
 

 

 

 

مواد های دارویی، و انتشار آگهی تبلیغات اطالع رسانی امور پزشکی و هدستورالعمل نحو

 خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

 25/1/83از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ايران مصوب  3)موضوع بند ب ماده 

 مجلس شوراي اسالمی( 

 

حیطه موارد مشمول اين دستورالعمل عبارت است از مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، آرايشی، بهداشتی، تجهیزات پزشکی و امور پزشکی  . 1 ماده

 به شرح ذيل:

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارويی و ه مشمول کلیة مواردي است کآشامیدنی، آرايشی و بهداشتی ی، کمنظور از مواد خورا -الف

شود که براي تولید، واردات و توزيع نیاز به اخذ مجوز از وزارت مجلس و اصالحیه هاي بعدي آن می 1334مصوب  مواد خوردنی و آشامیدنی

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارند

باشند که مشمول قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی، مواد ها میو مکململزومات داروئی  مواد اولیه، تمام اقالم داروئی، منظور از دارو -ب

جع مر شوند.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می 1389مجلس و آيین نامه و ضوابط داروئی مصوب  1334خوردنی و آشامیدنی، مصوب 

 استعالم سازمان غذا و دارو است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  1386نامه تجهیزات پزشکی مصوب ی کلیه مواردي است که مشمول آيینمنظور از تجهیزات پزشک -ج

 شود.هاي بعدي آن میپزشکی و اصالحیه

امور پزشکی کلیه خدمات حوزه سالمت است که توسط شاغلین حرف پزشکی و وابسته و موسسات درمانی با رعايت نظامات  منظور از  -د

 شود. دولتی، صنفی و حرفه اي ارائه می

گردد، هر ماده، محصول يا خدمتی خارج از تعاريف فوق نیز، چنانچه مدعی هر گونه اثرات درمانی، تشخیصی، پیشگیري و بازتوانی  تبصره:

 مشمول اين دستورالعمل خواهد بود.

است که منجر به ترغیب دريافت يا مصرف توسط دريافت کنندگان بالقوه يا بالفعل خدمات يا مصرف اطالع رسانی منظور از تبلیغات هرگونه پیام يا  . 2 ماده

فسیر، مصاحبه، مقاله، آموزش، کارگاه آموزشی، خبر، گزارش، رپرتاژ آگهی، تکنندگان بالقوه يا بالفعل محصوالت موضوع اين دستورالعمل گردد. )

تواند به منزله تبلیغات محسوب يا شعار سالمتی نیز که منجر به ترغیب يا دريافت خدمت يا محصول موضوع اين دستورالعمل گردد میبهداشتی پیام 

 گردد.( 

 باشد. هاي تبلیغات موضوع اين دستورالعمل میکمیته 2مرجع تشخیص در خصوص مصاديق تبلیغات ماده تبصره:    

اي، محصوالت ويدئويی هاي ماهوارههکهاي عمومی و خصوصی ديداري و شنیداري از قبیل صدا و سیما، شبتبلیغات از طريق هر يک از رسانه . 3 ماده

هاي صوتی، تصويري هکشبهاي اجتماعی مجازي، وبسايت، تلفن، پیامک، بلوتوث، شبکه و چند رسانه اي، مطبوعات، اينترانت، اينترنت،

داخل يا ، مطب/دفترکار/موسسهاعم از فضاي داخلی  تبلیغات مندرج بر روي بسته بندي کاالها، برچسب، هرگونه تبلیغات محیطی ،یسازمان

هاي نمايشگاهی، اساليد، غرفه هاي راهنما،، پوستر، دفترچهرهاي تراکت، کاتالوگ، بروشوتولیدات چاپی مانند برگه خارج وسايط نقلیه،

هاي چاپی اعم از نشريات تخصصی پزشکی و نشريات با انواع رسانه ،سینمايی هايپردهمیان و سینما ها، تیزر،رسانپیامهاي اطالعاتی، کبان

  تحت شمول اين دستورالعمل هستند. )منجمله سررسید، بولت ژورنال و ...( ياي تبلیغاتیکلیه هدا و مخاطب عام
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نیازمند اخذ مجوز تبلیغات از سازمان نظام پزشکی  3هاي مندرج در ماده و از طريق رسانه 1انجام هرگونه تبلیغات در خصوص موضوعات ماده  . 4 ماده

   باشد.می

مرجع صدور مجوز تبلیغات  است. کمیته مرکزي تبلیغات ،صدا و سیما و نشريات سراسريشبکه هاي سراسري در  مرجع صدور مجوز تبلیغات . 5 ماده

مرجع صدور مجوز تبلیغات در فضاي مجازي، کمیته  است. (40استانی )موضوع ماده  میته تبلیغات، کدر صدا و سیماي استان و نشريات استانی

مرجع صدور مجوز،  خصوص ساير رسانه ها در( می باشد. 44يا  42تبلیغات نظام پزشکی محل فعالیت مطب يا موسسه )موضوع ماده 

 . باشدمی( 44 يا 42)موضوع ماده نظام پزشکی شهرستان محل تبلیغات هاي تبلیغات کمیته /کمیته

ورتی که متقاضی بخواهد در يک يا چند شهرستان خارج از محل فعالیت خود تبلیغ نمايد موظف است جهت تبلیغات در هر : در ص1تبصره 

شهرستان، از نظام پزشکی حوزه جغرافیايی محل انجام تبلیغات مراحل اخذ مجوز را طی کند. در اين صورت مرجع صدور مجوز موظف است 

 ی محل فعالیت منعکس نمايد.رونوشت مجوز صادره را به نظام پزشک

در سازمان نظام پزشکی جهت تبلیغ در هر رسانه اي، بررسی درخواست و صدور مجوز تبلیغات کاالهاي سالمت محور کلیه مراحل : 2تبصره 

 . پذيردانجام می  )کمیته مرکزي تبلیغات( کل 

 ماده سازد کهبه نحوي آ صدور مجوز را و بررسی درخواستو جهت دريافت سازمان نظام پزشکی موظف است زير ساخت الکترونیکی الزم  . 6 ماده

پس از آماده شدن سامانه، فرايند بررسی درخواست و صدور مجوز  د.نين سامانه براي عموم قابل جستجو و رويت باشامجوزهاي صادره در 

  پذيرد.می از طريق همین سامانه صورت  صرفا توسط کلیه نظام پزشکی ها

مجاز است که اشخاص، شرکت ها و موسسات مربوطه قبالً پروانه تأسیس، بهره برداري،  و خدماتی مواد، محصوالتصدور مجوز صرفاً جهت  . 7 ماده

ساخت يا مجوز ورود و توزيع محصول يا پروانه ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی موضوع تبلیغات را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

مرجع استعالم در خصوص مواد، محصوالت سازمان غذا ع ذيصالح حوزه سالمت اخذ نموده باشند. پزشکی، سازمان نظام پزشکی يا ساير مراج

 و دارو است.

)غیر از جامعه  عام يی که داراي ادعاي درمانی هستند براي مخاطبکاالهاو همچنین  1موضوع بند ب ماده  اقالمداروها و کلیه جهت تبلیغ  . 8 ماده

 ممنوع است.  پزشکی(

اين دستورالعمل صرفاً مطابق با تأيیديه  1ماده موضوع  مواد و محصوالتکلیه مطروحه در آگهی صدور مجوز تبلیغات در خصوص ادعاهاي  . 9 ماده

 باشد. امکان پذير میيا ساير مراجع ذيربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

اعالمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  فهرستکاالهاي آسیب رسان به سالمت مطابق  خدمات و جهت صدور مجوز تبلیغات . 10 ماده

  .ممنوع است

 هاي ماهواره اي که مورد تأيید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیستند ممنوع است.تبلیغات در شبکه . 11 ماده

 ممنوع است.تبلیغات در شبکه هاي مجازي که مطابق با موازين و قوانین جمهوري اسالمی نیست،  . 12 ماده

استفاده از هر گونه عبارت تشويقی در تبلیغات )از قبیل تعیین درصد، پورسانت، تعیین جايزه، هديه، قرعه کشی، اقساط، تضمینی، رايگان،  . 13 ماده

 تخفیف، ارائه وام جهت دريافت خدمت( ممنوع است.

 ه ( در تبلیغات ممنوع است.استفاده از صفات تفضیلی و عالی )بهترين، برترين، اولین، مجهزترين و موارد مشاب . 14 ماده

هاي تعیین کیفیت و استاندارد داخلی و خارجی مورد قبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده از نام و آرم موسسات و سازمان . 15 ماده

 و سازمان نظام پزشکی که صرفاً تأيید کننده و بیان کننده کیفیت است بالمانع است. 
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 12کشور ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل موظف به رعايت ماده  هايگهی و تبلیغات، مطبوعات و رسانههاي آمتقاضیان تبلیغات، کانون . 16 ماده

 باشند. هاي آگهی و تبلیغاتی مصوب شوراي انقالب میآيین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون

 ممنوع است.  اسالمی ارشاد فرهنگ و وزارتاشخاص حقیقی يا حقوقی فاقد مجوز از  از خدمات تبلیغاتی استفاده . 17 ماده

رسان به سالمت در سیبممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز و آ»کشور منجمله مفاد قانون کلیه قوانین جاري رعايت  . 18 ماده

قانون حمايت از حقوق  7ماده آيین نامه اجرايی »و همچنین کلیه موارد مندرج در « هاي ارتباط جمعی داخلی و خارجی و فضاي مجازيرسانه

هاي رسمی کشورهاي همسايه، بعد از متن فارسی ذکر مندرجات تبلیغات به زبان انگلیسی يا يکی از زبان .باشدالزم االجرا می« کنندگانمصرف

 . بالمانع است

اشتغال دارند تا پايان مدت محرومیت ممکن  صدور مجوز تبلیغات براي متقاضیان حرف پزشکی که محرومیت از (27/11/1401حیه اصال) . 19 ماده

 نخواهد بود.

درخواستی مطبها و دفاتر کار را بر اساس معیار هاي زير بررسی نموده و در صورت  تبلیغاتاطالع رسانی و محتواي کمیته هاي تبلیغات مکلفند  . 20 ماده

  تطابق نسبت به صدور مجوز اقدام نمايند:

خانوادگی تخلف و نام الزامی است و حذف يا تغییر قسمتی از نام دفتر کار/درج نام و نام خانوادگی کامل براساس مندرجات پروانه طبابتالف: 

 گردد. محسوب می

 يا مقطع تحصیلی در رشته عنوان براي اختصار حروف از الزامی است. استفاده درج باالترين مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابتب: 

 . است تبلیغات ممنوع

 و نشانی مطب/دفتر کار الزامی است. ثابت درج تلفن ج: 

 اختیاري است.  هاي طرف قراردادبیمهو  پست الکترونیکنشانی ، ساعات و ايام پذيرش بیمارد: 

  قید شده باشد اختیاري است. طبابتدرج رتبه رسمی علمی )بورد/دانشنامه( چنانچه در پروانه : هـ

براي آن صفحات صادر شده نظام پزشکی  باشد که قبال مجوز تبلیغاتمجازي صفحات نشانی محتواي تبلیغ تنها در صورتی می تواند حاوي : و

 .باشد

 در تبلیغ درج نمايند.را توانند شرح خدمات مجاز می فلوشیپ گانرشته هاي پروانه دار ، پزشکان و دندانپزشکان فوق تخصص و دارند :ز

توانند شرح خدمات مجاز و حداکثر سه رشته تخصص مصوب مورد عالقه خود را بدون ذکر عنوان پزشکان و دندانپزشکان عمومی می

توانند شرح خدمات مجاز و همچنین دو رشته مصوب فلوشیپ يا فوق تخصص مورد عالقه خود را بدون متخصص و پزشکان متخصص می

بايست از بین عناوين تخصص، فوق تخصص و فلوشیپی باشد یغ درج نمايند. رشته طبابت مذکور میذکر عنوان فلوشیپ و فوق تخصص در تبل

 علوم پزشکی کشور در حال تدريس است.  هايکه در حال حاضر در دانشگاه 

یپ و فوق : شوراي عالی موظف است عناوين مجاز تخصصی قابل درج در تبلیغات پزشکان و دندانپزشکان عمومی و عناوين مجاز فلوشح

عناوين مذکور هر ساله توسط  ابالغ نمايد. و تخصصی قابل درج در تبلیغات متخصصان و شرح خدمات مجاز جهت هر رشته را تصويب

 گردد.می  و اعالم بازنگريشورايعالی 

 ست.ممنوع ا: درج عناوين غیربالینی در تبلیغات مطب ها و دفاتر کار ط

 مورد است. 5 حداکثر تبلیغات در درج جهت سازمان اعضاي براي مجاز خدمات شرح ي: تعداد

را بر اساس معیار هاي زير بررسی نموده و در صورت تطابق  موسساتکمیته هاي تبلیغات مکلفند محتواي اطالع رسانی و تبلیغات درخواستی  . 21 ماده

در  ثابت نشانی و شماره تلفن ، پروانه بهره برداريدرج نام کامل موسسه براساس پروانه بهره برداري، شماره نسبت به صدور مجوز اقدام نمايند: 
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هاي طرف معرفی بخشهاي موسسه، شرح خدمات مجاز، آدرس الکترونیکی، بیمهنام مسئول فنی، سسات تشخیصی درمانی الزامی است. تبلیغات مو

بخش هاي مندرج  بر اساس بايد یغات موسساتشرح خدمات مجاز براي تبلاست.  اختیاريقرارداد، ساعات فعالیت، نام سازمان صادر کننده مجوز 

  مورد است. 7موسسات حداکثر  قابل درج در تبلیغات خدمات تعداد تأسیس موسسه باشد. نامهآيیندر  وظايف مندرج برداري ودر پروانه بهره

سر و صورت، اندام فوقانی و اندام تحتانی )زانو به پايین( در صورتی امکان پذير است که هويت بیمار قابل شناسايی نبوده و  رتصاوي نمايش . 22 ماده

ممنوع است. اندام قبل از تصويربرداري )منجمله شکم و سینه( رضايت کتبی و آگاهانه از وي اخذ شده باشد. نمايش تصوير ساير قسمتهاي بدن 

 ونه رنگ يا براق کننده بوده و تصاوير نمايش داده شده نیز بايد بدون روتوش يا جلوه ويژه باشد. بايد عاري از هرگ

 دارپروانه درمانی کادر جز به ديگري فرد هیچ تصوير يا صوت صورت اين در است مجاز مطب/دفترکار يا موسسه محل از تصوير يا فیلم انتشار . 23 ماده

  در تبلیغات ممنوع است. که معرف برند خاص باشد انتشار تصوير تجهیزات پزشکی .شود ديده نبايد موسسه آن

کننده مجوز ود. تشخیص با کمیته تبلیغات صادر شأن جامعه پزشکی ش ، دفاترکار و مؤسسات نبايد موجب تنزلهاي تبلیغات مطباحتوم . 24 ماده

 باشد. می

مخاطبین رسانه، تیراژ و محتواي مجاز تبلیغات را عیناً قید نمايد و دارنده مجوز نیز سازمان نظام پزشکی مکلف است در مجوز صادره نام رسانه،  . 25 ماده

 مکلف است صرفا مطابق با محتواي مجوز، تبلیغات نمايد.

  مدت اعتبار مجوزهاي تبلیغات يکساله است. . 26 ماده

ا در بازه زمانی يک ماه قبل تا دو ماه بعد در خصوص مطبها، دفاتر کار و کلیه موسسات به جز بیمارستانها، صدور مجوز تبلیغات محیطی صرف . 27 ماده

  سانتی متر و صرفا در محدوده جغرافیايی شهري مجاز است. 200*300از افتتاح و حداکثر در ابعاد 

 تبصره: صدور مجوز تبلیغات به صورت تراکت و بروشور با اعتبار يک سال مطابق دستورالعمل بالمانع است.

اعتبار صدور مجوز انواع تبلیغات محیطی )منجمله بر روي تابلوهاي تبلیغاتی شهري يا بیلبورد( براي بیمارستانها، مطابق مفاد دستورالعمل و با  . 28 ماده

 يکساله و صرفا در محدوده جغرافیايی شهري مجاز است. 

بورد( براي مواد و محصوالت، مطابق مفاد دستورالعمل و با صدور مجوز انواع تبلیغات محیطی )منجمله بر روي تابلوهاي تبلیغاتی شهري يا بیل . 29 ماده

 اعتبار يکساله مجاز است. 

کادر "در مواردي که متقاضی تبلیغات قصد تاسیس سايت يا صفحه مجازي در فضاي اينترنت را دارد، در قسمتی از مجوز صادره تحت عنوان  . 30 ماده

 21و  20 موادکادر محتواي ثابت شامل موارد الزامی و اختیاري موضوع  شود. عینا نوشته کمیته تبلیغاتمحتواي مورد تايید  ،"محتواي ثابت

دارنده مجوز با دريافت مجوز تبلیغات تعهد می نمايد مندرجات کادر محتواي ثابت می باشد که به تصويب کمیته تبلیغات سازمان رسیده باشد. 

درج کامل اين محتوا در تمام قسمتهاي سايت يا اطالعات بارگذاري شده . دهد نمايشرا در هنگام ورود به سايت يا صفحه مجازي تبلیغاتی 

در هنگام بارگذاري اطالعات و تصاوير جديد در صفحه  استتعهد م دارنده مجوز. ممنوع استدر صفحه مجاز است ولی درج گزينشی آن 

  مفاد اين دستورالعمل را رعايت نمايد.

در خصوص مطب/دفتر  منتشر شود. اعرف بايد در کنار کادر ثابت محتومتصوير يک خدمات پزشکی، در تاسیس صفحه اطالع رسانی مجازي  . 31 ماده

موسسه پزشکی اين تصوير در خصوص  چهره دارنده پروانه باشد.تابلوي استاندارد مطب/دفتر کار يا تصوير  اين تصوير می تواند تصوير کار

 گوي ثبت شده موسسه باشد.تابلوي استاندارد موسسه يا تصوير لوتصوير می تواند 

 در تبلیغات فضاي مجازي، اطالع رسانی يا تبلیغات در هر نشانی غیر از نشانی مندرج در مجوز تبلیغات صادره از نظام پزشکی ممنوع است. . 32 ماده

 در تبلیغات مجازي، درج نشانی )لینک(  صفحات مجازي به غیر از صفحات مجوزدار صاحب مجوز تبلیغات ممنوع است. . 33 ماده
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درج لینک صفحات رسمی دستگاههاي کشوري يا بین المللی مشروط بر عدم ايجاد شائبه ارتباط صفحه تبلیغاتی با وبگاههاي پیوند تبصره: 

 شده مجاز است. مرجع تشخیص اين موضوع کمیته تبلیغات مربوطه است.

 بالمانع است.مجاز  هاي همچنین سايتو ها هاي پیام رسانها و گروهصدور مجوز براي پوستر مجازي جهت انتشار در کانال . 34 ماده

 شخص خدمات از تبلیغاتی، مجاز صفحه در تبلیغاتی محتواي بارگذاري يا تولید براي مجوز صاحب که صورتی در مجازي فضاي تبلیغات در . 35 ماده

 .است مجوز صاحب متوجه تبلیغاتی مجاز صفحه در منتشره محتواي کلیه مسئولیت گیرد بهره ديگري حقوقی يا حقیقی

يک از نظام پزشکی ها پس از صدور مجوز تبلیغات، مکلف است صفحات مجازي، تبلیغات منتشره و يا آگهی هاي درج شده در رسانه ها  هر . 36 ماده

به صاحب مجوز اطالع دهد تا نسبت به رفع آن اقدام نمايد و در صورتیکه در  مرتبا پايش نموده و در صورت تخطی از مفاد دستورالعمل، را

 صورت می گیرد.  48ته اصالحات صورت نپذيرد، مجوز توسط کمیته تبلیغات باطل شده و اقدامات الزم مطابق ماده هف 2بازه زمانی 

تعرفه کارشناسی و صدور مجوز تبلیغات موضوع اين دستورالعمل ساالنه از طرف سازمان نظام پزشکی کل پیشنهاد و توسط شوراي عالی نظام  . 37 ماده

 .گرددراسر کشور ابالغ میهاي سپزشکی تصويب و به نظام پزشکی

امکان تخفیف در تعرفه مصوب وجود صرفا در صورت موافقت کمیته تبلیغات صورت می گیرد و  تبلیغات تعرفه صدور مجوزدريافت : 1تبصره

 رفه ابالغی شوراي عالی می باشند.کلیه نظام پزشکی ها مکلف به رعايت تعنداشته و 

 د.می باشتبلیغات کاالها مختص بررسی درخواست مجوز کارشناسی  دريافت هزينه: 2تبصره 

قصد تبلیغات در چند رسانه يا به چند شیوه را داشته باشد بر اساس جدول تعرفه مصوب شورايعالی به ازاي همزمان چنانچه متقاضی : 3تبصره 

 .گردد هاي جدول بايد مجوز جداگانه صادر و تعرفه جداگانه دريافتهر يک از رديف

تبلیغات و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، هماهنگی با ساير ارگان ها و نهادهاي رسمی کشور و رسیدگی به موارد ساماندهی به منظور  . 38 ماده

م اعتراض و ارايه پیشنهادات به دبیرخانه شوراي عالی کمیته اي با ترکیب زير تحت عنوان کمیته مرکزي تبلیغات در معاونت فنی و نظارت نظا

 گردد: کی کل تشکیل میپزش

 به عنوان ريیس کمیتهسازمان نظام پزشکی معاون فنی و نظارت  (1

 دو نفر از اعضاي شوراي عالی نظام پزشکی  (2

 نماينده کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات شوراي عالی نظام پزشکی (3

 به عنوان دبیر کمیته ، ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی مديرکل نظارت (4

 سازمان نظام پزشکیهاي حرفه اي ل صالحیتمديرک (5

 سازمان نظام پزشکیترويج اخالق پزشکی دبیرخانه هیات مدير  (6

 يا نماينده تام االختیار وي سازمان نظام پزشکی معاون انتظامی (7

 کارشناس تبلیغات اداره کل نظارت و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی (8

 نظام پزشکی کشور نماينده حقوقی سازمان (9

 نماينده تام االختیار سازمان صدا و سیما  (10

 )مدير کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درمان  معاوننماينده تام االختیار  (11

 )اداره کل نظارت( سازمان غذا و دارورئیس نماينده تام االختیار  (12

 )مدير کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد( فرهنگ و ارشاد اسالمی  وزيرنماينده تام االختیار  (13

 )مدير کل سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور(نماينده تام االختیار وزارت کشور  (14
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 يت از حقوق مصرف کنندگان(احکومتی )مدير کل حم تعزيرات ختیار سازماناال تامنماينده  (15

 پیشگیري()رئیس اداره تشخیص و  ي کشورپلیس فتا تام االختیار رئیس نماينده (16

 جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.ساير ارگان ها  نظر کارشناسی نمايندگانمجاز است از دستور جلسه  حسب ،هیتکمرئیس تبصره: 

 باشد: می ت کمیته مرکزي تبلیغات به شرح زيروظايف و اختیارا . 39 ماده

 قانون نظام پزشکی و مصوبات شورايعالیبرنامه ريزي و انجام اقدامات مورد نیاز جهت پیشبرد امور مربوط در چارچوب  (1

 ساماندهی سامانه هاي اطالع رسانی و خدمات برخط سالمت (2

 ( 4اي و جغرافیايی مرتبط )موضوع ماده بررسی درخواست و صدور مجوز تبلیغات مشمول اين دستورالعمل درحوزه رسانه (3

  در سراسر کشور نظارت بر اجراي مطلوب دستورالعمل تبلیغات (4

 بررسی مالحظات منطقه اي، جغرافیايی، فرهنگی در سطح کشور و انعکاس پیشنهادات مربوطه به دبیرخانه شوراي عالی  (5

يا مرکز استان موضوع  40موضوع ماده هاي تبلیغات استانی بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با مواردي که متقاضی تبلیغات به رأي کمیته (6

 اعتراض دارد. 42ماده 

 دستورالعمل تخطی نموده است. ياوزهاي صادره توسط کمیته مرکزي تبلیغات در مواردي که دارنده مجوز از مفاد مجوز ابطال مج (7

در مواردي که صدور مجوز بر خالف مفاد قوانین يا دستورالعمل تبلیغات سازمان مجوزهاي صادره توسط کمیته هاي استانی تبلیغات،  ابطال (8

 صورت گرفته است.

 هماهنگی با ساير ارگانها و نهادهاي رسمی کشور  (9

کمیته اي با ترکیب زير تحت عنوان کمیته تبلیغات استانی به منظور نظارت بر اجراي مطلوب  هستندشوراهاي هماهنگی نظام پزشکی استانها موظف  . 40 ماده

ه موارد اعتراض به صدور مجوز تبلیغات توسط شهرستانها اين دستورالعمل در استان، هماهنگی با ساير ارگان ها و نهادهاي رسمی استانی و رسیدگی ب

 و نیز ارايه پیشنهادات به کمیته مرکزي تبلیغات تشکیل دهند: هاي مرکز استان( )به جزء شهرستان

 شوراي هماهنگی نظام پزشکی استان به عنوان ريیس کمیته  ريیس (1

 معاون فنی و نظارت مرکز استان به عنوان دبیر کمیته  (2

  شوراي هماهنگی استاننفر از اعضاي  سه (3

 ريیس هیأت تجديدنظر انتظامی استان  (4

 کارشناس تبلیغات نظام پزشکی (5

 ريیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان يا نماينده تام االختیار وي (6

 يا نماينده تام االختیار وي غذا و داروي دانشگاه مرکز استان معاون (7

 اسالمی استان يا نماينده تام االختیار ويمدير کل اداره کل فرهنگ و ارشاد  (8

 يا نماينده تام االختیار ويمدير کل صدا و سیماي مرکز استان  (9

 يا نماينده تام االختیار ويمرکز استان  شهردار (10

 يا نماينده تام االختیار وي پلیس فتاي استان رئیس (11

 باشد: وظايف و اختیارات کمیته استانی تبلیغات به شرح زير می . 41 ماده

 ( 4اي و جغرافیايی مرتبط )موضوع ماده درخواست و صدور مجوز تبلیغات مشمول اين دستورالعمل درحوزه رسانهبررسی  (1

 نظارت بر اجراي مطلوب دستورالعمل تبلیغات در استان (2
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 بررسی مالحظات منطقه اي، جغرافیايی، فرهنگی در سطح استان و انعکاس پیشنهادات مربوطه به کمیته مرکزي تبلیغات  (3

 اعتراض دارد. 44هاي تبلیغات شهرستانی موضوع ماده بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با مواردي که متقاضی تبلیغات به رأي کمیته (4

 ابطال مجوزهاي صادره توسط کمیته استانی تبلیغات در مواردي که دارنده مجوز از مفاد مجوز و دستورالعمل تخطی نموده است. (5

، در مواردي که صدور مجوز بر خالف مفاد قوانین يا دستورالعمل مربوط تبلیغات شهرستانیابطال مجوزهاي صادره توسط کمیته هاي  (6

 تبلیغات سازمان صورت گرفته است.

 هماهنگی با ساير ارگانها و نهادهاي رسمی کشور  (7

 تفويض نمايد. 42ه کمیته موضوع ماده می تواند قسمتی يا تمام وظايف خود را ب 40تبصره: کمیته موضوع ماده 

 گردد: هاي مرکز استان، کمیته اي با ترکیب زير تشکیل میبه منظور بررسی درخواست و صدور مجوز تبلیغات در نظام پزشکی . 42 ماده

 ريیس نظام پزشکی مرکز استان به عنوان ريیس کمیته  (1

 معاون فنی و نظارت مرکز استان به عنوان دبیر کمیته  (2

 ن و يک نفر به عنوان نمايندهانفر به عنوان نماينده پزشکان، دندانپزشکان و داروساز دونفر از اعضاء هیأت مديره به انتخاب هیأت مديره ) سه (3

 فصل چهارم قانون سازمان نظام پزشکی(  12هاي پروانه دار مندرج در ماده گروه

 معاون انتظامی نظام پزشکی مرکز استان  (4

 ظام پزشکی مرکز  استانکارشناس تبلیغات ن (5

 يا نماينده تام االختیار وي  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان (6

 وي يا نماينده تام االختیار مرکز استانعلوم پزشکی غذا و داروي دانشگاه  معاون (7

 االختیار وي استان يا نماينده تاممديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  (8

 االختیار وييا نماينده تام مدير کل صدا و سیماي استان  (12

  االختیار وييا نماينده تام  مرکز استان شهردار (9

 االختیار وييا يا نماينده تام  پلیس فتاي مرکز استان (10

 باشد: می به شرح زير شهرستان مرکز استان وظايف و اختیارات کمیته تبلیغات . 43 ماده

 (4)موضوع ماده  حوزه رسانه اي و جغرافیايی مرتبطبررسی درخواست و صدور مجوز تبلیغات مشمول اين دستورالعمل در  (1

  شهرستاننظارت بر اجراي مطلوب دستورالعمل تبلیغات در سطح  (2

 تبلیغات  استانیو انعکاس پیشنهادات مربوط به کمیته  شهرستاناي، جغرافیايی، فرهنگی در سطح بررسی مالحظات بومی، منطقه (3

  شهرستانهماهنگی با ساير ارگان ها و نهادهاي رسمی  (4

 ابطال مجوزهاي صادره توسط کمیته تبلیغات مرکز استان در مواردي که دارنده مجوز از مفاد مجوز و دستورالعمل تخطی نموده است. (5

 هاي استان، ترکیب کمیته به شرح زير خواهد بود: هاي ساير شهرستاندر نظام پزشکی . 44 ماده

 ريیس نظام پزشکی شهرستان به عنوان ريیس کمیته تبلیغات شهرستان  (1

 دادستان انتظامی شهرستان  (2

سه نفر از اعضاي هیأت مديره به انتخاب هیأت مديره )دو نفر به عنوان نماينده پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و يک نفر به عنوان  (3

 فصل چهارم قانون سازمان نظام پزشکی(  11اده هاي مندرج در مهاي پروانه دار گروهنماينده گروه

 به عنوان دبیر  شهرستان  تبلیغات کارشناس (4
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 مدير شبکه بهداشت و درمان شهرستان يا نماينده تام االختیار وي (5

 ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی يا نماينده تام االختیار وي (6

 يا نماينده تام االختیار وي مرکز شهرستان شهردار (7

هاي ذيربط جهت شرکت در کمیته بدون حق رأي توانند حسب مورد از نمايندگان ارگان ها و دستگاهتبصره: روساي هر يک از کمیته ها می

 دعوت بعمل آورند. 

 باشد: می میته تبلیغات شهرستانی به شرح زيروظايف و اختیارات ک . 45 ماده

 نظارت بر اجراي مطلوب دستورالعمل تبلیغات در سطح شهرستان (1

 و انعکاس پیشنهادات مربوط به کمیته استانی تبلیغات شهرستاناي، جغرافیايی، فرهنگی در سطح بررسی مالحظات بومی، منطقه (2

 هماهنگی با ساير ارگان ها و نهادهاي رسمی شهرستان (3

 صدور مجوز تبلیغات بررسی درخواستها و  (4

 دارنده مجوز از مفاد مجوز و دستورالعمل تخطی نموده است. ابطال مجوزهاي صادره توسط کمیته تبلیغات شهرستان در مواردي که (5

، ريیس نظام روز جلسه کمیته برگزار نشد 14جهت تشکیل کمیته تبلیغات مربوط، ظرف مدت ريیس نظام پزشکی  دعوتچنانچه علیرغم  . 46 ماده

 هاي پیگیرينمايد. انجام اقدام درخواستی تبلیغات  هايبررسی و صدور مجوزبا رعايت مفاد اين دستورالعمل نسبت به پزشکی موظف است 

در اولین جلسه کمیته به استحضار  می بايستکلیه مجوزهاي صادره  کماکان بر عهده ريیس نظام پزشکی خواهد بود.الزم جهت تشکیل کمیته 

 اعضاء کمیته برسد.

عتراض اتواند  )يا عدم صدور راي در بازه زمانی يک ماهه( اعتراض داشته باشد می يا استان چنانچه متقاضی نسبت به راي کمیته شهرستان . 47 ماده

مکلف است پس از ثبت اعتراض در دبیرخانه و ارايه رسید  دريافت کننده اعتراض کمیتهتسلیم نمايد. به کمیته تبلیغات مربوطه مکتوب خود را 

)استانی، کشوري( ارسال نمايد تا در  مقصدرخواست مجوز به کمیته تبلیغات حاوي شماره و تاريخ، اعتراض را به همراه مستندات بررسی د

 کمیته بررسی گردد. 

هاي اطالع رسانی و تبلیغاتی متعلق به اشخاص حقیقی يا حقوقی اعم از دستگاه هاي دولتی، عمومی، رسانه ها و جايگاهتخلف هر يک از  . 48 ماده

تبلیغ کنندگان مجوز داري که از حدود مندرج در مجوز يا مفاد دستورالعمل تخطی نموده اند، تبلیغ کنندگان بدون مجوز، خصوصی و نهادها؛ 

گیرند. مسئول گزارش يا طرح با گزارش و يا طرح شکايت سازمان نظام پزشکی در مراجع نظارتی، قضايی يا انتظامی مورد رسیدگی قرار می

 شکايت ريیس کمیته تبلیغات مرتبط می باشد.

هاي انتظامی سازمان نظام پزشکی و در صورت نیاز در مراجع قضايی مورد رسیدگی فات تبلیغاتی اعضاء جامعه پزشکی در هیأتتبصره: تخل

 قرار خواهد گرفت. 

 دارويی، هايآگهی انتشار و تبلیغاتدر خصوص از زمان ابالغ اين دستورالعمل کلیه ضوابط و مستندات قبلی مصوب سازمان نظام پزشکی  . 49 ماده

 گردد. ملغی می پزشکی امور رسانی اطالع بهداشتی، آرايشی، آشامیدنی، راکی،خو مواد

شورايعالی سازمان نظام جلسه  چهل و هشتمین يکطی مصوبه شماره  01/12/1399تبصره در تاريخ  13ماده و  50اين دستورالعمل مشتمل بر  . 50 ماده

ه و از تاريخ ابالغ به تصويب رسید 27/11/1401مصوبه شماره چهار بیست و ششمین جلسه شوراي عالی دوره هشتم مورخ  اصالحیهو  پزشکی

 .الزم االجراست


