
  

بسمه تعالي 

محيطي دستورالعمل  اجرايي  تبليغات  
 

 دستورالعمل اجرايي تبليغات شهري 21/7/1394مورخ   هشتاد و چهارم؛ كميته  مركزي  سازمان هاي  تبليغاتي  كشور در جلسه 

  ، را به شرح زير اصالح كرد.11/2/1379(محيطي) مصوب جلسه پانزدهم كميته مركزي سازمان هاي تبليغاتي كشور مورخ 

: تعاريف) 1ماده  

 تابلوهاي  تبليغاتي  اعم  از قي از طريغاتي تبلتي در اين  دستورالعمل  عبارت  است از هرگونه فعال: تبليغات  محيطي - 1

ديواري ، پارچه اي ، فلزي ، رايانه اي ، متحرك  و منقوش  بر وسايل  نقليه  است  كه  به  منظور معرفي  يا تبليغ  كاال، خدمات  و هر 

، فرودگاه ها، پايانه هاي  مسافربري ، راههاي مواصالتي فعاليتي  كه  براي  اطالع رساني  و اعالن  عمومي  در سطح  شهرها، وع ن

 اتوبوس  و ساير اماكن  عمومي  مورد استفاده  و بهره برداري  قرار مي گيرند.مترو و ايستگاه هاي  

 آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت 10 كميته مركزي سازمانهاي تبليغات كه مطابق ماده - كميته مركزي:2

كانونهاي آگهي و تبليغاتي با حضور اعضاي اصلي خود؛ شامل: معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني (رييس كميته)؛ نماينده 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ مديركل دفتر تبليغات و اطالع رساني و نماينده اتحاديه سازمانهاي تبليغات و با شرح وظايف 

مشخص در محل معاونت امور مطبوعاتي و اطالع رساني تشكيل جلسه مي دهند. 

 آيين نامه ياد شده با حضور اعضاي اصلي خود؛ 10 : كميته سازمانهاي تبليغات استان كه مطابق ماده كميته استان- 3

شامل: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان (رييس كميته)؛ نماينده استاندار و كارشناس مربوطه و با شرح وظايف مشخص 

در محل اداره كل مربوطه تشكيل جلسه مي دهند. 

: دفتر تبليغات و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. - دفتر4

: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان - اداره كل5

: هريك از كانونهاي آگهي و تبليغاتي كه از ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها داراي پروانه فعاليت  كانون-6

هستند. 

 آئين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي؛ فعاليت در 3 و 1به موجب مواد )  2ماده  

 تنها از طريق اين كانون ها امكانپذير است و 1حوزه تبليغات بازرگاني و بهره برداري از تابلوها و سازه هاي موضوع ماده 

كانونها ملزم هستند براي اجراي طرح هاي تبليغاتي از اداره كل محل فعاليت خود مجوز اجراي طرح دريافت و شناسه مجوز را 

در طرح درج كنند. 

تبصره: صدور مجوز يك بار براي هر طرح و با زمان مشخص براي كانون متقاضي كافي است و استفاده از آنها توسط ساير 

 در غيراينصورت طرح ،كانونها در همان استان منوط به اعالم به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان مربوطه مي باشد

مذكور فاقد مجوز محسوب شده و نصب آن خالف مي باشد.  

 روز 3: در صورت كامل بودن مدارك و انطباق كامل طرحها با قوانين و مقررات؛ ادارات كل حداكثر ظرف مدت )3ماده  

(اداري) مجوز الزم را صادر خواهند كرد در غيراينصورت كانون مي تواند با ارجاع موضوع به دفتر خواستار رسيدگي شود. 



  

: دفتر ظرف مدت حداكثر يك روز (اداري) رسيدگي الزم را انجام داده و طي هماهنگي با ادارات كل پاسخ نهايي را 1تبصره 

صادر خواهد كرد.  

: مجوز طرح هايي كه همزمان در سراسر كشور اكران مي شوند توسط دفتر صادر و با اطالع ادارات كل ؛ از طريق 2تبصره 

كانونهاي استان مربوطه انجام مي شوند. 

: كانون هاي هر استان كه در حوزه تبليغات محيطي فعاليت مي كنند ملزم هستند براي فعاليت در ساير استانها ابتدا )4ماده  

نسبت به تاسيس شعبه يا اعطاي نمايندگي اقدام نمايند. 

 آيين نامه  تأسيس  و نظارت  بر نحوه  كار و فعاليت  كانون هاي  آگهي  و 12در طرحهاي تبليغات محيطي عالوه بر ماده ) 5ماده  

د: شون رعايت  بايدتبليغاتي  و همچنين ساير قوانين مربوطه، ضوابط  زير 

-  استفاده  از صحنه هايي  نظير استعمال  دخانيات  و موارد مشابه  ديگر كه  مضر به  سالمت  انسان  بوده  و يا اعتيادآور باشند، 1

خواه  تصريحاً يا تلويحاً مصرف  آنها را ترويج  نمايد مجاز نيست . 

خشونت  كند.  يا -  تبليغ  نبايد القاء وحشت  2

- در تبليغات  نمي توان  از نوشته ها و تصاويري  استفاده  كرد كه  جانوران  را در حال  اذيت  و آزار نشان  دهد. 3

تبليغاتي  بايد قوانين  مربوط  به  حمايت  از حقوقِ مادي  و معنوي  مؤلفان ، مصنفان  و هنرمندان  و آيين نامه هاي  طرح هاي - در 4 

مربوطه  رعايت  شود. 

ملي   جامعه  باشد. مذهبي و  مورد استفاده  در آگهي  بايد متناسب  با عرف  اشخاص - پوشش  و آرايش  5 

- در صورت  اقتضاي  موضوع  آگهي ، براي  استفاده  از نقشه  و پرچم  جمهوري  اسالمي  در آگهي  بايد پرچم  رسمي  و نقشه  6

كامل  كشور آورده  شود. 

خارجي  ممنوع  است . دولت هاي - تبليغ  روي  تأسيسات ، ديوار و ساختمان هاي  سفارتخانه ها و نمايندگي هاي  سياسي  7

و ساختمان هاي  اشخاص  حقيقي  و حقوقي ، دولتي  و غيردولتي  منوط  به  كسب  اجازه  قبلي  از  - تبليغ  روي  تأسيسات ، ديوار8 

صاحبان  و مسؤوالن  آنها مي باشد. 

 قانون  اصالح  قوانين  و مقررات  مؤسسه  استاندارد و تحقيقات  6 ماده  4-  تبليغ  كاالها و فرآورده هايي  كه  طبق  تبصره  9 

صنعتي  ايران  كه  اجراي  استاندارد را در مورد آنها اجباري  اعالم  كرده  است  منوط  به  داشتن  پروانه  كاربرد عالمت  استاندارد و 

  صنعتي  ايران  مي باشد. كانون  مكلف  به  اخذ گواهي  الزم  از سفارش  دهنده  مي باشد.ت تحقيقا

تبصره: در مورد كاالهاي خارجي كه از نظر قانوني مشمول استاندارد اجباري هستند تاييديه سازمان استاندارد مالك عمل 

است. 

-  سفارش  دهندگان  و سازندگان  آگهي ها بايد مستندات  الزم ، قانع  كننده  و قانوني  براي  ادعاها و استدالل هاي  موضوع  10

 آگهي  را داشته  باشند

 غلط نويسي و استفاده از واژه ها يا نمادهاي مغاير با عرف و فرهنگ ايراني و اسالمي ،- تبليغ (تنها) به خط و زبان بيگانه11

ممنوع است. 



  

 و است با كانون همستندات مربوط به  طرح  تبليغاتي  و اجراي آن  مطابق مجوز صادراصالت و اعتبار   مسؤوليت  )6ماده  

عمل آورده و در صورت  احراز تخلف  برابر مقررات  اعمال  مجازات  خواهند ر تبليغات محيطي به نظارت الزم را بكل ادارات 

 كرد.

  نصب  كنند.سازه  خود را روي  تماسموظفند نام  كانون    و همچنين  شماره  كانونها   )7 ماده  

 در مجوزهاي صادره الزم است مدت زمان اكران طرح و نيز تعداد و محل تابلوها ذكر شود. )8ماده 

تبصره: بعد از اتمام مدت زمان مجوز و پايان اكران طرح ها كانون ها موظف هستند براي اكران مجدد همان طرح ها نسبت به 

كسب مجوز جديد اقدام كنند. 

 اشخاص مورد استفاده در طرح مطابق مستنداتي كه كانون ارايه مي كند نبايد مشهور به هيچگونه فساد اخالقي و سو )9ماده 

پيشينه كيفري باشند. بديهي است در صورت اثبات خالف مراتب فوق؛ مسئوليت آن با كانون است و كميته تبليغات استان 

رسيدگي الزم را انجام مي دهد. 

استفاده از تصوير هنرمندان و "با رعايت دستورالعملاستفاده از تصاوير و عناوين ورزشكاران و هنرمندان : 1تبصره 

 . كميته مركزي مجاز است75 مصوب جلسه "ورزشكاران در تبليغات

: استفاده از تصوير چهره هاي مشهور غيرايراني در تبليغات محيطي كاال و خدمات خارجي منوط به مغاير نبودن با 2تبصره 

قوانين و مقررات و ارايه مستندات الزم در مورد برنامه تبليغاتي آن موضوع مي باشد. 

 تخلفات كانون هاي آگهي و تبليغاتي فعال در حوزه محيطي به شكل زير تقسيم بندي مي شود: )10ماده 

 عدم اصالت مستندات ارايه شده براي اخذ مجوز طرحهاي تبليغات محيطي -1

انجام فعاليت تبليغاتي مستقيم در خارج از مركز اصلي فعاليت كانون بدون داشتن شعبه يا قرارداد همكاري (نمايندگي)  -2

 با يك كانون محلي

 عدم درج شناسه مجوز در طرح -3

 انجام تبليغات محيطي بدون داشتن مجوز -4

  رسيدگي  به  تخلفات  كانون ها با در نظر گرفتن نوع تخلف به  شرح  ذيل  صورت  خواهد گرفت : )11ماده  

 الف  -  نوع  اول : اخطار كتبي  

 ب  -  نوع  دوم : احضار و توبيخ  

  ج  -  نوع  سوم : نوع  چهارم : بركناري  مديرمسؤول  

 د -  تعليق  فعاليت  مؤسسه  حداكثر تا سه  ماه  

-  نوع  پنجم : تعطيل  موقت  مؤسسه  حداكثر تا شش  ماه  ا ه

 و -  نوع  ششم : لغو پروانه فعاليت   

:  چنانچه  مديرمسؤول  كانون  تبليغاتي  بر اثر تخلف توسط كميته استان بركنار شود نمي تواند تقاضاي  تأسيس  كانون  1تبصره 

يا مديرمسؤولي  كانون  ديگري  را بكند مگر پس  از گذشت دو سال  از تاريخ  بركناري و با نظر كميته  استان. 

 :  مجازات  نوع  پنجم  و ششم  به  پيشنهاد كميته  استان  و تصويب  كميته  مركزي  اعمال  خواهد شد.2 تبصره  



  

خواهد آن   و لغو پروانه  فعاليتكانون  تكرار تخلف  و عدم  توجه  به  اخطار، احضار و توبيخ  موجب  تعليق  فعاليت  )12ماده  

   شد.

 :  در مواردي  كه  جرم  عمومي  صورت  گرفته  باشد عالوه  بر اعمال  مجازات هاي  مذكور، پرونده  متخلف  جهت  1 تبصره  

رسيدگي  به  محاكم  قضايي  ارجاع  داده  خواهد شد. 

 :  اعمال  كليه  مقررات  بايد در پرونده  كانون  درج  شود.2تبصره  

هاي  مقرر به  تشخيص  كميته هاي  استاني  انجام  خواهد شد لكن  ذينفع  مي تواند نسبت  به  اعمال    اعمال  مجازات)13ماده   

. هاي  مذكور به  كميته  مركزي  اعتراض  نمايدمجازات

نماينده   از تشكيل  شده  باشديتبليغاتكانونهاي  ، در صورتي كه  در آن  استان  انجمن  صنفي  استان كميته  زمان تشكيلتبصره :  در 

انجمن مذكور براي حضور در جلسات دعوت به عمل خواهد آمد. 

 پس  از ابالغ   روز15  كانون ها مي توانند اعتراض  خود را نسبت  به  اعمال  مجازات ها از سوي  كميته  استان  حداكثر )14ماده   

 نظر نهايي  كميته  مركزي  را پس  از رسيدگي   روز45موظف  است  حداكثر ظرف  دفتر تسليم  و رسيد دريافت  نمايند. دفتر به  

  اعالم  نمايد.

 االجراست . تبصره :  تصميم  كميته  مركزي  قطعي  و الزم 

 دولت  و اشخاص  حقيقي  يا حقوقي  ديگر نمي شود و كانون  متخلف  از اين  قِ  لغو پروانه  كانون    موجب  اسقاط  حقو)15ماده  

  ماده  تحت  پيگرد قانوني  قرار خواهد گرفت .

حقيقي يا حقوقي   در صورت ابطال پروانه فعاليت كانون به دليل تخلفات و با رأي كميته مركزي، صاحب امتياز )16ماده  

 نمي تواند مجدداً تقاضاي تأسيس كانون جديد نمايد مگر پس از گذشت دو سال و با نظر كميته مركزي.

 .از نام كانون ابطال شده استفاده نمايدمي تواند مجدداً نتبصره : در صورت ابطال پروانه فعاليت صاحب امتياز آن 

 كشور يغاتي تبلي سازمانهاي مركزتهي تصويب  كما  ب21/7/1394  خي بند در تار27 تبصره  و 12 ماده ، 16 دستورالعمل در نيا

 .است ي آن الزامتي و رعاجايگزين دستورالعمل قبلي شده

 
 

 


