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٦٦٥/١٢١٢٥۴
١٣٩٧/١٢/٢۸

ندارد

کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
موضوع: در خصوص ضوابط فروش محصوالت در عطاری

با سالم و احترام؛
         با عنایت به نامه شماره ١٢٢/١٣١٧/د مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٦ دفتر طب ایرانی و پیرو جلسه تدوین دستور العمل اجرایی آیین 
نامه نحوه فعالیت فعاالن حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی مورخ ١٣٩٧/١٢/١٥ موارد ذیل جهت رعایت در حین بازرسی از 

عطاری ها به استحضار می رسد؛ 
فروش هر نوع فرآورده دارویی اعم از شیمیایی، طبیعی و سنتی در عطاری ها ممنوع می باشد. -١

فروش و عرضه گیاهان و مفردات دارویی و ادویه جات به شکل فله یا بسته بندی ، بدون ادعای درمانی مجاز می باشد. -٢

فروش عرقیات دارای مجوز از سازمان غذا و دارو مجاز می باشد. -٣

فروش روغن های موضعی بدون ادعای درمانی مجاز می باشد. -۴

فروش مفردات گیاهی، معدنی و حیوانی بدون ادعای درمانی مجاز می باشد. -٥

فروش هر نوع گیاه دارویی سمی و یا ترکیبات و سمومی که باعث آلودگی بهداشتی  فرآورده های موجود در عطاری شود  -٦
ممنوع است.

    الزم به ذکر است در صورت وجود هر گونه ابهام و سوال در خصوص ضوابط و قوانین جاری برای فروش محصوالت در عطاری ها، 
می توانید با این اداره کل مکاتبه فرمایید.
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ندارد

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)،فاز٥ ، خيابان سيماي ايران، ساختمان ستاد مركزي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی، بلوک a طبقه۶  
 http://pm.behdasht.gov.ir :نمابر:٨١٤٥٤٤٥٧           وب سايت تلفن تماس:  ٨١٤٥٤٣٣٠

persianmedicine@behdasht.gov.ir :پست الكترونيك  

                                                                  حمایت از کاالی ایرانیدفتر طب  ایرانی
                           مقام معظم رهبری

سرکار خانم دکتر خانوی

مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی،  سنتی و مکمل

سالم علیکم

       با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با تقدیم احترام، پیرو جلسه تدوین دستور العمل اجرایی      
آیین نامه نحوه فعالیت فعاالن حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ، به منظور   

تبیین ماده ۸ این آیین نامه، موارد ذیل جهت هر گونه اقدام مقتضی به استحضار رسانده می شود :

فروش هر نوع فراورده دارویی اعم از شیمیایی، طبیعی و سنتی در عطاری ها ممنوع می باشد. -۱

فروش و عرضه گیاهان و مفردات دارویی و ادویه جات به شکل فله یا بسته بندی ، بدون ادعای  -۲
درمانی مجاز می باشد.

فروش عرقیات دارای مجوز از سازمان غذا و دارو مجاز می باشد. -۳

فروش روغن های موضعی بدون ادعای درمانی مجاز می باشد. -۴

فروش مفردات گیاهی، معدنی و حیوانی بدون ادعای درمانی مجاز می باشد. -۵

فروش هر نوع گیاه دارویی سمی و یا ترکیبات و سمومی که باعث آلودگی بهداشتی        -۶
فرآورده های موجود در عطاری شود ممنوع است.
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