
 

  
  

   يمجازفضاي در پزشکی  موسسات غاتیمجوز تبل
  

نحوه صدور مجوز "قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب مجلس شوراي اسالمی و براساس دستورالعمل  3به استناد بند ب ماده 

 یزشکپعالی سازمان نظام مصوب شوراي "و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی هاي دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی

ه به شمار ........................... خانم دکتر آقاي/به  ........................ کمیته تبلیغات نظام پزشکی شهرستان ................... و مصوبه جلسه مورخ

تا اقدام به تأسیس صفحه تبلیغات در فضاي مجوز داده می شود ................................ مسئول فنی درمانگاه ......................... نظام پزشکی 

  نماید.  ...............................................به آدرس شناسه مجازي 
  

 قسمت ثابت محتوا

  ...............................................:  شناسه کاربري* 

  ......................................* شماره پروانه بهره برداري:        ....................................* درمانگاه 

  .................................کدپستی:  ................................................. نشانی درمانگاه: * 

  .......................................................................... تلفن درمانگاه: * 

  .........................................................* نام مسئول فنی: 

  .................................................................... ایمیل درمانگاه: 

  ........................................................................... :قراردادطرف بیمه هاي 

  .....................................: شرح خدمات مجاز

  .....................................................................داراي بخش هاي: 

   یکدرج اتومات* شماره مجوز تبلیغات: 

 
 

 

  

  

 :دینما تیرا رعا ریمحتوا موارد ز يمجوز ملزم است در هنگام بارگذار نیدارنده ا

  (یا صفحه اول یا صفحه بیوگرافی حسب نوع شبکه یا سایت) نمایش قسمت ثابت محتوا در هنگام ورود هر بازدید کننده به صفحه مجاز تبلیغاتی 

نمایش گزینشی قسمتی از محتواي ثابت  نمایش قسمت ثابت محتوا در هر قسمت دیگري از صفحه مجاز تبلیغاتی اختیاري است.   الزامی است. 

انتشار فیلم یا تصویر  انتشار فیلم، صوت یا تصویر واقعی از هر قسمتی از بدن ممنوع است.  . در هیچ قسمتی از صفحه مجاز تبلیغاتی مجاز نیست

  .ستیو آنال مجاز ن breast تال،یژن یاز نواح کیشمات ریانتشار تصاو ها مجاز است. ها  و بافتهاي داخلی بدن یا سلولدن یا ارگانشماتیک از ب

ویر انتشار فیلم یا تص کنندگان و وابستگان و یا هر فرد دیگري منجمله افراد مشهور ممنوع است.انتشار فیلم، تصویر، صوت یا متن توصیفات مراجعه

رسانی و آموزش همگانی سالمت مجاز است. انتشار فیلم یا تصاویر با محتواي اطالع محل طبابت بدون نمایش اشخاص (به استثناي صاحب مجوز). 

م انتشار فیل در صورت نشر اطالعات غیرعلمی، صاحب مجوز در قبال انتشار اطالعات غیرعلمی مسئول بوده و تخلف تبلیغاتی محسوب می گردد. 

  یا تصاویر به منظور آگهی و تبلیغ صرفاً با متن مورد تأیید و مندرج در مجوز تبلیغات قابل مجاز است.
  

  ماه می باشد.  6می باشد و مدت زمان اعتبار این مجوز  درج اتوماتیکتاریخ صدور مجوز  

  .این مجوز صرفاً جهت تأسیس تبلیغات در فضاي مجازي مندرج در همین صفحه صادر شده است  

  معتبر می باشد.سازمان نظام پزشکی مجوز هاي با مهر برجسته 

 .دریافت این مجوز به منزله تعهد به عمل به کلیه بندهاي این مجوز و دستورالعمل تبلیغات سازمان نظام پزشکی می باشد   

  

  

  

  :رونوشت

...  
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