
 

 

 

  اگهی هامحدوده جغرافیایی محل و 

 تبلیغات(دستور العمل  4ماده  2تبصره  )موضوع 

 22/22/69چهارشنبه مورخ  کل کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکیمصوب 
 )صفحه یک از دو (

 تعاریف:
 العمل نحوه اطالع رساانی  تبلیاو و هیهای  اار دارویای  ماواد ،اوراکی  هشاامی نی          دستورالعمل: دستور

 22/22/2262در تاریخ  نظام پزشکی هرایش به اشتی و امور پزشکی مصوب شورایعالی
 نشر هیهی یا تبلیغات یا اطالع رسانی دارن . در،واست که  4 در،واست کنن ه: کلیه افراد موضوع ماده 
 :ی محل فعالیت مطا  یاا موسساه تشییصای     یدربرییرن ه مح وده جغرافیانظام پزشکی شهرستان  نظام مب ا

 درمانی
  وجاود  که در،واست تبلیغات در مح وده جغرافیایی تحت پوشش هن شهرستانی نظام مقص : نظام پزشکی

 دارد.
 :نیاستانی تبلیغات در استان محل فعالیت مط  یا موسسه تشییصی درما کمیته کمیته مب ا 
 : در هن وجود دارد.هیهی کمیته استانی تبلیغات در استانی که در،واست نشر  کمیته مقص 
 نظام پزشکی کل : سازمان نظام پزشکی جمهورر اسالمی ایران 
 :کمیسیون تبلیغات نظام پزشکی کشور کمیسیون 
  هیین نامه: هیین نامه تبلیغات 
  دستورالعمل  2تبلیغات: مصادیق من رج در ماده 
 :مح وده جعرافیایی تعریف ش ه بر اساس ضوابط وزارت کشور شهر 
 شهرستان: مح وده جغرافیایی تعریف ش ه بر اساس ضوابط وزارت کشور 

 
 
 



 

 
  محل و محدوده جغرافیایی اگهی ها

 دستور العمل تبلیغات( 4ماده  2)موضوع  تبصره 

 22/22/69مصوب کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکی کل مورخ چهارشنبه 
 )صفحه دو از دو (

 مراجع صدور مجوز
عالیت ،ود را داشته باش   در،واست ،اود  تقاضار تبلیغات در شهرستان محل ف  چنانچه در،واست کنن ه -2

 را تسلیم نظام مب ا می نمای .  کلیه مراحل ص ور مجوز تبلیغات توسط نظام مب ا انجام می شود.
تقاضار تبلیغات در محلی را داشته باش  که در استان محل فعالیت بوده ولای در    چنانچه در،واست کنن ه -2

شهرستانی غیر از محل فعالیت ،ود باش   در،واست ،ود را تسلیم نظاام مقصا  مای نمایا .  کلیاه مراحال       
ص ور مجوز تبلیغات توسط نظام مقص  انجام می شود. البته نظام مقص  موظاف اسات کاه پا  از صا ور      

 نظام مب ا اعالم نمای . مجوز به
بیش از یاک شهرساتان ،اارج از محال فعالیات  و وا ا  در       تقاضار تبلیغات در   چنانچه در،واست کنن ه -2

استان محل فعالیت ،ود داشته باش  در،واست ،ود را تسلیم کمیته مب ا می نمایا  و کلیاه مراحال صا ور     
 مجوز تبلیغات توسط کمیته استانی مب ا صورت می ییرد.

چنانچه در،واست کنن ه تقاضار تبلیغات در استانی ،ارج از استان محل فعالیت بوده در،واسات ،اود را    -4
تسلیم کمیته مقص  می نمای .  کلیه مراحل ص ور مجوز تبلیغاات پا  از صورتجلساه مشاترم و موافقات      

 استان مب ا و مقص   توسط کمیته مقص  انجام می شود. 
تبلیغاات در بایش از یاک اساتان ،اارج از اساتان محال فعالیات باوده          چنانچه در،واسات کننا ه تقاضاار     -5

در،واست ،ود را تسلیم  کمیسیون نموده وکلیه مراحل صا ور مجاوز تبلیغاات توساط اداره کال نظاارت       
 صورت می ییرد.

دساتورالعمل را داشاته    2و  2تقاضار تبلیغات مواد و محصوالت موضاوع مااده     چنانچه در،واست کنن ه  -9
 در،واست و کلیه مراحل بررسی و ص ور در نظام پزشکی کل صورت می ییرد.باش  طرح 

مرج  ص ور مجوز تبلیغات برار متقاضیانی که در،واست تبلیغات در رسانه  ایی دارن  که حوزه میاطبین  -7
 هن بیش از یک استان باش  کمیسیون تبلیغات سازمان نظام پزشکی کل است.  

 .اله است س 2م ت اعتبار مجوز ار تبلیغات  -2


