
باسمه تعالی

    دکتر مصطفی معین              دکتر علیرضا اسپید                           دکتر فرزاد فرقان                دکتر محسن مصلحی

    رئیس شورای عالی          نایب رئیس اول شورای عالی      نایب رئیس دوم شورای عالی                       دبیر شورای عالی

شماره:

تاریخ:

۱۴۰۰/۱۰۰/۲۰/۵۶۴۱

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

شورای عالی

فهرست خدمات مجاز قابل درج در تبلیغات 
موضوع بند ز  ماده ٢٠ دستورالعمل نحوه اطالع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی

مصوب پنجاه و پنجمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

شورای عالی نظام پزشکی حسب بند ز ماده ٢٠ دستورالعمل نحوه اطالع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، 
آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، در پنجاه و پنجمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی مورخ ١٤٠٠/٠٦/٢٥ شرح خدمات مجاز جهت پنج رشته تصویب 
نمود. نظر به مرجعیت کمیسیون ملی صالحیت حرفه ای در خصوص تعیین حوزه فعالیت شاغلین حرف پزشکی، چنانچه هریک از خدمات موجود 
در این فهرست، توسط کمیسیون مذکور از حیطه صالحیت حرفهای ارایهدهندگان حرفه ای خدمات سالمت خارج شود آن خدمت از لیست حذف 

خواهد شد. 
بعضی از خدمات صرفا برای اعضایی قابل درج است که آموزشهای مورد قبول را طی نموده باشند. مرجع تعیین خدمات نیازمند آموزش و همچنین 
آموزشهای مورد قبول سازمان و انجام بررسی گواهی ها منجمله استعالم از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی، معاونت فنی و 

نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی می باشد.
کمیته مرکزی تبلیغات موظف است اصالحات مورد نیاز این پنج رشته و فهرست خدمات سایر رشته را تهیه و به شورای عالی نظام پزشکی منعکس 

نماید. چگونگی درج خدمات در تبلیغات توسط کمیته مرکزی تبلیغات مشخص می شود.

عناوین خدمات مجاز جهت تبلیغات هر رشته با رعایت دستورالعمل نحوه اطالع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار 
آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی:

فهرست خدمات قابل درج در تبلیغات پزشکان متخصص چشم  
آمبلیوپی

جراحی  پلک
جراحی شاالزیون

بیوپسی
درآوردن جسم خارجی از چشم

ناخنک
شاالزیون

جراحی مجرای اشکی

جراحی عیوب انکساری 
تعیین نمره عینک 

لیزیک
الزک

تجویز لنز
جراحی گلوکوم

فیکو
جراحی کاتاراکت 

درمان انحرافات چشم 
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فهرست خدمات قابل درج در تبلیغات پزشکان متخصص داخلی 
بیماریهای تیروئید

کم خونی
درد و ورم مفاصل 

آندوسکوپی دستگاه گوارش
تزریق داخل مفصل

نوار قلب
دیابت

فهرست خدمات قابل درج در تبلیغات پزشکان متخصص زنان 
جراحی های ترمیمی

بلوغ و یائسگی
سقط مکرر و ناباروری 

غربالگری سرطان ها
غربالگری سرطان سینه 

مراقبت های بارداری
مشاوره پیش از بارداری 

مشاوره فرزندآوری 

زایمان طبیعی
پاپ اسمیر 

تست سالمت جنین 
ارزیابی سالمت جنین

تنظیم خانواده
انجام آیوآی

نمونه برداری رحم و پاپ اسمیر
نمونه برداری سرپایی

نوار قلب جنین

فهرست خدمات قابل درج در تبلیغات گروه مامایی 
مشاوره مامایی

مراقبت های بارداری
مامای همراه

مشاوره پیش از بارداری
مشاوره فرزندآوری 

غربالگری سرطان سینه 

تنظیم خانواده
پاپ اسمیر

IUD کارگذاری و خارج ساختن
ارزیابی سالمت جنین

زایمان طبیعی
کالسهای آمادگی برای زایمان
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فهرست خدمات قابل درج در تبلیغات پزشکان عمومی 
مشاوره تغذیه

طب سوزنی
طب ایرانی، طب سنتی

ترک سیگار
ویزیت در منزل

معاینات شغلی
درآوردن جسم خارجی از چشم

پای دیابتی
زخم فشاری
زخم وریدی

پیلینگ
سوختگی 

دیابت 
فشار خون

آسم
افسردگی

مراقبت پس از سرطان
اختالالت جنسی

کشیدن ناخن
تزریق فیلرهای پوستی

تزریق بوتاکس
جراحی کوچک و سرپایی

تزریقات و پانسمان
برداشتن خال، زگیل و میخچه

ختنه
پاپ اسمیر

حذف مو به روش الکترولیز
حذف مو به روش لیزر

حذف مو به روش ای پی ال
سوراخ کردن گوش

درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش
شستشوی مجرای گوش

واکسیناسیون
نوار قلب

اسپیرومتری
مشاوره ژنتیک


