصرف موادغذايي بكار ظروف فلزي كه براي تهيه و وسائل و -2

 .آگهي ميشود ممنوع است مجاز شناخته و استفاده از ظروفي كه به وسيله وزارت بهداري غير -4

 .جدار داخلي ظروف مسي بايد كامالً سفيد كاري باشد -3

 .ظروف لعابي نبايد داراي لب پريدگي باشد -5

 .ضد عفوني شود ز وتمي بار مصرف شسته و ظروف غذا بايد پس از هر وسائل و -1

 .سربي ممنوع است قاشق چوبي و استفاده از گوشت كوب و -1

 .مشابه آن بدون سرپوش ممنوع است استفاده از قندان، نمكدان و -5

 .تهيه غذا بايد در ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهداري شود ظروف غذاخوري و وسائل و -2

 .روكش آن از جنس قابل شستشو باشد بدون درز بوده و سطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم و ـ37ماده 

 . تميز باشد نيمكت ها بايد سالم و صندلي ها و ـ38ماده

سه روز يكبار  هر تعويض آنها در سالم استفاده شود و سفيد و شمد تميز و مسافر تازه وارد بايد از ملحفه و براي هر ـ39ماده 

 .اجباري است

 .بدون ملحفه ممنوع است  مندرس و بالش كثيف و ، تشك واستفاده از لحاف، پتو ـ41ماده

 .يا گود رفتگي فنر باشد ممنوع است استفاده از تختخواب هائي كه داراي پارگي يا شكستگي و ـ41ماده

 .امثال آن جهت پيچيدن مواد غذائي ممنوع است همچنين كاغذ روزنامه و استفاده از كاغذ هائي كه تميز نباشد و ـ 42ماده

 .آب باالي ظرف خميرگيري الزامي است نصب شير. بدون درز باشد تميز و ظروف خميرگيري بايد صاف و ـ43ه ماد

 .استفاده گردد حتي االمكان كوشش شود از دستگاههاي خود كار براي تهيه خمير ـ1تبصره 

 

 

 



 .طبقه بندي اماكن از لحاظ شمول مواد اين آئين نامه ـ فصل چهارم

 

 :آئين نامه به شرح ذيل است      لحاظ شمول اين  ندي اماكن ازطبقه ب ـ44ماده 

 .امثال آنها ميباشد پانسيون و مسافرخانه و شامل هتل، متل، مهمانخانه و 34كليه مواد اين آئين نامه باستثناي ماده  -6

 .ل حمام ها ميگرددشام 34لغايت  42و41و44مواد  و 25لغايت  22ـ24ـ62 ـ61كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد  -2

شامل  34لغايت  42 ـ41ـ44ـ25لغايت   24ـ22ـ24ـ62 ـ61لغايت  65كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد  -4

 .آرايشگاهها مي باشد

 . شامل نانوائيها مي گردد 36و 34ـ42 ـ41ـ43ـ44ـ25 ـ22ـ 24 ـ65كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد  -3

) شامل محلهاي فروش مواد غذايي 34و 36ـ34ـ42 ـ43ـ44ـ24ـ24لغايت  65به استثناي مواد  كليه مواد اين آئين نامه -5

 .(امثال آنها مي باشد سبزي فروش، بقالي وعطاري و از قبيل گوشت فروش، ميوه و

ازقبيل ) شامل محلهاي تهيه مواد غذايي 36ـ34ـ42ـ43ـ44ـ24ـ61ـ 65كليه مواد اين آئين نامه به استثناي مواد  -1

 .ميباشد( نظائر آنها است بندي، كشت سابي، قند ريزي، شيريني پزي وم

شامل محلهاي تهيه و فروش مواد غذايي كه  34ـ36ـ34ـ42 ـ43ـ44ـ61كليه مواد اين آئين نامه  به استثناي مواد  -1

 .مي شود  داراي محل پذيرايي از مشتري مي باشد

شامل محلهاي تهيه و فروش مواد  32ـ36ـ34ـ42 ـ43ـ44ـ61لغايت  65كليه مواد اين آئين نامه باستثناي مواد  -5

 وزير بهداري                    .غذايي كه داراي محل پذيرايي مشتري نيستند مي باشد

 3/64/31ـ1542/1شماره 

 
 آئين نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتي

 
آئين نامه مجازات تخلف و از آئين نامه  6431وب تيرماه بهداشتي مص قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و 64نظر به ماده 

 :وزارت بهداري به شرح زير تصويب ميشود 6431شهريور ماه  62مقررات بهداشتي مصوب 

 .ريال غرامت محكوم خواهند شد 54تا  64پرداخت  روز حبس تكديري و 1تا  5به  1و2و6متخلفين از مواد  ـ1ماده

 . ريال غرامت محكوم خواهند شد 44تا  64پرداخت  روز حبس تكديري و 5تا  2به  5و 5و4متخلفين از مواد  ـ2ماده 

 .ريال غرامت محكوم خواهند شد 244تا  644پرداخت  روز حبس تكديري و.……تا  1به  1و 3مواد  متخلفين از ـ3ماده 

ريال غرامت محكوم  244تا  644خت پردا روز حبس تكديري و 64تا  5به  31الي  2مواد  متخلفين از مواد مندرج در ـ4ماده

 .خواهند شد

ماه بسته به نوع كسب مي  2روز تا  65بهداشتي بين  قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و 64ماده  مهلت مقرر در ـ 5ماده

 .باشد

    

 دادگستري                        وزير بهداري وزير 

 
 



اعالنات مصوب هيئت محترم دولت درمورد  نحوه تبليغ مواد خوردني ،  قسمتي از مقررات وآئين نامه تنظيم امور

 :آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي 
 

 :مقررات عمومي 
طريق روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون،  بازاريابي از معرفي كاالها، عرضه خدمات و تبليغ به منظور شناساندن و نشر آگهي و ـ1ماده 

 .نظائر آن تابع مقررات اين آئين نامه خواهد بود سينما،  مكاتبه، ويزيتوري و

 .يا مرغوبيت محصوالت ديگران ممنوع است افكار خدمات و نشريات تبليغاتي نكوهش و درتهيه وتنظيم آگهي ها و ـ5ماده

 .ملي شود مطلقاً ممنوع است تبليغاتي كه باعث فساد اخالق و جريحه دارشدن عفت عمومي يا احساسات ديني و ـ6ماده

بهداشتي بايد قبالً اجازه وزارت بهداري تحصيل شود  مورد آگهي هاي مربوط به خواص مواد غذائي، آشاميدني، آرايشي و در ـ7ماده

عد پزشكان فرستاده مي شود ب آنهائي كه مستقيماً براي بيمارستانها و تبليغ مربوط بخواص مواد دارويي ممنوع است مگر

 .از كسب اجازه از وزارت بهداري

يا خدمات آگهي شده مردم را  مورد كاال و كه بطور مستقيم يا ضمناً در ادعا يا تصويري باشد آگهي نبايد متضمن توصيف و ـ8ماده

 .بفريبند

احساسات  يا از آگهي هائي كه براي تبليغ كودكان تهيه ميشود نبايد طوري تنظيم شود كه موجب فريب آنان بشود و ـ9ماده

 .نان سوء استفاده شودكودكانه و زود باوري آ

 

 

 :شرائط انتشارآگهي  

 

اين آئين نامه به عهده مديران مسئول مؤسسه انتشار دهنده آگهي ميباشد  در آگهي مذكور رعايت شرايط مربوط به انتشار ـ11ماده

بوط كه دراين صورت مسئوليت رعايت شرائط مر. تسليم گردد آگهي براي انتشار آنكه آگهي از طريق مؤسسات نشر مگر

 .بود مؤسسه مسئول خواهد اجراي تكاليف مقرر در اين آئين نامه به عهده مدير آگهي و به نشر
 

  

 يف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيالت و وظايقانون تشكبخشي از 

 

 : عبارتند از يف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوظا  -1ماده 

گروه  يانسان يرويت نيمربوط به ترب يتهايفعال يبرا يزيبرنامه ر ز يها و ن ين خط مشيياستها، تعين و ارائه سيتدو -6

 . ين اجتماعيو تام يستي، بهزي، داروئي، درمانيپژوهش، خدمات بهداشت يپزشك

ط، مبارزه با ينه بهداشت محيخصوصاً در زم يبهداشت يبرنامه ها يق اجرايو ارتقاء سطح آن از طر ين بهداشت عموميتام -2

 يت مراقبتهايد بر اولوين با تاكي،  بهداشت كار و شاغليبهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عموم ها،يماريب

 . ربطيذ يدستگاهها يو هماهنگ يمادران و كودكان با همكاربهداشت ژه يه، به وياول يبهداشت

  .مانبهداشت و در يقيو گسترش شبكه تلف يجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشكيا -4

ل به يجهت ن در يگروه پزشك يانسان يرويت نيترب يبرنامه ها ياز كشور و اجرايمورد ن يلين رشته ها و مقاطع تحصييتع -3

 .ييخود كفا

 يربط وزارتخانه هاين ذيمركب از معاون ييشورا يان گروه پزشكيدانشجو يليمدارك تحص يابيجهت نظارت و ارزش -1تبصره 

د ييشان با تايا كه دو نفر از يد گروه پزشكينفر از اسات 5و  يو آموزش عال گوفرهن يكبهداشت، درمان و آموزش پزش

مزبور به  يليمدارك تحص. گردد يل مير الذكر تشكيانتخاب خواهند شد در وزارت اخ يوزارت فرهنگ و آموزش عال

 . ديخواهد رس يو فرهنگ و آموزش عال يبهداشت، درمان و آموزش پزشك يامضاء وزرا



اعالم شده از طرف  يز ضوابط و مقررات آموزشين كشور و يدانشگاهها ريحاكم بر سا يه ضوابط و مقررات آموزشيكل -2ره تبص

خواهد  يحاكم و مجر يعلوم پزشك يدرمورد دانشگاهها يوزارت فرهنگ و آموزش عال و يانقالب فرهنگ يعاليشورا

 . بود

وزارت بهداشت،  يتهايارات و مسئوليكه با اخت يبه گونه ا يضوابط قانون ياجرا بر ينحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عال

 . ن خواهد شدييتع يانقالب فرهنگ يعاليرت نداشته باشد، توسط شورايمغا يآموزش پزشك درمان و

جاد و گسترش يز ايو ن يو درمان يبهداشت ينه هايزم و يپزشك يع رشته هايدر جم يكاربرد و ياديقات بنيانجام تحق -5

 يقاتيموسسات تحق يو نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامه ها يپژوهش پزشك يوسسات و واحدهام

 .يپزشك

، يالت بهداشتيتسه و يموزش پزشكآ)ر امكانات يو سا يانسان يرويعادالنه ن ع متناسب ويبه منظور توز يزيبرنامه ر -1

 .ازمندياز مناطق محروم و نينو رفع  يبهداشت يت برنامه هاياولو د بريكشور با تاك(يدرمان

جاد و گسترش مراكز يق ايدر حدود امكانات از طر يهمگان از خدمات درمان يبرخوردار يالت الزم برايفراهم نمودن تسه -1

 يمه هايز انواع بين و يه و بخش خصوصيريموسسات خ يبهبود استاندارد آنها و استفاده ازهمكار و يدولت يدرمان

 يدرمان

به خدمات  يآموزش پزشك درمان و ،محوله با موافقت وزارت بهداشت يف قانونيحدود وظا در يهاد سازندگوزارت ج :تبصره

 .كمك خواهد نمود يريو عشا ييمناطق روستا يدرمان يبهداشت

 يمشاركت مردم وكمكها و ياختصاص يمه، درآمدهاي، حق بياز اعتبارات عموم يريبا بهره گ ين منابع ماليتام -5

 در حدود امكانات  يقابل توانبخش ياجتماع و ي، ذهنين جسميخدمات الزم به معلول ن و ارائهيتام -2

ن قبل از دبستان و يكودكان در سن يبرا يتيجهت اقدامات حما يموسسات خصوص ر ويب افراد خيترغ ق ويتشو -64

و ارائه  يل توانبخشر قابيغ يو اجتماع ي، ذهنين جسميازمند و معلوليسرپرست ون يسالمندان و خانواده ها و افراد ب

  .ن اقداماتيو نظارت برا يتوسط موسسات دولت ين خدمات درموارد ضروريا

 :مربوط به ين و اعالم استانداردهاييتع -66

 يئو دارو يستي، بهزي، درمانيخدمات بهداشت:الف

 .يتوانبخش و يپزشك يصرفزات و ملزومات و مواد مي، تجهيشگاهي، آزمايشي، آرايبهداشت ،يدني، آشامي، خوراكيمواد داروئ: ب 

 . فوق در مربوط به خدمات و مواد مذكور يديو تول يه موسسات خدماتيبهداشت كل: ج

 :يپروانه ها ا دائميد و لغو موقت يصدور، تمد -62

 يشيآرا و يبهداشت و يدنيآشام و يد مواد خوراكيو كارگاهها و موسسات تول يستي، بهزي، داروئيموسسات پزشك: الف

 د وزارت بهداشت، درمان ويع منوط به تائيتوسط وزارت صنا يو درمان يبهداشت يواحدها يصنعت يمجوزهاصدور : تبصره

 . است يآموزش پزشك

ملزومات  زات ويو تجه يشگاهيو آزما يشي، آراي، بهداشتيدني، آشاميك، خوراكيولوژيو مواد ب ييدارو يساخت فراورده ها: ب

 يو توانبخش يپزشك يومواد مصرف

موارد  ين ضوابط و مقررات الزم براييو تع 6ماده  62از قسمت  "ب"بند در مواد مذكور يفيكنترل ك نظارت وانجام  -64

 .62ماده  "ب"و "لفا"مذكور در بند 

 يو وابسته پزشك يصدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشك -63

 يمربوط در بخش دولت يعرفه هان تييتع يستيبهز ،يي، دارويو درمان يصيخدمات تشخ ينه هايمحاسبه هز ين مبانييتع -65

 .يمختلف علوم پزشك ينه هايو آزاد در زم يررسميغ يه آموزشهاين شهرييو تع ير دولتيغ و

، ي، بهداشتيو پژوهش يخدمات واحدها موسسات آموزش ، نظارت و كنترل بر برنامه ها ويابين ضوابط مربوط به ارزييتع -61

 مربوطه  يستانداردهان امور براساس ايو انجام ا يستيو بهز يدرمان

، يدني، آشاميك مخدر، خوراكيولوژيه بيمصرف و انهدام مواد اول ،صدور ،ينگهدار ،ن ضوابط مربوط به ورود، ساختييتع -61

 و يتوانبخش و يپزشك يزات و ملزومات و مواد مصرفيو تجه ييدارو يو فرآورده ها يشگاهي، آزمايشي، آرايبهداشت

 .بط مذكورنظارت كنترل ضوا ،يابيز ارزشين

 

ه و استفاده از ياهان و امكانات تهيگ يينه خواص دارويق در زميو تحق يو بررس ينه طب سنتيانجام پژوهش در زم -65

 .يطب سنت يجاد مراكز مناسب برايفوق و ا ينه هايح در زميو آموزش صح ياهيگ يداروها


