
 

ـتی و       دستورالعمل نحوه اطالع رسانی ، تبلیغ و آگهی ـامیدنی، آرایشـی ، بهداش امـور   هاي دارویـی ، مـواد خـوراکی، آش

 پزشکی 

مجلـس   25/1/83از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسـالمی ایـران مصـوب     3موضوع بند ب ماده ( 

  )شوراي اسالمی

مـواد داروئـی ، خـوراکی ، آشـامیدنی ، آرایشـی ، بهداشـتی ،       اسـت از  عبـارت  ل ورالعمتدسـ  حیطه موارد مشمول این –1ماده 

  .امور پزشکیو تجهیزات پزشکی 

قانون مربـوط بـه   آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیۀ مواردي است که مشمول  خوراکی، مواد از منظور :  1تبصره 

شود  و اصالحیه هاي بعدي آن میمجلس  1334مصوب  مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

  .ع نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دارندیکه براي تولید ، واردات و توز

منظور از دارو تمام اقالم داروئی ، مواد اولیه ، ملزومات داروئی و مکمل ها می باشند که مشمول قـانون   :  2تبصره 

ضـوابط  و مجلس و آیین نامـه   1334آشامیدنی ، مصوب و پزشکی ، داروئی ، مواد خوردنی  مربوط به مقررات امور

  .شوندوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می  1389داروئی مصوب 

 1386نظور از تجهیزات پزشکی کلیه مواردي است که مشمول آیین نامه تجهیزات پزشکی مصـوب  م - 3تبصره 

  .می شود بعدي آنیه هاي و اصالح وزش پزشکیدرمان و آم ، وزارت بهداشت

و اغلین حرف پزشـکی و وابسـته   ش ست که توسطاسالمت خدمات حوزه امور پزشکی کلیه از  رمنظو  -4تبصره 

   .طبق موازین علمی ، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی ، صنفی و حرفه اي ارائه می شودموسسات درمانی 

اي اثرات درمانی ، تشخیصی ، پیشگیري و بازتوانی بـراي هـر مـاده ، محصـول یـا خـدمتی خـارج از        تبلیغات و ادعاه – 2ماده 

   .تعاریف فوق مشمول این دستورالعمل خواهد بود 

هـاي عمـومی و خصوصـی دیـداري و      اعالنی است که از طریق رسانهپیام یا ، انتشار هر گونه  منظور از تبلیغ یا آگهی  -3ماده 

سـینما ، اینترنـت    مطبوعات ، محصوالت ویدئویی و چند رسانه اي ، اي ،  هاي ماهواره ل رادیو ، تلویزیون ، شبکهشنیداري از قبی

هـاي کاتـالوگ ، بروشـور،     تصویري سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه، هاي صوتی  شبکه  پیامک ، بلوتوث ،، اینترانت ، تلفن ، 

مندرج بر روي بسته بندي کاالها ، برچسب ، کارت ویزیت ، بیلبورد ، تابلوهاي تبلیغـاتی  هاي راهنما ، تبلیغات  پوستر ، دفترچه



 

رپرتـاژ آگهـی ،   ب اعم از خبر ، گـزارش ،  لهاي اطالعاتی ، چاپ هر گونه مط ، اسالید ، بانک یایشگاهغرفه هاي نمسطح شهر ، 

ر آنها براي معرفی مواد ، کاالهـا و خـدمات مشـمول ایـن     و مقاله که جنبه تبلیغات و آگهی داشته باشد و نظای تفسیر ، مصاحبه

  .گیرد صورت می نامه  آیین

و  شـرکتها   ،اعم از اشخاص حقیقی و حقـوقی ، مؤسسـات   پزشکی  و غیروابسته پزشکی  ،صاحبان حرف پزشکی   کلیۀ -4ماده 

از بـه اخـذ مجـوز تبلیغـات     مکلـف   3مـاده  از طریق موارد منـدرج در  ، جهت تبلیغات  الزمهاي  پس از اخذ پروانه عوامل توزیع

  .می باشندسازمان نظام پزشکی 

و خدماتی مجاز است که اشخاص ، شـرکتها و مؤسسـات   ، تجهیزات ، مواد منحصراً تبلیغات محصوالت  -1 تبصره

زشکی و مربوطه قبالً پروانه تأسیس ،  بهره برداري ، ساخت یا مجوز ورود و توزیع محصول یا پروانه ارائه خدمات پ

حـوزه سـالمت   مراجع ذیصـالح  سایر  یاپیراپزشکی موضوع آگهی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

   .اخذ نموده باشند

، مـدت  آگهـی  درج یا انتشار آگهی ، تعداد آگهی ها ، تکرار زمانی ، ابعـاد  و محدوده جغرافیایی محل  – 2تبصره 

تبلیغات سازمان نظام پزشـکی کـل مصـوب و ابـالغ     وطه در کمیسیون مرب ضوابطاعتبار مجوزهاي صادره و سایر 

   .خواهد گردید

در کلیه آگهـی  صدور مجوز تبلیغات به عنوان مرجع شمار ه مجوز تبلیغات سازمان نظام پزشکی ذکر   – 3تبصره 

  .ها الزامی است 

در رسانه هـاي عمـومی کـه مخاطـب آنهـا      ول هر نوع مواد و محصتبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات  –5ماده 

همـین   9مگر در موارد خاص به تشخیص کمیته هـاي علمـی پـیش بینـی شـده در مـاده       است ممنوع  عموم مردم می باشند

  دستورالعمل 

از  ( متفروش داروها ، مکمل ها ، تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات حـوزه سـال   براي هر گونه عبارت در آگهی ها  استفاده از -6ماده 

(  توصـیف بـیش از حـد    و   )، تخفیـف   رایگانتضمینی  ، قرعه کشی ، اقساط ،  پورسانت ، تعیین جایزه ، هدیه ، ،قبیل تعیین درصد 

  . ممنوع می باشد) بهترین ، برترین ، اولین ، مجهزترین و موارد مشابه 



 

ستاندارد داخلی و خارجی مورد قبول وزارت بهداشـت،  استفاده از نام و آرم موسسات و سازمان هاي تعیین کیفیت و ا –7مادة 

  .است  بالمانع می باشد کیفیتدرمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی که صرفاً تأیید کننده و بیان کننده 

عالوه بر سایر مدارك ، داشـتن   استاندارد آنها اجباري اعالم شدهجهت تبلیغ آن دسته از محصوالت که  –تبصره 

  .کاربرد عالمت استاندارد کاال و تحقیقات صنعتی ایران الزامی استپروانه 

پزشـکی  سازمان نظام  ممنوع است و مرجع تشخیص آندر حوزه سالمت هرگونه تبلیغات گمراه کننده و خالف واقع  – 8مادة 

  .باشد می

کمیتـه هـاي علمـی حـوزه هـاي      مـاه   6معاونت نظارت و برنامه ریزي سازمان نظام پزشکی کل موظف اسـت ظـرف مـدت     - 9مادة 

طـرح هـا و   کمیسـیون  بعـد از طـرح در   را کارشناسی و تدوین نمـوده و   مربوطه را تشکیل و ضوابط تبلیغات موضوع این دستورالعمل

  .لوایح جهت تصویب نهایی به شورایعالی ارائه نماید

و حدود اختیـارات رشـته مربوطـه و گـواهی     صدور مجوز تبلیغات خدمات سالمت و پزشکی فقط در چارچوب شرح وظایف  -10ماده  

  .انجام می گیردنامه هاي صالحیت حرفه اي آن خدمت 

ور و همـاهنگی بـا سـایر ارگانهـا و نهادهـاي رسـمی کشـ        ، اجراي مطلوب این آیین نامـه  ، به منظور صدور مجوز تبلیغات  – 11مادة 

کـل و شـوراي عـالی کمیسـیونی بـا ترکیـب زیـر تحـت عنـوان           و کلیه موارد ارجاع شده از طرف ریاسـت  رسیدگی به موارد اعتراض

  :  کمیسیون تبلیغات در سازمان نظام پزشکی کل تشکیل می گردد

  معاون نظارت و برنامه ریزي به عنوان رییس کمیسیون )1

  به عنوان دبیر مدیر کل نظارت )2

  مدیرکل صالحیت هاي حرفه اي )3

 مدیر ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی  )4

 اون انتظامی یا نماینده تام االختیار وي مع )5

 صدا و سیما  سازماننماینده تام االختیار  )6



 

 یک نفر از جامعه پزشکی به پیشنهاد شورایعالی  )7

 یک نفر نماینده تام االختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر  )8

  ییک نفر نماینده تام االختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم )9

 تهرانیک نفر نماینده تام االختیار شهرداري  )10

 یک نفر نماینده تام االختیار قوه قضاییه  )11

  

  .محل دبیرخانه کمیسیون تبلیغات در معاونت نظارت و برنامه ریزي می باشد - 1تبصره 

  ..ریاست کمیسیون می تواند حسب مورد از هر یک از ارگانهاي رسمی کشور دعوت بعمل آورد - 2تبصره 

شوراي هاي هماهنگی نظام پزشکی استانها موظف می باشند کمیسیونی با ترکیب زیر تحـت عنـوان کمیسـیون تبلیغـات       - 12 ماده

 :استانی تشکیل دهند 

  شوراي هماهنگی نظام پزشکی استان به عنوان رییس کمیسیونیا نایب رییس رییس  )1

  عنوان دبیرنظام پزشکی مرکز استان به و آموزش معاون نظارت و برنامه ریزي  )2

 رییس هیات تجدید نظر انتظامی استان  )3

 رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان یا نماینده تام االختیار وي  )4

 مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا نماینده تام االختیار وي  )5

 مدیر کل یا نماینده تام االختیار صدا و سیماي  مرکز استان  )6

 یار مرکز شهرداري استان نماینده تام االخت )7



 

بر حسب نیاز در رابطه با پرونده تبلیغاتی شهرستان هاي اسـتان ریـیس نظـام پزشـکی شهرسـتان بعنـوان یکـی از اعضـاي         : تبصره 

  . کمیسیون دعوت خواهد شد 

  : وظایف و اختیارات کمیسیون تبلیغات استانی به شرح ذیل می باشد - 13ماده 

 در سطح استان تبلیغات و مصوبات کمیسیون تبلیغات نظام پزشکی کل لعملدستورانظارت بر حسن اجراي  )1

بررسی مالحظات بومی ، منطقه اي ، جغرافیایی ، فرهنگی در سطح اسـتان و انعکـاس پیشـنهادات مربوطـه بـه دبیرخانـه         )2

  کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکی کل

ه متن مندرجات ، عدم صدور و یا تاخیر در صـدور مجـوز تبلیغـات    بررسی و اتخاذ تصمیم در رابطه با مواردي که متقاضی ب )3

  .در شهرستان هاي استان مربوطه در مهلت مقرر معترض می باشد

مجوز تبلیغات محصوالت و کاالها صرفا در نظام پزشـکی کـل پـس از کسـب نظـر از نظـام پزشـکی          - 1تبصره 

  .شهرستان مربوطه صادر خواهد گردید

ینحل باقی ماندن ، موضوع از طریق کمیسیون تبلیغات نظام پزشکی کل بررسـی و اتخـاذ   در صورت ال -  2تبصره

    .تصمیم خواهد گردید

  نظام پزشکی شهرستان ها مـی توانـد بـا رعایـت مفـاد ایـن دسـتورالعمل و همچنـین رعایـت سـایر آیـین             سازمان - ١۴م�اده 

  .  دننامه هاي ابالغی مجوز تبلیغات را به حرف پزشکی صادر نمای

 تعرفه کارشناسی و صدور مجوز تبلیغات موضوع ایـن دسـتورالعمل سـاالنه از طـرف سـازمان نظـام پزشـکی کـل          –١۵مادة 

  .پیشنهاد و توسط شوراي عالی نظام پزشکی تصویب و به نظام پزشکی هاي سراسرکشور ابالغ میگردد

  . انتظامی دارند تا زمان رفع سوء اثر ممکن نخواهد بود محکومیت که صدور مجوز تبلیغات براي متقاضیان حرف پزشکی  – 16ماده  

  .اي که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیستند ممنوع است  تبلیغات در شبکه هاي ماهواره - 17ماده 

  .قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع است  37تبلیغ اقدامات و کاالهاي آسیب رسان موضوع بند الف ماده  - 18ماده 



 

 ه هاي کشور ضمن رعایت مفاد ایـن دسـتورالعمل  و رسان کانونهاي آگهی و تبلیغاتی ، مطبوعاتمتقاضیان تبلیغات ،   - 19ده ما

آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهاي آگهی و تبلیغاتی مصـوب شـوراي انقـالب     12موظف به رعایت ماده 

  .  میباشندفرهنگی 

 ایـن دسـتورالعمل بـه آن    قانون حمایت از حقوق مصرف کننـدگان کـه در     7مندرج در آیین نامه اجرائی ماده  کلیه موارد - 20ماده 

  .اشاره نگردیده است الزم االجرا می باشد

صـادره از  هـاي  مجوزدر تبلیغات فاقد مجوز و هرگونه تغییر در محتـواي  تبلیغات سازمان نظام پزشکی درج شماره مجو ز  - 21ماده 

  . می شودجعل به شمار می رود و مشمول قوانین انتظامی و کیفري مصادیق 

و سـایر   ، رسـانه هـا   )  دستورالعملاین  2و  1موضوع ماده ( تقاضیان تبلیغات از ماعم  دستورالعملاز این ان متخلفکلیه  – 22ماده 

  .دنانتظامی تحت پیگرد قانونی قرار می گیر جایگاههاي اطالع رسانی و تبلیغاتی  با شکایت سازمان نظام پزشکی در مراجع قضایی و

در صـورت نیـاز در   تخلفات تبلیغاتی اعضاء جامعه پزشکی در هیات هاي انتظامی سازمان نظام پزشکی و : تبصره 

 . مراجع قضایی و انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

  .ملغی می گردد دستورالعملاین  هاي قبلی مغایر بالعمل کلیه آیین نامه ها و دستورادستورالعمل از زمان ابالغ این  – 23ماده 

   

توسـط شـورایعالی سـازمان نظـام       28/02/1393تبصـره در تـاریخ       14 ماده و  23مشتمل بر  دستورالعملاین 

  .پزشکی به تصویب رسید

  

  


