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تعاریف
ٜٗ -1ظٞس اص ٗٞاد داسٝیی ،خٞساًی ،آضبٗیذٛی ،آسایطی  ٝث٢ذاضتی ًٔیٞٗ ٠اسدی است ًٗ ٠ط٘ ّٞهبٗ ٙٞٛشثٞـ ث٠
ٗٞاد داسٝیی ،خٞساًی ،آضبٗیذٛی ،آسایطی ،ث٢ذاضتی  ٝاٗٞس پضضٌی ٗػٞة
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ٗیضٛٞذ.
ٜٗ -2ظٞس اص تجٔیؾ یب آُ٢ی ،اٛتطبس ١شُ ٠ٛٞاقالػبتی است ً ٠اص قشین سسب١٠ٛبی ػ٘ٗٞی  ٝخػٞغی دیذاسی ٝ
ضٜیذاسی اص هجیْ سادی ،ٞتٔٞیضی ،ٙٞضجٌ١٠بی ٗبٞ١اسٟایٗ ،كجٞػبت ،سیٜ٘ب ،ایٜتشٛت ،ایٜتشاٛت ،ضجٌ١٠بی غٞتی
تػٞیشی سبصٗبٛی  ٝتٓٞیذات چبپی ٗبٜٛذ ثشُ١ ٠بی ًبتبٓ ،ٍٞثشٝضٞس ،دكتشچ١ ٠بی ساٜ٘١ب ،ثست٠ثٜذی ،ثشچست،
ًبست ٝیضیت ٛ ٝیض ثیٔجٞسد٘ٛ ،بیطِب ،ٟاسالیذ ،ثبٛي١بی اقالػبتی ٛ ٝظبیش آ١ٙب ثشای ٗؼشكی ٗٞادً ،بال١ب  ٝخذٗبت
ٗط٘ ّٞای ٚدستٞسآؼْ٘ غٞست ٗیِیشد.
فصل اول -تبلیغ دارو و مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
ٗبدٜٗ -1 ٟحػشاً تجٔیـبت ٗحػٞالتی ٗدبص است ً ٠اضخبظ  ٝیب ٗؤسسبت ٗشثٞق ٠هجالً پشٝا ٠ٛتأسیس،
ث٢شٟثشداسی ،سبخت یب ٗدٞص ٝسٝد  ٝتٞصیغ ٗحػٞٗ ّٞؾٞع آُ٢ی سا اص ٝصاست ث٢ذاضت ،دسٗب ٝ ٙآٗٞصش
پضضٌی  ٝسبیش خٞاٗغ ریشثف اخز ٞ٘ٛد ٟثبضٜذ.
ٗبد -2 ٟتجٔیؾ داس١ٝب ٛ ٝیض رًش خٞاظ دسٗبٛی  ٝتجٔیـبت ٗٞاد خٞساًی ،آضبٗیذٛی ،آسایطی  ٝث٢ذاضتی دس
سسب١٠ٛبی ػ٘ٗٞی ٜٗ٘ٞع است.
تجػش -1 ٟآُ٢ی  ٝتجٔیـبت داس١ٝب خٞاظ دسٗبٛی ٗٞسد تبئیذ ٝصاست ث٢ذاضت دس غٞستی ً ٠غشكبً ثشای غبحجبٙ
حشف پضضٌی ٗ ٝؤسسبت ٗشثٞق ٠هبثْ استلبد ٟثبضذ ثالٗبٛغ است.
تجػش -2 ٟچٜبٛچ ٠پشٝا ٠ٛسبخت یب ٗدٞص ٝاسدات ایٞٗ ٚاسد ضشایف خبغی دسج ضذ ٟثبضذ ثبیذ دس تجٔیـبت آٙ
كشآٝسد ٟتػشیح ضٞد.
ٗبد -3 ٟدسخ١ ٠ش ٞٛع آُ٢ی ثشای تدٞیض یب كشٝش داس١ٝب ،اص قشین تؼیی ٚپٞسسبٛت یب تؼیی ٚخبیض ٟخ٢ت تطٞین ث٠
تدٞیض یب خشیذ یب سٝش١بی ٗطبثٜٞ٘ٗ ٠ع است.
ٗبد -4 ٟؾٞاثف ٗشثٞـ ث ٠تـزی ٠ضیشٗبدس ٜٗذسج دس دستٞسآؼْ٘ ٗبد 2 ٟهب ٙٞٛتشٝیح تـزی ٠ثب ضیش ٗبدس الصٕ
االخشاست.
ٗبد -5 ٟاستلبد ٟاص آسٕ  ٝتبئیذی١ ٠بی ٗؤسسبت استبٛذاسد داخٔی  ٝخبسخی ٗٞسد تبئیذ سبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ٝ
ٝصاست ث٢ذاضت دسٗب ٝ ٙآٗٞصش پضضٌی ً ٠غشكبً تبئیذ ًٜٜذٗ ٟحػ ّٞثٞد ٝ ٟخٜج ٠اقالع سسبٛی داضت ٠ثبضذ،
ثالٗبٛغ است.

تجػش -ٟتجٔیؾ آ ٙدست ٠اص ٗٞاد خٞساًی ،آضبٗیذٛی ،آسایطی  ٝث٢ذاضتی ً ٠استبٛذاسد آ١ٙب اخجبسی اػالٕ ضذٟ
،ػال ٟٝثش سبیش ٗذاسى ٜٞٗ ،ـ ث ٠داضت ٚپشٝاً ٠ٛبسثشد ػالٗت استبٛذاسد ًبال  ٝتحویوبت غٜؼتی است.

فصل دوم -تبلیغ امور پسشکی
ٗبدًٔ -6 ٟی ٠غبحجب ٙحشف پضضٌی ٝ ٝاثست ٠پضضٌی اػٖ اص اضخبظ حویوی  ٝحوٞهی ٗ ٝؤسسبت پضضٌی پس اص
اخز پشٝا١ ٠ٛبی الصٕ ثشای تجٔیـبت ٗٞظق ث ٠سػبیت ٗبدٟ

 12آییٛٚبٗ ٠تأسیس ٛ ٝظبست ثش ٛحً ٟٞبس  ٝكؼبٓیت

ًب١ٙٞٛبی آُ٢ی  ٝتجٔیـبتی  ٝاخز ٗدٞص ًتجی اص سبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ١ستٜذ.
ٗبد -7 ٟاػؿبی سبصٗب ٙدس آُ٢ی آضاٗبً ٗیثبیست ٛبٕ ٛ ٝبٕ خبٞٛادُی ،ض٘بسٛ ٟظبٕ پضضٌی ،آخشیٗ ٚذسى
تحػیٔی ثشاسبس ػٜٞاٜٗ ٙذسج دس پشٝاٗ ٠ٛكت ٛ ٝطبٛی ٗكت یب دكتش ًبس خٞد سا هیذ ٘ٛبیٜذ٘١ .چٜی ٚاػؿبی
سبصٗب ٙث ٠اختیبس  ٝاٛتخبة خٞد ٗیتٞاٜٛذ دسخ ٠داٛطِب١ی تٔل ٚثبثت ،ای٘یْ ٛ ٝطبٛی آٌتشٛٝیي ،سبػبت  ٝایبٕ
پزیشایی ثی٘بسا ٝ ٙثی٘١٠بی قشف هشاسداد سا دس آُ٢ی خٞد دسج ٘ٛبیٜذ.
ٗبد -8 ٟپضضٌب ٝ ٙدٛذاٛپضضٌب ٙػ٘ٗٞی ؾ٘ ٚهیذ ػٜبٝیٞٗ ٚخٞد دس پشٝاٗ ٠ٛكت ٗیتٞاٜٛذ س ٠سضتٗ ٠ػٞة
قجبثت ٗٞسد ػاله ٠خٞد سا ثذ ٙٝرًش ٛبٕ تخػع دس آُ٢ی ٛبٕ ثجشٛذً .سبٛی ً ٠دس یي سضت ٠تخػػی ٗذسى
اخز ٞ٘ٛدٟاٛذ ٗیتٞاٜٛذ د ٝضبخ ٠كشػی سضت ٠تخػػی خٞد سا ثذ ٙٝرًش ًٔ٘ ٠كٞم تخػع دس آُ٢ی ثیبٝسٛذ.
تجػش :ٟدسج ػٜبٝی ٚتخػػی ؿیشثبٓیٜی دس تجٔیـبت ٗكج٢ب  ٝدكبتش ًبس ٗدبص ٛیست.
ٗبدٗ -9 ٟؤسسبت پضضٌی ٝ ٝاثست ٠پضضٌی دس آُ٢ی آضاٗبً ٗیثبیذ ٛبٕ ٗؤسس ،٠ض٘بسٗ ٟدٞصٛ ،طبٛی  ٝتٔل ٚثبثت
سا دسج ٘ٛبیٜذ٘١ .چٜی ٚدسج سبیش ػٜبٝیٜٗ ٚذسج دس پشٝاٗ ٠ٛؤسسٛ ،٠طب( ٠ٛدس غٞستی ًٛ ٠طب ٠ٛثجت سس٘ی ضذٟ
ثبضذ) ضشح خذٗبت ٗدبص ،دٝسِٛبس ،ای٘یْٛ ،طبٛی آٌتشٛٝیي ،ثی٘١٠بی قشف هشاسداد ،سبػبت كؼبٓیتٛ ،بٕ سبصٗب ٙیب
٢ٛبدی ًٗ ٠ؤسس ٠ث ٠آٝ ٙاثستِی داسد ٛ ٝبٕ سبصٗب ٙغبدسًٜٜذٗ ٟدٞص دس آُ٢ی ٗؤسسبت ثالٗبٛغ است.
ٗبد١ -10 ٟیچ كشد یب ٗؤسس ٠پضضٌی ٘ٛیتٞاٛذ خذٗبتی ً ٠هبثٔیت اسائ ٠آ ٙسا دس ٗكت یب ٗؤسس ٠خٞد ٛذاسد،
آُ٢ی  ٝتجٔیؾ ٘ٛبیذ.
ٗبد -11 ٟدسج ١شُ ٠ٛٞتجٔیـبت ُ٘شاًٜٜٟذٜٞ٘ٗ ٟع ٗیثبضذ ٗ ٝشخغ تطخیع آ١ ٙیئت ٗذیشٛ ٟظبٕ پضضٌی ٗحْ
ٗیثبضذ.
ٗبد -12 ٟاستلبد ٟتجٔیـبتی اص غح١٠ٜبیی ًٗ ٠ؿش سالٗت  ٝث٢ذاضت  ٝكش َٜ١ػ٘ٗٞی خبٗؼ ٠است  ٝثٞٛ ٠ػی
ٗشٝج آ١ٙبست ٜٗ٘ٞع است  ٝسػبیت ٗبد 12 ٟآییٛٚبٗ ٠تأسیس ٛ ٝظبست ثش ٛحً ٟٞبس  ٝكؼبٓیت ًب١ٙٞٛبی آُ٢ی
 ٝتجٔیـبتی ،آضاٗی است.
ٗبدًٔ -13 ٟی ٠هٞاٛیٗ ٝ ٚوشسات ػ٘ٗٞی ٗشثٞـ ث ٠تجٔیـبت دس ًطٞس دس غٞستی ًٗ ٠ـبیش ثب ٗلبد ای ٚدستٞسآؼْ٘
ٛجبضٜذ الصٕاالخشا ٗیثبضذ.

ٗبدٗ -14 ٟتوبؾیب ٙتجٔیـبت تد٢یضات ٞٗ ٝاد  ٝخذٗبت ٗٞؾٞع ای ٚدستٞسآؼْ٘ ٗٞظلٜذ ثب سػبیت ٗبدٟ
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آییٛٚبٗ ٠تأسیس ٛ ٝظبست ثش ٛحً ٟٞبس  ٝكؼبٓیت ًب١ٙٞٛبی آُ٢ی  ٝتجٔیـبتی هجْ اص اٛتطبس تجٔیـبت دس ٗكجٞػبت ٝ
دیِش سسب١٠ٛبی ػ٘ٗٞی ٗدٞص ًتجی تجٔیـبت اص سبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ًست ٘ٛبیٜذ.
تجػش -ٟسبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ٗٞظق است حذاًثش ظشف ٗذت  15سٝص اص صٗب ٙتٌ٘یْ ٗذاسى  ٝاػالٕ ٛظشی٠
ًبسضٜبسی ٛسجت ث ٠ثشسسی  ٝغذٝس ٗدٞص اهذإ ٘ٛبیذ.
ٗبد -15 ٟثٜٗ ٠ظٞس ٘١بِٜ١ی  ٝثشٛبٗ٠سیضی اخشای ٗكٔٞة ای ٚدستٞسآؼْ٘  ٝغذٝس ٗدٞص تجٔیـبت ً٘یسیٛٞی ثب
تشًیت صیش دس سبصٗبٗ ٙشًضی ٛظبٕ پضضٌی تطٌیْ ٗیُشدد:
ٗ -1ؼبٛٝت ٛظبست  ٝثشٛبٗ٠سیضی ث ٠ػٜٞا ٙسئیس ً٘یسی ٙٞیب ٘ٛبیٜذ ٟتبٕ االختیبس
ظبٗی یب ٘ٛبیٜذ ٟتبٕ االختیبس ٝی
ٗ -2ؼب ٙٝاٙت
 -3سٛ ٠لش ًبسضٜبس ث ٠اٛتخبة سئیس ًْ سبصٗبٙ
 -4یي ٛلش ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜذ ٟتبٕ االختیبس ٝصاست ث٢ذاضت ،دسٗب ٝ ٙآٗٞصش پضضٌی
 -5یي ٛلش ث ٠ػٜٞا ٙتبٕ االختیبس ٝصاست كش ٝ َٜ١اسضبد اسالٗی
 -6یي ٛلش ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜذ ٟتبٕ االختیبس سبصٗب ٙغذا  ٝسی٘بی خ٘ٞ٢سی اسالٗی
 -7یي ٛلش ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜذ ٟتبٕ االختیبس ض٢شداسی
ٗبد -16 ٟسبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ٗیتٞاٛذ ثب تػٞیت ضٞسای ػبٓی ،اختیبس ٗ ٝسئٓٞیت غذٝس ٗدٞص سا ثٗ ٠شاًض
استب١ٙب یب ض٢شستب١ٙب تلٞیؽ ٘ٛبیذ .دس ای ٚغٞست دس ١ش ض٢شستبً٘ ٙیسیٛٞی ضبْٗ اكشاد صیش تطٌیْ ٗیُشدد:
 -1سئیس ١یئت ٗذیش ٟیب یٌی اص ٗؼبٛٝی ٚث ٠ػٜٞا ٙسئیس ً٘یسیٙٞ
 -2چ٢بس ٛلش ث ٠پیط٢ٜبد سییس  ٝتػٞیت ١یئت ٗذیشٛ ٟظبٕ پضضٌی ض٢شستبٙ
 -3یي ٛلش ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜذ ٟتبٕ االختیبس داٛطِب ٟػٔ ٕٞپضضٌی ریشثف
 -4یي ٛلش ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜذ ٟتبٕ االختیبس اداس ًْ ٟاسضبد استب ٙیب اداس ٟاسضبد ض٢شستبٙ
 -5یي ٛلش ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜذ ٟتبٕ االختیبس ٗشًض غذا  ٝسی٘بی استب ٙیب ض٢شستبٙ
 -6یي ٛلش ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبیٜذ ٟتبٕ االختیبس ض٢شداسی
ٗبد -17 ٟدس ٗٞاسدی ًٗ ٠توبؾی آُ٢ی ،ث ٠ػذٕ غذٝس ٗدٞص آُ٢ی ٗؼتشؼ ثبضذ ٗٞؾٞع تٞسف ١یأت ٗذیشٟ
سبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ٗحْ ثشسسی  ٝاتخبر تػ٘یٖ خٞا١ذ ُشدیذ.
تجػش -ٟدس غٞست ُزضت ثیص اص

 15سٝص اص تٌ٘یْ پشٛٝذٗ ٟتوبؾیب ٙتجٔیـبت  ٝػذٕ پبسخِٞیی ً٘یسیٙٞ

ٗشثٞق ٠دس سبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ٗحْ ٗتوبؾی ٗیتٞاٛذ ضٌبیت خٞد سا ث ٠سئیس ًْ اسای ٠داد ٝ ٟتػ٘یٖ سئیس
ًْ الصٕاالخشا ٗیثبضذ.
ٗبد -18 ٟاػتجبس ٗدٞص١بی ٗٞؾٞع ای ٚدستٞسآؼْ٘ تب ٗ6بٗ ٟیثبضذ .ثذی٢ی است ١ش صٗب ٠ً ٙیٌی اص ضشایف الصٕ
ثشای تجٔیـبت ٜٗوؿی ُشدد ،اػتجبس ٗدٞص دس ٗٞسد ٛظش ٛیض پبیبٗ ٙییبثذ.
ٗبد -19 ٟتؼشك ٠ثشسسی  ٝغذٝس ٗدٞص تجٔیـبت ٗٞؾٞع ای ٚدستٞسآؼْ٘ سبال ٠ٛتٞسف ضٞسای ػبٓی ٛظبٕ پضضٌی
تؼیی ٝ ٙاثالؽ ٗیُشدد.

ٗبدًٔ -20 ٟیٗ ٠تخٔلب ٙاص ای ٚدستٞسآؼْ٘ اػٖ اص ٗتوبؾیب ٙتجٔیـبت ،سسب١٠ٛب  ٝچبپخب١٠ٛب دس ٗشاخغ هؿبیی ٝ
اٛتظبٗی ریػالح ثب ضٌبیت سبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی ٗحْ تحت پیِشد هبٛٞٛی هشاس ٗیُیشٛذ.
ٗبد -21 ٟت٘بٕ  ٝیب آ ٙهس٘ت اص آییٛٚبٗ١٠بیی ًٗ ٠ـبیش ثب ای ٚدستٞسا ّػْ٘ است ٗٔـی ٗیثبضذ  ٝآییٛٚبٗ١٠ب ٝ
ؾٞاثف هجٔی ً ٠ثب ایٗ ٚوشسات ٗـبیشت ٛذاضت ٠ثبضذ ث ٠هٞت خٞد ثبهی است.
ای ٚآییٛٚبٗٗ ٠طتْ٘ ثش ٗ 21بد 5 ٝ ٟتجػش ٟتٞسف ضٞسای ػبٓی سبصٗبٛ ٙظبٕ پضضٌی خ٘ٞ٢سی اسالٗی ا یشا ٙث٠
تػٞیت سسیذ ٝ ٟدس تبسیخ١بی ٞٗ 1387/3/4 ٝ 1387/4/1سد اغالحبتی هشاس ُشكت ٠است  ٝاص صٗب ٙاثالؽ الصٕ
االخشاست
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