دستور العمل نحوه تبلیغ و آگهیهای دارویی و مواد خوراکی ،آشامیدنی ،بهداشتی و امور پزشکی
هادُ  -١هٌحػشاً تثلیغات هحػَالتی هجاص است وِ اضخاظ ٍ یا هَسسات هشتَعِ لثالً پشٍاًِ تاسیس،
تْشُتشداسی ،ساخت ٍ یا هجَص ٍسٍد ٍ تَصیغ هحػَل هَغَع آگْی سا اص ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىی
ٍ سایش هشاجغ ریشتظ اخز ًوَدُ تاضٌذ.
هادُ  – ٥استفادُ اص آسم ٍ تاییذیِّای هَسسات استاًذاسد داخلی ٍ خاسجی هَسد تاییذ ساصهاى ًظام پضضىی ٍ
ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىی وِ غشفاً تاییذ وٌٌذُ هحػَل تَدُ ٍ جٌثِ اعالع سساًی داضتِ تاضذ،
تالهاًغ است.
تثػشُ – تثلیغ آى دستِ اص هَاد خَساوی ،آضاهیذًی ،آسایطی ٍ تْذاضتی وِ استاًذاسد آىّا اجثاسی اػالم ضذُ،
ػالٍُ تش سایش هذاسن ،هٌَط تِ داضتي پشٍاًِ واستشد ػالهت استاًذاسد واال ٍ تحمیمات غٌؼتی است.
هادُ  – ٦ولیِ غاحثاى پضضىی ٍ ٍاتستِ پضضىی اػن اص اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی ٍ هَسسات پضضىی پس اص
اخز پشٍاًِّای الصم تشای تثلیغات خذهات هشتَعِ هَظف تِ اخز هجَص وتثی اص ساصهاى ًظام پضضىی ّستٌذ.
هادُ  – ٧اػضای ساصهاى دس آگْی غشفاً هیتَاًٌذ ًامً ،ام خاًَادگی ،تخػعً ،طاًی هحل واس ،ضواسُ تلفي ٍ
ایویل ٍ سایت ایٌتشًتی خَیص سا غشفاً جْت اعالع سساًی دسج ًوایٌذّ .وچٌیي روش خذهاتی وِ عثك هجَص
هشاجغ لاًًَی اسایِ آىّا تَسظ فشد هَسد ًظش هجاص است دس آگْی تالهاًغ است .استفادُ اص اضىال هختلف ٍ یا
ػٌاٍیي اضافی غیش هجاص دس آگْی هوٌَع است.
هادُ  – ٨پضضىاى ٍ دًذاًپضضىاى ػوَهی ضوي لیذ ػٌاٍیي هَجَد دس پشٍاًِ هغة هیتَاًٌذ سِ سضتِ هػَب
عثاتت هَسد ػاللِ خَد سا تذٍى روش ولوِ تخػع دس آگْی ًام تثشًذ .وساًی وِ دس یه سضتِ تخػػی هذسن
اخز ًوَدُاًذ ٍ هایلٌذ دس یىی اص ضاخِّای آى سضتِ فؼالیت ًوایٌذ هیتَاًٌذ ضاخِ فشػی سضتِ تخػػی خَد
سا تذٍى روش ولوِ فَق تخػع دس آگْی تیاٍسًذ.
هادُ  – ٩هَسسات پضضىی دس تثلیغات غشفاً هجاص تِ استفادُ اص ػٌاٍیٌی ّستٌذ وِ عثك پشٍاًِ اخز ًوَدُاًذ
هادُ  – ١١استفادُ تثلیغاتی اص غحٌِّایی وِ هضش سالهت ٍ تْذاضت ٍ تِ ًَػی هشٍج آىّاست هوٌَع است.
هادُ  - ١١هتماضیاى تثلیغات هَاد ٍ خذهات هَضَع ایي دستَسالؼول هَظفٌذ لثل اص اًتطاس تثلیغات ،هجَص
وتثی اص ساصهاى ًظام پضضىی وسة ًوایٌذ.
هادُ  – ١١اػتثاس هجَصّای هَضَع ایي دستَسالؼول تا ضص هاُ هیتاضذ .تذیْی است ّش صهاى یىی اص ضشایظ
الصم تشای تثلیغات هٌمضی گشدد ،اػتثاس هجَص هَسد ًظش ًیض پایاى هییاتذ.
هادُ  – ١٦ولیِ هتخلفاى اص ایي دستَس الؼول اػن اص هتماضیاى تثلیغات ،سساًِّا ٍ چاپخاًِّا دس هشاجغ لضایی ٍ
اًتظاهی ریغالح تا ضىایت ساصهاى ًظام پضضىی هحل تحت پیگشد لاًًَی لشاس هیگیشًذ.

