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معاونت بهداشتی استان قزوین
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مسئول پیگیری97/2/5کمیته دانشگاهی مرگ تاریخ مصوبات 

کلل پزشلکی   و اداره( درمان، بهداشتی و آموزشی) به اهمیت ثبت صحیح علل مرگ مقرر گردید همکاری بین معاونت های دانشگاه علوم پزشکی باتوجه . 1
. قانونی استان در برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان صدور گواهی فوت با استاندارد الکترونیک انجام گیرد

.الزم به توضیح است آموزش در زمینه فوق باید به صورت مستمر صورت گیرد

معاونت های دانشگاه  
اداره کل-علوم پزشکی

پزشکی قانونی استان

وت در کارگاه گردید معاونت بهداشتی دو نفر نماینده به معاونت آموزشی جهت ساماندهی اصولی و حضور موثر پزشکان صادر کنندگان گواهی فمقرر .  2
.آموزشی صدور گواهی فوت با استاندارد الکترونیک معرفی نمایند

معاونت بهداشتی

معاونت آموزشی.عالم گرددگردید برنامه برگزاری کارگاه آموزشی برای کلیه پزشکان صادر کننده گواهی فوت توسط معاونت آموزشی به معاونت بهداشتی امقرر . 3

منشی تاران،راستای بهره وری بهتر و ارتقای فرایند صدور گواهی فوت و جواز دفن، مقرر گردید ترتیبی اتخاذ گردد که مترون ها، سوپروایزرها، پرسدر . 4
.  ها و سایر افراد مرتبط درکارگاه های آموزشی مذکور شرکت نمایند

معاونت بهداشتی

معاونت درمان.  یک نماینده از هر مرکز آموزشی درمانی مستقر در سطح استان بعنوان متولی برنامه ثبت مرگ معرفی گرددگردید مقرر . 5

:گردید شرح وظیفه نماینده معرفی شده مراکز آموزشی درمانی شامل مقرر . 6
تاران، برای پزشکان صادر کننده گواهی فوت، مدیران اجرایی، مترون ها، سوپروایزرها، پرس)کننده در خصوص برگزاری کارگاه های مربوطه هماهنگ -

... منشی ها و 
یا ( گانه19موارد)تشخیص صحیح بین ارجاع جسد به سازمان پزشکی قانونی )و پاسخ گو در خصوص اجرای صحیح فرآیند صدور جواز دفن مسئول -

... (اخذ برائت نامه و –توزیع فرم های مربوطه –ارجاع جسد به مرکز ساماندهی صدور جواز دفن
دستورالعمل ها و فیدبک معاونت های دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل پزشکی قانونی استان به پرسنل کادر آموزشی درمانیابالغ -
.گردد و نسبت به اجرای وظایف فوق تعهد سازمانی داشته باشدتعریف مرگبر ورود اطالعات متوفیان در سامانه ثبت نظارت -

معاونت درمان

در مراکز آموزشی ( 16/2/96مطابق با صورت جلسه ) گردید جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در چاپ فرم های ارجاع جسد به پزشکی قانونی مقرر . 7
.درمانی، چاپ بطور متمرکز توسط معاونت درمان صورت گیرد

معاونت درمان

ح استان جزو چک لیست ارزیابی مراکز آموزشی درمانی مستقر درسط( علل مرگ –اطالعات هویتی ) گردید تکمیل صحیح نسخ گواهی فوت مقرر . 8
.  لحاظ گردد

معاونت درمان

ند در اختیار منظور کاهش علل مرگ بد تعریف شده و مبهم، لیست جامعی از کدهای علل مرگ که به عنوان کدهای غیر ممکن، بیهوده و کد پوچ هستبه . 9
.اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز آموزشی درمانی قرار گیرد

معاونت بهداشتی



مدرس تاریخ جلسات و کارگاه ها

آقای دکتر ولیزاده، آقای دکتر مدبر، خانم کشاورز قاسمی 97/4/13
کارگاه آموزشی صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک

(  مترون ها، سوپروایزرها، پرستاران، منشی ها و سایر افراد مرتبط)نفر از پرسنل بیمارستان 50

آقای نوروزی، خانم کشاورز قاسمی، خانم برجی خانی 97/5/30 جلسه هماهنگی کارشناسان آمار معاونت بهداشتی و کارشناس اداره کل پزشکی قانونی استان

م دکتر  خان، آقای دکتر مدبر، آقای دکتر بهرامی، آقای دکتر کاظمی فر
جعفری  

97/6/25
ین و پزشکان  کنفرانس صدور گواهی پزشکی فوت با استاندارد های الکترونیک با شرکت متخصص"برگزاری 

با اعطای امتیاز آموزش مداوم  عمومی استان قزوین 

آقای دکتر مدبر، آقای دکتر بهرامی 97/6/26
ا آموزه های قانونی صدور گواهی پزشکی فوت ب"اولین جلسه آموزشی دستیاران بدو ورود در خصوص 

دستیار تخصصی  55برای در دانشگاه علوم پزشکی قزوین "استانداردهای الکترونیک

خانم برجی خانی 97/7/30
ICD10برگزاری آزمون کدگذاری علل مرگ و میر بر اساس کتاب 

ت و درمان  همکاران مدارک پزشکی و کارشناسان ثبت مرگ شاغل در بیمارستان ها، شبکه های بهداشنفر از 30)
(و مراکز بهداشت و درمان استان قزوین

آقای دکتر ولیزاده، آقای دکتر مدبر 97/9/1 پزشکی قانونیاداره دربرگزاری دوره آموزشی برای پزشکان صادر کننده جواز دفن شاغل

آقای نوروزی، خانم کشاورز قاسمی، خانم برجی خانی 97/10/19 جلسه هماهنگی کارشناسان آمار معاونت بهداشتی و کارشناس اداره کل پزشکی قانونی استان

آقای دکتر ولیزاده، آقای دکتر مدبر 98/3/1
م بیمارستان، با حضور ریاست محتر"نحوه تکمیل گواهی فوت و قوانین مرتبط با آن"کارگاه آموزشیبرگزاری

وثرمتخصصین زنان، نوزادان، مسئول بخش ها، ماماها، رزیدنت ها، انترن ها و منشی های بخش بیمارستان ک

آقای دکتر مدبر 98/6/7
ا آموزه های قانونی صدور گواهی پزشکی فوت ب"دومین جلسه آموزشی دستیاران بدو ورود در خصوص 

دستیار تخصصی  32برای در دانشگاه علوم پزشکی قزوین "استانداردهای الکترونیک

آقای نوروزی، خانم برجی خانی 98/7/24
جلسه هماهنگی کارشناس آمار معاونت بهداشتی و کارشناس اداره کل پزشکی قانونی استان  

(1397تعیین علل مرگ تحت بررسی سال )

اداره  و( درمان، بهداشتی و آموزشی) همکاری بین معاونت های دانشگاه علوم پزشکی 1بند 
کل پزشکی قانونی استان در برگزاری کارگاه آموزشی  



2بند 
جهت بهداشتی دو نفر نماینده به معاونت آموزشیمعاونت 

ان ساماندهی اصولی و حضور موثر پزشکان صادر کنندگ
گواهی فوت در کارگاه آموزشی صدور گواهی فوت با 

.استاندارد الکترونیک معرفی نمایند



آموزشیگروه هایمدیران:گردیدمقررتخصصیفوقوتخصصیتکمیلیتحصیالتشورایدر
مکاریهدستیاران،برایمرتبطکارگاه هایبرگزاریجهتبایستمیتخصصیدستیاردارای

دستیاریدورهطولدرهمچنینودستیارانورودبدودرکارگاه هااینوآوردهبعملراالزم
.گرددبرگزار

بافوتپزشکیگواهیصدورقانونیآموزه های"خصوصدرورودبدودستیارانآموزشیجلسهاولین
1397/6/26تخصصیدستیار55برایقزوینپزشکیعلومدانشگاهدر"الکترونیکاستانداردهای

بافوتپزشکیگواهیصدورقانونیآموزه های"خصوصدرورودبدودستیارانآموزشیجلسهدومین
1398/6/7تخصصیدستیار32برایقزوینپزشکیعلومدانشگاهدر"الکترونیکاستانداردهای

3بند
صادرنپزشکاکلیهبرایآموزشیکارگاهبرگزاریبرنامهگردیدمقرر

الماعبهداشتیمعاونتبهآموزشیمعاونتتوسطفوتگواهیکننده
.گردد



4بند 
اهی مقرر گردید در راستای بهره وری بهتر و ارتقای فرایند صددور گدو  

فوت و جواز دفن ترتیبی اتخاذ گردد کده متدرون هدا، سدوپروایزرها،     
ذکور پرستاران، منشی ها و سایر افراد مرتبط درکارگاه های آموزشی مد 

. شرکت نمایند

فوتپزشکیگواهیصدور»آموزشیکارگاهدعوتنامه
مارستانبیپرسنلبرای«الکترونیکاستانداردهایبا

97/4/13تاریخدرفوتگواهیبامرتبط



5بند 

تقر گردید یک نماینده از هر مرکز آموزشی درمانی مسمقرر 
ی در سطح استان بعنوان متولی برنامه ثبتت مترم معرفت   

.گردد



6بند 

:مقرر گردید شرح وظیفه نماینده معرفی شده مراکز آموزشی درمانی شامل 

ستاران،  برای پزشکان صادر کننده گواهی فوت، مدیران اجرایی، مترون ها، سوپروایزرها، پر)هماهنگ کننده در خصوص برگزاری کارگاه های مربوطه -
...  منشی ها و 

یا ( گانه19ارد مو)تشخیص صحیح بین ارجاع جسد به سازمان پزشکی قانونی )مسئول و پاسخ گو در خصوص اجرای صحیح فرآیند صدور جواز دفن -
(... اخذ برائت نامه و –توزیع فرم های مربوطه –ارجاع جسد به مرکز ساماندهی صدور جواز دفن

آموزشی درمانیابالغ دستورالعمل ها و فیدبک معاونت های دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل پزشکی قانونی استان به پرسنل کادر -

مرگنظارت بر ورود اطالعات متوفیان در سامانه ثبت -



7بند 
شکی گردید جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در چاپ فرم های ارجاع جسد به پزمقرر 

ورت مراکز آموزشی درمانی، چاپ بطور متمرکز توسط معاونت درمان صدر قانونی 
.گیرد



8بند 

جزو چک لیست ارزیابی مراکز آموزشی ( مرگعلل –هویتی اطالعات )گردید تکمیل صحیح نسخ گواهی فوت مقرر 

. درمانی مستقر درسطح استان لحاظ گردد



9بند 
ل منظور کاهش علل مرگ بد تعریف شده و مبهم، لیست جدامعی از کددهای علد   به 

ه کدل  مرگ که به عنوان کدهای غیر ممکن، بیهوده و کد پوچ هستند در اختیار ادار
.پزشکی قانونی استان و مراکز آموزشی درمانی قرار گیرد



استان قزوین1397تحلیل سیمای مرگ سال 



1397 1396 1395 1394 1393 1392

5652 5500 5606 5456 5155 5147 (بدون مرده زایی)تعداد رکوردها 

1239200 1274496 1273761 1312867 1274579 1246432 جمعیت

4.56 4.32 4.4 4.16 4.04 4.13 هزار نفر جمعیتمیزان خام مرگ در 

1392-1397ثبت شده در سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ استان قزوین در سال های تعدادرکوردهای 



1383-1397استان قزوین سالهای زندگی به جدول امید 

زندگی کلبهامیدزنزندگی به امید مردزندگی به امید تعداد مرگ بدون مرده زاییسال

1383516070.974.672.7

1384504672.275.673.8

1385516372.476.374.2

1386517173.174.774.7

1387487473.77775.3

1388483674.978.376.6

1389497274.678.376.4

1390516374.877.876.2

1391483376.179.377.4

1392514875.578.476.9

139351557678.877.3

1394545876.178.677.3

1395560875.979.677.7

1396550076.279.877.9

1397565276.279.777.9
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قزویناستان 1397سال مرگ تمامی گروه های سنی کلی علل نمودار 
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استان قزوین1397تمامی گروه های سنی سال ( سامری گروپ)مرگ نمودار علل 
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1383-1397نمودار مقایسه ای چهارعلت اصلی مرم در استان قزوین  سال های  

بیماریهای قلبی عروقی سرطان ها سوانح و حوادث بیماریهای دستگاه تنفسی
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نقلیه نامشخص

آسیب دیدن 

در سرنشین ماشین

، تصادف با ماشین

وانت یا کامیون 

کوچک

آسیب دیدن عابر 

ا پیاده در تصادف ب

ماشین، وانت یا 

کامیون کوچک

آسیب دیدن 

در سرنشین ماشین
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تفکیک علل مرگ به علت حوادث حمل و نقل



مرگ بندی عللطبقه سامانه نظام ثبت و (جاری)ثبت احوال (جاری و معوقه)ثبت احوال گروه های سنی
(ایرانی)

14067141زیریکسال
743028سال1-4
573933سال5-9
322023سال14-10
504353سال19-15
898380سال24-20
126115103سال29-25
130122120سال34-30
143136139سال  39-35
144141150سال44-40
164159158سال49-45
232225224سال54-50
333322309سال59-55
369355361سال64-60
413396387سال69-65

583554546سال74-70
636599602سال79-75
870837846سال84-80
785765751سال89-85
418397384سال94-90
130120119سال99-95

100+ 191712
62520نامشخص

599955945569جمع

معاونت بهداشتی و ثبت احوال-استان قزوین 1397جدول اختالفات آمار مرگ سال 

:در هزار موالید زندهسال 5شاخص میزان مرگ و میر کودکان زیر 

معین یکسال در سال 5 زیر های مرگ کل تعداد

سال همان زنده موالید



1397 1396 1395 1394 1393 1392 گروه های سنی

5.1 5.5 6.3 7.1 7.1 7.9 شاخص میزان مرگ نوزادان در هزار تولد زنده

7.6 7.9 9.6 10 10.6 10.4 شاخص میزان مرگ زیر یکسال در هزار تولد زنده

9.1 10.2 11.9 11.8 12.6 12.4 شاخص میزان مرگ زیر پنجسال در هزار تولد زنده

1.6 1.58 1.64 1.76 1.84 1.42 سال به کل مرگ ها17تا 5شاخص درصد مرگ 

4 4.05 4.13 4.71 4.87 5.2 سال به کل مرگ ها29تا 18شاخص درصد مرگ 

19.9 20.4 20.9 20.6 20.4 19 سال به کل مرگ ها59تا 30شاخص درصد مرگ 

71.3 69.87 68.5 67.6 66.92 68.95 سال به کل مرگ ها60شاخص درصد مرگ باالی 

33.2 35.26 34.78 33.68 34.06 32.85 به کل مرگ هاسال69تا 30شاخص درصد مرگ 

58 55.02 54.65 54.54 53.26 55.08 سال به کل مرگ ها70شاخص درصد مرگ باالی 

1392-1397های گروه های سنی، استان قزوین در سال های شاخص 



استان قزوین ایران جهان

%(21( )سکته قلبی)بیماری ایسکمیک قلبی  (لبیسکته ق)بیماری ایسکمیک قلبی  (ه قلبیسکت)بیماری ایسکمیک قلبی 

تمام گروه های 
%(10)سکته مغزی سنی سکته مغزی سکته مغزی

%(5)حوادث حمل و نقل  دیابت بیماری مزمن انسداد ریوی

وزن  اختالالتی که به کوتاه بودن دوران حاملگی و
%(19. )کم هنگام تولد مربوط است

ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی عوارض زایمان زودرس

%(11)ناهنجاری مادرزادی قلب سال5زیر 
اختالالت مربوط به کوتاهی دوران  

بارداری
یعفونت دستگاه تنفسی تحتان

د  وضعیت هایی که منشا آن در دوران قبل از تول
4%( p96.9)است 

دیسترس تنفسی نوزادی تولدآسیفکسی هنگام تولد و صدمات

%(15)حوادث ترافیکی  حوادث حمل و نقل حوادث جاده ای

%(15)فلج مغزی  سال14-5 سایر بیماری های سیستم عصبی بیماری گوارشی

اللها، مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر ح
%(5)عقب ماندگی ذهنی / گازها و بخارات

ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی یعفونت دستگاه تنفسی تحتان

(1397)و استان قزوین ( 1395)، ایران (2016)مقایسه سه علت اول مرگ گروه های سنی جهان 



استان قزوین ایران جهان

%(19)حوادث حمل و نقل  حوادث حمل و نقل
حوادث جاده ای

خودکشیسال29-15

%(8( )بیسکته قل)بیماری ایسکمیک قلبی 
بیماری ایسکمیک قلبی

(سکته قلبی)
خشونت شخصی

ایدز

اختالل جسمی و روانی در نتیجه سوء  سال49-30
%(7)مصرف مواد 

خودکشی
بیماری ایسکمیک قلبی  

(سکته قلبی)

حوادث جاده ای

%25(بیسکته قل)بیماری ایسکمیک قلبی 
بیماری ایسکمیک قلبی  

(سکته قلبی)

بیماری ایسکمیک قلبی
(سکته قلبی)

سال59-50
سکته مغزی

%(9)سکته مغزی  سکته مغزی
سرطان ریه، برنش و نای

بیماری ایسکمیک قلبی
(سکته قلبی)

سال69-60
%(5)دیابت  دیابت

سکته مغزی

بیماری انسداد مزمن ریوی

(1397)و استان قزوین ( 1395)، ایران (2016)مقایسه سه علت اول مرگ گروه های سنی جهان 



استان قزوین ایران جهان

بیماری ایسکمیک قلبی  
%24( سکته قلبی)

بیماری ایسکمیک قلبی  
(سکته قلبی)

بیماری ایسکمیک قلبی  
(سکته قلبی)

%(13)سکته مغزی سال70باالی  سکته مغزی سکته مغزی

%(4)دیابت  دیابت بیماری مزمن انسداد ریوی

(1397)و استان قزوین ( 1395)، ایران (2016)مقایسه سه علت اول مرگ گروه های سنی جهان 



استان قزوین1397تحلیل سیمای مرگ سال 

کد پوچبررسی 



1397 1396 1395 1394 1393 1392

269 274 386 401 407 454 کدپوچ

5652 5501 5606 5456 5155 5147 (بدون مرده زایی)تعداد رکوردها 

4.75 4.98 6.88 7.34 7.89 8.82 درصد کد پوچ

1392-1397کدپوچ استان قزوین در سال های 



درصد کد پوچ پوچکداصالح  رکوردهای ثبت شده کدپوچ ابتدای سال شهرستان

6.46 175 2706 286 قزوین

3.15 28 887 60 تاکستان

1.88 12 636 33 بوئین زهرا

1.75 7 398 49 آبیک

4.9 40 816 110 البرز

3.34 7 209 9 آوج

4.75 269 5652 547 کل

استان قزوین به تفکیک شهرستان1397کدپوچ سال 
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1397شده سامانه ثبت مرگ سال درصد کل خطاهای اصالح 



درصدتعداد1397کدپوچ سال 

10438.7کهولت سن

8431.2علل مبهم و ناشناخته مرگ و میر

2910.8نارسایی قلبی

207.4ایست قلبی

165.9سپتیسمی

93.3عقب ماندگی ذهنی

سرطان بدخیم مبهم، ثانویه، و مواضع
41.5نامشخص

20.7آمبولی ریوی

10.4ادم ریوی

Grand Total269100

استان قزوین به تفکیک علت مرگ1397کدپوچ سال 



درصدتعدادمنبع تشخیص

7929.3سایر پزشکان

7829سایر

7728.7پزشکی قانونی

3513بیمارستان

Grand Total269100

استان قزوین به تفکیک منبع تشخیص1397کدپوچ سال 



Row Labelsسرطان بدخیم مبهم،  سپتیسمیایست قلبیآمبولی ریویادم ریوی
صثانویه، و مواضع نامشخ

عقب ماندگی 
ذهنی

ته  علل مبهم و ناشناخ
 Grandینارسایی قلبکهولت سنمرم و میر

Total

6211521779سایر پزشکان

8361049278سایر

112711177پزشکی قانونی

1261322935بیمارستان

Grand Total122016498410429269

استان قزوین به تفکیک منبع تشخیص و علت مرگ1397تعداد کدپوچ سال 



Row Labelsرم علل مبهم و ناشناخته مسپتیسمیایست قلبیآمبولی ریویادم ریوی
Grand Totalنارسایی قلبیکهولت سنو میر

25310بیمارستان والیت

1231310بیمارستان بو علی سینا

112بیمارستان مهرگان

112بیمارستان ولیعصر

1326بیمارستان رازی

112ب تامین اجتماعی تاکستان

11بیمارستان زنجان

11بیمارستان پاستور

11ربیمارستان امام سجاد ر امس

Grand Total1261322935

استان قزوین به تفکیک بیمارستان1397تعداد کدپوچ سال 



Row Labelsه، و سرطان بدخیم مبهم، ثانویمیسپتیسیایست قلب
مواضع نامشخص

عقب ماندگی
ذهنی

علل مبهم و ناشناخته 
Grand Totalینارسایی قلبکهولت سنمرم و میر

15556یگشایبنا بدستور مقام قضایی بدون کالبد 

1111دانشگاه هاسایرپزشکی قانونی 

115-111قزویندادپزشک استان

55قزویناستانپزشکی قانونی 

Grand Total112711177

استان قزوین به تفکیک پزشکی قانونی1397تعداد کدپوچ سال 



پایان


