
  

 

  

هاي و انتشار آگهی صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات دستورالعمل نحوه

 امور پزشکی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی ودارویی، 

از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران  3(موضوع بند ب ماده 

  مجلس شوراي اسالمی) 25/1/83مصوب 

  

  

مشمول این دستورالعمل عبارت است از مـواد   حیطه موارد –1اده م

تجهیزات پزشـکی   ،بهداشتی ،آرایشی ،آشامیدنی ،خوراکی ،داروئی

  و امور پزشکی به شرح ذیل:

آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی کلیـۀ   منظور از مواد خوراکی،  -الف

قانون مربوط بـه مقـررات امـور پزشـکی و     مواردي است که مشمول 

ــوردن   ــواد خ ــی و م ــامیدنیداروی ــوب  ی و آش ــس و  1334مص مجل

واردات و توزیع نیاز  ،شود که براي تولیداصالحیه هاي بعدي آن می

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

ملزومات داروئی و  ،مواد اولیه ،منظور از دارو تمام اقالم داروئی -ب

 ،ررات امور پزشکیباشند که مشمول قانون مربوط به مقمی مکمل ها

مجلـس و آیـین    1334مصـوب   ،مواد خوردنی و آشـامیدنی  ،داروئی

درمــان و  ،وزارت بهداشــت 1389نامــه و ضــوابط داروئــی مصــوب 

  شوند.می آموزش پزشکی

منظور از تجهیزات پزشکی کلیه مواردي است که مشمول آیـین   -ج

درمــان و  ،وزارت بهداشــت 1386نامــه تجهیــزات پزشــکی مصــوب 

  شود.می بعدي آنهاي پزشکی و اصالحیه آموزش

منظور از امور پزشـکی کلیـه خـدمات حـوزه سـالمت اسـت کـه         -د

توسط شـاغلین حـرف پزشـکی و وابسـته و موسسـات درمـانی طبـق        

صـنفی و   ،شرعی و قانونی با رعایـت نظامـات دولتـی    ،موازین علمی

  شود. می حرفه اي ارائه

از تعـاریف فـوق نیـز،     محصول یـا خـدمتی خـارج    ،هر ماده –تبصره 

پیشــگیري و  ،تشخیصــی ،چنانچــه مــدعی هــر گونــه اثــرات درمــانی 

  بازتوانی گردد، مشمول این دستورالعمل خواهد بود .

اسـت کـه    اطـالع رسـانی  منظور از تبلیغات هرگونه پیام یا  –2ماده 

دریافت کنندگان بالقوه یـا   منجر به ترغیب دریافت یا مصرف توسط

رف کننـدگان بـالقوه یـا بالفعـل محصـوالت      بالفعل خـدمات یـا مصـ   

رپرتـاژ آگهــی،   ،خبـر، گــزارش موضـوع ایــن دسـتورالعمل گــردد. (  

مقالـه، آمـوزش، کارگـاه آموزشـی، پیـام یـا شـعار         ،تفسیر، مصـاحبه 

سالمتی نیز که منجر به ترغیب یا دریافت خدمت یا محصول موضوع 

   .)گرددتواند به منزله تبلیغات محسوب می این دستورالعمل گردد

ــره:  ــاده    تبص ــات م ــادیق تبلیغ ــوص مص ــخیص در خص ــع تش  2مرج

  باشد. می تبلیغات موضوع این دستورالعملهاي کمیته

ــاده  عمــومی و هــاي تبلیغــات از طریــق هــر یــک از رســانه -3م

هــاي خصوصــی دیــداري و شــنیداري از قبیــل صــدا و ســیما، شــبکه 

سینما، عات، اي، محصوالت ویدئویی و چند رسانه اي، مطبوماهواره

 ،سـایت، تلفـن  ، وباجتمـاعی مجـازي  هـاي  اینترانت، اینترنـت، شـبکه  

هاي صـوتی، تصـویري سـازمانی و تولیـدات     شبکهبلوتوث،  ،پیامک

ــه   ــد برگ ــاپی مانن ــاي چ ــالوگ ه ــت، کات ــتر،  تراک ــور، پوس ، بروش

هـاي راهنمـا، تبلیغـات منـدرج بـر روي بسـته بنـدي کاالهـا،         دفترچه

لبـورد، تابلوهـاي تبلیغـاتی سـطح شـهر و      برچسب، کارت ویزیت، بی

هـاي  هرگونه تبلیغات محیطی، داخل یـا خـارج وسـایط نقلیـه، غرفـه     

چاپی اعم هاي هاي اطالعاتی، انواع رسانهنمایشگاهی، اسالید، بانک

از نشریات تخصصی پزشکی و نشریات با مخاطب عام، کلیه هدایاي 

  تبلیغاتی تحت شمول این دستورالعمل هستند.

و  1انجام هرگونه تبلیغات در خصوص موضـوعات مـاده    -4 ماده

نیازمند اخـذ مجـوز تبلیغـات از     3مندرج در ماده هاي از طریق رسانه

   باشد.سازمان نظام پزشکی می

تبلیغـات، سـازمان نظـام پزشــکی     مرجـع صـدور مجــوز   – 5مـاده  

باشـد کــه پـس از انجـام کارشناســی و    مـی  شهرسـتان محـل تبلیغــات  

ه مصوب اقدام به صدور مجوز تبلیغات ممهـور بـه مهـر    دریافت تعرف

  نماید.می برجسته
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: انجام تبلیغات در یک یا چند شهرستان خارج از محل ارایه 1تبصره 

خدمت امکانپذیر است که در ایـن صـورت متقاضـی موظـف اسـت      

جهت تبلیغات در هر شهرسـتان، از نظـام پزشـکی حـوزه جغرافیـایی      

اخذ مجوز را طی کنـد. در ایـن صـورت    محل انجام تبلیغات مراحل 

موظف اسـت صـدور مجـوز را بـه ریـیس       کننده مجوزصادرسازمان 

شوراي هماهنگی استان محل انجـام تبلیغـات و نظـام پزشـکی محـل      

  فعالیت اعالم نماید.

: رونوشت مجوزهاي صادره در خصوص انجام تبلیغـات در  2تبصره 

شوراي هماهنگی  بایست بهمی صدا و سیماي استان و فضاي مجازي

  استان منعکس گردد. 

: مراحل بررسی و صدور مجوز تبلیغـات در صـدا و سـیماي    3تبصره 

 مرکز و نشریات سراسـري توسـط کمیتـه مرکـزي تبلیغـات صـورت      

  پذیرد. می

ــاده  ــوز - 6م ــدور مج ــوالت،   ص ــات محص ــت تبلیغ ــرفاً جه ص

تجهیزات، مواد و خدماتی مجاز اسـت کـه اشـخاص، شـرکت هـا و      

مربوطه قبالً پروانه تأسیس، بهره برداري، ساخت یـا مجـوز    موسسات

ورود و توزیع محصول یا پروانه ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشـکی  

موضوع تبلیغات را از وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی،    

سازمان نظام پزشکی یا سـایر مراجـع ذیصـالح حـوزه سـالمت اخـذ       

محصوالت کـه اسـتاندارد آنهـا    نموده باشند. جهت تبلیغ آن دسته از 

اجباري اعالم شده عالوه بـر سـایر مـدارك، داشـتن پروانـه کـاربرد       

  عالمت استاندارد کاال و تحقیقات صنعتی ایران الزامی است. 

تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع  –7ماده 

 عمومی که مخاطب آنهـا عمـوم مـردم   هاي مواد و محصول در رسانه

باشند ممنوع است مگر در مـوارد خـاص بـه تشـخیص کمیسـیون      می

  تخصصی مشورتی تبلیغات شوراي عالی.

صدور مجوز تبلیغـات در خصـوص ادعاهـاي مربـوط بـه       -8ماده 

ــا و       ــه کااله ــازتوانی کلی ــگیري و ب ــانی پیش ــی درم ــرات تشخیص اث

محصوالت موضوع این دستورالعمل صرفاً مطابق بـا تأییدیـه رسـمی    

  باشد. می داشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیروزارت به

صدور مجوز تبلیغات خدمات و کاالهاي آسیب رسان به  -9ماده 

سالمت مطـابق لیسـت اعالمـی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       

  پزشکی مجاز نیست.

محتوي تبلیغات مطب ها و دفاتر کار نباید موجب تنزیل  -10ماده 

مجـوز   بـا مرجـع صـادر کننـده     شأن جامعه پزشـکی شـود. تشـخیص   

  باشد. می

اعضاي سازمان درج نام و نام خانوادگی، هاي در آگهی -11ماده 

شــماره نظــام پزشــکی، آخــرین مــدرك تحصــیلی براســاس عنــاوین 

مندرج در پروانه مطب/دفتر کار و نشانی مطب و یا دفتر کـار الزامـی   

نی است. درج درجه دانشگاهی مصوب وزارت بهداشت، تلفـن، نشـا  

طرف قرارداد هاي الکترونیکی، ساعات و ایام پذیرایی بیماران و بیمه

  نیز اختیاري است. 

تواننـد شـرح خـدمات    مـی  : پزشکان و دندانپزشکان عمومی1تبصره 

مجاز و حداکثر سه رشته تخصص مصوب مورد عالقه خود را بـدون  

تواننـد شـرح خـدمات    می ذکر عنوان متخصص و پزشکان متخصص

چنین دو رشته مصوب فلوشـیپ یـا فـوق تخصـص مـورد      مجاز و هم

عالقه خود را بدون ذکر عنـوان فلوشـیپ و فـوق تخصـص در تبلیـغ      

درج نمایند. در ضمن درج عناوین غیربالینی در تبلیغات مطـب هـا و   

بایست از بین عنـاوین  می دفاتر کار مجاز نیست. رشته طبابت مذکور

ل حاضــر در تخصــص، فــوق تخصــص و فلوشــیپی باشــد کــه در حــا

  دانشگاه یا علوم پزشکی کشور در حال تدریس است. 

: عناوین مجاز تخصصـی قابـل درج در تبلیغـات پزشـکان و     2تبصره 

دندانپزشکان عمومی و عناوین مجاز فلوشیپ و فوق تخصصـی قابـل   

درج در تبلیغات متخصصان ظرف مـدت شـش مـاه از تصـویب ایـن      

ــین نامــه توســط شــوراي عــالی نظــام پزشــکی    تصــویب و اعــالمآی

گردد. عناوین مذکور هر ساله توسط شوراي عـالی سـازمان نظـام    می

  شود. می پزشکی بازنگري

درج نام کامل موسسه براساس پروانه بهـره بـرداري، شـماره     - 12ماده 

پروانه بهره برداري، نشانی و شماره تلفن در تبلیغات موسسات تشخیصـی  

سـه، شـرح خـدمات مجـاز،     درمانی الزامی است و معرفـی بخشـهاي موس  

هاي طرف قرارداد، ساعات فعالیت، نام سـازمان  آدرس الکترونیکی، بیمه

  صادر کننده مجوز بالمانع است.  

استفاده از هر گونه عبارت تشویقی در تبلیغات ( از قبیل  -13ماده 

 ،اقسـاط  ،قرعـه کشـی   ،هدیـه  ،تعیین جـایزه  ،پورسانت ،تعیین درصد

  ممنوع است. تخفیف ) ،رایگان ،تضمینی

 ،برتـرین  ،اسـتفاده از صـفات تفضـیلی و عـالی (بهتـرین      -14ماده 

  مجهزترین و موارد مشابه ) در تبلیغات مجاز نمی باشد . ،اولین
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استفاده از تصاویر کل یا هر قسمتی از بدن بیمار بـه هـر    -15ماده 

  شکل منجمله عکس قبل و بعد از عمل در تبلیغات ممنوع است. 

تعیـین  هـاي  اده از نـام و آرم موسسـات و سـازمان   اسـتف  -16ماده 

کیفیت و استاندارد داخلی و خارجی مـورد قبـول وزارت بهداشـت،    

درمان و آموزش پزشکی و سـازمان نظـام پزشـکی کـه صـرفاً تأییـد       

  کننده و بیان کننده کیفیت است بالمانع است. 

صــدور مجــوز جهــت تبلیغــات محیطــی مطــب هــا و   -17مــاده 

ــورد، تابلوهــاي تبلیغــاتی شــهري،    ــه صــورت بیلب موسســات صــرفا ب

تبلیغـاتی شـهري، پالکـارد، بنـر و     هـاي  تابلوهاي دیجیتـال تلویزیـون  

ه جغرافیـایی شـهري طبـق ضـوابط وزارت     دمحـدو  و صرفاً در رپوست

وموسسـات:  کشور بالمانع است. ابعاد تبلیغات محیطی براي مطب ها 

  باشد. می سانتی متر  300 200حداکثر 

  مدت اعتبار مجوزهاي تبلیغاتی شش ماهه است.  -18ماده 

ذکر شماره مجوز تبلیغات سازمان نظام پزشکی به عنوان  -19ماده 

  مرجع صدور مجوز تبلیغات در کلیه آگهی ها الزامی است. 

در تبلیغـات  تبصره: درج شماره مجوز تبلیغات سازمان نظـام پزشـکی   

فاقد مجوز و هرگونه تغییر در محتواي مجوزهاي صادره از مصـادیق  

  شود.می رود و مشمول قوانین انتظامی و کیفريمی جعل به شمار

تعرفـه کارشناسـی و صـدور و تمدیـد مجـوز تبلیغـات        -20ماده 

موضوع این دستورالعمل ساالنه از طرف سازمان نظـام پزشـکی کـل    

عــالی نظــام پزشــکی تصــویب و بــه نظــام  پیشــنهاد و توســط شــوراي

گردد، تعرفه کارشناسـی تنهـا در   می سراسر کشور ابالغهاي پزشکی

  شود. می مورد تبلیغات کاالها اخذ

صدور مجوز تبلیغات براي متقاضیان حرف پزشکی کـه   – 21ماده 

  محکومیت انتظامی دارند تا زمان رفع سوء اثر ممکن نخواهد بود. 

آگهــی و تبلیغــات، هــاي ن تبلیغــات، کــانونمتقاضــیا -22مــاده 

کشور ضـمن رعایـت مفـاد ایـن دسـتورالعمل      هاي مطبوعات و رسانه

آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کـار و   12موظف به رعایت ماده 

 آگهی و تبلیغاتی مصوب شوراي انقالب فرهنگیهاي فعالیت کانون

  باشند. می

نون اقـ  7نامه اجرایـی مـاده   کلیه موارد مندرج د رآیین  – 23ماده 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان کـه در ایـن دسـتورالعمل بـه آن     

  باشد. می اشاره نگردیده است الزم االجرا

مـاهواره اي کـه مـورد تأییـد     هـاي  تبلیغـات در شـبکه   -24ماده 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیستند ممنوع است.

نظـارت بـر حسـن    بـه منظـور صـدور مجـوز تبلیغـات و       -25ماده 

اجراي ایـن دسـتورالعمل، همـاهنگی بـا سـایر ارگـان هـا و نهادهـاي         

رسمی کشور و رسیدگی بـه مـوارد اعتـراض و ارایـه پیشـنهادات بـه       

دبیرخانه شوراي عالی کمیته اي با ترکیب زیـر تحـت عنـوان کمیتـه     

 مرکزي تبلیغات در معاونت فنی و نظارت نظام پزشکی کـل تشـکیل  

  گردد:  می

  کمیته ون فنی و نظارت به عنوان رییس ) معا1

  ) دو نفر از اعضاي شوراي عالی نظام پزشکی 2

  ) مدیر کل نظارت به عنوان دبیر کمیته 3

  حرفه اي هاي ) مدیرکل صالحیت4

  ) مدیر ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی 5

  ) معاون انتظامی یا نماینده تام االختیار وي6

  ار سازمان صدا و سیما ) نماینده تام االختی7

  ) نماینده کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات شوراي عالی 8

) یک نفر نماینده تام االختیار وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    9

  پزشکی به انتخاب وزیر

  ) یک نفر نماینده تام االختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 10

   ) یک نفر نماینده تام االختیار وزارت کشور11

  ) یک نفر نماینده تام االختیار سازمان تعزیرات حکومتی 12

  

 وظایف و اختیارات کمیته مرکزي تبلیغات به شرح ذیل -26ماده 

  باشد: می

  دستورالعمل   5ماده  3) صدور مجوز تبلیغات موارد مندرج در تبصره 1

  ) نظارت بر اجراي مطلوب دستورالعمل تبلیغات 2

ي، جغرافیایی، فرهنگی در سطح کشـور  ) بررسی مالحظات منطقه ا3

  و انعکاس پیشنهادات مربوطه به دبیرخانه شوراي عالی 

) بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با مواردي که متقاضی تبلیغات به 4

  تبلیغات استانی اعتراض دارد.هاي رأي کمیته

  ) هماهنگی با سایر ارگانها و نهادهاي رسمی کشور 5

باشـند  هنگی نظام پزشکی استانها موظف مـی شوراهاي هما - 27ماده 

کمیته اي با ترکیب زیر تحـت عنـوان کمیتـه تبلیغـات اسـتانی بـه منظـور        

نظارت بر اجراي مطلوب این دستورالعمل در اسـتان، همـاهنگی بـا سـایر     



  4از  4 صفحه  پزشکی  امور و بهداشتی آرایشی، آشامیدنی، خوراکی، مواد دارویی، هايآگهی انتشار و تبلیغات بر نظارت و مجوز صدور نحوه دستورالعمل

ارگان ها و نهادهـاي رسـمی اسـتانی و رسـیدگی بـه مـوارد اعتـراض بـه         

نیز ارایـه پیشـنهادات بـه کمیتـه     صدور مجوز تبلیغات توسط شهرستانها و 

  مرکزي تبلیغات تشکیل دهند:  

) رییس یا نایب رییس شـوراي همـاهنگی نظـام پزشـکی اسـتان بـه       1

  عنوان رییس کمیته 

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

  ) دو نفر از اعضاي هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز استان 3

  انتظامی استان  ) رییس هیأت تجدیدنظر4

  ) رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان یا نماینده تام االختیار وي 5

) مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا نماینـده تـام   6

  االختیار وي

  ) مدیر کل یا نماینده تام االختیار صدا و سیماي مرکز استان 7

  ن ) نماینده تام االختیار شهرداري مرکز استا8

اسـتان  هاي تبصره: بر حسب نیاز در رابطه با پرونده تبلیغات شهرستان

  رییس نظام پزشکی شهرستان دعوت خواهد شد. 

  باشد: وظایف و اختیارات کمیته تبلیغات استانی به شرح ذیل می - 28ماده 

  در سطح استان  ات) نظارت بر اجراي مطلوب دستورالعمل تبلیغ1

اي، جغرافیایی، فرهنگـی در سـطح   نطقه) بررسی مالحظات بومی، م2

استان و انعکاس پیشنهادات مربوط به کمیتـه مرکـزي تبلیغـات نظـام     

  پزشکی کل 

) بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با مواردي کـه متقاضـی بـه مـتن     3

ــ ــدرجات، ع ــات در   دمن ــأخیر در صــدور مجــوز تبلیغ ــا ت م صــدور ی

  باشد. می استان مربوطه معترضهاي شهرستان

  هماهنگی با سایر ارگان ها و نهادهاي رسمی استانی  )4

به منظور بررسی درخواست و صدور مجوز تبلیغـات در نظـام    - 29ماده 

  گردد: هاي مرکز استان، کمیته اي با ترکیب زیر تشکیل میپزشکی

  ) رییس نظام پزشکی مرکز استان به عنوان رییس کمیته 1

  نوان دبیر کمیته مرکز استان به ع ت) معاون فنی و نظار2

) دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره (یک نفر بـه  3

عنوان نماینده پزشکان، دندانپزشکان و داروسازن و یک نفر به عنوان 

فصـل چهـارم قـانون     12پروانه دار مندرج در ماده هاي نماینده گروه

  سازمان نظام پزشکی) 

  استان ) معاون انتظامی نظام پزشکی مرکز 4

  ) رییس دانشگاه علوم پزشکی یا نماینده تام االختیار وي 5

شـاد اسـالمی اسـتان یـا نماینـده      ) مدیر کل اداره کـل فرهنـگ و ار  6

  االختیار ويتام

  ) مدیر کل یا نماینده تام االختیار صدا و سیماي استان 7

  ) نماینده تام االختیار شهرداري مرکز استان 8

استان، ترکیـب  هاي سایر شهرستانهاي در نظام پزشکی -30ماده 

  کمیته به شرح زیر خواهد بود: 

) رییس نظام پزشـکی شهرسـتان بـه عنـوان ریـیس کمیتـه تبلیغـات        1

  شهرستان 

  ) دادستان انتظامی شهرستان 2

  ) کارشناس صدور پروانه ها به عنوان دبیر 3

  وي ) مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا نماینده تام االختیار4

  ) رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام االختیار وي5

) دو نفر از اعضاي هیأت مدیره به انتخاب هیأت مـدیره (یـک نفـر    6

به عنوان نماینده پزشکان، دندانپزشکان و داروسـازان و یـک نفـر بـه     

 11منـدرج در مـاده   هـاي  پروانـه دار گـروه  هـاي  عنوان نماینده گروه

  قانون سازمان نظام پزشکی) فصل چهارم 

  ) نماینده تام االختیار شهرداري 7

  ) نماینده اداره تعزیرات حکومتی 8

تواننــد حســب مــورد از مــی تبصــره: روســاي هــر یــک از کمیتــه هــا

ذیـربط جهـت شـرکت در کمیتـه     هاي نمایندگان ارگان ها و دستگاه

  بدون حق رأي دعوت بعمل آورند. 

ایـن دسـتورالعمل اعـم از متقاضـیان     کلیـه متخلفـان از    -31ماده 

ایـن دسـتورالعمل)، رسـانه هـا و سـایر       2و  1تبلیغات (موضـوع مـاده   

هـاي  اطالع رسـانی و تبلیغـاتی و سـایر نهادهـا و دسـتگاه     هاي جایگاه

غیردولتی و خصوصی با شـکایت سـازمان نظـام پزشـکی در مراجـع      

  گیرند. می قضایی و انتظامی تحت پیگرد قانونی قرار

انتظامی هاي ره: تخلفات تبلیغاتی اعضاء جامعه پزشکی در هیأتتبص

ســازمان نظــام پزشــکی و در صــورت نیــاز در مراجــع قضــایی مــورد 

  رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

از زمان ابـالغ ایـن دسـتورالعمل کلیـه آیـین نامـه هـا و         -32ماده 

  گردد. می قبلی مغایر با این دستورالعمل ملغیهاي دستورالعمل

 25/7/97تبصـره در تـاریخ    11ماده و  32دستورالعمل مشتمل بر  این

ــویب    ــه تصــ ــکی بــ ــام پزشــ ــازمان نظــ ــورایعالی ســ ــط شــ توســ

   25/7/1397رسید./


