
 

 بسمه تعالی

 

 یه((طالع))ا

 فهرست ممنوعیت های قانونی تبلیغات بازرگانی کشور

 
کِ  هَاضزیفْطست  ،ضسبًِ ّبی هرتلف کطَضسَی اظ ثط آگْی ّبی هٌتططُ ٍ ثسٍى تجؼیض یکسبى  ًظبضت ضفبفیت ٍ زض ضاستبی

 اػالم هی ضَز.ظیط جسٍل  زض قبلت ،پصیطش ٍ اًتطبض آًْب هوٌَع است ،هطبثق قبًَى

هجصٍل ًوَزُ ٍ اظ اکطاى  ثیطتطیٍ هقطضات تجلیغبتی کطَض اّتوبم قَاًیي ضػبیت  زض، کِ ضفتبضی هسئَالًِ زاضًس ییهیس است ضسبًِ ّبا

 . ذَززاضی کٌٌسآگْی ّبی هغبیط ثب ضَاثط قبًًَی 

 

 عنوان آگهی ردیف
 ممنوعیت 

 مستند قانونی
 محتوایی** موضوعی*

1 
زسییتهبُ  ذػییَظآگْییی  فبقییس هتییَظ تجلییی  زض 

 ّبی فلعیبة )هؼسى یبة یب طال یبة(
    ُ1هستٌس ضوبض* 

 2هستٌس ضوبضُ     تجلی  ٍاحسّبی غٌفی فبقس هتَظ پطٍاًِ کست 2

 3هستٌس ضوبضُ     تجلی  کبالّبی فبقس پطٍاًِ استبًساضز 3

4 
 کیییتحط بیییٍ  نیهسییتق طیییٍ غ نیهسییتق قیتطییَ

 بتیافطاز ثِ استؼوبل زذبً
    ُ4هستٌس ضوبض 

 5هستٌس ضوبضُ     ازػب اظ قَل هٌبثغ ػلوی غیط هَثق  5

 //         //    ٍ قبًًَی هغبیطت ثب هَاظیي ضطػی  6

7 

ِ  ػیبلی   هقبهیبت   اظ تػیبٍیط ٍ ػٌیبٍیي    استفبزُ   ضتجی

ٍ   هییییصّجی  پیطییییَایبى  ٍ توثییییبل  هولکتییییی

 کطَض   ٍ فطٌّهی  تبضیری  ّبی ضرػیت

   //         // 

 //         //    (تلَیحبً یب تػطیحبً )  ْعاء زیهطاىتحقیط ٍ است 8

                                                 
 .فتِ هی ضَز کِ ثِ حکن قبًَى اغل تجلی  هوٌَع هی ثبضسثِ هوٌَػیت ّبیی گ ممنوعیت های موضوعی*

 .ثب قَاًیي، هػَثبت ٍ ضَاثط تجلیغبتی کطَض هطبثقت زاضتِ ثبضس است کِ ثبیسزض آگْی ػبٍیط ٍ ازػبّبی هططح ضسُ ضبهل ًَضتبض ، ت **ممنوعیت های محتوایی

 هتلس ضَضای اسالهی   15/12/1379هػَة هَضخ  -ساضی، تجلی  ٍ استفبزُ اظ زستهبُ فلعیبةقبًَى ضطٍضت اذص هتَظ ثطای سبذت، ذطیس ٍ فطٍش، ًهْ :1مستند شماره 

  11/6/1392قبًَى ًظبم غٌفی  17هبزُ  3تجػطُ  :2مستند شماره          
 هتلس ضَضای اسالهی 1371ٍ تحقیقبت غٌؼتی  زقبًَى هَسسِ استبًساض  6هبزُ  4تجػطُ : 3مستند شماره        

 هتلس ضَضای  اسالهی 85/ 15/6 بتیثب زذبً یقبًَى جبهغ کٌتطل ٍ هجبضظُ هل:  4مستند شماره          
 ضَضای اًقالة اسالهی 27/12/58ّبی آگْی ٍ تجلیغبتی هػَة  ًظبضت ثط ًحَُ کبض ٍ فؼبلیت کبًَى آییي ًبهِ تبسیس ٍ 12هبزُ  :5مستند شماره          



 

 عنوان آگهی ردیف
 ممنوعیت 

 مستند قانونی
 محتوایی** موضوعی*

 5هستٌس ضوبضُ       ضسوی  ازیبى  هربلفتجلیغبت  9
* 

 //         //     ػوَهی  ػفت  ٍ ذالف ،فسبز  تجلیغبت هطٍج 10

11 
ذطیییس ٍ   ثییِ  تطییَیق  زض هقبثییل  جییبیعُ  تؼییییي

   هػطف
   //         // 

 //         //    ضقیت  ثی اػتجبض کطزى کبالّبی 12

13 
زض  فبقیس هتیَظ فؼبلییت    آظاز کیع آهَظضیی  اهطتجلی  

 ضضتِ ّبی ػلوی، فٌی ٍ ٌّطی 
    ُ6هستٌس ضوبض 

14 
ِ  ضػبیت ًکطزى ٍ ظثیبى فبضسیی    یّیب  ذط ٍ ًطیبً

 ّبی فبضسی ثب اهالی ًبزضست  ًَضتي ٍاغُ
    ُ7هستٌس ضوبض 

15 
تییَّیي ثییِ ٍ تحقیییط، ٍحییست هلییی  ذسضییِ ثییِ

 ضاقطب زیهط، اقَام ٍ هصاّت
   //         // 

16 
 تجلییی  کبالّییبی ذییبضجی ثییِ ًحییَی کییِ هَجییت

 سلت اػتوبز جبهؼِ اظ تَلیسات زاذلی ضَز.
   //         // 

17 
اسییتفبزُ اثییعاضی اظ ثییبًَاى، هییطزاى ٍ کَزکییبى ٍ   

 ّبی جٌسی جصاثیت
   //         // 

 //         //    . ذطًَت بی  القبء ٍحطت  18

19 
ٍ اسییطاف ٍ تحییطیع  گطایییی تتوییل ثییِتطییَیق 

 ثِ هػطف
   //         // 

  8هستٌس ضوبضُ     زاضز.تجلی  کبال ٍ ذسهبت ذبضجی کِ هطبثِ زاذلی  20

  9ٍ  8هستٌس ضوبضُ     .تجلی  کبال ٍ ذسهبت زاذلی کِ ًبم ذبضجی زاضز 21

  10هستٌس ضوبضُ     تجلی  سفط ثِ کطَضّبی ذبضجی 22

                                                 
 ضَضای ػبلی اًقالة فطٌّهی 23/5/1380هَضخ  513ٍ  483هػَة جلسِ  - آظاز کطَض  ّبی آهَظش  هتطی هطاکع  فؼبلیت  ٍ ًحَُ  حسٍز ٍظبیف ّب، سیبست : 6مستند شماره          

 «ضَضای هؼیي ضَضای ػبلی اًقالة فطٌّهی 27/11/88هَضخ  198  جلسِ  هػَة »ّب ٍ ضَاثط حبکن ثط تجلیغبت هحیطی سیبست :7مستند شماره           

 فطٌّگ ػوَهی         ضَضای  12/2/91هَضخ  571  جلسِ  هػَة :8مستند شماره              
 هتلس ضَضای اسالهی ٍ هػَة هَضخ  14/9/1375قبًَى هوٌَػیت ثکبضگیطی اسبهی، ػٌبٍیي ٍ اغطالحبت ثیهبًِ ٍ آییي ًبهِ اجطایی آى ،  هػَة هَضخ  :9مستند شماره              
 14/11/94ّیأت ٍظیطاى ٍ آذطیي اغالحیِ آییي ًبهِ تَسط ّیبت ٍظیطاى ثِ تبضید  19/2/1378            
             «ضَضای فطٌّگ ػوَهی6/4/1391هَضخ  575  جلسِ هػَة»هبزُ ٍاحسُ هوٌَػیت تجلی  سفطّبی ذبضجی :11مستند شماره               
              



 

 عنوان آگهی ردیف
 ممنوعیت 

 مستند قانونی
 محتوایی** موضوعی*

23 
ٍ بزُ اظ ذط ثیهبًِ ثطای ًَضتي ًبم هحػَل استف

 ػسم تٌبست زض هؼبزل سبظی )ًسجت یک ثِ سِ( 
    ُ11هستٌس ضوبض  

24 

ِ اطالػیبت ًبزضسیت   یی ذیالف ٍاقیغ ٍ اضا   غبتیتجل

هیی  کٌٌیسُ   اضیتجبُ هػیطف   بیی  تیی کِ هَجیت فط 

 ضَز:

آهیییع ٍ  اسییتفبزُ اظ غییفبت هطلییق، اغییطا     -1

 تفضیلی یب ػبلی 

ثغ ٍ هطاجییغ ذییبضجی ثییطای  اسییتٌبز ثییِ هٌییب  -2

 تَلیسات زاذلی 

ًَضتبض یب تػَیطی کیِ هربطیت ضا ثیِ لحیب       -3

 زّس کویت یب کیفیت کبال فطیت هی

فبقس تأییسییِ اظ هطجیغ هطثَطیِ ییب اسیتٌبز ثیِ        -4

 ّبی ًبهؼتجط تبییسیِ

اسیییتفبزُ اظ ػٌیییبٍیي ٍ ًطیییبى افیییطاز زاضای   -5

 ضْطت 

 فطاتط اظ ٍاقؼیت ًطبى زازى کبال -6

ُ   ز -7 کٌٌیسُ   اضتي ازػبی غیطقبثیل اثجیبت ٍ گویطا

 ٍ کصة 

زاضییتي ازػییبی ػلوییی کییِ اظ طییطف هطاجییغ   -8

 .ػلوی تأییس ًطسُ است

َّیییت  اطالػییبت زقیییق، فقییساى ػییسم اضایییِ -9

 ع یب ضطکتی کِ تجلی  ثِ ًفغ اٍست.ضر

    ُ12هستٌس ضوبض * 

25 
استفبزُ اظ ٌّطهٌیساى ٍ ٍضظضیکبضاى زاذلیی ثیطای     

 بضجیکبال ٍ ذسهبت ذ
    ُ13هستٌس ضوبض 

26 
زض  ٌّطهٌیییساى ٍ ٍضظضیییکبضاى هیییطز اظ  اسیییتفبزُ

 ٍ ثبلؼکسّب  ذبًن ػُیٍ یکبالّبهؼطفی 
   //         // 

27 
 یثییطا یٍ ٌّییط یٍضظضیی یّییب اسییتفبزُ اظ رْییطُ

 هرػَظ کَزکبى   یکبالّب
   //         // 

28 
 18 طیییاسیتفبزُ اظ کَزکیبى ٍ ًَجَاًیبى هطیَْض )ظ    

 سبل( 
     //       // 

                                                 
 14/11/95آذطیي اغالحیِ آییي ًبهِ تَسط ّیبت ٍظیطاى ثِ تبضید -آییي ًبهِ اجطایی قبًَى هوٌَػیت ثکبضگیطی اسبهی ٍ ػٌبٍیي ثیهبًِ 14هبزُ  :11مستند شماره             

 ییي ًبهِ اجطایی آ 2ضَضای اًقالة ٍ هبزُ 1358آییي ًبهِ تبسیس ٍ ًظبضت ثط ًحَُ کبض ٍ فؼبلیت کبًَى ّبی آگْی ٍ تجلیغبتی هػَة  :12مستند شماره              

 10/2/1391ّیئت ٍظیطاى هَضخ هػَة  قبًَى حوبیت اظ حقَ  هػطف کٌٌسگبى 7هبزُ             
 کطَض  تجلیغبتی  ّبی سبظهبى  هطکعی  کویتِ 75  جلسِ  هػَة»غبتیٍضظضکبضاى زض تجل ٌٍّطهٌساى  طیزستَضالؼول استفبزُ اظ تػَ :13مستند شماره              

 



 

 عنوان آگهی ردیف
 ممنوعیت 

 مستند قانونی
 محتوایی** موضوعی*

29 
ٍ آضاییص تَسییط اضییربظ  پَضییص ػیسم ضػبیییت  

   تجلی  کٌٌسُ
   //         // 

30 

هطییَْض ثییِ ٌّطهٌییساى ٍ ٍضظضییکبضاى اسییتفبزُ اظ 

 هییبَّاضُ ای یّییب ٍ حضییَض زض ضییجکِ یّوکییبض

 ظثبى  یفبضس

    ُ13هستٌس ضوبض*
 

31 

زٍ  غیبت یتجل یثیطا هطیَْض  رْیطُ   کیی استفبزُ اظ 

ثییِ غییَضت  تیییضقًییبم ّیین  بیییهطییبثِ  یکییبال

 ّوعهبى

   //         // 

32 

َ  هبًیِ، ی)تٌْب( ثِ ذط ٍ ظثیبى ث   یتجل  یسی یغلیط ً

ثیب ػیطف    طیهغیب  یًوبزّیب  بیی ٍ استفبزُ اظ ٍاغُ ّب 

  یٍ اساله یطاًیٍ فطٌّگ ا

    ُ14هستٌس ضوبض 

33 
ِ  استفبزُ   زض حیبل حیَاًیبت   ّیب ٍ تػیبٍیط   اظ ًَضیت

 ٍآظاض   اشیت
   //         // 

34 
،  هؤلفییبى  ٍ هؼٌییَی  حقییَ م هییبزی ػییسم ضػبیییت

   ٍ ٌّطهٌساى  هػٌفبى
   //         // 

35 

زض   اضییربظ   ٍ آضایییص  پَضییصػییسم ضػبیییت  

  ٍ هلییی یهییصّج  ثییب ػییطف  هتٌبسییت  ّییب آگْییی

   جبهؼِ

   //         // 

36 
  ٍ پییطرنکطییَض   اظ ًقطییِکبهییل   اسییتفبزُػییسم 

   اسالهی  جوَْضیضسوی 
          //  // 

37 
تتْییییعات پعضیییکی  یجیییبیی ٍجطاحیییی ّیییبی ظ

 هطتجط 
    ُ15هستٌس ضوبض 

 16هستٌس ضوبضُ     بىوپیص فطٍش سبذت 38

 17هستٌس ضوبضُ     هحػَالت ذبضجی فبقس ًوبیٌسگی هتبظ 39

 

 تبلیغات و اطالع رسانی اداره کل 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

                                                 
 21/7/1394هَضخ   -کویتِ هطکعی سبظهبى ّبی تجلیغبتی کطَض 84زستَضالؼول تجلیغبت هحیطی هػَة جلسِ  :14مستند شماره              

 فػل زٍم قبًَىاظ  3ضَضای ػبلی ًظبم پعضکی )هَضَع ثٌس ة هبزُ  3/4/1385هػَة جلسِ زستَضالؼول ًحَُ تجلی  آگْی ّبی زاضٍیی ٍ اهَض پعضکی  :15مستند شماره              
 هتلس ضَضای اسالهی( 25/1/83تطکیل سبظهبى ًظبم پعضکی جوَْضی اسالهی ایطاى هػَة              
 ٍظاضت ضاُ ٍضْطسبظی 1394آییي ًبهِ اجطایی قبًَى پیص فطٍش سبذتوبى  19زستَضالؼول هبزُ  :16مستند شماره              
 غسٍض گَاّی فؼبلیت ًوبیٌسگبى، تَظیغ کٌٌسگبى زفبتط ٍ ضؼت ضطکتْبی ذبضجی ػطضِ کٌٌسُ کبالّبی سطهبیِ ای زض ایطاى هػَة زستَضالؼول ًحَُ  :17مستند شماره          

 ٍظاضت غٌؼت، هؼسى ٍ تتبضت             18/6/95         


