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 بسمه تعالی

 مجازی  رد فضای یتبلیغات  اهیفعالیت و   آگهی اهساماندهی  دستورالعمل

قانون اهداف و  1ماده21بنددر اجرای 21/80/2999مورخ 99در جلسه کشور های تبلیغاتی کمیته مرکزی سازمان

های آگهی و کار و فعالیت کانون نامه تاسیس و نظارت بر نحوهاسالمی و آیین ارشاد ووظایف وزارت فرهنگ 

ها و نامه ساماندهی توسعه رسانهآیین 9اسالمی و ماده  جمهوری شورای انقالب 12/21/2930تبلیغاتی، مصوب 

و  هیئت وزیران 9/0/2909مورخ  22133ت/221221امه شماره تصویب نموضوع دیجیتال  فرهنگی هایفعالیت

شورای عالی  13/1/99مورخ  11کالن و معماری شبکه ملی اطالعات مصوب جلسه طرح اهداف  تحققبه منظور 

، مجازی در فضای تبلیغاتی هایآگهیمخاطب و تأمین سالمت محتوای  با هدف صیانت از حقوقفضای مجازی 

 .به شرح زیر تصویب نمودا های تبلیغاتی در فضای مجازی ر ها و فعالیت ساماندهی آگهیدستورالعمل 

 

 تعاریف  -1ماده 

که به چهار  خدمت یا خرید کاال به ترغیب و رای معرفیرسانی بهرگونه اعالن و اطالع (:تبلیغات)آگهی  .2

 .بندی می شوددسته اصلی تبلیغات محیطی، چاپی، سمعی بصری و فضای مجازی تقسیم 

 ، صوت  قالب در  پیام  انتقال و  ارسال  برای  که شود می  گفته فناوری و  تجهیزات ، وسیله  هرگونه  به :رسانه .1

، ، تلفن همراهلویزیون، نشریات، تلفنت رادیو، گیرد مانندقرار  استفاده مورد آنها از  ترکیبی یا  متن تصویر،

 .و مانند اینهاهای تبلیغات محیطی تابلوها و سازه

آنها، تنها  محتوا در که تبادل یا انتشاررسانه مبتنی بر فناوری نوین اطالعات و ارتباطات  :رسانه دیجیتال .9

 .کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشدبه

عموم  یکه امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس نوعی رسانه دیجیتال است :رسانه برخط .2

-ها، نرم افزارهای برخط، نرمآورد؛ اعم از سایترا فراهم می( مانند شبکه اینترنت)از طریق بستر شبکه 

 ...افزارهای تلفن همراه برخط و 
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 انواع خبر،( دیجیتال)است که به طور مستمر در محیط رقمی برخط رسانه نوعی: برخط خبری های رسانه .3

های ها و پایگاه، اعم از خبرگزارینماید تصویر منتشر می و صدا نوشتار،مصاحبه و گزارش را در قالب  تحلیل،

 ...و  خبری

تبلیغاتی و انجام  هایاصلی آنها اجرای برنامه هر رسانه برخطی که کار یا هدف :رسانه تبلیغاتی برخط .1

 .باشدسایر خدمات برای معرفی و ترغیب به خرید کاال یا خدمات می

رسانه برخطی که بستر قراردادن محتوای دیجیتال در معرض :(اجتماعیشبکه)محورکاربر رسانه .2

 .های مجازی را برای کاربران فراهم آوردها و شبکهدسترسی عموم و همچنین تعامل و تشکیل گروه

 هایاصلی آن، اجرای برنامه هر رسانه برخط کاربرمحوری که کار یا هدف: محور تبلیغاتیرسانه کاربر .0

 .نجام سایر خدمات برای معرفی و ترغیب به خرید کاال یا خدمات توسط کاربران می باشدتبلیغاتی و ا

بخشی از یک رسانه کاربرمحور که با یک شناسه مجزا شناخته شده و تحت مدیریت  :هاصفحات و کانال .9

منتشر  ها و محتواهای خود را از آن طریقو آنها پیام است( حقیقی یا حقوقی)محتوایی یک فرد یا افراد 

 . دارد... های کاربر محور اسامی مختلفی مانند صفحه، کانال و این بخش در رسانه. کنندمی

 را برقرارارتباط  صاحب آگهی و انتشار دهنده حقوقی که بینحقیقی یا شخص  : گستر تبلیغاتیپیام .28

 .می نمایدپذیرش، ساخت و انتشار آگهی  اقدام بهها و ضمن مدیریت فضای تبلیغاتی آن رسانه نموده 

هستند  01و  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3تعاریف مندرج در بندهای ور از انتشار دهنده همان ظمن: دهندهانتشار .22

 .اندکار رفتهه دهنده ب تحت عنوان کلی انتشار ،این دستورالعملدر که 

های تبلیغاتی  تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامهها  هایی که کار آنوتبلیغاتی؛ سازمان کانون آگهی :کانون .21

و از وزارت فرهنگ و ارشاد  بودهخدمات برای معرفی و فروش کاال یا خدمات عمومی و انجام سایر و روابط

 .کنند اسالمی، پروانه فعالیت دریافت می

پرداخت هزینه با هدف است که بدون درخواست قبلی کاربران و بدون محتوای پیامکی  :پیامک تبلیغاتی  .29

 .شودمعرفی کاال یا خدمت مجاز به آنان ارسال می

انبوه از  منظور معرفی کاال یا خدمت مجاز به صورتهایی که بهپیام :تبلیغاتی(رایانامه)الکترونیکی پست .22

 .شودمجازی ارسال می برای مخاطبان در فضای( رایانامه)الکترونیکی طریق پست

 توانند در یک فضای مشخص افزارها هستند که می افزارها و سخت ای از نرم مجموعه :موتورهای جستجو .23

افزارها را جستجو  های مد نظر کاربران یا نرم ها، اطالعات یا داده ای از داده در میان حجم گسترده اینترنتی

 .کنند
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توجهی دارند و محتوای  کنندگان قابل های کاربرمحور، دنبالرسانه که در اشخاصی :افراد تأثیرگذار  .21

از قبیل مشاهیر سیاسی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و . کنندگان تأثیرگذار است ها بر دنبال تولیدی آن

 .فرهنگی و تولیدکنندگان ویدئوهای کوتاه

 مستقیم یا ها و صفحات بصورتهای برخط، کانالمحتوایی که در رسانه (:رپرتاژ) گزارش آگهی .22

 . پردازداال و خدمات سازمان یا افراد حقیقی و حقوقی میغیرمستقیم به تبلیغ ک

رسانیِ وزارت فرهنگ و ارشاد رسانیِ معاونت امور مطبوعاتی و اطالعدفتر تبلیغات و اطالع :تبلیغاتدفتر  .20

 .اسالمی

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازیمرکز  :مرکز  .29

آگهی و تبلیغاتی مصوب های نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون و تأسیسنامه  آیین :هنامآیین  .18

 .اسالمی انقالب شورای 0358/ 07/ 77

 .شودنامه تشکیل میآیین 01های تبلیغاتی کشور که طبق ماده کمیته مرکزی سازمان:یکمیته مرکز .12

انتشار آگهی را سفارش شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت یا پخش و  (:کنندگان تأمین)صاحب آگهی  .11

 دهد می

 

  هاآگهی محتوای -2ماده 

قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت  و نامه آیین 07ها، تابع ماده  های مندرج در رسانه تمامی آگهی .2

مجازی،  المللی و فضایهای ارتباط جمعی داخلی، بینرسان به سالمت در رسانه و خدمات غیرمجاز و آسیب

هستند و رعایت این و سایر قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور  مجلس شورای اسالمی 0397مصوب سال 

 .ها الزامی است قوانین در انتشار آن

انتشار دهنده است و آگهی  عهده بر ی گزارش آگهی بر عهده صاحب آگهی و انتشار آنمحتوا مسئولیت .1

 . بودن محتوا باید بطور شفاف برای مخاطب مشخص شود

 

 آگهیانتشار  شرایط فعالیت و: 3ماده 

هایی که گستران و دارندگان صفحات و کانالهای کاربرمحور تبلیغاتی، پیامهای تبلیغاتی برخط، رسانهرسانه .2

 .ملزم به دریافت مجوز کانون هستندبرای پذیرش و انتشار آگهی  ،اصلی آنها تبلیغات استفعالیت 
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ها و افراد تاثیر گذارو موتورهای جستجو  محور، صفحات و کانالهای کاربر های برخط، سایر رسانهرسانه  .1

 .کانون اقدام نمایند از طریقبرای پذیرش و انتشار آگهی باید از طریق اخذ مجوز کانون یا 

 برایقانون مطبوعات،  09بر اساس ماده  بر مطبوعات، های خبری برخط دارای مجوز از هیأت نظارترسانه .9

کانون نیاز به اخذ مجوز و  هستندپذیرش و انتشار آگهی ملزم به رعایت کامل قوانین و مقررات تبلیغات 

 .ندارند

 .آگهی برای انتشار هر نوع آگهی در فضای مجازی باید از طریق کانون اقدام نمایند صاحبان  .2

عالیت های فرهنگی دیجیتال، آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و ف 3به استناد تبصره ماده  :تبصره

ثبت شده در وزارت  یبرخط اختصاص رسانه یداراها که  و مانند آن یعیتوز ،یبازرگان ،یخدمات ،یدیتول یها شرکت

کاال و خدمات  یمعرف یدستورالعمل برا نیا 7از ماده  0بند  تیتوانند با رعا یم هستند، فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .ندینما اقدام ،رسانه آن قیطر از خود به مربوط

ضمن رعایت قوانین و ( مستقیممستقیم و غیر) گذار برای معرفی کاال یا خدمت در فضای مجازیافراد تاثیر .3

ه طور مشخص و شفاف، تبلیغاتی بودن محتوای منتشره را به اطالع مخاطبان و باید بمقررات تبلیغاتی، 

 .کاربران برسانند

شماره  ابالغیهای تبلیغاتی، تابع دستورالعمل انتشار محتوای پیامکی،  انتشار تبلیغات از طریق پیامک .1

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است 4/6/0399مورخ 065546

 .تبلیغاتی منوط به دریافت پروانه فعالیت کانون است( رایانامه)انتشار پست الکترونیکی  .2

مستندات قانونی فعالیت خود و ادعای مستند یا شار آگهی ملزم به ارائه صاحبان آگهی برای سفارش و انت .0

تاییدیه های الزم مصرح در مقررات و ضوابط تاییدیه یا این مستندات شامل . باشندمندرج در تبلیغات می

سازمان ، مجوز رسمی از (برند) نشان پروانه تولید، پروانه ثبت پروانه کسب، تبلیغاتی از جمله پروانه فعالیت،

 . و امثال آن است ، اتحادیه های صنفیهای دولتی

مانند )کسب نیستند  فعالیت یا پروانه خصوص مشاغلی که به لحاظ نوع فعالیت نیازمند دریافت پروانهدر :تبصره

 .آگهی است، رسانه ملزم به دریافت اطالعات کامل و مستند مربوط به صاحب(خانگیمشاغل

آگهی، پس از احراز مشخصات کامل صاحب آگهی ، مستندات موظف است در هنگام پذیرش انتشاردهنده .9

 . ماه، نگهداری کند 6مدت فعالیت، مشخصات فردی و اطالعات تماس را دریافت و به

همین ماده ، فضای تبلیغاتی خود را به کانون واگذار نماید، مسئولیت  7دهنده مشمول بند  چنانچه انتشار :تبصره

 .برعهده کانون است و انتشار دهنده در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت  9مقرر در بند 
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 نظارت و رسیدگی به تخلفات -4ماده 

، موظف به ایجاد سازوکار تبلیغات دهندگان تبلیغات ضمن ایجاد دسترسی رصد و پایش برای دفترها و انتشارکانون .2

 . پذیرش و انتشار آگهی هستند اینظارتی بر

 .هستند هاآگهی نظارت برپایش و  ، برایسازوکار مناسبو مرکز موظف به ایجاد  تبلیغاتدفتر .1

اصالح  نسبت به ،تخلف در انتشار آگهیوقوع مبنی بر  تبلیغات اخطار دفتردریافت پس از  است ملزم انتشاردهنده .9

و گزارش تخلف به در صورت استنکاف یا ادامه تخلف، نسبت به تعلیق فعالیت آن اقدام  .نماید اقدام آنیا توقف 

 .شودمی های ذیربط ارجاع سایر نهاد

 .می باشدنامه و مصوبات کمیته مرکزی  تخلف کانون، مطابق آیین رسیدگی به .2

های مقرر، پرونده متخلف  مجازاتدر مواردی که از طریق انتشار آگهی، جرم عمومی صورت بگیرد، عالوه بر اعمال  .3

 .شودمیبه محاکم قضایی ارجاع  ،یا متخلفان برای رسیدگی

های  توانند از کمک سایر سازمان و مرکز، مسئول نظارت بر حسن اجرای این مقررات هستند و می تبلیغات دفتر .1

 .مند شوند ذیربط بهره

از تاریخ و  کمیته مرکزی رسیدبه تصویب 07/18/0399 تبصره در تاریخ 3و  بند 39، ماده 4این دستورالعمل در 

 ،کمیته مرکزی تشخیصبنا به پرشتاب فضای مجازی،  تحوالتتوجه به  با بدیهی است .االجراست تصویب، الزم

 .رسانی خواهد شدروزبازنگری و به

 

دیمحمد       خدا

 كشور  تبلیغاتی  اهی سازمان  یمرکز  كميته  رسيي     

  اطالع رسانیو   امور مطبوعاتی  و معاون            

  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت               


