دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهیهای
دارویی ،مواد خوراكی ،آشامیدنی ،آرایشی ،بهداشتی و امور پزشکی
(موضوع بند ب ماده  3از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ايران
مصوب  33/1/52مجلس شوراي اسالمی)

ماده  –1حیطه موارد مشمول این دستورالعمل عبارت است از موواد

مواوو ایوون دسوتورالعمل ثووردد .خبور ،ثووزارش ،رپرتوا آثهووی،

داروئی ،خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی ،بهداشتی ،تجهیزات پزشویی

تی یر ،مصواحبه ،مرالوه ،آمووزش ،کارثوام آموزشوی ،پیوام یوا شوعار

و امور پزشیی به شرح ذیل:

سالمتی نیز که منجر به ترلیب یا دریافت خدمت یا محصول مواو

الف -منظور از مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشوتی کيیو

این دستورالعمل ثردد میتواند به منزله تبيیغات مح و ثردد).
در خصوووی مصووادی تبيیغووات مووادم 2

مواردي است که مشمول قانون مربوط بوه مروررات اموور پزشویی و

تبصوورم :مرجووع تشووخی

دارویووی و مووواد خوووردنی و آشووامیدنی مصووو  4331مجيووو و

کمیتههاي تبيیغات مواو این دستورالعمل میباشد.

اصالحیه هاي بعدي آن میشود که براي تولید ،واردات و توزیع نیاز

ااده  -3تبيیغووات از ری و هوور یوون از رسووانههوواي عمووومی و
ما

به اخذ مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشیی دارند.

خصوصووی دیووداري و شوونیداري از قبیوول صوودا و سوویما ،شووبیههوواي

 -منظور از دارو تمام اقالم داروئی ،مواد اولیه ،ميزومات داروئی و

ماهوارم اي ،محصو ت ویدئویی و چند رسانه اي ،مطبوعات ،سینما،

میمل ها میباشند که مشمول قانون مربوط به مرررات امور پزشیی،

اینترانت ،اینترنوت ،شوبیه هواي اجتمواعی مجوازي ،وب وایت ،تيیون،

داروئی ،مواد خوردنی و آشوامیدنی ،مصوو  4331مجيوو و آیوین

پیامن ،بيوتوث ،شبیه هاي صووتی ،تصوویري سوازمانی و تولیودات

نامووه و اوووابر داروئووی مصووو  4331وزارت بهداشووت ،درمووان و

چوواپی ماننوود برثووههوواي تراکووت ،کاتووالو  ،بروشووور ،پوسووتر،

آموزش پزشیی میشوند.

دفترچه هواي راهنموا ،تبيیغوات منودرج بور روي ب وته بنودي کا هوا،

ج -منظور از تجهیزات پزشیی کيیه مواردي است که مشمول آیوین

برچ ب ،کارت ویزیت ،بیيبوورد ،تابيوهواي تبيیغواتی سوطر شوهر و

نامووه تجهیووزات پزشوویی مصووو  4331وزارت بهداشووت ،درمووان و

هرثونه تبيیغات محیطی ،داخل یوا خوارج وسوایر نريیوه ،لرفوههواي

آموزش پزشیی و اصالحیههاي بعدي آن میشود.

نمایشراهی ،اسالید ،بانن هاي ا العاتی ،انوا رسانههاي چاپی اعم

د -منظور از امور پزشویی کيیوه خودمات حووزم سوالمت اسوت کوه

از نشریات تخصصی پزشیی و نشریات با مخا ب عام ،کيیه هدایاي

توسر شواليین حورپ پزشویی و واب وته و موس وات درموانی بو

تبيیغاتی تحت شمول این دستورالعمل ه تند.

موازین عيمی ،شرعی و قانونی با رعایوت نظاموات دولتوی ،صونیی و

ماده  -4انجام هرثونه تبيیغات در خصوی مواووعات موادم  4و

حرفه اي ارائه میشود.

از ری رسانههاي مندرج در مادم  3نیازمند اخوذ مجووز تبيیغوات از

تبصرم – هر مادم ،محصول یوا خودمتی خوارج از تعواریف فوون نیوز،

سازمان نظام پزشیی میباشد.

چنانچووه موودعی هوور ثونووه ااوورات درمووانی ،تشخیصووی ،پیشووریري و

مااده  – 5مرجوع صودور مجوووز تبيیغوات ،سوازمان نظوام پزشوویی

بازتوانی ثردد ،مشمول این دستورالعمل خواهد بود.

شهرسوتان محول تبيیغووات مویباشود کووه پوو از انجوام کارشناسووی و

ماده  –2منظور از تبيیغات هرثونه پیام یا ا وال رسوانی اسوت کوه

دریافت تعرفه مصو اقدام به صدور مجوز تبيیغات ممهوور بوه مهور

منجر به ترلیب دریافت یا مصرپ توسر دریافت کنندثان بالروم یوا

برج ته مینماید.

بالیعل خودمات یوا مصورپ کننودثان بوالروم یوا بالیعول محصوو ت
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تبصرم  :4انجام تبيیغات در ین یا چند شهرستان خارج از محل ارایه

ماده  -11محتوي تبيیغات مطب ها و دفاتر کار نباید موجب تنزیل

خدمت امیانپذیر است که در ایون صوورت مترااوی مواوف اسوت

شأن جامعه پزشویی شوود .تشوخی

بوا مرجوع صوادر کننودم مجووز

جهت تبيیغات در هر شهرسوتان ،از نظوام پزشویی حووزم جغرافیوایی

میباشد.

محل انجام تبيیغات مراحل اخذ مجوز را ی کنود .در ایون صوورت

ماده  -11در آثهیهاي اعضاي سازمان درج نام و نام خانوادثی،

سازمان صادرکنندم مجوز مواف اسوت صودور مجووز را بوه ریویو

شوومارم نظووام پزشوویی ،آخوورین موودرد تحصوویيی براسووا

عنوواوین

شوراي هماهنری استان محل انجوام تبيیغوات و نظوام پزشویی محول

مندرج در پروانه مطب/دفتر کار و نشانی مطب و یا دفتر کوار الزاموی

فعالیت اعالم نماید.

است .درج درجه دانشراهی مصو وزارت بهداشت ،تيیون ،نشوانی

تبصرم  :2رونوشت مجوزهاي صادرم در خصوی انجام تبيیغوات در

الیترونییی ،ساعات و ایام پذیرایی بیماران و بیمههاي رپ قرارداد

صدا و سیماي استان و فضاي مجازي میبای ت به شوراي هماهنری

نیز اختیاري است.

استان منعیو ثردد.

تبصرم  :4پزشیان و دندانپزشیان عمومی مویتواننود شورح خودمات

تبصرم  :3مراحل بررسی و صدور مجوز تبيیغوات در صودا و سویماي

مجاز و حداکثر سه رشته تخص

مصو مورد عالقه خود را بودون

مرکز و نشریات سراسوري توسور کمیتوه مرکوزي تبيیغوات صوورت

ذکر عنوان متخص

میپذیرد.

مجاز و همچنین دو رشته مصو فيوشوی

ماااده  - 6صوودور مجوووز صوورفاج جهووت تبيیغووات محصووو ت،

عالقه خود را بدون ذکر عنووان فيوشوی

تجهیزات ،مواد و خدماتی مجاز اسوت کوه اشوخای ،شورکت هوا و

درج نمایند .در امن درج عناوین لیربالینی در تبيیغات مطوب هوا و

موس ات مربو ه قبالج پروانه تأسیو ،بهرم برداري ،ساخت یوا مجووز

دفاتر کار مجاز نی ت .رشته بابت مذکور میبای ت از بین عنواوین

ورود و توزیع محصول یا پروانه ارائه خدمات پزشیی و پیراپزشویی

تخصو

و فيوشوویپی باشوود کووه در حووال حااوور در

مواو تبيیغات را از وزارت بهداشت ،درموان و آمووزش پزشویی،

دانشرام یا عيوم پزشیی کشور در حال تدریو است.

سازمان نظام پزشیی یا سوایر مراجوع ذیصوالح حووزم سوالمت اخوذ

تبصرم  :2عناوین مجاز تخصصوی قابول درج در تبيیغوات پزشویان و

نمودم باشند .جهت تبيیغ آن دسته از محصو ت کوه اسوتاندارد آنهوا

دندانپزشیان عمومی و عناوین مجاز فيوشی

و فون تخصصوی قابول

اجباري اعالم شدم عالوم بور سوایر مودارد ،داشوتن پروانوه کواربرد

درج در تبيیغات متخصصان ارپ مودت شوم موام از تصوویب ایون

عالمت استاندارد کا و تحریرات صنعتی ایران الزامی است.

آیووین نامووه توسوور شوووراي عووالی نظووام پزشوویی تصووویب و اعووالم

ماده  –7تبيیغ داروها و نیز ذکر خوای درمانی در تبيیغات هر نو

میثردد .عناوین مذکور هر ساله توسر شوراي عوالی سوازمان نظوام

مواد و محصول در رسانههاي عمومی که مخا ب آنهوا عمووم موردم

پزشیی بازنرري میشود.

میباشند ممنو است مرر در مووارد خوای بوه تشوخی

کمی ویون

و پزشیان متخص

 ،فووون تخصو

میتواننود شورح خودمات
یوا فوون تخصو
و فوون تخصو

موورد
در تبيیوغ

ماده  -12درج نام کامل موس ه براسا پروانه بهورم بورداري ،شومارم

تخصصی مشورتی تبيیغات شوراي عالی.

پروانه بهرم برداري ،نشانی و شمارم تيین در تبيیغات موس ات تشخیصوی

ماده  -8صدور مجوز تبيیغوات در خصووی ادعاهواي مربووط بوه

درمانی الزامی است و معرفوی بخشوهاي موس وه ،شورح خودمات مجواز،

ااوورات تشخیصووی درمووانی پیشووریري و بووازتوانی کيیووه کا هووا و

آدر

الیترونییی ،بیمههاي رپ قرارداد ،ساعات فعالیت ،نام سوازمان

محصو ت مواو این دستورالعمل صرفاج مطاب بوا تأییدیوه رسومی

صادر کنندم مجوز بالمانع است.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشیی امیان پذیر میباشد.

ماده  -13استیادم از هر ثونه عبارت تشویری در تبيیغات از قبیل

ماده  -9صدور مجوز تبيیغات خدمات و کا هاي آسیب رسان به

تعیین درصد ،پورسانت ،تعیین جوایزم ،هدیوه ،قرعوه کشوی ،اق واط،

سالمت مطواب لی وت اعالموی وزارت بهداشوت ،درموان و آمووزش

تضمینی ،رایران ،تخییف ) ممنو است.

پزشیی مجاز نی ت.

ماده  -14اسوتیادم از صویات تیضویيی و عوالی بهتورین ،برتورین،
اولین ،مجهزترین و موارد مشابه ) در تبيیغات مجاز نمی باشد .
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ماده  -15استیادم از تصاویر کل یا هر ق متی از بدن بیمار بوه هور

ماده  -24تبيیغوات در شوبیه هواي مواهوارم اي کوه موورد تأییود

شیل منجميه عیو قبل و بعد از عمل در تبيیغات ممنو است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نی تند ممنو است.

ماده  -16اسوتیادم از نوام و آرم موس وات و سوازمان هواي تعیوین

ماده  -25بوه منظوور صودور مجووز تبيیغوات و نظوارت بور ح ون

کیییت و استاندارد داخيی و خارجی موورد قبوول وزارت بهداشوت،

اجراي ایون دسوتورالعمل ،همواهنری بوا سوایر ارثوان هوا و نهادهواي

درمان و آموزش پزشیی و سوازمان نظوام پزشویی کوه صورفاج تأییود

رسمی کشور و رسیدثی بوه مووارد اعتورا

و ارایوه پیشونهادات بوه

کنندم و بیان کنندم کیییت است بالمانع است.

دبیرخانه شوراي عالی کمیته اي با ترکیب زیور تحوت عنووان کمیتوه

ااده  -17صوودور مجوووز جهووت تبيیغووات محیطووی مطووب هووا و
ما

مرکزي تبيیغات در معاونت فنی و نظارت نظام پزشیی کول تشوییل

موس ووات صوورفا بووه صووورت بیيبووورد ،تابيوهوواي تبيیغوواتی شووهري،

میثردد:

تابيوهاي دیجیتوال تيویزیوون هواي تبيیغواتی شوهري ،پالکوارد ،بنور و

 )4معاون فنی و نظارت به عنوان رییو کمیته

پوستر و صرفاج در محودودم جغرافیوایی شوهري بو اووابر وزارت

 )2دو نیر از اعضاي شوراي عالی نظام پزشیی

کشور بالمانع است .ابعاد تبيیغات محیطی براي مطب ها وموس وات:

 )3مدیر کل نظارت به عنوان دبیر کمیته

حداکثر  322  222سانتی متر میباشد.

 )1مدیرکل صالحیتهاي حرفه اي

ماده  -18مدت اعتبار مجوزهاي تبيیغاتی شم ماهه است.

 )5مدیر ترویج اخالن پزشیی سازمان نظام پزشیی

ماده  -19ذکر شمارم مجوز تبيیغات سازمان نظام پزشیی به عنوان

 )1معاون انتظامی یا نمایندم تام ا ختیار وي

مرجع صدور مجوز تبيیغات در کيیه آثهی ها الزامی است.

 )7نمایندم تام ا ختیار سازمان صدا و سیما

تبصرم :درج شمارم مجوز تبيیغات سازمان نظوام پزشویی در تبيیغوات

 )3نمایندم کمی یون تخصصی مشورتی تبيیغات شوراي عالی

فاقد مجوز و هرثونه تغییر در محتواي مجوزهاي صادرم از مصوادی

 ) 1ین نیر نمایندم تام ا ختیار وزارت بهداشوت ،درموان و آمووزش

جعل به شمار میرود و مشمول قوانین انتظامی و کییري میشود.

پزشیی به انتخا وزیر

ماده  -21تعرفوه کارشناسوی و صودور و تمدیود مجووز تبيیغوات

 ) 42ین نیر نمایندم تام ا ختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

مواو این دستورالعمل سا نه از رپ سازمان نظوام پزشویی کول

 )44ین نیر نمایندم تام ا ختیار وزارت کشور

پیشوونهاد و توسوور شوووراي عووالی نظووام پزشوویی تصووویب و بووه نظووام

 )42ین نیر نمایندم تام ا ختیار سازمان تعزیرات حیومتی

پزشییهاي سراسر کشور ابالغ میثردد ،تعرفه کارشناسوی تنهوا در
مورد تبيیغات کا ها اخذ میشود.

ماده  -26واایف و اختیارات کمیته مرکزي تبيیغات به شرح ذیل

ماده  – 21صدور مجوز تبيیغات براي متراایان حرپ پزشیی کوه

میباشد:

محیومیت انتظامی دارند تا زمان رفع سوء اار ممین نخواهد بود.

 )4صدور مجوز تبيیغات موارد مندرج در تبصرم  3مادم  5دستورالعمل

ااده  -22مترااوویان تبيیغووات ،کووانونهوواي آثهووی و تبيیغووات،
ما

 )2نظارت بر اجراي مطيو دستورالعمل تبيیغات

مطبوعات و رسانههاي کشور اومن رعایوت میواد ایون دسوتورالعمل

 )3بررسی مالحظات منطره اي ،جغرافیایی ،فرهنری در سطر کشوور
پیشنهادات مربو ه به دبیرخانه شوراي عالی

مواف به رعایت مادم  42آیین نامه تأسیو و نظارت بر نحوم کوار و

و انعیا

فعالیت کانونهاي آثهی و تبيیغاتی مصو شوراي انرال فرهنری

 ) 1بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با مواردي که متراای تبيیغات به
دارد.

میباشند.

رأي کمیتههاي تبيیغات استانی اعترا

ماده  – 23کيیه موارد مندرج د رآیین نامه اجرایوی موادم  7قوانون

 )5هماهنری با سایر ارثانها و نهادهاي رسمی کشور

حمایت از حرون مصرپ کنندثان کوه در ایون دسوتورالعمل بوه آن

ماده  -27شوراهاي هماهنری نظام پزشیی استانها مواف مویباشوند

اشارم نرردیدم است زم ا جرا میباشد.

کمیته اي با ترکیب زیر تحوت عنووان کمیتوه تبيیغوات اسوتانی بوه منظوور
نظارت بر اجراي مطيو این دستورالعمل در اسوتان ،همواهنری بوا سوایر

دستورالعمل نحوم صدور مجوز و نظارت بر تبيیغات و انتشار آثهیهاي دارویی ،مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی ،بهداشتی و امور پزشیی

ارثان ها و نهادهواي رسومی اسوتانی و رسویدثی بوه مووارد اعتورا

بوه

صیحه  1از 1

 )1مدیر کل ادارم کول فرهنوگ و ارشواد اسوالمی اسوتان یوا نماینودم

صدور مجوز تبيیغات توسر شهرستانها و نیز ارایوه پیشونهادات بوه کمیتوه

تاما ختیار وي

مرکزي تبيیغات تشییل دهند:

 )7مدیر کل یا نمایندم تام ا ختیار صدا و سیماي استان

 )4رییو یا نایب رییو شووراي همواهنری نظوام پزشویی اسوتان بوه

 )3نمایندم تام ا ختیار شهرداري مرکز استان

عنوان رییو کمیته

ماده  -31در نظام پزشییهاي سایر شهرستانهاي استان ،ترکیوب

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

کمیته به شرح زیر خواهد بود:

 )3دو نیر از اعضاي هیأت مدیرم نظام پزشیی مرکز استان

 ) 4رییو نظام پزشویی شهرسوتان بوه عنووان ریویو کمیتوه تبيیغوات

 )1رییو هیأت تجدیدنظر انتظامی استان

شهرستان

 )5رییو دانشرام عيوم پزشیی مرکز استان یا نمایندم تام ا ختیار وي

 )2دادستان انتظامی شهرستان

 )1مدیر کل ادارم کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا نماینودم توام

 )3کارشنا

ا ختیار وي

 )1مدیر شبیه بهداشت و درمان شهرستان یا نمایندم تام ا ختیار وي

 )7مدیر کل یا نمایندم تام ا ختیار صدا و سیماي مرکز استان

 ) 5رییو ادارم فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نمایندم تام ا ختیار وي

 )3نمایندم تام ا ختیار شهرداري مرکز استان

 ) 1دو نیر از اعضاي هیأت مدیرم به انتخا هیأت مودیرم یون نیور

تبصرم :بر ح ب نیاز در رابطه با پروندم تبيیغات شهرستانهاي اسوتان

به عنوان نمایندم پزشیان ،دندانپزشیان و داروسوازان و یون نیور بوه

رییو نظام پزشیی شهرستان دعوت خواهد شد.

عنوان نمایندم ثرومهواي پروانوه دار ثورومهواي منودرج در موادم 44

ماده  -28واایف و اختیارات کمیته تبيیغات استانی به شرح ذیل میباشد:

فصل چهارم قانون سازمان نظام پزشیی)

 )4نظارت بر اجراي مطيو دستورالعمل تبيیغات در سطر استان

 )7نمایندم تام ا ختیار شهرداري

 )2بررسی مالحظات بومی ،منطرهاي ،جغرافیایی ،فرهنروی در سوطر

 )3نمایندم ادارم تعزیرات حیومتی

استان و انعیا

پیشنهادات مربوط به کمیتوه مرکوزي تبيیغوات نظوام

صدور پروانه ها به عنوان دبیر

تبصوورم :روسوواي هوور یوون از کمیتووه هووا موویتواننوود ح ووب مووورد از

پزشیی کل

نمایندثان ارثان ها و دسترامهاي ذیوربر جهوت شورکت در کمیتوه

 ) 3بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با مواردي کوه مترااوی بوه موتن

بدون ح رأي دعوت بعمل آورند.

منوودرجات ،ع ودم صوودور یووا تووأخیر در صوودور مجوووز تبيیغووات در

ماده  -31کيیوه متخيیوان از ایون دسوتورالعمل اعوم از مترااویان

شهرستانهاي استان مربو ه معتر

میباشد.

تبيیغات مواوو موادم  4و  2ایون دسوتورالعمل) ،رسوانه هوا و سوایر

 )1هماهنری با سایر ارثان ها و نهادهاي رسمی استانی

جایرامهاي ا ال رسوانی و تبيیغواتی و سوایر نهادهوا و دسوترامهواي

ماده  -29به منظور بررسی درخواست و صدور مجوز تبيیغوات در نظوام

لیردولتی و خصوصی با شویایت سوازمان نظوام پزشویی در مراجوع

پزشییهاي مرکز استان ،کمیته اي با ترکیب زیر تشییل میثردد:

قضایی و انتظامی تحت پیررد قانونی قرار میثیرند.

 )4رییو نظام پزشیی مرکز استان به عنوان رییو کمیته

تبصرم :تخيیات تبيیغاتی اعضاء جامعه پزشیی در هیأتهاي انتظامی

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

سووازمان نظووام پزشوویی و در صووورت نیوواز در مراجووع قضووایی مووورد

 ) 3دو نیر از اعضاء هیأت مدیرم به انتخا هیأت مدیرم ین نیر بوه

رسیدثی قرار خواهد ثرفت.

عنوان نمایندم پزشیان ،دندانپزشیان و داروسازن و ین نیر به عنوان

ماده  -32از زمان ابوالغ ایون دسوتورالعمل کيیوه آیوین ناموه هوا و

نمایندم ثرومهاي پروانه دار مندرج در مادم  42فصول چهوارم قوانون

دستورالعملهاي قبيی مغایر با این دستورالعمل ميغی میثردد.

سازمان نظام پزشیی)

این دستورالعمل مشتمل بر  32مادم و  44تبصورم در تواری 17/7/25

 )1معاون انتظامی نظام پزشیی مرکز استان

توسوووور شووووورایعالی سووووازمان نظووووام پزشوووویی بووووه تصووووویب

 )5رییو دانشرام عيوم پزشیی یا نمایندم تام ا ختیار وي

رسید4317/7/25/.

