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رؤسای محترم نظام پزشکی سراسر کشور 

با سالم
    احتراماً، نظر به شبهات موجود در وظایف عطاریها و همچنین تفاوت بین "گیاهان دارویی یا مفردات 
پزشکی" و "داروهای گیاهی ترکیبی"، این معاونت نسبت به استعالم سه موضوع زیر از مراجع مربوطه اقدام 

نمود:
آیا عطاری ها مجاز به عرضه و فروش گیاهان دارویی (مفردات پزشکی) هستند؟ -١

آیا عطاری ها مجاز به عرضه و فروش داروهای گیاهی (ترکیبی از چند گیاه یا مفرده پزشکی) هستند؟ -۲
آیا عطاری ها مجاز به تجویز "گیاهان دارویی" یا "داروهای گیاهی" هستند؟ -٣

متن جوابیه اداره کل بازرسی سازمان و غذا و دارو در پاسخ به استعالم فوق بدین شرح میباشد: "مطابق ماده 
٨ و تبصرههای مربوط در آیین نامه نحوه فعالیت فعاالن حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی مصوب 
١٣٩٧/٨/٨، عطاری صرفاً مجاز به فروش گیاهان و مفردات دارویی استاندارد است و حق مداخله در امور پزشکی 
اعم از مشاوره، ویزیت، تجویز دارو، ساخت دارو و غیره را ندارد. عطاریها صرفاً مجاز به ارایه گیاهان دارویی، 
مفردات معدنی و حیوانی استاندارد می باشند و تولید و عرضه هرگونه داروهای گیاهی در عطاری و همچنین 
تجویز گیاهان دارویی و یا داروهای گیاهی توسط عطاری ها خالف مقررات و ضوابط بوده وغیرقانونی می باشد". 
ضمناً به پیوست تصویر مکاتبه شماره ۶۶٥/۲٧٧٥٠/د مورخ ١٤٠٠/٠٣/١۲ سازمان غذا و دارو جهت استحضار 

و بهره برداری ارایه می گردد.
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۶۶۱/۲۹۰۵۶
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

ندارد

جناب آقای دکتر محمد جهانگیری

معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

موضوع:  تخلف عطاری ها

با سالم و احترام؛

                 عطف به نامه شماره ۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ در خصوص خدمات ارائه شده توسط عطاری 
ها، به پیوست نامه شماره۶۶۵/۲۷۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مدیر کل محترم فرآورده های طبیعی ،سنتی ومکمل جهت 

استحضار ارسال می گردد. با توجه به جلسه برگزار شده با حضور ادارات مربوطه سازمان و معاون محترم دادستانی کل 

کشور و سرپرست دادسرای ویژه جرائم پزشکی و داروئی تهران در مردادماه سال جاری موضوع تخلفات عطاری ها در حال 

پیگیری می باشد.

رونوشت :
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر شانه ساز 

متصدی امور دفتری جناب آقای موجبی : استحضار
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۶۶۵/۲۷۷۵۰/د
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دارد

سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو 

جناب آقای دکتر ملکوتی 

موضوعخدمات ارایه شده توسط عطاری ها 

با سالم و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۶۱/۲۵۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ در خصوص موارد مورد استعالم سازمان نظام پزشکی به اطالع می 
رساند مطابق ماده ۸ و تبصره های مربوط در آیین نامه نحوه فعالیت فعاالن حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی مصوب 
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ (به پیوست) "عطاری صرفاً مجاز به فروش گیاهان و مفردات دارویی استاندارد است و حق مداخله در امور پزشکی 
اعم از مشاوره، ویزیت، تجویز دارو ، ساخت دارو و غیره را ندارد" عطاری ها صرفاً مجاز به ارائه گیاهان دارویی مفردات معدنی و 
حیوانی استاندارد می باشند و تولید و عرضه هر گونه داروهای گیاهی در عطاری و همچنین تجویز گیاهان دارویی و یا داروهای 

گیاهی توسط عطاری ها خالف مقررات و ضوابط بوده و غیر قانونی می باشد.

مراتب جهت استحضار و دستور هر گونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد می گردد.
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