
 

 

 اگهی هامحدوده جغرافیایی محل و 

 تبلیغات)دستور العمل  4ماده  2تبصره  (موضوع 

کل کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکی  

23/12/96 چهارشنبه  

  تعاریف:

    ،تبلیـغ و آگهـی هـاي دارویـی، مـواد خـوراکی، آشـامیدنی        دستورالعمل: دستور العمل نحوه اطـالع رسـانی

  28/02/1393در تاریخ  نظام پزشکی آرایش بهداشتی و امور پزشکی مصوب شورایعالی

 نشر آگهی یا تبلیغات یا اطالع رسانی دارند. درخواست که   4درخواست کننده: کلیه افراد موضوع ماده  

 :ی محـل فعالیـت مطـب یـا موسسـه تشخیصـی       یدوده جغرافیادربرگیرنده محنظام پزشکی شهرستان  نظام مبدا

  درمانی

  وجـود  که درخواست تبلیغات در محدوده جغرافیایی تحـت پوشـش آن   شهرستانی نظام مقصد: نظام پزشکی

  دارد.

 :کمیته استانی تبلیغات در استان محل فعالیت مطب یا موسسه تشخیصی درمانی کمیته مبدا  

 :در آن وجود دارد.آگهی کمیته استانی تبلیغات در استانی که درخواست نشر  کمیته مقصد 

 نظام پزشکی کل : سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران  

 :کمیسیون تبلیغات نظام پزشکی کشور کمیسیون  

  آیین نامه: آیین نامه تبلیغات 

  دستورالعمل   3تبلیغات: مصادیق مندرج در ماده 

  جعرافیایی تعریف شده بر اساس ضوابط وزارت کشورشهر: محدوده 

 شهرستان: محدوده جغرافیایی تعریف شده بر اساس ضوابط وزارت کشور 

   



 

  

 

  مراجع صدور مجوز

عالیت خود را داشته باشـد، درخواسـت خـود    تقاضاي تبلیغات در شهرستان محل ف ،چنانچه درخواست کننده -1

 صدور مجوز تبلیغات توسط نظام مبدا انجام می شود. را تسلیم نظام مبدا می نماید.  کلیه مراحل

تقاضاي تبلیغات در محلی را داشته باشد که در استان محل فعالیـت بـوده ولـی در     ،چنانچه درخواست کننده -2

شهرستانی غیر از محل فعالیت خود باشد، درخواست خـود را تسـلیم نظـام مقصـد مـی نمایـد.  کلیـه مراحـل         

ظام مقصد انجام می شود. البته نظـام مقصـد موظـف اسـت کـه پـس از صـدور        صدور مجوز تبلیغات توسط ن

 مجوز به نظام مبدا اعالم نماید.

بـیش از یـک شهرسـتان خـارج از محـل فعالیـت  و واقـع در        تقاضاي تبلیغـات در   ،چنانچه درخواست کننده -3

کلیـه مراحـل صـدور    استان محل فعالیت خود داشته باشد درخواست خود را تسلیم کمیته مبـدا مـی نمایـد و    

 مجوز تبلیغات توسط کمیته استانی مبدا صورت می گیرد.

چنانچه درخواست کننده تقاضاي تبلیغات در استانی خارج از استان محل فعالیـت بـوده درخواسـت خـود را      -4

تسلیم کمیته مقصد می نماید.  کلیه مراحل صـدور مجـوز تبلیغـات پـس از صورتجلسـه مشـترك و موافقـت        

 استان مبدا و مقصد  توسط کمیته مقصد انجام می شود.  

تبلیغــات در بــیش از یــک اســتان خــارج از اســتان محــل فعالیــت بــوده چنانچـه درخواســت کننــده تقاضــاي   -5

درخواست خود را تسلیم  کمیسیون نموده وکلیه مراحـل صـدور مجـوز تبلیغـات توسـط اداره کـل نظـارت        

 صورت می گیرد.

دسـتورالعمل را داشـته    2و  1تقاضاي تبلیغات مـواد و محصـوالت موضـوع مـاده     ، چنانچه درخواست کننده  -6

 درخواست و کلیه مراحل بررسی و صدور در نظام پزشکی کل صورت می گیرد.باشد طرح 

مرجع صدور مجوز تبلیغات براي متقاضیانی که درخواست تبلیغات در رسانه هایی دارند که حوزه مخـاطبین   -7

 آن بیش از یک استان باشد کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکی کل است.   

 .اله است س 1مدت اعتبار مجوزهاي تبلیغات  -8

 


