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معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت ،ارزشیابی و اعتبار بخشی

بخش اول
معرفی سامانه

ورود به نشانی:
https://parvaneh.irimc.org/

روی گزینه ورود به سامانه کلیک نمایید
Sharareh Kheirollahi

اطالعات درخواستی را وارد نموده ،رمز پویا به تلفن همراه ثبت شده
در سامانه اعضا ارسال خواهد شد.
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معرفی آیتم های موجود در کارتابل تبلیغات

ثبت درخواست جدید

آیتم های مربوط به تبلیغات

ثبت درخواست جدید
بررسی تمام درخواست های موجود در کارتابل از ابتدا تا کنون
مشاهده درخواست های انجام شده از
ابتدا
ده
نکر
پیدا
اختتام
هنوز
که
درخواستی
مشاهده
درخواست/درخواست هایی که هنوز در جریان است
است
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گام اول (بررسی و تکمیل درخواست صدور مجوز تبلیغات)

ضمن مطالعه دستورالعمل
تبلیغات و راهنمای عمومی
اخالق پزشکی وارد مرحله
ثبت درخواست تبلیغات
شوید...
اگر هر دو تیک را نزنید
امکان ورود به مرحله بعد را
ندارید.
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انتخاب نوع مرکز

انتخاب نوع مرکز:
• مطب :پزشک ،دندانپزشک
• دفترکار :مامایی و شنوایی شناسی و ..
• موسسات:چنانچه قصد تبلیغات موسسه را
دارید صرفا مسئول فنی آن مرکز می تواند
اقدام به درخواست نماید
• کاالهای سالمت محور :فقط توسط کمیته
مرکزی تبلیغات بررسی خواهدشد.
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انتخاب نوع رسانه
انتخاب نوع رسانه:
• دیداری شنیداری :از قبیل صدا و سیما ،شبکه
های ماهواره ای ،محصوالت ویدیوئی و چند
رسانه ای
• فضای مجازی :شامل وب سایت ،اینستاگرام و
سایر شبکه های مجازی
• تراکت ،کاتالوگ ،بروشور ،دفترچه راهنما،
نشریات ،اسالید ،روزنامه ها و مجالت
• بنر اطالع رسانی افتتاحیه صرفا جهت افتتاح
مطب/دفترکار یا موسسه ،حداکثر برای سه ماه
• بیلبورد فقط جهت تبلیغات بیمارستانها
• پیامک اطالع رسانی با موضوع خدمات
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حوزه انتشار آگهی

انتخاب حوزه انتشار آگهی
بر اساس جغرافیایی که درخواست شما
در آن انتشار پیدا می کنید کشوری یا
استانی یا شهرستان مد نظر خود را
انتخاب نمایید.
برخی از درخواست ها فقط توسط
کمیته مرکزی تبلیغات در نظام پزشکی
مرکز بررسی می شوند.
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معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت ،ارزشیابی و اعتبار بخشی

بخش دوم
نحوه ثبت درخواست مجوز تبلیغات
دیداری و شنیداری

نحوه ثبت درخواست دیداری و شنیداری

نوع رسانه دیداری و شنیداری از قبیل
صدا و سیما ،شبکه های ماهواره ای،
محصوالت ویدیوئی و چند رسانه ای
حوزه انتشار به این معنی است که
محتوای تبلیغاتی شما در چه گستره
جغرافیایی منتشر خواهد شد .اگر
محتوای تبلیغ شما در شبکه های برون
مرزی یا تلویزیون های اینترنتی منتشر
خواهد شد ،حوزه انتشار آن کشوری در
نظر گرفته می شود.
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در این بخش شما اقدام به ثبت جزئیات درخواست خود و بارگذاری فایل
های مورد نظر می کنید ،هر چیزی که در این صفحه درخواست داده شود
در متن مجاز آگهی شما قابل مشاهده است .بنابراین در صورتی که آنرا با
دقت تکمیل نکنید برای رفع نقص به شما باز گردانده خواهد شد.
• گام دوم :انتخاب آدرس محل فعالیت.
• لطفا از تایپ حروف التین جدا خودداری نمایید.
• اگر آدرس شما ایرادی دارد با گزینه ویرایش اطالعات از طریق
میزکاری خود آنرا اصالح نمایید.
• پیش شماره را با صفر اول آن و تلفن ثابت را به طور کامل وارد
نمایید.
• گام سوم:مهمترین قسمت ثبت درخواست شماست که در این قسمت
می توانید چند مورد اختیاری به درخواست خود اضافه نمایید .این
موارد شامل :عناوین مجاز مقطع باالتر ،پست الکترونیک ،ساعات و ایام
پذیرش بیماران ،بیمه های طرف قرارداد و شرح خدمات مجاز شما می
باشد .دقت داشته باشید که اگر قرار است در تبلیغات شما این موارد
دیده شود الزاما باید در درخواست خود وارد نموده تا کمیته تبلیغات
آنرا بررسی کند .ضمنا شما برای بارگذاری هر فایل یا نشانی باید به این
بخش وارد شود.
• سایر فایل ها :اگر گواهی آموزشی مرتبط با شرح خدمات درخواست
شده را بارگذاری نکنید درخواست شما از طرف کارشناس رد می شود.
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همانگونه که مشاهده می کنید:
• عناوین اختیاری مقطع باالتر و فایل پی دی
اف عناوین برای راهنمایی قرار گرفته است
• نشانی پست الکترونیک
• ساعت و ایام پذیرش بیمار
• بیمه های طرف قرارداد
• شرح خدمات مجاز و فایل پی دی اف فهرست
قابل درج قرار گرفته است.
• اگر قرار است در تبلیغات شما هر یک از این
موارد درج گردد ملزم به تکمیل آن هستید.
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پس از بارگذاری فایل حاوی
محتوا شامل تصویر ،متن،
صوت یا ویدیو فضای
درخواستی رادیو یا تلویزیون
انتخاب شده و اضافه کردن به
فهرست را انتخاب کنید.
اگر بیشتر از یک فایل دارید از
اضافه کردن به فهرست
استفاده کنید.
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باید فضای درخواستی جهت
انتشار محتوای تبلیغاتی خود را
انتخاب کنید.
گزینه موارد دیگر شامل شبکه
های ماهواره ای مجاز و یا
تلویزیون های اینترنتی است.
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تمام فایل های بارگذاری شده در این قسمت قابل مشاهده است ،شما می توانید هر یک از آنها را ویرایش یا
حذف نمایید.
اگر گواهی آموزشی مرتبط با شرح خدمات مندرج در درخواست را بارگذاری نکنید درخواست شما از طرف
کارشناس رد خواهد شد .پس گواهی آموزشی خود را در صورت نیاز بارگذاری نمایید
سپس با فشردن دگمه ثبت درخواست ،درخواست خود را نهایی کنید.
چنانچه از ثبت درخواست منصرف شده اید با گزینه انصراف از تقاضا آنرا حذف نمایید.
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ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری
اگر پیامک حاوی کد رهگیری برای شما ارسال نشود یعنی درخواست شما به کارشناس
مربوطه ارسال نشده است.
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درخواست شما ثبت شد
اطالعاتی که به شما در
پیگیری درخواستتان کمک
می کند در این قسمت نمایش
داده شده و پیامک حاوی
خالصه درخواست به شماره
تلفن همراه ثبت شده در
سامانه ارسال می شود.
در پایان شماره تماس
کارشناس و مشخصات ایشان
جهت پیگیری نمایش داده می
شود.
حتما با فشردن دگمه خروج از
کارتابل خود خارج شوید.
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معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت ،ارزشیابی و اعتبار بخشی

بخش سوم
نحوه ثبت درخواست مجوز تبلیغات
فضای مجازی

نحوه ثبت درخواست فضای مجازی

مالک انتخاب شهر در
درخواست فضای مجازی ،شهر
محل پروانه طبابت است.
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در این بخش شما اقدام به ثبت جزئیات درخواست خود و بارگذاری فایل
های مورد نظر می کنید ،هر چیزی که در این صفحه درخواست داده شود در
متن مجاز آگهی شما قابل مشاهده است .بنابراین در صورتی که آنرا با دقت
تکمیل نکنید برای رفع نقص به شما باز گردانده خواهد شد.
• گام دوم :انتخاب آدرس محل فعالیت.
• لطفا از تایپ حروف التین جدا خودداری نمایید.
• اگر آدرس شما ایرادی دارد با گزینه ویرایش اطالعات از طریق
میزکاری خود آنرا اصالح نمایید.
• پیش شماره را با صفر اول آن و تلفن ثابت را به طور کامل وارد
نمایید.
• گام سوم:مهمترین قسمت ثبت درخواست شماست که در این قسمت
می توانید چند مورد اختیاری به درخواست خود اضافه نمایید .این موارد
شامل :عناوین مجاز مقطع باالتر ،پست الکترونیک ،ساعات و ایام پذیرش
بیماران ،بیمه های طرف قرارداد و شرح خدمات مجاز شما می باشد.
دقت داشته باشید که نشانی صفحه مجازی را نیز در همین قسمت اعالم
می کنید و در صورت وجود ایراد یا عدم ثبت درخواست توسط
کارشناس عودت می گردد.
• سایر فایل ها :اگر گواهی آموزشی مرتبط با شرح خدمات درخواست شده
را بارگذاری نکنید درخواست شما از طرف کارشناس رد می شود.
• تصویر مد نظر جهت مشاهده در مجوز تبلیغات و پیج یا وب سایت شما
در این قسمت بارگذاری می شود .تصویر می توان تابلوی استاندارد یا
تصویر شخصی شما باشد.
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ثبت درخواست فضای مجازی
با کلیک بر روزی گزینه ویرایش می توانید
قسمت ثابت محتوای تبلیغ خود را وارد نمایید.

قسمت اجباری
تکمیل فیلدها اختیاریست اما اگر در
محتوای تبلیغ شما وجود دارد ملزم به درج
آنها هستید.
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همانگونه که مشاهده می کنید:
• عناوین اختیاری مقطع باالتر و فایل پی دی
اف عناوین برای راهنمایی قرار گرفته است
• نشانی پست الکترونیک
• ساعت و ایام پذیرش بیمار
• بیمه های طرف قرارداد
• شرح خدمات مجاز و فایل پی دی اف فهرست
قابل درج قرار گرفته است.
• اگر قرار است در تبلیغات شما هر یک از این
موارد درج گردد ملزم به تکمیل آن هستید.
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اگر می خواهید در چهارچوب دستورالعمل
تبلیغات فعالیت نمایید بهتر است ضوابط
تبلیغات در فضای مجازی را به خوبی
مطالعه نمایید تا پس از رصد و پایش
صفحات مجازی شما توسط قسمت نظارت،
تخلفی در آن مشاهده نشود.
برای عبور از این مرحله می بایست تعدنامه
را تیک بزنید که به این معناست که ضوابط
را به خوبی مطالعه نموده و از آن تخطی
نخواهید کرد.
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ثبت درخواست فضای مجازی

لینک درخواستی را با کپی کردن از روی آدرس
بار در این قسمت الصاق نمایید.
توجه داشته باشید لینک ناقص بررسی نشده و به
کارتابل شما عودت داده خواهد شد.

اعمال تغییرات و اضافه کردن موارد جدید
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اگر گواهی آموزشی مرتبط با شرح خدمات مندرج در درخواست را بارگذاری نکنید درخواست شما از طرف کارشناس رد خواهد شد .پس گواهی
آموزشی خود را در صورت نیاز بارگذاری نمایید.
تصویر مد نظر شامل تصویر تابلو یا تصویر پروفایل را انتخاب کرده و آنرا بارگذاری نمایید.
سپس با فشردن دگمه ثبت درخواست ،درخواست خود را نهایی کنید.
چنانچه از ثبت درخواست منصرف شده اید با گزینه انصراف از تقاضا آنرا حذف نمایید.
تصویر تابلو :تصویر تابلوی استاندارد
تصویر پروفایل :تصویری که به عنوان مثال در پیج اینستاگرام شما قرار می گیرد ،که می بایست تصویر متقاضی باشد.
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ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری
اگر پیامک حاوی کد رهگیری برای شما ارسال نشود یعنی درخواست شما به کارشناس
مربوطه ارسال نشده است.
Sharareh Kheirollahi

درخواست شما ثبت شد
اطالعاتی که به شما در
پیگیری درخواستتان کمک
می کند در این قسمت نمایش
داده شده و پیامک حاوی
خالصه درخواست به شماره
تلفن همراه ثبت شده در
سامانه ارسال می شود.
در پایان شماره تماس
کارشناس و مشخصات ایشان
جهت پیگیری نمایش داده می
شود.
حتما با فشردن دگمه خروج از
کارتابل خود خارج شوید.
Sharareh Kheirollahi

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت ،ارزشیابی و اعتبار بخشی

بخش چهارم
نحوه ثبت درخواست تراکت ،کاتالوگ ،بروشور،
دفترچه راهنما ،اسالید ،نشریات ،مجالت و روزنامه ها

نحوه ثبت درخواست تراکت ،کاتالوگ ،بروشور ،دفترچه راهنما ،اسالید ،نشریات ،مجالت و روزنامه ها

 -1نوع رسانه را انتخاب کنید

 -2حوزه انتشار تبلیغ یعنی شهرستان مقصدا
را انتخاب نموده و به مرحله بعد بروید
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در این بخش شما اقدام به ثبت جزئیات درخواست خود و بارگذاری فایل
های مورد نظر می کنید ،هر چیزی که در این صفحه درخواست داده شود
در متن مجاز آگهی شما قابل مشاهده است .بنابراین در صورتی که آنرا با
دقت تکمیل نکنید برای رفع نقص به شما باز گردانده خواهد شد.
• گام دوم :انتخاب آدرس محل فعالیت.
• لطفا از تایپ حروف التین جدا خودداری نمایید.
• اگر آدرس شما ایرادی دارد با گزینه ویرایش اطالعات از طریق
میزکاری خود آنرا اصالح نمایید.
• پیش شماره را با صفر اول آن و تلفن ثابت را به طور کامل وارد
نمایید.
• گام سوم:مهمترین قسمت ثبت درخواست شماست که در این قسمت
می توانید چند مورد اختیاری به درخواست خود اضافه نمایید .این
موارد شامل :عناوین مجاز مقطع باالتر ،پست الکترونیک ،ساعات و ایام
پذیرش بیماران ،بیمه های طرف قرارداد و شرح خدمات مجاز شما می
باشد .دقت داشته باشید که اگر قرار است در تبلیغات شما این موارد
دیده شود الزاما باید در درخواست خود وارد نموده تا کمیته تبلیغات
آنرا بررسی کند .ضمنا شما برای بارگذاری هر فایل یا نشانی باید به این
بخش وارد شود.
• سایر فایل ها :اگر گواهی آموزشی مرتبط با شرح خدمات درخواست
شده را بارگذاری نکنید درخواست شما از طرف کارشناس رد می شود.
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همانگونه که مشاهده می کنید:
• عناوین اختیاری مقطع باالتر و فایل پی دی اف
خدمات مجاز برای راهنمایی قرار گرفته است
• نشانی پست الکترونیک
• ساعت و ایام پذیرش بیمار
• بیمه های طرف قرارداد
• شرح خدمات مجاز و فایل پی دی اف فهرست
قابل درج قرار گرفته است.
• اگر قرار است در تبلیغات شما هر یک از این
موارد درج گردد ملزم به تکمیل آن هستید.

Sharareh Kheirollahi

عنوان تبلیغ را نوشته و تصویر مد نظر را که بر اساس مندرجات ماده  20آماده شده است را بارگذاری نمایید.
الف :درج نام و نام خانوادگی کامل براساس مندرجات پروانه طبابت/دفتر کار الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نامخانوادگی تخلف محسوب میگردد.
ب :درج باالترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است .استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در تبلیغات ممنوع است.
ج :درج تلفن ثابت و نشانی مطب/دفتر کار الزامی است.
د :ساعات و ایام پذیرش بیمار ،نشانی پست الکترونیک و بیمههای طرف قرارداد اختیاری است.
هـ :درج رتبه رسمی علمی (بورد/دانشنامه) چنانچه در پروانه طبابت قید شده باشد اختیاری است.
و :محتوای تبلیغ تنها در صورتی می تواند حاوی نشانی صفحات مجازی باشد که قبال مجوز تبلیغات نظام پزشکی برای آن صفحات صادر شده باشد.
ز :رشته های پروانه دار  ،پزشکان و دندانپزشکان فوق تخصص و دارندگان فلوشیپ میتوانند شرح خدمات مجاز را در تبلیغ درج نمایند .پزشکان و دندانپزشکان عمومی میتوانند شرح خدمات مجاز و حداکثر سه رشته
تخصص مصوب مورد عالقه خود را بدون ذکر عنوان متخصص و پزشکان متخصص میتوانند شرح خدمات مجاز و همچنین دو رشته مصوب فلوشیپ یا فوق تخصص مورد عالقه خود را بدون ذکر عنوان فلوشیپ و فوق
تخصص در تبلیغ درج نمایند .رشته طبابت مذکور میبایست از بین عناوین تخصص ،فوق تخصص و فلوشیپی باشد که در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حال تدریس است.
ح :شورای عالی موظف است عناوین مجاز تخصصی قابل درج در تبلیغات پزشکان و دندانپزشکان عمومی و عناوین مجاز فلوشیپ و فوق تخصصی قابل درج در تبلیغات متخصصان و شرح خدمات مجاز جهت هر رشته را
تصویب و ابالغ نماید .عناوین مذکور هر ساله توسط شورایعالی بازنگری و اعالم می گردد.
ط :درج عناوین غیربالینی در تبلیغات مطب ها و دفاتر کار ممنوع است.
ی :تعداد شرح خدمات مجاز برای اعضای سازمان جهت درج در تبلیغات حداکثر  5مورد است.
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ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری
اگر پیامک حاوی کد رهگیری برای شما ارسال نشود یعنی درخواست شما به کارشناس
مربوطه ارسال نشده است.
Sharareh Kheirollahi

درخواست شما ثبت شد
اطالعاتی که به شما در
پیگیری درخواستتان کمک
می کند در این قسمت نمایش
داده شده و پیامک حاوی
خالصه درخواست به شماره
تلفن همراه ثبت شده در
سامانه ارسال می شود.
در پایان شماره تماس
کارشناس و مشخصات ایشان
جهت پیگیری نمایش داده می
شود.
حتما با فشردن دگمه خروج از
کارتابل خود خارج شوید.
Sharareh Kheirollahi

معاونت فنی و نظارت
اداره کل نظارت ،ارزشیابی و اعتبار بخشی

بخش پنجم
نحوه ثبت درخواست بنر افتتاحیه
حداکثر ابعاد دو متر در سه متر
مدت اعتبار مجوز سه ماه
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در این بخش شما اقدام به ثبت جزئیات درخواست خود و بارگذاری فایل
های مورد نظر می کنید ،هر چیزی که در این صفحه درخواست داده شود
در متن مجاز آگهی شما قابل مشاهده است .بنابراین در صورتی که آنرا با
دقت تکمیل نکنید برای رفع نقص به شما باز گردانده خواهد شد.
• گام دوم :انتخاب آدرس محل فعالیت.
• لطفا از تایپ حروف التین جدا خودداری نمایید.
• اگر آدرس شما ایرادی دارد با گزینه ویرایش اطالعات از طریق
میزکاری خود آنرا اصالح نمایید.
• پیش شماره را با صفر اول آن و تلفن ثابت را به طور کامل وارد
نمایید.
• گام سوم:مهمترین قسمت ثبت درخواست شماست که در این قسمت
می توانید چند مورد اختیاری به درخواست خود اضافه نمایید .این
موارد شامل :عناوین مجاز مقطع باالتر ،پست الکترونیک ،ساعات و ایام
پذیرش بیماران ،بیمه های طرف قرارداد و شرح خدمات مجاز شما می
باشد .دقت داشته باشید که اگر قرار است در تبلیغات شما این موارد
دیده شود الزاما باید در درخواست خود وارد نموده تا کمیته تبلیغات
آنرا بررسی کند .ضمنا شما برای بارگذاری هر فایل یا نشانی باید به این
بخش وارد شود.
• سایر فایل ها :اگر گواهی آموزشی مرتبط با شرح خدمات درخواست
شده را بارگذاری نکنید درخواست شما از طرف کارشناس رد می شود.
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همانگونه که مشاهده می کنید:
• عناوین اختیاری مقطع باالتر و فایل پی دی
اف عناوین برای راهنمایی قرار گرفته است
• نشانی پست الکترونیک
• ساعت و ایام پذیرش بیمار
• بیمه های طرف قرارداد
• شرح خدمات مجاز و فایل پی دی اف فهرست
قابل درج قرار گرفته است.
• اگر قرار است در تبلیغات شما هر یک از این
موارد درج گردد ملزم به تکمیل آن هستید.
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