
  )موضـوع بند ب مـاده 3 از فصل 
دوم قانـون سـازمان نظـام پزشـکی 
جمهـوری اسـامی ایـران مصـوب 
83/1/25 مجلـس شـورای اسـامی(

ایـن  مشـمول  مـوارد  -حیطـه   1 مـاده    
از مـواد داروئـی،  دسـتورالعمل عبـارت اسـت 
بهداشـتی،  آرایشـی،  آشـامیدنی،  کـی،  خورا
تجهیـزات پزشـکی و امـور پزشـکی بـه شـرح ذیـل: 
کی، آشـامیدنی، آرایشی  الف- منظور از مواد خورا
کـه مشـمول  کلیـة مـواردی اسـت  و بهداشـتی 
قانون مربـوط به مقـررات امـور پزشـکی و دارویی و 
مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مجلس 
کـه بـرای  و اصالحیه هـای بعـدی آن می شـود 
تولیـد، واردات و توزیع نیـاز به اخـذ مجـوز از وزارت 

بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی دارنـد.
ب- منظـور از دارو تمام اقـالم داروئی، مـواد اولیه، 
کـه  می باشـند  مکمل هـا  و  داروئـی  ملزومـات 
مشـمول قانون مربـوط بـه مقـررات امور پزشـکی، 
داروئـی، مـواد خوردنـی و آشـامیدنی، مصـوب 
1334 مجلـس و آیین نامـه و ضوابـط داروئـی 
مصـوب 1389 وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 

پزشـکی می شـوند.
ج- منظور از تجهیزات پزشکی کلیه مواردی است 
که مشـمول آیین نامـه تجهیزات پزشـکی مصوب 
1386 وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 

و اصالحیه های بعدی آن می شـود.
د- منظـور از امـور پزشـکی کلیـه خدمـات حـوزه 
سالمت است که توسط شاغلین حرف پزشکی و 
وابسته و مؤسسـات درمانی طبق موازین علمی، 
شـرعی و قانونی با رعایت نظامـات دولتی، صنفی 

و حرفـه ای ارائـه می شـود.
ج از  تبصـره  هـر مـاده، محصـول یـا خدمتـی خـار
تعاریـف فـوق نیـز، چنانچـه مدعـی هرگونـه اثـرات 
درمانی، تشخیصی، پیشـگیری و باز توانی گردد، 

مشـمول ایـن دسـتورالعمل خواهـد بـود.

  مـاده 2 -منظـور از تبلیغـات هرگونـه پیـام یـا 
اطالع رسـانی اسـت که منجر به ترغیـب دریافت یا 
مصرف توسـط دریافت کننـدگان بالقوه یـا بالفعل 
خدمـات یـا مصرف کننـدگان بالقـوه یـا بالفعـل 
محصـوالت موضـوع ایـن دسـتورالعمل گـردد. 
گهـی، تفسـیر، مصاحبـه،  )خبـر، گـزارش، رپرتـاژ آ
کارگاه آموزشـی پیـام یـا شـعار  مقالـه، آمـوزش، 
سالمتی نیز که منجر به ترغیب یا دریافت خدمت 
گـردد  یـا محصـول موضـوع ایـن دسـتورالعمل 

می توانـد به منزلـه تبلیغـات محسـوب گـردد.(
خصـوص  در  تشـخیص  مرجـع  تبصـره:   
مصادیـق تبلیغـات مـاده 2 کمیته هـای تبلیغات 

موضوع این دستورالعمل است.
از  یـک  هـر  طریـق  از  تبلیغـات   -3 مـاده    
دیـداری  خصوصـی  و  عمومـی  رسـانه های 
و شـنیداری از قبیـل صداوسـیما، شـبکه های 
ماهواره ای، محصوالت ویدئویی و چندرسانه ای، 
اینترنـت،  اینترانـت،  سـینما،  مطبوعـات، 
شبکه های اجتماعی مجازی، وب سایت، تلفن، 
پیامـک، بلوتـوث، شـبکه های صوتـی، تصویـری 
کت،  سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه های ترا
کاتالـوگ، بروشـور، پوسـتر، دفترچه هـای راهنمـا، 
کاالهـا،  ج بـر روی بسـته بندی  تبلیغـات منـدر
کارت ویزیـت، بیلبـورد، تابلوهـای  برچسـب، 
تبلیغاتی سطح شهر و هرگونه تبلیغات محیطی، 
غرفه هـای  نقلیـه،  وسـایط  ج  خـار یـا  داخـل 
نمایشـگاهی، اسـالید، بانک هـای اطالعاتـی، 
انواع رسـانه های چاپـی اعم از نشـریات تخصصی 
پزشـکی و نشـریات با مخاطب عام، کلیه هدایای 
تبلیغاتی تحت شمول این دستورالعمل هستند.
  مـاده 4- انجـام هرگونـه تبلیغـات در خصـوص 
موضوعـات مـاده 1 و از طریـق رسـانه های منـدرج 
در ماده 3 نیازمنـد اخذ مجوز تبلیغات از سـازمان 

نظام پزشـکی اسـت.
  ماده 5  -مرجع صدور مجوز تبلیغات، سازمان 

نظام پزشکی شهرستان محل تبلیغات است که 
پس از انجـام کارشناسـی و دریافـت تعرفه مصوب 
اقـدام بـه صـدور مجـوز تبلیغـات ممهـور بـه مهـر 

برجسـته می نمایـد.
  تبصـره 1: انجـام تبلیغـات در یـک یـا چنـد 
شهرستان خارج از محل ارائه خدمت امکان پذیر 
اسـت کـه در ایـن صـورت متقاضـی موظـف اسـت 
جهت تبلیغات در هر شهرستان، از نظام پزشکی 
حـوزه جغرافیایـی محـل انجـام تبلیغـات مراحـل 
اخـذ مجـوز را طـی کنـد. در ایـن صـورت سـازمان 
صادرکننده مجوز موظف اسـت صدور مجـوز را به 
رئیـس شـورای هماهنگـی اسـتان محـل انجـام 
تبلیغـات و نظـام پزشـکی محـل فعالیـت اعـالم 

نماید.
 تبصـره 2: رونوشـت مجوزهـای صـادره در 
خصوص انجام تبلیغات در صداوسیمای استان 
و فضای مجازی می بایست به شورای هماهنگی 

استان منعکس گردد.
 تبصـره 3: مراحـل بررسـی و صـدور مجـوز 
تبلیغات در صداوسیمای مرکز و نشریات سراسری 

توسط کمیته مرکزی تبلیغات صورت می پذیرد.
  مـاده 6 - صـدور مجـوز صرفـا جهـت تبلیغـات 
محصـوالت، تجهیـزات، مـواد و خدماتـی مجـاز 
است که اشخاص، شرکت ها و مؤسسات مربوطه 
قبال پروانه تأسیس، بهره برداری، ساخت یا مجوز 
ورود و توزیـع محصـول یـا پروانـه ارائـه خدمـات 
پزشکی و پیراپزشکی موضوع تبلیغات را از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام 
پزشکی یا سایر مراجع ذیصالح حوزه سالمت اخذ 
نموده باشند. جهت تبلیغ آن دسته از محصوالت 
کـه اسـتاندارد آن هـا اجبـاری اعالم شـده عـالوه 
بـر سـایر مـدارک، داشـتن پروانـه کاربـرد عالمـت 
اسـتاندارد کاال و تحقیقـات صنعتـی ایـران الزامـی 

اسـت.
  ماده 7 -تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی 
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   طبیبان همواره جایگاه ویژه و قابل احترامی نزد اقشار 
مختلف جامعه داشته اند؛ آنان نه تنها به دلیل نقش مؤثر 
در تشخیص و درمان امراض، مقبولیت داشته اند، بلکه 

ازلحاظ معنوی و اخاقی نیز مورد تکریم بوده اند.

وجــود چهره هــای بــارز در میــان قدمــا و 
معاصــران شــاهدی بــر ایــن مدعاســت؛ اما 
در ســال های اخیر، به دالیــل مختلف، این 
وضعیت رو به افول بوده و متأسفانه عمدا یا 
ســهوا چهرۀ حکیمانۀ جامعۀ پزشکی رنگ 

 باخته است.
اجتماعــی،  و  فرهنگــی  ناهنجاری هــای 
رویکردهــای منفعت طلبانــه، فرایندهــای 
نادرســت جــذب و آمــوزش دانشــجویان گروه های مختلف پزشــکی، 
دگرگونی ارزش های اجتماعی و سیاست گذاری های ناصواب نهادهای 
کمیتی ازجمله موارد مهمی است که وضعیت موجود را به بار آورده ؛  حا

ازاین رو نمی توان شرایطی بهتر از این انتظار داشت.
شــوربختانه، شــیوۀ تربیــت فرزنــدان در عمــوم خانواده هــای ایرانی و 
سیستم آموزش وپرورش کشورمان از سنین کودکی، به جای نهادینه 
کردن منطق، اخالق، احترام به حقوق دیگران و تمایل به کار مشترک 
و گروهی، بیشــتر منجــر به خــود برتربینــی، تجاوز بــه حقــوق دیگران، 
بداخالقی هــای اجتماعی و حرفه ای و منفعت طلبی شــخصی شــده 
است.از سویی دیگر، مســئوالن و نهادهای فرهنگی که باید به عنوان 
معمــاران خبرۀجامعه، روابــط و حقوق اجتماعی را به شــکل مطلوب 
مهندســی کنند، با ندانم کاری و اقدامات سطحی موجب بدتر شدن 
اوضاع شده اند.بررســی اجمالــی روابط اجتماعــی و اقتصادی جامعۀ 
کنونی ما نشــان می دهد احســاس عــدم امنیت اقتصادی و نداشــتن 
جایــگاه اجتماعــی مشــخص اقشــار مختلــف، به دلیــل نبــود ثبــات و 
جامعیت در برنامه ریزی های کالن، باعث شده به شکل روزافزون شاهد 
نامالیمات فرهنگی و ناهنجاری های اجتماعی، تشدید مخاصمات 
بر سر منافع شــخصی و گروهی و بعضا مخدوش شــدن روابط انسانی 

به صورت شرم آوری باشیم.
بدیهی است در چنین بستری، تربیت پزشکان، مهندسان و وکالیی که 
همچون سالیان دور بتوان باافتخار آنان را افرادی امین و معتمد خواند، 

دور از انتظار است.
به نظر می رســد نســل حاضر، خود قربانی ســاختار معیــوب فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی موجود بوده و طبعا مردم نیز از این موضوع متضرر 

شده و می شوند.
طبیبان در طول تاریخ، هیچ گاه به خاطر مال و مکنتشان مورداحترام 
نبوده اند، بلکه همواره شأن و منزلت اجتماعی آنان به دلیل رفتار و گفتار 

عالمانه و خردمندانه شان، ویژه و واال بوده است.
امید که در سال های آتی با تالش های ژرف و همگانی در ابعاد مختلف 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی و حرکــت بــه ســمت عدالــت و توجه 
خاص به اخالق حرفه ای، شاهد برگشت سرمایۀ اجتماعی کم وبیش 

ازدست رفته مان باشیم.

گهی های  دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آ
کی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی دارویی، مواد خورا

معاونت رفاهی اجتماعی صندوق تعاون و رفاه
گون به جامعه محترم پزشکی است. آماده ارائه خدمات گونا

لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر و بهره مندی از این خدمات به 
سایت صندوق تعاون و رفاهwww.irimcs.ir مراجعه و یا با شماره 

همراه 09133197337 تماس حاصل فرمایید .

سـازمان نظام پزشـکی اصفهان در نظر دارد بولتن خبری 
خود را به صـورت ماهانه منتشـر نمایـد .لذا از شـما همکار 
گرامـی دعوت بـه عمل مـی آیـددر فراخـوان نام این نشـریه 
کثـر در دو کلمـه بـه  مشـارکت وپیشـنهادهای خـود را حدا
شـماره 09304446182 پیامـک نماییـد .بدیهـی اسـت  
اسامی که تداعی کننده اخبار صنفی حوزه سالمت و شهر 

اصفهـان باشـند، در اولویت انتخـاب خواهند بـود .

سرمقــــــــالــــــــه
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ــت"  ــر ماس ــه ب ــت ک ــل "از ماس ــه ضرب المث ــی ک ــی از جوامع     یک
را به ســادگی و باقــدرت اثبــات می کننــد، جامعــه معظــم پزشــکی و 

مازمــان )!!( هســتند.
برای شما سؤال ایجاد می شود: "چرا؟"، قابل اثبات است.

غ التحصیل هســتند؛ بر اســاس  تــا زمانــی کــه افــراد ایــن جامعــه تــازه فار
آموزه های فرهنگی و تثبیت این آموزه ها در دوره دانشــجویی در ســطوح 

پائین برای یکدیگر پاپوش )منظورم کفش و جوراب نیست!( می دوزند.
مهم نیست قدرت دردســر درســت کردن برای همکار چقدر باشد، مهم 

این است که این آمادگی برای آینده و اقدامات وسیع تر به وجود بیاید.
از مشخصه های این دوره این است که این پاپوش فقط شامل همکاران 

آینده و در سطوح اداری بوده و ابزار اجرایی آن هم فقط کالمی است.
کافی است شخصی بتواند موضع شــخص دیگری را ضعیف کرده و کمی 
موضع خــود را قوی تر کند و با قیافــه ای پیروزمندانــه، از اقداماتش راضی 

باشد.
وقتــی همــکار عزیزمــان کمــی جــا افتــاد و مطبــی، 
آزمایشگاهی و .... تأســیس کرد، دیگر قضیه کسب 
تجربه و بازی نیســت. او باید یاد بگیرد ابزاری مانند 
همکار، مراجعه کننده )بیمار سابق(؛ زد و بند و غیره 
را به کار گیرد تا بتواند ریشه ای تر عمل کند، به نتیجه 
برســد و بااحســاس پیروزی نســبتا کامل تر به آینده 

)پول، مقام، قدرت( چشم بدوزد.
اما؛ امان از زمانی که دوســت و همکار فوق الذکرمان 
به هر وســیله ای )با اعتقــاد بر اینکه "هدف وســیله را 
توجیه می کنــد"( بتواند مقام چشــمگیرتر و مهم تر و 

دندان گیری به دست آورد.
خوب؛ حــاال زمــان مباهله اســت. نیــاز نیســت این 

ِســَمت، وزارت یا مدیرعاملی   ِ جایی باشد، ریاســت )یا مسئولیت و حتی 
سرپرســتی( یک بیمارســتان نیــز کافی اســت. وقتــی در این مقام باشــی 
می توانــی خــودی نشــان بدهی، مهم نیســت چــه بالیی بر ســر همــکار و 
گر " بد" هم دیده  همکاران می آوری، مهم این است که دیده شوی، حتی ا
کثرا فقط یادشــان  شــوی اشــکالی ندارد، بعدا همه فراموش می کننــد و ا

می ماند که" بوده ای".
یکی از ابزار این مرحله این است که شــخص در حد "ریاست بیمارستان" 
گــر هــم قبــل از ریاســت ســاعت 10 صبح به  علیــه همــکاران خــود بتــازد. ا
بیمارستان می آمده و ساعت یک بعدازظهر بعد از تناول ناهاِر بیمارستان 

تشریف می برده؛ مهم نیست.
ارزشــمند آن اســت که به هنگام ریاســت می تواند با قوانین من درآوردی 
و پوپولیستی )عوام فریبانه که شــامل مقامات فوق نیز می شود( خودی 
نشــان دهد، حاال دیگر می تواند ناهار را از رســتوران های خاص ســفارش 

دهد و فرزندش را از مهدکودک بخواهد و بر این ضیافت بخواند.
هنگامی که این خاطره ایجاد شد، امید است که بعدا یک پله باال بروی و 

این داستان حتی تا مقام وزارت نیز ادامه پیدا می کند.
از بحث اصلی مان دور نشویم. تمام آنچه برای این مقام به دست می آید با 

آسیب رساندن غیرمنطقی )نه قانونی( به همکاران است.
گر همکاری انتقاد منطقی نیز داشته باشد، باید او را از محل  در این میان ا

کارش منتقل کرد و با حرافی و پرگویی ترور شخصیت همکار را انجام داد.
بقیه هم که همه یا ناظرند و بیننده و یا حلقه یاران مصلحت طلب!

تازه این شخصیت زمانی که پرحرفی می کند )خودمانی اش می شود:"نشر 
اراجیف"( الزم نیست دقت کند در چه زمان و چه مکانی و در چه جمعی 
ســخن می گوید، مثــال در حضــور مقامات اســتانی از 
خــالف کاری عــده اندکــی از همــکاران می گویــد و بــه 
همه تعمیم می دهد یا بــدون هیچ مدرکی در حضور 
ریاست اداره دارایی همه همکارانش را متهم به عدم 

پرداخت مالیات کرده و آن ها را محکوم می کند.
دوبــاره برمی گردیــم بــه جملــه اول" از ماســت کــه بــر 
ماســت" و آن را بــا توجــه بــه توضیحات بــاال تکمیل 

می کنیم:
گــر ایــده یا  وقتــی در سیســتم بــه مقامــی رســیدیم، ا
رفتار پیش برنده ای نداشــتیم؛ الزم نیست با آسیب 
رساندن به حرفه یا همکاران خود در آن مقام ماندگار 

شویم، راه دیگری نیز وجود دارد: استعفا.
ادامه دارد....

1( رهن و بازسازی ساختمان شماره 2 سازمان نظام پزشکی اصفهان با توجه به 
مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان

2 ( ســاماندهی و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی ســازمان نظام پزشــکی طی 
سنوات مختلف

3 ( ساماندهی وضعیت اموال غیرمنقول سازمان نظام پزشکی اصفهان
4 ( برگزاری مراسم روز پزشک، دیدوبازدید نوروزی

5( تهیه پیش نویس آئین نامه مالی و معامالتی
6 ( تهیه بودجه شش ماهه دوم سال 97 با توجه به نوسانات زیاد هزینه ها

7( انتشار گزارش عملکرد سازمان در نشریات مختلف
8( انجام امور رفاهی جهت اعضا )برگزاری جشنواره بولینگ خانوادگی جامعه 
پزشکی و انجام مقدمات برگزاری جشــنواره فرهنگی ورزشی جامعه پزشکی، 
تعامل با تربیت بدنی دانشگاه و چند باشــگاه فرهنگی ورزشی جهت پر کردن 

اوقات فراغت تعطیالت تابستان فرزندان همکاران و ارائه افشانه و شوکر(
9(  راه  انــدازی دفتــر مشــاوره امــور بیمــه ای و صدور انــواع بیمه نامــه در محل 

ساختمان شماره 2 نظام پزشکی اصفهان
10( پشتیبانی برگزاری شب های شعر ماهیانه در سازمان

11( برگــزاری جلســات اداری باهــدف بهبــود وضعیــت ارائــه خدمــات و تکریم 
ارباب رجوع

12( ارائه گزارش کامل وضعیت موجود و برنامه های آتی ســازمان به بازرســان 
سازمان

13 ( تشکیل جلسه با مسئولین بانک های صادرات، رسالت، رفاه و مهر اقتصاد 
جهت چگونگی اخذ تسهیالت برای جامعه پزشکی

14( انتشار اولین شماره بولتن خبری سازمان با جذب اسپانسر
15( برنامه ریزی جهت ســاخت مســتندهایی از زندگی مفاخر معاصر جامعه 

پزشکی اصفهان طی نشست هایی با مسئولین صداوسیمای مرکز اصفهان
16( راه اندازی کانال اطالع رسانی نظام پزشکی اصفهان

از ماســــــت ݡکه بر ماســـــــت

برخی از فعالیت های حوزه معاونت پشتیبانی و رفاهی
)شش ماهه اول سال 1397(

      با شروع انقاب صنعتی تنوع، تواتر و شدت ریسک 
نیز روزبه روز گسترده تر شده است، به گونه ای که امروزه 
بــا پیشــرفت تکنولوژی عــاوه بــر رفاه مــادی انســان ها، 
ریسک های جدیدی ظهور و بروز یافته اند که برای مقابله 

با آن ها روش های متفاوتی عنوان شده است.

یکی از مهم ترین روش های ارائه شده؛ بیمه یا انتقال ریسک به بیمه 
گران است، درواقع بیمه، نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور 

سرشکن کردن زیان افراد جامعه به شمار می رود.
مدیریت ریســک در بیمه روشــی منطقی جهت شــناخت، ارزیابی، 
تحلیل و مقابله با خطــرات موجــود در ارتباط با انــواع فعالیت های 
بیمه گری است که اثرات منفی و ضرر و زیان حاصل از آن را به حداقل 

رسانده و شانس و فرصت بهبود عملکرد را افزایش می دهد.
محافظت از سرمایه های مادی و معنوی بیمه گذاران، شرکت بیمه 
را بر آن داشــت تا در برنامه مدیریت ریســک به کاهــش اثرات منفی 

خطرات کمک کند.
کاهش عدم اطمینان موجود در پدیده ها ازجمله اهداف مهم این 

رویکرد محسوب می شود.
شــرکت بیمه دانا بــا به کارگیــری روش های نویــن ارائه خدمــات و با 
اتکا بر ســرمایه انســانی متخصص با همکاری صندوق تعاون و رفاه 
ســازمان نظام پزشــکی اصفهــان، اقدام بــه افتتــاح دفتر مشــاوره و 
صدور امور بیمه ای در ســاختمان شماره دو ســازمان نظام پزشکی 

اصفهان نموده است.
کارشناســان  کارشناســان متخصــص ایــن نمایندگــی متشــکل از 
مدیریت ریســک،  مدرسین امور بیمه و ریســک ، کارشناسان خبره 
بیمه و کارشــناس رســمی دادگســتری در امــور بیمه بــا پایبندی به 
اصــول اخــالق حرفــه ای در راســتای تأمین رضایــت کلیــه ذینفعان 

می کوشند.
ایــن دفتــر، بیمه نامه هــای موردنیــاز را بــا کامل ترین انواع پوشــش 
بیمــه ای و نوآورانــه ازجملــه بیمه نامــه مســئولیت مدنــی حرفه ای 
پزشــکان و پیراپزشــکان،  بیمه نامــه مســئولیت مدنــی مســئولین 
کلینیکی/تشــخیصی ،بیمه نامــه اتومبیل  کــز درمانی/پارا فنــی مرا
)شــخص ثالث- بدنه(، بیمه نامــه تجهیزات الکترونیکی )پزشــکی(
E.E، بیمه نامه مســافرت خارجی، بیمه نامه آتش سوزی )خطرات 
اصلــی و تبعــی(  انــواع بیمه نامه هــای مســئولیت مدنــی کارفرما در 
مقابل کارکنان و اشــخاص ثالــث،  بیمه نامه عمر و ســرمایه گذاری و 

سایر بیمه نامه ها صادر می نماید.
شــایان ذکر اســت شــرکت بیمه دانــا عالوه بــر تدریس ســرفصل های 
موردنیــاز توســط مدرســین و کارشناســان رســمی دادگســتری کــه 
به صورت رایگان و با حذف هزینه آموزش برای نخستین بار در کشور 
صورت می گیرد، ارائه خدمات مشاوره فنی توسط امور حقوقی بیمه 

را نیز سرلوحه عملیاتی خود قرار داده است.
تلفن تماس:  36692852-36692851 

کرد: مدیر شرکت بیمه دانا عنوان 

حرݡکت به جلو در 
مدیریت ریســـــــک

   محسن جزایری
فیزیوتراپیست

مقامـی  بـه  سیسـتم  در  وقتـی 
گـر ایـده یـا رفتـار پیـش  رسـیدیم، ا
برنـده ای نداشـتیم؛ الزم نیسـت بـا 
آسیب رساندن به حرفه یا همکاران 
خود در آن مقام ماندگار شـویم، راه 
دیگـری نیـز وجـود دارد: اسـتعفا.
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در تبلیغـات هـر نـوع مـواد و محصـول در رسـانه های عمومـی کـه مخاطـب آن هـا 
عموم مردم می باشند ممنوع است، مگر در موارد خاص به تشخیص کمیسیون 

تخصصی مشورتی تبلیغات شـورای عالی.
  مـاده 8 -صـدور مجـوز تبلیغـات در خصـوص ادعاهـای مربـوط بـه اثـرات 
تشـخیصی درمانی پیشـگیری و باز توانی کلیه کاالهـا و محصوالت موضـوع این 
دسـتورالعمل صرفا مطابق با تأییدیه رسـمی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 

پزشـکی امکان پذیـر اسـت.
   مـاده 9- صـدور مجوز تبلیغات خدمـات و کاالهای آسیب رسـان به سـالمت 
مطابق لیسـت اعالمی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی مجاز نیسـت.

  مـاده 10- محتـوای تبلیغـات مطب هـا و دفاتـر کار نبایـد موجـب تنزیل شـأن 
جامعـه پزشـکی شـود. تشـخیص بـا مرجـع صادرکننـده مجوز اسـت.

گهی های اعضای سازمان درج نام و نام خانوادگی، شماره نظام     ماده 11- در آ
پزشکی، آخرین مدرک تحصیلی بر اساس عناوین مندرج در پروانه مطب/دفتر 
کار و نشانی مطب یا دفتر کار الزامی اسـت. درج درجه دانشگاهی مصوب وزارت 
بهداشت، تلفن، نشانی الکترونیکی، ساعات و ایام پذیرایی بیماران و بیمه های 

طرف قرارداد نیز اختیاری است.
 تبصره 1: پزشـکان و دندانپزشکان عمومی می توانند شـرح خدمات مجاز و 
کثر سه رشته تخصص مصوب موردعالقه خود را بدون ذکر عنوان متخصص  حدا
و پزشکان متخصص می توانند شرح خدمات مجاز و همچنین دو رشته مصوب 
فلوشـیپ یا فـوق تخصـص موردعالقه خـود را بـدون ذکـر عنـوان فلوشـیپ و فوق 
تخصـص در تبلیـغ درج نماینـد. در ضمـن درج عناویـن غیـر بالینـی در تبلیغات 
مطب ها و دفاتر کار مجاز نیست. رشته طبابت مذکور می بایست از بین عناوین 
تخصص، فـوق تخصـص و فلوشـیپی باشـد کـه در حـال حاضـر در دانشـگاه های 

علوم پزشکی کشور در حال تدریس است.
ج در تبلیغـات پزشـکان و   تبصـره 2: عناویـن مجـاز تخصصـی قابـل در
دندانپزشـکان عمومـی و عناوین مجـاز فلوشـیپ و فوق تخصصـی قابـل درج در 
تبلیغـات متخصصـان ظـرف مـدت شـش مـاه از تصویـب ایـن آئین نامـه توسـط 
شـورای عالـی نظـام پزشـکی تصویـب و اعـالم می گـردد. عناویـن مذکـور هرسـاله 

توسط شورای عالی سازمان نظام پزشکی بازنگری می شود.
ج نـام کامـل موسسـه بـر اسـاس پروانـه بهره بـرداری، شـماره    مـاده 12-در
پروانـه بهره بـرداری، نشـانی و شـماره تلفـن در تبلیغـات مؤسسـات تشـخیصی 
درمانی الزامی است و معرفی بخش های موسسـه، شـرح خدمات مجاز، آدرس 
الکترونیکی، بیمه های طرف قرارداد، ساعات فعالیت، نام سازمان صادرکننده 

مجـوز بالمانـع اسـت.
   مـاده 13- اسـتفاده از هرگونـه عبـارت تشـویقی در تبلیغـات )از قبیـل تعییـن 
درصد، پورسانت، تعیین جایزه، هدیه، قرعه کشی، اقساط، تضمینی، رایگان، 

تخفیـف( ممنوع اسـت.
    مـاده 14- اسـتفاده از صفـات تفضیلـی و عالـی )بهتریـن، برتریـن، اولیـن، 

مجهزتریـن و مـوارد مشـابه( در تبلیغـات مجـاز نیسـت.
   مـاده 15 اسـتفاده از تصاویـر کل یـا هـر قسـمتی از بـدن بیمـار بـه هـر شـکل 

من جملـه عکـس قبـل و بعـد از عمـل در تبلیغـات ممنـوع اسـت.
   مـاده 16- اسـتفاده از نـام و آرم مؤسسـات و سـازمان های تعییـن کیفیـت و 
استاندارد داخلی و خارجی موردقبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان نظام پزشکی که صرفا تأییدکننده و بیان کننده کیفیت است بالمانع 

اسـت.
   مـاده 17- صـدور مجـوز جهـت تبلیغـات محیطـی مطب هـا و مؤسسـات 
صرفـا به صـورت بیلبـورد، تابلوهـای تبلیغاتـی شـهری، تابلوهـای دیجیتـال، 
کارد، بنـر و پوسـتر و صرفـا در محـدوده  تلویزیون هـای تبلیغاتـی شـهری، پـال
جغرافیایـی شـهری طبـق ضوابـط وزارت کشـور بالمانـع اسـت. ابعـاد تبلیغـات 
کثـر.200*300 سـانتی متر اسـت. محیطـی بـرای مطب هـا و مؤسسـات: حدا

   ماده 18- مدت اعتبار مجوزهای تبلیغات شش ماهه است.
   ماده 19- ذکر شـماره مجوز تبلیغات سـازمان نظام پزشـکی به عنـوان مرجع 

گهی ها الزامی اسـت. صدور مجوز تبلیغـات در کلیـه آ
 تبصره: درج شماره مجو ز تبلیغات سـازمان نظام پزشکی در تبلیغات فاقد 
مجـوز و هرگونـه تغییـر در محتـوای مجوزهـای صـادره از مصادیق جعل به شـمار 

می رود و مشمول قوانین انتظامی و کیفری می شود.
  مـاده 20- تعرفـه کارشناسـی و صـدور و تمدیـد مجـوز تبلیغـات موضـوع ایـن 
دستورالعمل ساالنه از طرف سازمان نظام پزشکی کل پیشنهاد و توسط شورای 
عالی نظام پزشـکی تصویب و به نظام پزشـکی های سراسر کشـور ابالغ می گردد. 

تعرفه کارشناسـی تنها در مورد تبلیغـات کاالها اخذ می شـود.
   ماده 21- صدور مجوز تبلیغات برای متقاضیان حرف پزشکی که محکومیت 

انتظامی دارند تا زمان رفع سوء اثر ممکن نخواهد بود.
گهی و تبلیغاتـی، مطبوعات و    مـاده 22- متقاضیان تبلیغـات، کانون هـای آ
رسـانه های کشـور ضمن رعایت مفاد این دسـتورالعمل موظـف به رعایـت ماده 
گهی و تبلیغاتی  12 آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آ

مصوب شـورای انقالب فرهنگی می باشـند.

  مـاده 23- کلیـه مـوارد منـدرج در آیین نامـه اجرائـی مـاده 7 قانـون حمایـت 
از حقـوق مصرف کننـدگان کـه در ایـن دسـتورالعمل بـه آن اشـاره نگردیـده اسـت 

الزم االجـرا اسـت.
  ماده 24- تبلیغات در شبکه های ماهواره ای که مورد تأیید وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی نیستند ممنوع است.
   مـاده 25-به منظـور صـدور مجـوز تبلیغـات و نظـارت بـر حسـن اجـرای ایـن 
دستورالعمل، هماهنگی با سـایر ارگان ها و نهادهای رسمی کشور و رسیدگی به 
موارد اعتراض و ارائه پیشـنهادات به دبیرخانه شـورای عالی کمیتـه ای با ترکیب 
زیر تحت عنوان کمیته مرکزی تبلیغـات در معاونت فنی و نظارت نظام پزشـکی 

کل تشـکیل می گـردد:
1(معاون فنی و نظارت به عنوان رئیس کمیته
2(دو نفر از اعضای شورای عالی نظام پزشکی

3(مدیرکل نظارت به عنوان دبیر کمیته
4(مدیرکل صالحیت های حرفه ای

5(مدیر ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی
6(معاون انتظامی یا نماینده تام االختیار وی

7( نماینده تام االختیار سازمان صداوسیما
8(نماینده کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات شورای عالی

9(یـک نفـر نماینـده تام االختیـار وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه 
انتخـاب وزیـر

10(یک نفر نماینده تام االختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
11(یک نفر نماینده تام االختیار وزارت کشور

12(یک نفر نماینده تام االختیار سازمان تعزیرات حکومتی
  ماده 26- وظایف و اختیارات کمیته مرکزی تبلیغات به شرح ذیل است:

1(صدور مجوز تبلیغات موارد مندرج در تبصره 3 ماده 5 این دستورالعمل
2(نظارت بر اجرای مطلوب دستورالعمل تبلیغات

3( بررسی مالحظات منطقه ای، جغرافیایی، فرهنگی در سطح کشور و انعکاس 
پیشنهادات مربوطه به دبیرخانه شورای عالی

4(بررسـی و اتخـاذ تصمیـم در رابطـه بـا مـواردی کـه متقاضـی تبلیغـات بـه رأی 
کمیته هـای تبلیغـات اسـتانی اعتـراض دارد.

5(هماهنگی با سایر  ارگان ها و نهادهای رسمی کشور
  مـاده 27- شـوراهای هماهنگـی نظام پزشـکی اسـتان ها موظف می باشـند 
کمیتـه ای بـا ترکیب زیـر تحت عنـوان کمیتـه تبلیغـات اسـتانی به منظـور نظارت 
بـر اجـرای مطلـوب ایـن دسـتورالعمل در اسـتان، هماهنگـی بـا سـایر ارگان هـا و 
نهادهای رسـمی اسـتانی و رسـیدگی به مـوارد اعتراض بـه صدور مجـوز تبلیغات 
توسـط شهرسـتان ها و نیز ارائه پیشـنهادات به کمیته مرکزی تبلیغات تشـکیل 

دهنـد:
1(رئیس یا نایب رئیس شـورای هماهنگی نظام پزشـکی اسـتان به عنوان رئیس 

کمیته
2(معاون فنی و نظارت مرکز استان به عنوان دبیر کمیته

3(دو نفر از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی مرکز استان
4(رئیس هیئت تجدیدنظر انتظامی استان

5(رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان یا نماینده تام االختیار وی
6(مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا نماینده تام االختیار وی

7(مدیرکل یا نماینده تام االختیار صداوسیمای مرکز استان
8(نماینده تام االختیار شهرداری مرکز استان

تبصـره: برحسـب نیـاز در رابطـه بـا پرونـده تبلیغاتـی شهرسـتان های اسـتان 
رئیس نظام پزشکی شهرستان دعوت خواهد شد.

  ماده 28 - وظایف و اختیارات کمیته تبلیغات استانی به شرح ذیل است:
1(نظارت بر اجرای مطلوب دستورالعمل تبلیغات در سطح استان

2( بررسی مالحظات بومی، منطقه ای، جغرافیایی، فرهنگی در سطح استان و 
انعکاس پیشنهادات مربوط به کمیته مرکزی تبلیغات نظام پزشکی کل

3(بررسـی و اتخاذ تصمیـم در رابطه با مـواردی کـه متقاضی به متـن مندرجات، 
عدم صدور یا تأخیـر در صدور مجوز تبلیغات در شهرسـتان های اسـتان مربوطه 

معترض اسـت.
4(هماهنگی با سایر  ارگان ها و نهادهای رسمی استانی

   مـاده 29- به منظـور بررسـی درخواسـت و صـدور مجـوز تبلیغـات در نظـام 
پزشـکی های مرکـز اسـتان، کمیتـه ای بـا ترکیـب زیـر تشـکیل می گـردد:

1( رئیس نظام پزشکی مرکز استان به عنوان رئیس کمیته
2( معاون فنی و نظارت مرکز استان به عنوان دبیر کمیته

3( دو نفـر از اعضـای هیئت مدیـره بـه انتخـاب هیئت مدیـره )یـک نفـر به عنـوان 
نماینـده پزشـکان، دندانپزشـکان و داروسـازان و یـک نفـر به عنـوان نماینـده 
گروه های پروانه دار مندرج در ماده 12 فصل چهارم قانون سازمان نظام پزشکی(

4( معاون انتظامی نظام پزشکی مرکز استان
5( رئیس دانشگاه علوم پزشکی یا نماینده تام االختیار وی

6( مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یا نماینده تام االختیار وی
7( مدیرکل یا نماینده تام االختیار صداوسیمای استان

8( نماینده تام االختیار شهرداری مرکز استان
   ماده 30 - در نظام پزشکی های سایر شهرستان های استان، ترکیب کمیته 

به شـرح زیر خواهد بود:
1( رئیس نظام پزشکی شهرستان به عنوان رئیس کمیته تبلیغات شهرستان

2( دادستان انتظامی شهرستان
3( کارشناس صدور پروانه ها به عنوان دبیر

4( مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا نماینده تام االختیار وی
5( رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام االختیار وی

6( دو نفـر از اعضـای هیئت مدیـره بـه انتخـاب هیئت مدیـره )یـک نفـر به عنـوان 
نماینـده پزشـکان، دندانپزشـکان و داروسـازان و یـک نفـر به عنـوان نماینـده 
گروه هـای پروانـه دار گروه هـای منـدرج در مـاده 11 فصـل چهـارم قانـون سـازمان 

نظـام پزشـکی(
7( نماینده تام االختیار شهرداری

8( نماینده اداره تعزیرات حکومتی
تبصره: روسـای هر یک از کمیته ها می توانند حسـب مورد از نماینـدگان ارگان ها 
و دسـتگاه های ذی ربـط جهـت شـرکت در کمیتـه بـدون حـق رأی دعـوت بـه 

عمل آورنـد.
   مـاده 31-کلیـه متخلفـان از ایـن دسـتورالعمل اعـم از متقاضیـان تبلیغـات 
)موضوع ماده 1 و 2 این دستورالعمل(، رسانه ها و سایر جایگاه های اطالع رسانی 
و تبلیغاتی و سایر نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی و خصوصی با شکایت 
سـازمان نظـام پزشـکی در مراجـع قضایـی و انتظامـی تحـت پیگـرد قانونـی قـرار 

می گیرنـد.
تبصره: تخلفات تبلیغاتی اعضای جامعه پزشـکی در هیئت هـای انتظامی 
سـازمان نظـام پزشـکی و در صـورت نیـاز در مراجـع قضایـی مـورد رسـیدگی قـرار 

خواهد گرفت.
و  آیین نامه هـا  کلیـه  دسـتورالعمل  ایـن  ابـالغ  زمـان  -از   32 مـاده   
می گـردد. ملغـی  دسـتورالعمل  ایـن  بـا  مغایـر  قبلـی  دسـتورالعمل های 
ایـن دسـتورالعمل مشـتمل بـر 32 مـاده و 11 تبصـره در تاریـخ 97/7/25 توسـط 

شـورای عالـی سـازمان نظـام پزشـکی بـه تصویـب رسـید.97/7/25

دستــــورالعمل نحــوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیــغات و انتشـار آݡگݠهی های دارویی
 مواد خوراݡکی، آشامیدنی، آرایشی، بݠهداشتی و امور پزشکی
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دݡکتر
محسن مصلحی 

    مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل شهرداری اصفهان با همکاری ســازمان نظام پزشــکی به منظور بهره مندی از بزرگان و پیشکسوتان جامعه پزشکی نصف جهان به عنوان اسناد معتبر کشــوری و جهانی، اقدام به تولید 
مستند و ثبت خاطرات شــفاهی از آنان نموده است که نخستین جلســه این رویداد فرهنگی در ساختمان شماره 2 ســازمان نظام پزشکی اصفهان کلید خورد.

در ݡگذار زمان با بزرݡگان جامعه پزشݡکـݡی

دݡکتر
حسین یقینی

دانشــنامه داروســازی و داروخانه داری در اصفهان را از دوران 
قبل از اسالم و دوران باســتان تا ســال 1357 گردآوری کردم تا 
چنین مباحث ارزشمندی برای آیندگان باقی بماند و امروز هم 
با تشکیل چنین نشستی تالش کردم تا پیشکسوتان جامعه 

پزشکی در یادها ماندگار شوند.

دݡکتر
علی اکبر توسلی

ما با تــالش و دقت در معاینــه و توجه به داروها توانســتیم در آن 
زمان، مرگ و میر باال را به زیر 5 درصد برســانیم که 5 درصد رقم 
بسیار باالیی بود و موجب شد که این بخش با وجود یک جراح و 
زنده یاد دکتر فاتح و بنده به توسعه و ثبات برسد و در سال 1368  
نیز با ادغام درمان و آموزش توانستیم گروه قلب راه اندازی کنیم.

دݡکتر
محسن میر محمدصادقی

دکتر صدری با مدرن کردن بخش جراحی قلب، ما را یک گام 
به سمت علمی شــدن پیش برد و 1 تیرماه 1380 با کمک تیم 
جراحی و خیلی از بزرگان علم پزشــکی در اصفهان توانســتیم 
کنون 49 پیوند قلب را  اولین پیوند قلب را به انجام برسانیم و تا

درکارنامه فعالیتمان به ثبت رسانده ایم.

با توجه به ناهنجاری های تأسف بار نهادینه شده اجتماعی و 
فرهنگی موجود، بزرگان و اخالق مداران جامعه پزشکی بیش 
از هر زمان دیگری می بایست به غیر از طبابت حرفه ای، نسبت 
به رسالت فرهنگی و اجتماعی خود در خصوص اصالح ساختار 

فرهنگی جامعه همت گمارند.

دݡکتر
محمدعلی نفیسی

آغــاز بســیاری از علوم همچــون معماری، مهندســی، ســتاره 
شناســی و پزشــکی از ایــران بــوده اســت، امــا تحقیــر شــدن و 
نشناختن ارزشهای وجودیمان باعث شد نتوانیم آنطور که باید 
و شاید به خود ببالیم، با این حال در تمام این سالها نگذاشتیم 

علم پزشکی از بین برود. 
دݡکتر

مسعود پور مقدس

حتی یک روز هم بدون مســئولیت ســپری نکردیم و از همان 
روزهای اول، مدیریت بیمارستان ها را به ما سپردند که به دلیل 
تثبیت مدیریت توانســتیم کارهــای توســعه ای خوبی انجام 
دهیم و با راه اندازی روش های جدید جراحی، بسیاری از مردم 

را از مرگ حتمی نجات دهیم.

4
مدیر مسئول:  دکتر عباسعلی جوادی

 رئیس شورای سیاستگذاری:  دکتر عباسعلی خادمی
  سر دبیر: دکتر پوریا عادلی

دبیر تحریریه:سعیده موسوی

نشانی:   خیابان شیخ صدوق جنوبی، میدان برج، ضلع 
شرقی میدان، ساختمان نظام پزشکی اصفهان

فکس:  36692943 031
e.snpesf@gmail.com:پست الکترونیک

صفحه آرایی و طراحی: افروز کاظمی
گهی ها: مجید مختاری مدیر اجرایی و امور آ

)09133197337(
چاپ: چاپخانه احمدی


