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 دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

 
 شناسناهم و استاندارد خدمت

 ،  ردرمازك ردماني معاينه ظارهي جسد و صدور جواز دفن
 يا ارجاع مستدل هب سازمان زپشكي اقنوني
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 تدوین:  تنظیم و

      رانیا يدانشگاه علوم پزشك ،استاديدكتر كامران آقاخاني متخصص پزشكي قانون

 اهلل)عج( هیبق يعلوم پزشك ار،دانشگاهیدانش ،ينیبال يسم شناس پیمهدی مصری متخصص پزشكي قانوني،فلوش دكتر

 البرز يعلوم پزشك ار،دانشگاهیاستاد ،ينیبال يسم شناس پیشجاعي متخصص پزشكي قانوني،فلوش دایل دكتر

 استان تهران يقانون يعلي محمدعلي محمدی متخصص پزشكي قانوني، سازمان پزشك دكتر

 تهران  يدانشگاه علوم پزشك ار،یآرش عكاظي متخصص پزشكي قانوني، دانش دكتر

 نایابن س مارستانیمحمد كاظمیان متخصص پزشكي قانوني، ب دكتر

  عرفان مارستانیشهرام شفیعیان متخصص پزشكي قانوني،ب كترد

 

 : همکاریبا 

 پزشکی اجتماعی دكتر مریم خیری متخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظارت فني:

 گروه  استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت

 و تعرفه سالمتتدوین استاندارد دفتر ارزیابي فن آوری، 
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 مقدمه:

 :كد ملي همراهبه  (بررسي )فارسي و التین الف( عنوان دقیق خدمت مورد

 901835           ، يا ارجاع مستدل به سازمان پزشكي قانوني معاينه ظاهري جسد و صدور جواز دفن

Visual examination of the corpse and burial permit, or a reasonable referred to Legal Medicine 

Organization 
 

 : خدمت مورد بررسيب( تعریف و تشریح 

هاي بیماري زا يا  تیها، وضع يماریعلت مرگ عبارت است از تمام  ب :( ي) سازمان بهداشت جهان WHOاز نگاه تعريف علت مرگ 

  .صدماتي كه مستقیماً منجر به مرگ شده يا در ايجاد مرگ دخیل بوده اند

ها، از وقوع  مداخالت و برنامه ياجرا لهیت كه بتواند به وستوانمند اس يزمان ينظام بهداشت و درمان هر كشور موضوع : تیاهم

ها،  داده يبه صورت ثبت رخدادها، گردآور ييها يریشگیپ نینظام در چن نيكند. نقش ا يریجلوگ ،يریشگیقابل پ يهاو مرگ هايماریب

 يهايزير و برنامه هاياستگذاریدر س يریگ بهره ياطالعات برا نيو سرانجام بازخورد ا استانداردهابا  سهيمحاسبه شاخصها، مقا

 يهاآنها و درمان ریس ها،يماریعرصه شامل بروز ب نيشده در ا يمختلف گردآور يداده ها بیترت نياست. به ا يكشور کياستراتژ

مرگ به عنوان  يا نهیآن به خصوص علت زم يهاآمده و باالخره وقوع مرگ و علت شیپ يتهایصورت گرفته، عوارض و معلول

فوت  يعلت فوت و صدور گواه قیدق نییرو تع نياز ا است. يو درمان يمهم در بخش بهداشت يها اطالعات در اصالح برنامه نيترمهم

 صحیح وبر اساس مباني علمي از اهمیت بااليي برخوردار است.و جواز دفن 

 :یبهداشت دگاهید از

 است.در جوامع مربوط به مرگ  ياه داده هياغلب بر پا کيولوژیدمیاز مطالعات اپ ياریبس يمبنا (1

 يهانوع داده نيو  قابل اعتمادتر نياز كشورها ماندگارتر ياریهستند و در بس ياطالعات بهداشت ياز منابع اصل يكيمرگ  ي( آمارها2

 .شونديمحسوب م يبهداشت

بودجه و  صیامكانات، تخص عيتوز تها،ياولو نییتع ها،يزير به منظور برنامه يبه روز و كاف ق،یدق ح،یصح ریوجود اطالعات مرگ و م (3

 است. يضرور يدر سطح جامعه امر يدرمان يارائه عادالنه خدمات بهداشت

 وهشامر آموزش و پژاز اين اطالعات در( استفاده 4
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 :یقانون دگاهید از

 حمايت از حقوق بیماران  (1

 صیانت از جايگاه حرفه اي كادر درمان (2

 كادر درمان پیشگیري از شكايت علیه (3

 ازكادر درمان در صورت بروز دعوا و طرح مسئله در مراجع قانوني  تيحما (4

 شناسايي مرگ هاي غیرطبیعي با جنبه هاي جنايي و تروماتیک  (5

 به ارزيابي مجدد جسد ) نبش قبر( ازیكاهش موارد ن (6

 ن به مراكز سازمان پزشكي قانوني وجود ندارد.ناسايي مواردي كه طبق قانون، نیازي به ارسال جسد آن متوفیاش        (7

شناسايي مواردي كه طبق قانون، جواز دفن آنان نبايد در بیمارستان صادر شود و ارسال جسد اين متوفیان به مراكز سازمان       ( 8

 پزشكي قانوني.

 زمجلوگیري از صدور گواهي فوت و جواز دفن توسط افراد فاقد دانش و صالحیت ال        ( 9

 جلوگیري از تحمیل هزينه هاي نامعقول و اتالف وقت جهت خانواده هاي متوفیان      ( 10

مرگ )مانند طبیعي    متخصصین پزشكي قانوني  در طي دوره تخصصي خود، دانش و احاطه كافي درباره علل و داليل بروز       ( 11

زمان گذشته از مرگ و ...( و تغییرات جسد پس از مرگ به هر دلیل كه و يا غیر طبیعي بودن آن( ، جوانب مرگ )مانند تشخیص هويت، 

 رخ داده باشد، پیدا مي كنند.

 

 درمان: دگاهید از

در جهت رعايت اصول استانداردسازي و اعتباربخشي  يپزشك يبالیني و علمي در پرونده ها يكمک به بهبود مستند ساز (1

 بیمارستاني

 ي( و بررس VERBAL AUTOPSY) يشفاه يكالبدشكاف يبه نوع يقانون يپزشك نیعلت فوت توسط متخصص يبررس  (2

 تهیعملكرد كم يفیباشد. اين موضوع كمک به ارتقا ك يم ماریمنجر به فوت ب يبا رابطه علت و معلول ياپیپ عيگذشته نگر به سلسله وقا

در اصالح  يسع جهیو درمان و درنت صیر امر تشخبا مشخص نمودن نقاط ضعف د ژهيبو  يمارستانیب يو اخالق پزشك ریمرگ و م يها

 آن مي نمايد.
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 :كارشناسيانجام ج( اقدامات ضروری جهت 

 طيدر شرا ديفوت اقدام نما يتواند نسبت به صدور گواه يم يهر پزشك كهيیمركز: از آنجا يمسئول فن ايدرخواست پزشک معالج 

 ريسا ايو  يقانون يها يدر علت فوت و نگران دياحتمال هرگونه ترد ايالج و اضطرار چون نبود پزشک مع ايعلت فوت  نییدشوار در تع

 .ردیگ يعلت فوت انجام م نییتع يبرا يقانون يموارد به صورت درخواست از متخصص پزشك

 كارشناسي ارزیابي قبل از انجام: 

سوابق مصرف  ،يا نهیزم ياحتمال يهايبیمار ،يتاريخچه پزشكي متوف يبررس:  يمتوف لیوك اي يقانون میق ايمصاحبه با بستگان  الف( 

از روند درمان در مصاحبه با بستگان صورت مي گیرد.  يتينارضا اي يحقوق اي يقیاز هر فرد حق  تيشكا يموارد احتمال ايو  ييدارو

 ايو  يكپزش اتيكمک به آنان در درک علت فوت و كاهش احتمال شكا يمطرح درراستا يبه سواالت احتمال ييجهت پاسخگو

دم  ایو اول يقانون میق ايدرجه اول و  حایبا بستگان ترج يقانون يموارد، متخصص پزشك ريافراد و سا يحقوق قانون عییاز تض يریجلوگ

 گفتگو مي نمايد. يمتوف يوكال ايو 

الزم است  يقانون يكفوت توسط متخصص پزش قیعلت دق نییتع يبرا وفي:مربوط به مت ينیمستندات بال هیكل بررسي و ارزيابي ب( 

 .ردیقرار گ يو اریها و گزارش آنها در اخت يبطور كامل و گراف يپرونده متوف

در  عيدقت و تسر شيلزوم افزا زیو ن ينیپرونده بال طيبه اتفاق موارد با توجه به شرا بيدر اكثر قر : معالج يپزشك میمصاحبه با تج(  

كادر درمان شامل پزشكان مشاور  رياز اطالعات سا توانیم ازیشود و درصورت نعلت فوت الزم است با پزشک معالج صحبت  يبررس

 بهره جست. يو كادر پرستار

  كارشناسيارزیابي حین  انجام: 

 متوفي( معاينه و احراز هويت الف

مرگ فوت و جواز دفن پس از اعالم وقوع  يصدور گواه جهیعلت فوت و درنت ياست كه بررس يهيظاهري جسد: بد نهيمعاب( 

مشخص  يقانون يمتخصص پزشك فهیگردد. بدنبال اعالم فوت وظ يجسد شروع م تيتوسط پزشک معالج با مشاهده جسد و احراز هو

 يميعال تواندیاست كه م يسرمازدگ اي تالیبا فنوبارب تیمچون مسمو ييها تیو افتراق آن با مسموم يمرگ قطع اي ينمودن مرگ مغز

 يبيزمان تقر نییتع يقانون يمتخصص پزشك فهیمرگ در صورت انتقال  جسد به اورژانس، وظ يرد قطعمشابه مرگ داشته باشد. در موا

 باشد. يم يقانون يالزام ارجاع جسد به پزشك ايفوت  يفوت و امكان صدور گواه
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 كارشناسي ارزیابي بعد از انجام:  

 (  انتقال اطالعات درخصوص علت مرگ به بستگان الف

 به كادر درمان جهت تصمیم گیري مناسبانتقال اطالعات ب( 

 ( ارجاع پرونده به كمیته مورتالیتي و موربیديتي بیمارستان در صورت لزومج

  .انجام اتوپسي بیمارستاني يا ارجاع جسد به پزشكي قانوني( پايش اقدامات انجام گرفته و در صورت لزوم و

 (جامفواصل ان /تعداد دفعات مورد نیاز)( تواتر ارائه خدمت  د

معاينه جسد براي صدور گواهي فوت و جواز دفن كفايت مینمايد ، مگر پزشكي قانوني و  كارشناسي تخصصيمعموالً يک بار انجام 

 الم بستگان يا پزشک معالج شواهد جديدي مطرح شود و لزوم معاينه مجدد جسد و ارزيابي پرونده بالیني ضرورت پیدا كند.عاينكه با ا

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه/ ( Orderحیت جهت تجویز )( افراد صاحب صاله

 و جانشین ايشان  پزشک معالج، مسئول فني

 

 :ارائه خدمت مربوطهافراد صاحب صالحیت جهت ( و

 متخصص پزشكي قانوني 

 

 

 ارائه كننده خدمت: اعضای تیم ( برای سایر( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استانداردز

ف
دی

ر
 

 خصصعنوان ت

تعداد موردنیاز به طور 

استاندارد به ازای ارائه هر 

 خدمت

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

سابقه کار و 

یا دوره 

 آموزشی 

 نقش در فرایند ارائه خدمت

مسئول فني  1

بيمارستان يا 

 جانشين وي

هماهنگی الزم تا ارايه گواهی فوت   دكترا يك نفر

 يا ارجاع به پزشکی قانونی

هماهنگی با کادر درمان و ارايه   ليسانس پرستاری يك نفر شسرپرستار بخ 2

 کليه مستندات

3 

 

مسؤل مورگ يا 

متوفيات 

 بيمارستان

انتقال جسد و هماهنگی الزم با   ديپلم يك نفر

 بخش ها و خانواده

مسؤل مدارک  4

 پزشکی

مدارک پزشکی  يك نفر

 بيمارستان

دراختيار گذاشتن مستندات مرتبط  

 ICD با
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  :و مكان ارائه خدمتستانداردهای فضای فیزیكي ( اح

 محل فوت بیمار در بخش هاي بیمارستاني )ترجیحا قبل از انتقال جسد به سردخانه( 

 سردخانه بیمارستاني

 

  :( تجهیزات پزشكي سرمایه ای به ازای هر خدمتط

 گوشي پزشكي، دستكش، عینک، گان يا روپوش و چراغ قوه

 ( داروها، مواد و لوازم مصرفي پزشكي جهت ارائه هر خدمت:ی

ف
دی

ر
 

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت(  اقالم مصرفی مورد نیاز

 عدد 3-2 دستكش جراحی 1

 عدد 3-2 گان  2

 

 

 

یمار و تلفیق شامل گزارش نتایج درمانی و ثبت در پرونده بیمار و بررسی های حین درمان از جمله سوابق ب( استانداردهای ثبت) ک

  :(دارویی

 پروندهثبت شده در با مشخصات  آن تطبیق احراز هويت  و  -

   CDC-10تكمیل فرم گواهي فوت براساس دستورالعملهاي علمي و ابالغي مطابق با - 

 رعايت ضوابط حقوقي و قوانین جاري بويژه قوانین كیفري جاري -

 

  :خدمتجهت تجویز  دقیق( اندیكاسیون های ل

 و اهداف كاربردي كارشناسي تخصصي تعیین علت فوت و صدور جواز دفن: مزايا

 و دستورالعمل هاي نظام سالمت WHOرعايت نمودن دقیق استانداردهاي تعیین علت فوت براساس رويكرد  -

 بررسي نواقص و معايب مستندسازي هاي كادر درمان -
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 بررسي تكنیک هاي تشخیصي و درماني موثر -

 روش هاي علمي و آموزشيكمک به اصالح  -

 بهبود عملكردهاي بهداشتي و اپیدمیولوژيک بیماري ها و كمک به ارتقا سالمت جامعه -

 كمک به شناخت بهتر عوارض اقدامات تشخیصي و درماني -

 كمک به ارزيابي ارتباط بالیني با پاتوفیزيولوژي بیماري و روند منجر به فوت -

 مات سالمت و مستند سازي پزشكيارتقائ آموزش حرفه اي مراقبت خد -

 بررسي خطاها يا قصور احتمالي پزشكي -

 پیشگیري از تكرار حوادث ناگوار و خطاهاي پزشكي بويژه موارد مشابه در آينده -

 

دشوار در  طيدر شرابدين لحاظ انديكاسیون دقیق صدور گواهي فوت و جواز دفن در مراكز بیمارستاني ، به درخواست پزشک معالج 

 يقانون يها يدر علت فوت و نگران دياحتمال هرگونه ترد ايو ، پزشک معالج  مانند عدم حضوراضطرار ، موارد علت فوت نییتع

.... خواهد بود . بديهي است در پاره اي از موارد مسئول فني بیمارستان نیز میتواند  موارد ريسا ايو مرتبط مانند نارضايتي بستگان متوفي 

 نوني براي كارشناسي تخصصي و صدور گواهي فوت دعوت نمايد.از متخصص پزشكي قا

 

 خدمت: دقیقاندیكاسیون های شواهد علمي در خصوص كنتر( م

 يپزشك سازمان علت فوت حتما به نییتع يبرا ليكشور موارد ذ يقانون يبراساس مقررات وزارت بهداشت و درمان و سازمان پزشك

 :  میگردند ارجاع  يقانون

 

  يعیطب ریگ غعلل مر: فال

  يعیمنتظره با علل طب ریغ ي:علل مرگ ناگهانب

 يعیطب ریغ اي يعیمشكوک شامل طب ي:مرگ هاج

 كه علت آن نامشخص باشد  ي:هر مرگد

 شامل: کیبه تفك موارداين 

 
 

1 
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 حوادث رانندگي  1

 آسفیكسي ها )خفگي ها( 2

 كلیه موارد مسمومیت دارويي، شیمیايي، شغلي،صنعتي، ... 3

 مرگ افراد مجهول الهويه و ناشناس 4

 سوختگي ها 5

 و ساير مسمومیت با گاز مونواكسید كربن  گاز گرفتگي ها  از جمله 6

 برق گرفتگي  7

 غرق شدگي و سرما زدگي يا گرمازدگي  8

 سالح سرد و گرم 9

 سومصرف مواد 10

 حوادث كار چون حوادث شغلي يا مواد آالينده محیط كار و.... 11

 خودكشي ها  12

 مرگ در اثر منازعات و مشاجره لفظي مانند خشونت خانوادگي 13

 دلیريوم  در زمینه  مصرف مواد مت امفتامین و الكل 14

 دلیريوم ناشي از بیمار زمینه اي 15

 مرگ در مراكز اقامت جمعي چون آسايشگاه ، زندان يا بازداشتگاه و پرورشگاه و پادگان و .... 16

 گ هاي ناشي از حوادث ورزشي يا پس از آنمر 17

 مرگ به دنبال سقوط از ارتفاع 18

 مرگ به دنبال كودک آزاري 19

 مرگ ناگهاني و غیر قابل انتظار 20

 مرگ هنگام و يا پس از جراحي و بیهوشي 21

 مرگ ناشي از اقدامات تشخیصي و درماني  22

 مرگ حین يا متعاقب زايمان و يا سقط جنین 23

 مرگهاي مشكوک و با علت ناشناخته 24

 مرگي كه احتمال شكايت  از هر شخص حقیقي يا حقوقي مطرح مي شود. 25

 مرگ ناشي از قتل 26

 درمرگي كه احتمال جنايت مطرح هست. 27
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 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

 

ف
دی

ر
 

 نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت ه خدمتمدت زمان مشارکت در فرایند ارائ میزان تحصیالت  عنوان تخصص

متخصص پزشکی  1

 قانونی

 كارشناسی تخصصی دقیقه  90الی  60 پزشک متخصص

 

 

 

 : ( موارد ضروری جهت آموزش ع

درصورت مواجهه با بیماريهاي عفوني، قلبي عروقي، كانسر و .... در متوفي، ارائه آموزشهاي الزم به بستگان درجه يک از جهت  -

ز اهمیت جدي برخوردار میباشد ، اين موضوع میتواند در كنار توصیه هاي درمان، پیشگیري از بیماريها و پیگیري اقدامات تشخیصي ا

 پزشک معالج، در باال بردن سطح بهداشتي جامعه تاثیر بسزايي ايفا نمايد.

 

 

 

 منابع:

1. 'Knight's Forensic Pathology',(Fourth Edition) Saukko P. and B. Knight  (2016)  

2. Forensic Pathology, Second Edition (Practical Aspects of Criminal and Forensic 

Investigations) Dominick DiMaio, Vincent J.M. DiMaio M.D.2001 

3. Forensic Pathology: Principles and Practice, By David Dolinak, Evan Matshes, Emma O. 

Lew, uk , 2005 

4. Clinical Forensic Medicine , ( fourth edition) , Margaret M.Stark . 2020 

  1398ي محمدی علی محمد، مباحث کاربردی پزشکی قانونی، انتشارات رسانه تخصصعلي  -5
 

 

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار. 
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 بسمه تعالي 

 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

نوان ع

 استاندارد
 RVUكد 

كاربرد 

 خدمت

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

ارائه 

كنندگان 

اصلي 

صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز

 تواتر خدمتي محل ارائه خدمت
مدت زمان 

 ارائه 
 كنترا اندیكاسیون اندیكاسیون

معاينه 

سد ظاهري ج

و صدور 

جواز دفن ، 

يا ارجاع 

مستدل به 

سازمان 

پزشكي 

 قانوني           

901835 
فوت در محل 

بخش هاي 

 بیمارستان

پزشك معالج، 

معاون درمان، 

مسئول فني و 

 جانشین ايشان

 

متخصص 

پزشكي 

 قانوني

 

رعايت نمودن دقیق استانداردهاي 

تعیین علت فوت براساس رويكرد 

WHO  و دستورالعمل هاي نظام

 سالمت

معايب بررسي نواقص و  -

 مستندسازي هاي کادر درمان

بررسي تكنیك هاي  -

 تشخیصي و درماني موثر

کمك به اصالح روش  -

 هاي علمي و آموزشي

بهبود عملكردهاي  -

بهداشتي و اپیدمیولوژيك بیماري ها 

 و کمك به ارتقا سالمت جامعه

  يعیطب ریعلل مرگ غ

  يعیمنتظره با علل طب ریغ يگهان:علل مرگ ناب

 يعیطب ریغ اي يعیمشكوک شامل طب ي:مرگ هاج

 که علت آن نامشخص باشد  ي:هر مرگد

 شامل: كیبه تفك موارداين 

  يحوادث رانندگ 1

 ها( يها )خفگ يآسفكس 2

 با سموم اي ييدارو تیمسموم 3

 و ناشناس هيمرگ افراد مجهول الهو 4

 ها يسوختگ 5

  COگازها از جمله با  تیمسموم 6

  يبرق گرفتگ 7

  يگرمازدگ اي يو سرما زدگ يغرق شدگ 8

محل فوت بیمار در 

بخش هاي 

بیمارستاني 

)ترجیحا قبل از 

انتقال جسد به 

 سردخانه( 

سردخانه 

 بیمارستاني

 

معموالً يك بار 

کارشناسي انجام 

 تخصصي

پزشكي قانوني و 

معاينه جسد 

براي صدور 

گواهي فوت و 

 جواز دفن 

 90الي  60

 دقیقه



                                                                                                                                             

   

 
 

 

 

12 

 

کمك به شناخت بهتر  -

 عوارض اقدامات تشخیصي و درماني

اط کمك به ارزيابي ارتب -

بالیني با پاتوفیزيولوژي بیماري و 

 روند منجر به فوت

ارتقائ آموزش حرفه اي  -

مراقبت خدمات سالمت و مستند 

 سازي پزشكي

بررسي خطاها يا قصور  -

 احتمالي پزشكي

پیشگیري از تكرار  -

حوادث ناگوار و خطاهاي پزشكي 

 بويژه موارد مشابه در آينده

 

 سالح سرد و گرم 9

 سومصرف مواد 10

مواد  اي يحوادث کار چون حوادث شغل 11

 کار و.... طیمح ندهيآال

 ها  يخودکش 12

 يمرگ در اثر منازعات و مشاجره لفظ 13

 يمانند خشونت خانوادگ

مصرف مواد   نهیدر زم يكيتحر وميریدل 14

 و الكل نیمت امفتام

 يا نهیزم ماریب يكيتحر وميریدل 15

چون  يمرگ در مراکز اقامت جمع 16

بازداشتگاه و پرورشگاه و  اي، زندان  شگاهيآسا

 پادگان و ....

 اي ياز حوادث ورزش يناش يمرگ ها 17

 پس از آن

 مرگ به دنبال سقوط از ارتفاع 18

 يمرگ به دنبال کودک آزار 19

 قابل منتظره ریو غ يمرگ ناگهان 20
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 يهوشیو ب يمرگ هنگام و پس از جراح 21

و  يصیاز اقدامات تشخ يمرگ ناش  22

 يدرمان

سقط  ايو  مانيمتعاقب زا اي نیمرگ ح 23

 نیجن

 مشكوک و با علت ناشناخته يمرگها 24

از هر شخص   تيکه احتمال شكا يمرگ 25

 رود يم يحقوق اي يقیحق

 تلاز ق يمرگ ناش 26

 رود. يم تيکه احتمال جنا يمرگ 27

 

 ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م3راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیا اعتبار خیتار. 

 

 


