
 

 

  ))))))))مقررات مربوط به تبليغات در داروخانه((((((((

 

 .بليغاتي باشد تتابلوي سر درب داروخانه بايد فاقد عالئم ) 1

  . درج آرم نظام پزشكي يا انجمن داروسازان ايران در تابلوي سر درب بالمانع است :1تبصره

تبليغ آن به  ايدر تابلو  "نظير خدمات ويژه و تك نسخه اي"استفاده از اشكال مختلف يا عناوين اضافي غيرمجاز  :2تبصره

  .ممنوع است ينترنتياي و ا هاي ماهواره مختلف و در شبكه يها يصورت آگه

مشابه  يها ه مصرف يا روشعرضه يا توزيع دارو از طريق تعيين پورسانت يا جايزه جهت تشويق ب يدرج هر نوع آگهي برا) 2

  . ممنوع است )استمهال براي ارائه دارو با تخفيف و فروش ويژه و(

رساني و نصب پوسترهاي تبليغاتي داراي مجوز براي اقالم مجاز مشخص گردد و نصب  عمحل خاصي در داروخانه جهت اطال )3

  .و در ديد عمومي قرار دارد، ممنوع است رديگ يداروخانه را م يويترين كه فضاي عمده ورود يتبليغات مختلف بر رو

ها كه سبب گمراهي بيماران يا مراجعين شود و برخالف اصول فني و شئون پزشكي يا  انتشار آگهي تبليغاتي در داروخانه) 4

همچنين استفاده تبليغاتي از صحنه هاي مضر سالمت و بهداشت  .اسالمي باشد ممنوع است - عفت عمومي و اخالق اجتماعي 

  . باشد ميهاست ممنوع  كه به نوعي مروج آن

  .باشد يها و نصب اعالنات تبليغي كه جنبه تجاري دارند مجاز نم در داروخانه ييتبليغ تجاري كاالهاي پزشكي و دارو) 5

و آرايشي  غذايي،، ها و مكمل ييو اشاعه مطالب علمي در مورد فرآورده هاي پزشكي و دارو عيهرگونه چاپ و نشر و توز) 6

به كار بردن عناوين فريبنده و  شود ياخذ مجوز از سازمان نظام پزشكي تخلف محسوب م ايبدون تأييد وزارت متبوع و  يبهداشت

  . تخلف است... و پوستر و يكاذب در مورد اقالم فوق به صورت بروشور و آگه

  . مختلف ممنوع است يها تيالم در ساآن و اع اي ها براي فروش اينترنتي و ماهواره تبليغات دارو توسط داروخانه) 7

گردان و مخدر كه از  جنسي، نيروزا روان يها جنين محرك سقط يغيرمجاز كاالي پزشكي و داروها عيتبليغ براي عرضه و توز) 8

 . قانوني دارد گرديو پ باشد يممنوع م ،است يتيمصاديق بارز جرائم عمومي و امن

  


