
 آييه وامً اجرايي قاوىن جامع كىترل و مبارزي ملي با دخاويات 

 وزارت بهداشت، درمان و آمىزش پسشكي ـ وزارت صىايع و معادن ـ شركت دخاويات ايران

ٔشازت  38/13/1833  يهٕز   683331ثُهب ثهّ شيؽهُٓبد ؼهًبزِ  1/7/1831ْيئت ٔشيساٌ دز جهعهّ يهٕز  

جبيع كُتسل ٔ يجبزشِ يهي ثهب دابَيهبت  ( قبٌَٕ 13ظتُبد يبدِ )ثٓداؼت، دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي ٔ ثّ ا

ٔ يجهبزشِ يههي ثهب دابَيهبت زا ثهّ ؼهست شيهس  فهٕيت  َبيّ اجسايي قبٌَٕ جبيع كُتسل  ه آيي1833ٍه يفٕة 
  ًَٕد:

 آييٍ َبيّ اجسايي قبٌَٕ جبيع كُتسل ٔ يجبزشِ يهي ثب دابَيبت

  زٔد : عبَي يؽسٔت يسثٕط ثّ كبز ييَبيّ اـطالحبت شيس دز ي ه دز ايٍ آيي1ٍيبدِ

  . ه 1833قبٌَٕ جبيع كُتسل ٔ يجبزشِ يهي ثب دابَيبت ه يفٕة  ه قبٌَٕ:1 

  ظتبد كؽٕزي كُتسل ٔ يجبزشِ ثب دابَيبت. ه ظتبد:3 

 حسيه  ٔ  ؽهٕي   ْسگَّٕ فعبنيت يب اقداو كّ ثّ ؼهكم يعهتميى يهب ميسيعهتميى دز يعسفهي، ه  جهيغ: 8 

  يفسف يحفٕالت دابَي اَجبو ؼٕد. افساد ثّ اسيد ٔ

  قٕطي ٔ نفبفّ. ْبيي اش قجيم شبكت، كبز ٍ،  يحفٕالت دابَي عسضّ ؼدِ دز ثعتّ ه ثعتّ ثُدي:6 

دُْدِ آٌ گيهبِ   ؽهكيم اي كهّ  ًهبو يهب ث ؽهي اش يهبدِ اهبو  ْس يبدِ يب فهسآٔزدِ ه يحفٕالت دابَي: 3 

دابَيههبت ثههّ  ؽهه يؿ ٔشازت  دازٔيههي يجههبش  ههس    ٕ ههٌٕ يههب  ُجههبكٕ يههب يؽههتمبت آٌ )ثههّ اظههت ُبي يههٕاد

  ثٓداؼت، دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي( ثبؼد.

اظتُؽهب  اش زاِ  ْسگَّٕ يفسف يٕاددابَي اش قجيم دٔدكسدٌ، يكيدٌ، جٕيدٌ يب  ه اظتعًبل دابَيبت: 1 
  ثيُي ٔ دْبٌ .

» ، «جًعيت»   ، «َجًٍا» ْب ٔ َٓبدْبي ميسدٔنتي ٔ يسديي اش قجيم   ؽكم ه ظبشيبَٓبي ميسدٔنتي: 7 
گسْٔي اش اؼ بؾ حميمهي  كّ  ٕظظ « يؤظعّ» ٔ « ابَّ» ، «يجًع» ، «گسِٔ» ، «يسكص» ، «كبٌَٕ

ؼهدِ ٔ ثهّ  ؽه يؿ ٔشازت ثٓداؼهت،  يب حمٕقي ميسدٔنتي ثب زعبيت قٕاَيٍ ٔ يمسزات يسثهٕط  سظهيط 
ثب  ٕنيد، اظتعًبل ٔ  هسٔي  يحفٕالت دابَي ٔ يب يجبزشِ  دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي شيؽگيسي اش اظتعًبل 

  ثبؼد. جًهّ اْداف آَٓب يي يٕاد دابَي ْدف اـهي يب اش 

اش قجيهم ايهبكٍ  ْبيي كّ يٕزد اظتفبدِ ٔ يساجعّ جًعي يب عًٕو يسدو اظهت  يحمه ايبكٍ عًٕيي:  3 

ٔ  ْب عًٕيي يًٓبَ بَهّ يتجسكّ ديُي، ثيًبزظتبَٓب، دزيبَگبْٓب، ظبنُٓبي ًَبيػ، ظيًُبْب، فضبْبي 

ْب  كبزابَجهههبت، گُجيُهههّ ْب،  ابَهههّ يًٓبَعهههساْب ٔ ييًٓبَرهههريسْب، اهههٕزا  ظهههساْب )زظهههتٕزآَب(، قِٕٓ
ْبي  ايهبكٍ ٔزشؼهي، كتبث بَهّ ْبي يعبفسثسي، فسٔؼگبْٓبي ثصزگ، ايبكٍ فسُْگهي،  ْب(، شبيبَّ )يٕشِ

ٔ  ٔظههبيم َمهيههّ عًههٕيي، يؤظعههبت عًههٕيي، يههدازض، داَؽههگبْٓب ٔ يساكههص آيٕشؼههي ٔ ش ْٔؽههي، 
ثبَكٓهب ٔ ؼهٓسدازيٓب ٔ ْسَهٕر يسكهص ٔ يحهم  ظبشيبَٓبي دٔنتي ٔ عًٕيي، َٓبدْهبي اَمهالة اظهاليي، 

  جًعي ديگس.

  ه  جهيغ يحفٕالت دابَي ثّ ْس َحٕ يًُٕر اظت.3يبدِ

داهبَي ثهس زٔي ديگهس  ْهبي  ه اظتفبدِ اش َبو ٔ عاليت  جبزي ؼهسكتٓبي  ٕنيدكُُهدِ اَهٕار فسآٔزد8ِيبدِ

  يغ يفسف يٕاد دابَي يحعٕة ؼٕد، يًُٕر اظت.كبالْب كّ  جه

كهّ ًَبيهبَگس  جهيهغ  ه فسٔغ ٔ عسضّ يحفٕالت دابَي  ٕظظ عبيهيٍ يجبش َجبيهد ثهّ َحهٕي ثبؼهد 6يبدِ

  يحفٕالت دابَي ثساي عًٕو ثبؼد.

 ٕنيدكُُههدگبٌ،  ه اعطههبي ْههس گَٕههّ كًهه ، اعبَههّ ٔ حًبيههت اعههى اش يههبدي ٔ ميههس يههبدي  ٕظههظ  3يههبدِ

يحعههٕة ؼههٕد، يًُههٕر  ٔ ـههبدزكُُدگبٌ يحفههٕالت داههبَي كههّ  جهيههغ يحفههٕالت داههبَي  ٔازدكُُههدگبٌ
  اظت. 



داهبَي يًُهٕر  ه ٔزٔد،  ٕنيد،  ٕشيع، اسيد ٔ فهسٔغ ْهس َهٕر ٔظهبيم ٔ كهبالي  جهيصهي يحفهٕالت  1يبدِ

  اظت. ثب كبالْب ٔ ٔظبيم يكؽٕفّ  جهيصي طج  يمسزات عًم إاْد ؼد.

دٔد يحفهٕالت  عًٕيي ثّ ٔي ِ يحبفظت دز يمبثم اظتُؽب   حًيههي ه ثّ يُظٕز حفظ ظاليت  7يبدِ
  دابَي، اظتعًبل ايٍ يٕاد دز ايبكٍ عًٕيي يًُٕر اظت.

ايبكٍ يُهدز  دز قهبٌَٕ  ه يعئٕنيت اجساي يًُٕعيت اظتعًبل دابَيبت دز ايبكٍ عًٕيي ٔ ظبيس  3يبدِ
  ثب يديساٌ يب كبزفسيبيبٌ يب يتفديبٌ ايبكٍ يسثٕط اظت.

ْؽهدازدُْدِ يجُهي ثهس  ه يتفهديبٌ، كبزفسيبيهبٌ ٔ يعهئٕنيٍ ايهبكٍ عًهٕيي يٕتفُهد  بثهْٕهبي 9يبدِ
  ديد عًٕو َفت ًَبيُد. يًُٕعيت يفسف يحفٕالت دابَي دز َمبط يُبظت ٔ دز يعسق 

  فسٔغ يًُٕر اظت. ه فسٔغ يحفٕالت دابَي ثّ افساد اش طسي  ايُتسَت ٔ دظتگبْٓبي إدكبز 11يبدِ

يجُي ثهس داؼهتٍ حهداقم  ُدِ ثبيد دز ـٕزت يؽكٕ  ثٕدٌ ظٍ اسيداز، يدز  ؼُبظبيي ه فسٔؼ11يبدِ
  ( ظبل ظٍ زا اش ٔي  مبضب كُد.13)

شسٔاَّ فسٔغ يًُهٕر  ه فسٔغ ٔ عسضّ يحفٕالت دابَي  ٕظظ اؼ بؾ حميمي ٔ حمٕقي ثدٌٔ 13يبدِ

  اظت.

( قهبٌَٕ 7طجه  يهبدِ) ّ ه ٔشازت ثبشزگبَي يٕتف اظت فٓسظت اؼ بؾ حميمهي ٔحمهٕقي زا كه18يبدِ

  دز ااتيبز ظتبد قساز دْد. ثبؼُد  دازاي شسٔاَّ فسٔغ )فسٔؼُدگبٌ يجبش( يحفٕالت دابَي يي

ثهس اظهبض قهٕاَيٍ ٔ   جفسِ ه يجٕش عبيهيت ثبشزگهبَي يحفهٕالت داهبَي  ٕظهظ ؼهسكت دابَيهبت ايهساٌ 

  يمسزات يسثٕط ـبدز إاْد ؼد.

اجسايههي عًهيههبت  ايههساٌ يٕتههف اظههت دز كهيههّ يساحههم  ههه َيهههسٔي اَتظههبيي جًٓههٕزي اظههاليي16يههبدِ

زا ثههب يههسيٕزيٍ ٔ ثبشزظههيٍ  ْههبي عسضههّ يههٕاد داههبَي ًْكههبزي الشو  ثبشزظههي ايههبكٍ عًههٕيي ٔ يحههم
  ثعًم آٔزد. ْبي ثٓداؼت، دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي ٔ ثبشزگبَي  ٔشاز  بَّ

يٕتفُهد گصازؼهٓبي اهٕد  زثظ دز اجساي ايٍ قبٌَٕ  ه كهيّ يسيٕزيٍ ثٓداؼتي ٔ ظبيس يسيٕزيٍ ذي13دِيب

  ازظبل دازَد. ـالت  زا حعت يٕزد جسايى يٕضٕر ايٍ قبٌَٕ ثساي يساجع ذي

ٔي ِ ؼهسكت دابَيهبت  ثُدي ٔ ثب ؼًبزِ ظسيبل ٔ ثسچعت  ه كهيّ يحفٕالت دابَي ثبيد دز ثعت11ّيبدِ

ثُديٓبي  ثهس زٔي كهيهّ ثعهتّ« ايهساٌ ي فهٕؾ فهسٔغ دز » يهب ثفهسٔغ ثسظهد. دز  عجهبزت  ايساٌ عسضهّ
  ْبي دابَي ٔازدا ي انصايي اظت. فسآٔزدِ

  اي، ثبش ٔ يب َ ي يًُٕر اظت. ه فسٔغ يحفٕالت دابَي ثفٕزت فه1ّ جفسِ

  يبدِ ْعتُد. ه فسٔؼگبْٓبي ٔاقع دز يُبط  آشاد ٔ ٔي ِ اقتفبدي َيص يهصو ثّ زعبيت ايٍ 3 جفسِ

دابَي قبچب  زا دز ْهس  ه َيسٔي اَتظبيي جًٕٓزي اظاليي ايساٌ يٕتف اظت يحفٕالت ٔ يٕاد 8 جفسِ

ـهٕزت يٕافمهت ٔشازت ثٓداؼهت، دزيهبٌ ٔ  َمطّ اش كؽٕز ضجظ ٔ  حٕيم ؼسكت دابَيبت ايساٌ دْهد. دز 
ثُدي ٔ  َبيهّ ثعهتّ يٍ( ايهٍ آي11زا ثب يؽ فبت يهبدِ ) آيٕشغ شصؼكي، ؼسكت دابَيبت ايساٌ يحفٕل 

دزآيههد حبـهههّ زا ثههّ حعههبة دزآيههدْبي عًههٕيي ٔازيههص  يبَُههد ظههبيس يحفههٕالت ثههّ فههسٔغ زظههبَدِ ٔ 
  إاْدًَٕد.

ْصيُّ يسثهٕط ثهّ فهسٔغ  انكؽف كبزكُبٌ َيسٔي اَتظبيي، ثبشزظيٍ ٔ  ه اش يحم دزآيد حبـهّ ح 6 جفسِ
  گسدد. ؼسكت دابَيبت شسداات يي

ثبشزگهبَي، ثٓداؼهت،  ْبي كؽهٕز ٔ  ي اش ٔزٔد يحفهٕالت داهبَي، ٔشاز  بَهّه ثهّ يُظهٕز جههٕگيس17يبدِ
زا ثب كؽٕزْبي ًْعهبيّ ثعًهم  دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي، ـُبيع ٔ يعبدٌ ٔ ايٕز ابزجّ ًْبُْگي الشو 

  آٔزَد ٔ گصازغ آٌ زا ثّ ظتبد ازظبل ًَبيُد.



يحفهٕالت داهبَي  ٕنيد ٔ عسضهّ ه ؼسكت دابَيبت ايساٌ يٕتف اظت اظتبَدازدْبي يهي زا دز  13يبدِ

ؼهدِ دز قهٕاَيٍ يسثهٕط ٔ ايهٍ  زعبيت ًَبيد.  ٕنيد ٔ ٔازدات يحفٕالت دابَي يصبيس ثهب يعيبزْهبي  عيهيٍ 
  َبيههههههههههههههههههّ ٔ دظههههههههههههههههههتٕزانعًهٓبي يههههههههههههههههههس جظ يًُههههههههههههههههههٕر اظههههههههههههههههههت. آييٍ

شيس كؽت  ٕ هٌٕ ٔ  زيصي ٔ ثب ًْبُْگي ظتبد ظطح  ؼسكت دابَيبت ايساٌ يٕتف اظت ثب اعًبل ثسَبيّ
ظهطح شيهس كؽهت ثيؽهتس اش َيهبش  كٕ زا ثساظهبض َيهبش كبزابَجهبت دااههي  عيهيٍ ًَبيهد ٔ اش افهصايػ  ُجب

  ثعًهههههههم آٔزد. كبزابَجهههههههبت دااههههههههي ثهههههههب ًْهههههههبُْگي َيهههههههسٔي اَتظهههههههبيي جههههههههٕگيسي 

ثهّ  ٕ هٌٕ ٔ  ُجهبكٕ  ْبي جٓبد كؽبٔزشي ٔـُبيع ٔ يعبدٌ يٕتفُد دز ـٕزت كبْػ ييهصاٌ َيهبش  ٔشاز  بَّ
يحفهٕالت كؽهبٔزشي دز انگهٕي  جبيگصيٍ  دزيجي شزاعت  ٕ ٌٕ ٔ  ُجهبكٕ زا ثهب ظهبيس كبزابَجبت دااهي، 

  ٔ اجسا قساز دُْد. كؽت يُبط   ٕنيد ٔ فسآٔزي يحفٕالت دابَي يٕزد يطبنعّ 

  ثبؼد. ؼكم يجبش ًَي  جفسِ ه شسداات يبزاَّ دز شييُّ كبؼت، داؼت ٔ ثسداؼت  ٕ ٌٕ ٔ  ُجبكٕ ثّ ْس 

ظههُٕا ي ٔشازت  ( قههبٌَٕ دز ثٕدجههّ 3%( اش ظههسجًع يبنيههبت يههركٕز دز يههبدِ )3)ههه  ههب دٔ دزـههد 19يههبدِ

ٔ كُتسل اظتعًبل يهٕاد  گسدد  ب ثساي  حم  اْداف يجبزشِ  ثٓداؼت، دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي يُظٕز يي
  دابَي دز ااتيبز ظبشيبَٓب، يؤظعبت ٔ جًعيتٓب قساز گيسد.

  ي زا  عييٍ ٔ  فٕيت إاْدكسد. جفسِ ه ظتبد ضٕاثظ كً  ثّ ظبشيبَٓبي ميسدٔنت

ٔشازت ثٓداؼهت،  ه ْس ظّ ظبل يكجبز، حداقم ٔ حداك س جصاي َمدي يمسز دز قبٌَٕ ثهّ شيؽهُٓبد 31يبدِ
ؼهٕد ثهب  يسكهصي اعهالو يي دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي ثساظبض َس  زظًي  ٕزو ظبالَّ كّ  ٕظهظ ثبَه  

  يبثد.  فٕيت ْيئت ٔشيساٌ افصايػ يي

اجتًهبعي ٔ فسُْگهي  ( قبٌَٕ ثسَبيّ چٓبزو  ٕظهعّ اقتفهبدي، 111يٕضٕر يبدِ ) ه دظتگبْٓبي31يبدِ

ظهتبد زا ثهساي شيؽهگيسي اش  ْبي آيٕشؼهي ٔ  جهيصهي يفهٕة  جًٕٓزي اظهاليي ايهساٌ يٕتفُهد ثسَبيهّ
  اظتعًبل دابَيبت ٔ يجبزشِ ثب آٌ، اجسا ًَبيُد.

آشيبيؽهگبْي الشو  ت ٔ ايكبَبت ه ٔشازت ثٓداؼت، دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي يٕتف اظت  عٓيال33يبدِ
  زا ثساي  عييٍ يٕاد ٔ  سكيجبت يُتؽسِ يٕاد دابَي فساْى ًَبيد.

يٕزدَيبش دز زاثطّ ثهب يفهبد  زثظ ثّ ٔي ِ ؼسكت دابَيبت ايساٌ يٕتفُد اطالعبت  ه دظتگبْٓبي ذي38يبدِ
  َبيّ زا دز ااتيبز ظتبد قسازدُْد. ايٍ آييٍ

ٔ يعهبٌٔ ظهاليت  زت ثٓداؼت، دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼهكي يعهتمس اظهت ه دثيسابَّ ظتبد دز ٔشا36يبدِ

  ٔشازت ثٓداؼت، دزيبٌ ٔ آيٕشغ شصؼكي دثيس ظتبد إاْدثٕد.

  گسدد: ه ٔتبيف دثيسابَّ ظتبد ثّ ؼست شيس  عييٍ يي33يبدِ

  دظتٕزجهعبت آٌ. ه اَجبو ثسزظيٓبي الشو دزافٕؾ شيؽُٓبدْبي قبثم طست دز ظتبد ٔ  ُظيى 1 

  گيسي يفٕثبت ظتبد.ه شي3 

  اَداشي كبزگسْٔٓبي   ففي يهي ٔ اظتبَي ٔ َظبزت ثسآَٓب. ه زا8ِ 

دز جهعهبت  ْب ٔ ظهبشيبَٓب ثهساي دعهٕت آَٓهب ثهّ ؼهسكت  ه اَجبو ًْبُْگيٓبي الشو ثب ظهبيس ٔشاز  بَه6ّ 

  ثسحعت يٕزد.

  ه  دٔيٍ ٔ ازايّ گصازغ عًهكسد ظتبد. 3 

  گسدد. بد ثّ دثيسابَّ يحٕل ييه اَجبو ظبيس ايٕزي كّ  ٕظظ ظت 1 

  آٔزي ٔ ثجت اطالعبت ٔ آيبز. ه جًع 7 

  ه ًْبُْگي ايٕز اجسايي يسثٕط ثّ قبٌَٕ. 3 



  ه  ٓيّ ٔ  دٔيٍ دظتٕزانعًهٓب ٔ شيؽُٓبد زاْجسدْب ثّ ظتبد. 9 

طههي  ههه  عههداد اعضههب،  سكيههت، ٔتههبيف ٔ ظههبيس يمههسزات يسثههٕط ثههّ كبزگسْٔٓههبي   ففههي 31يههبدِ

  گسدد. زظد.  عييٍ يي ي كّ ثّ  فٕيت ظتبد ييدظتٕزانعًه
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