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یکسبى ٍ ثذٍى  در راستبی ضفبفیت ٍ ًظبرت

ّبی ّبی هٌتطزُ اس سَی رسبًِتجؼیض ثز آگْی

 ضَاثظ هختلف کطَر، فْزست هَاردی کِ هغبثك

، پذیزش ٍ اًتطبر آًْب هوٌَع است، ثِ یلبًًَ

 ضَد.ضزح آتی اػالم هی

هسئَالًِ در رػبیت رفتبری  ثب ّباهیذ است رسبًِ

لَاًیي ٍ همزرات تجلیغبتی کطَر اّتوبم ثیطتزی 

ّبی آگْیپذیزش ٍ اًتطبرهجذٍل ًوَدُ ٍ اس 

  هغبیز ثب ضَاثظ لبًًَی خَدداری کٌٌذ.

 1هغبیز ثب هَاسیي ضزػی ٍ لبًًَی .1

 1ػوَهی  ػفت  فسبد، ٍ خالف  تجلیغبت هزٍج .2

 1 رسوی  ادیبى  تجلیغبت هخبلف .3

، تحمیز ٍ تَّیي ثِ هذاّت، خذضِ ثِ ٍحذت هلی  .4

 1الَام ٍ دیگز الطبر

 1 )تلَیحبً یب تػزیحبً (  تحمیز ٍ استْشاء دیگزاى .5

 1دیگزاىکبالّبی  ىجلَُ داداػتجبر  ارسش یب فبلذثی .6

ی در رتجلیغ کبالّبی ثبسرگبًی ٍ خذهبت تجب .7

 1ّبّب ٍ دثیزستبىّب، دثستبىکَدکستبى

  رتجِ ػبلی  تهمبهب  اس تػبٍیز ٍ ػٌبٍیي  استفبدُ  .8

  ّبی ٍ ضخػیت  هذّجی  پیطَایبى  ٍ توثبل  هولکتی

 1کطَر  ٍ فزٌّگی  تبریخی

                                                 
1

 ي ًبهِ تبسیس ٍ ًظبرت ثز ًحَُ کبر ٍ فؼبلیتآیی 23هبدُ  - 
 ضَرای اًقالة اسالهی 2469هصَة  ّبی آگْی ٍ تجلیغبتیکبًَى 

 جوَْری اسالهی ایزاى

،  هؤلفبى  ٍ هؼٌَی  حمَقِ هبدی تیذم رػبػ .9

2 ٍ ٌّزهٌذاى  هػٌفبى
 

استفبدُ اثشاری اس ثبًَاى، هزداى ٍ کَدکبى ٍ  .11

 7 ّبی جٌسی جذاثیت

 1ادػبّبی غیز لبثل اثجبت ٍ گوزاُ کٌٌذُ .11

 1هٌبثغ ػلوی غیز هَثك  ادػب اس لَل .12

خالف ٍالغ ٍ ارایِ اعالػبت ًبدرست  غبتیتجل .13

 ضَد:یه کٌٌذُ اضتجبُ هػزف بی تیکِ هَجت فز

آهیش ٍ تفضیلی  استفبدُ اس غفبت هغلك، اغزاق -1

استٌبد ثِ هٌبثغ ٍ هزاجغ خبرجی  -2 یب ػبلی

ًَضتبر یب تػَیزی کِ  -3ثزای تَلیذات داخلی 

یب کیفیت کبال فزیت هخبعت را ثِ لحبػ کویت 

فبلذ تأییذیِ اس هزجغ هزثَعِ یب  -4  دّذ هی

استفبدُ اس  -5 ّبی ًبهؼتجز استٌبد ثِ تبییذیِ

فزاتز اس  -6  ػٌبٍیي ٍ ًطبى افزاد دارای ضْزت

 ك،یاعالػبت دل ِیػذم ارا -7ٍالؼیت ًطبى دادى.

فمذاى َّیت ضخع یب ضزکتی کِ تجلیغ ثِ ًفغ 

3.اٍ است
 

4خَاظ دارٍّب تجلیغ هزثَط ثِ .14
 

ی ، ًآگْی هزثَط ثِ خَاظ هَاد غذایی، آضبهیذ .15

}اخذهجَس: ٍسارت ثْذاضت، 4ثْذاضتی ٍ آرایطی

  {درهبى ٍ آهَسش پشضکی

                                                 
2

 2459قبًَى حوبیت اس حقَق هَلفبى، هصٌفبى ٍ ٌّزهٌداى  هصَة  - 

قبًَى حوبیت اس حقَق هصزف  8هبدُ   آییي ًبهِ اجزایی 3هبدُ  -  3
 21/3/24:2یئت ٍسیزاى هَرخ ّهصَة  کٌٌدگبى

4
آییي ًبهِ تبسیس ٍ ًظبرت ثز ًحَُ کبر ٍ فؼبلیت  24تجصزُ هبدُ --

 ضَرای اًقالة اسالهی 2469، هصَة کبًَى ّبی آگْی ٍ تجلیغبتی
 جوَْری اسالهی ایزاى

 14 یب خطًَت  المبء ٍحطت .16

ًطبى دٌّذُ آسار  ّب ٍ تػبٍیز  استفبدُ اس ًَضتِ .17

 14 َاًبتیح

تطَیك ثِ تجول گزایی ٍ اسزاف ٍ تحزیع ثِ  .18

 8 هػزف

} اخذ  5د اججبریلذ پزٍاًِ استبًذارکبالّبی فب .19

 هجَس: ادارُ کل استبًذارد ٍ تحمیمبت غٌفی، {

 یرسو  کطَر ٍ پزچن  کبهل اس ًمطِ  ػذم استفبدُ .21

 14  اسالهی  جوَْری

استفبدُ اس خظ ثیگبًِ ثزای ًَضتي ًبم هحػَل  .21

ٍ ػذم تٌبست در ًَضتبر ثیي خظ فبرسی ٍ 

6ثیگبًِ )ًسجت یک ثِ سِ(
 

 یسیغلظ ًَ گبًِ،یثِ خظ ٍ سثبى ث )تٌْب( غیتجل .22

ثب ػزف ٍ  زیهغب یًوبدّب بیّب ٍ استفبدُ اس ٍاصُ

  7یٍ اساله یزاًیفزٌّگ ا

ّبی سثبى فبرسی ٍ  رػبیت ًکزدى خظ ٍ ًطبًِ .23

  8ّبی فبرسی ثب اهالی ًبدرست َضتي ٍاصًُ

                                                 
ایزاى  قبًَى هَسسِ استبًدارد ٍ تحقیقبت صٌؼتی  7هبدُ 5تجصزُ  - 5

 هجلس ضَرای اسالهی2482هصَة

آییي ًبهِ اجزایی قبًَى هوٌَػیت ثکبرگیزی اسبهی ٍ  25هبدُ  : 6

اصالحیِ آییي ًبهِ تَسط ّیبت ٍسیزاى  -ثیگبًٍِ اصطالحبت ػٌبٍیي 
 6:/25/22 هَرخ

هصَة  ّبی دارٍیی ٍ اهَر پشضکی دستَرالؼول ًحَُ تجلیغ آگْی : 7

اس  4ضَرای ػبلی ًظبم پشضکی )هَضَع ثٌد ة هبدُ  4/5/2496جلسِ
تطکیل سبسهبى ًظبم پشضکی جوَْری اسالهی ایزاى  دٍم قبًَىفصل 

 هجلس ضَرای اسالهی( 36/2/94هصَة 

 2:9  جلسِ  هصَة »ّب ٍ ضَاثط حبکن ثز تجلیغبت هحیطی سیبست :8

 «ضَرای هؼیي ضَرای ػبلی اًقالة فزٌّگی 38/22/99هَرخ 



تجلیغ ٍ تطَیك هستمین ٍ غیزهستمین ٍ تحزیک  .24

9افزاد ثِ استؼوبل دخبًیبت
 

بالّبی خبرجی ثِ ًحَی کِ هَجت تجلیغ ک .25

 11 سلت اػتوبد جبهؼِ اس تَلیذات داخلی ضَد

تجلیغ کبال ٍ خذهبت خبرجی کِ هطبثِ داخلی  .26

11دارد.
 

تجلیغ کبال ٍ خذهبت داخلی کِ ًبم خبرجی  .27

11دارد.
 

12تجلیغ سفز ثِ کطَرّبی خبرجی .28
 

 یثزا یاستفبدُ اس ٌّزهٌذاى ٍ ٍرسضکبراى داخل .29

13یکبال ٍ خذهبت خبرج
 

 یفبدُ اس ٌّزهٌذاى ٍ ٍرسضکبراى هزد در هؼزفاست .31

 14کسزػّب ٍ ث خبًن ضُیٍ یکبالّب

استفبدُ اس ٌّزهٌذاى ٍ ٍرسضکبراى هطَْر ثِ  .31

ی فبرس یاهبَّارُ یّب ٍ حضَر در ضجکِ یّوکبر

14سثبى 
 

                                                 
َرای  هجلس ض 96/ 26/7 بتیثب دخبً یقبًَى جبهغ کٌتزل ٍ هجبرسُ هل:  :

 اسالهی

 ضَرای فزٌّگ ػوَهی          2:/23/3هَرخ  682  جلسِ  هصَة : 11

قبًَى هوٌَػیت ثکبرگیزی اسبهی، ػٌبٍیي ٍ اصطالحبت ثیگبًِ ٍ  :22 

هجلس ضَرای اسالهی ٍ  2486/:/25آییي ًبهِ اجزایی آى، هصَة هَرخ 
ّیأت ٍسیزاى ٍ اصالحیِ آییي ًبهِ تَسط  3/2489/:2هصَة هَرخ  

 5:/25/22 هَرخیبت ٍسیزاى ّ

 686  جلسِ هصَة»هبدُ ٍاحدُ هوٌَػیت تجلیغ سفزّبی خبرجی :12

          «ضَرای فزٌّگ ػوَهی7/5/24:2هَرخ 

ٍرسضکبراى در  ٌٍّزهٌداى  زیدستَرالؼول استفبدُ اس تصَ :13

 کطَر  تجلیغبتی  ّبی سبسهبى  هزکشی  کویتِ 86  جلسِ  هصَة»غبتیتجل

کویتِ هزکشی 95تجلیغبت هحیطی هصَة جلسِ  دستَرالؼول-14
 32/8/24:5هَرخ-ّبی تجلیغبتی کطَرسبسهبى

 یثزا یٍ ٌّز یٍرسض یّب استفبدُ اس چْزُ .32

 14هخػَظ کَدکبى یکبالّب

دٍ  غبتیجلت یچْزُ هطَْر ثزا کیاستفبدُ اس  .33

 ثِ غَرت  تیّن ًبم رل بیهطبثِ  یکبال

 14 ّوشهبى

 18 زیساستفبدُ اس کَدکبى ٍ ًَجَاًبى هطَْر ) .34

 سبل(

تَسظ اضخبظ  صیٍ آرا پَضص تیػذم رػب .35

 14 کٌٌذُ غیتجل

 در   اضخبظ   ٍ آرایص  پَضص تیػذم رػب .36

  جبهؼِ  ٍ هلی یهذّج  ثب ػزف  هتٌبست  ّبآگْی
14 

آساد فبلذ هجَس فؼبلیت در  تجلیغ هزاکش آهَسضی  .37

}اخذ هجَس: رضتِ  15ّبی ػلوی، فٌی ٍ ٌّزیرضتِ

ٌّزی، ٍسارت فزٌّگ ٍارضبد -ّبی ػلوی، ٍسارت ػلَم

 سبسهبى فٌی ٍ حزفِ ای{فٌی،  -اسالهی

اخذهجَس: } 16ٍاحذّبی غٌفی فبلذ پزٍاًِ کست .38

 اتحبدیِ هزتجظ{

اخذ هجَس:  } 7ثِ آىٍاثستِ  حزفاهَر پشضکی ٍ  .39

 }سبسهبى ًظبم پشضکی 

 

ٍ  راُ} اخذ هجَس : ٍسارت  17فزٍش سبختوبى صیپ .41

 ضْزسبسی{

                                                 
  ّبی آهَسش  هجزی هزاکش  فؼبلیت  ٍ ًحَُ  ّب، حدٍد ٍظبیف سیبست :15

ضَرای ػبلی  34/6/2491هَرخ  624ٍ  594هصَة جلسِ  - آساد کطَر

 اًقالة فزٌّگی

 22/7/24:3قبًَى ًظبم صٌفی  28هبدُ  4تجصزُ  :16

آییي ًبهِ اجزایی قبًَى پیص فزٍش سبختوبى  :2دستَرالؼول هبدُ  :17

 ٍسارت راُ ٍضْزسبسی 24:5

 

 18هجبس یٌذگیفبلذ ًوب یهحػَالت خبرج .41
 } ٍسارت غٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت{

ّبی فلشیبة فبلذ هجَس )هؼذى یبة یب دستگبُ .42

19عال یبة(
}اخذهجَس: سبسهبى هیزاث فزٌّگی ٍ  

 گزدضگزی{

 
  

                                                 
دستَرالؼول ًحَُ صدٍر گَاّی فؼبلیت ًوبیٌدگبى، تَسیغ کٌٌدگبى  :18

دفبتز ٍ ضؼت ضزکتْبی خبرجی ػزضِ کٌٌدُ کبالّبی سزهبیِ ای در 
             ٍسارت صٌؼت، هؼدى ٍ تجبرت 6:/29/7 هَرخایزاى 

قبًَى ضزٍرت اخذ هجَس ثزای سبخت، خزید ٍ فزٍش، ًگْداری،  :91

هجلس  :26/23/248هصَة هَرخ  -تجلیغ ٍ استفبدُ اس دستگبُ فلشیبة

 ضَرای اسالهی  


