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 مواردی که باید در ثبت اطالعات مرگ بدقت رعایت شود :

 

  دقت ثبت شود.ه بفوت شماره سریال گواهی  -1

  :یکشوربرای گواهی فوت های  مربوط به استان قزوین 111ذکر کد  -

 شماره جواز دست نویس می بایست ثبت گردد. :پزشکی قانونی مجوزهایبرای سال فوت، ذکر کد   -

شماره سریال پزشکی قانونی می باشد که از سمت راست تایپ و برای باکس های خاایی  ثبت رقم بعدی جهت  هفت، وقوع فوت سال 79عدد  :مثال

  گردد.عدد صفر منظور 

 

و برای یک متوفی هم نسخه گواهی فوت و هم مجوز پزشاکی قاانونی در    ،صورتی که صادر کننده گواهی فوت با صادر کننده جواز دفن متفاوت در -2

 .می بایست ثبت گردد شماره سریالدر قسمت پزشکی قانونی جواز دست نویس شماره  ،باشدختیار ا

 .دتایپ شو نام و نام خانوادگی بطور کامل -1

 امیرمحمد –احمدرضا  –حمدایه  بدون فاصله تایپ شود:بصورت کامل و دو سیالبی  نام های -4

 ن شکل ثبت شوند.یهمبه  یرضای –کوروش  –داودی  -داود و موارد     

      محمدزاده –پیرمردوندچگینی  –نام خانوادگی دو سیالبی بدون فاصله تایپ شود: محمدپور  -5

 است. و حاج آقا حاجیه متوفی حاج و حاجیه خودداری گردد مگر در مواردی که اسمپیشوند از نوشتن  -6

 .خودداری شودو سیده  سیدپیشوند از نوشتن  -9

 محمد                    محمّدشود: تشدید نوشته ن -8

 نصرت اهلل                   نصرت ایهنام های دارای پسوند اهلل بصورت روبرو ثبت شوند:    -7

 علی اصغر –حتماً بطور کامل ثبت شود: ذبیح ایه دو سیالبی نام پدر  -11

 نوشته شود: می بایست بصورت زیر م خانوادگی )نام خانوادگی پدر( در قسمت ناقل سوم  -قل دوم  -قل اول  یو مرده زای مرگ نوزاددر  -12

 مثال: محمدی قل اول

 محمدی قل دوم       

  محمدی قل سوم       

 نام و نام خانوادگی مادر بطور کامل ثبت شود. ،مرده زائی و مرگ نوزاد در موارد -11

 واژه مرده زائی در قسمت نام ثبت شود. -

 شود. نام خانوادگی پدر ثبت -

 نام خانوادگی در قسمت نام پدر ثبت نشود. -

 شود.ثبت دقت ه برقمی  11ملی  کدو شماره شناسنامه  -14
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 جنسیت )زن، مرد، نامشخص( و ملیت )ایرانی، خارجی( با دقت ثبت گردد. مخصوصاً مرگ نوزاد، مرده زایی و چند قلویی ،در ثبت مرگ -15

 

 ال، ماه و روز ثبت گردد. تاریخ توید و تاریخ فوت به تفکیک س -16

 11/12/1172مثال: 

 (.گرددثبت آن خیابان  اصلی نام فقط با ،است جهت سهویت در گزارشگیری شناخته شده نامبا چند  ی که)خیابان .آدرس بطور کامل نوشته شود -19

 5پ  – 27ک  –خ شهیدبابایی  –مثال: ق  با ذکر شماره تلفن -پالک –کوچه  - خیابان –نام شهر شهری:  -

 79خ  -رامیشان  –شینازند  –و با ذکر شماره خانوار  مثال: آقابابا روستای قمر  -روستای اصلی  -نام مرکز  روستایی: -

 اصلی، قمر و سیاری بودن آدرس روستایی داخل پرانتز در انتهای آدرس ثبت گردد. -

دفان   –ن متوفی تعیین و انتخاب گردد و آدرس بصورت تهران درصورت ممکن نام استان و شهرستاکه دفن در روستا هستند  موارد غیر ساکن -

 ورسج ثبت شود.

 د.گرد انتخابدقت ه فوت ب نشانی محل فوت و مکان -18

 .فوت به دقت انتخاب گردد منبع تشخیص -17

 مشخصات صادر کننده گواهی یا اعالم کننده فوت:، دریافت شده اسات معابر اطالعاتی خارج استان تهران یا سایر  یکه از بهشت زهرا مدارکی

 قید گردد. )بهشت زهرا تهران( ایی قنام مکان انت :نام موسسهدر قسمت  د وانتخاب گرد سایر: منبع تشخیصو 

 ثبت شود.کد نظام پزشکی بطور کامل با ذکر نام و نام خانوادگی پزشک  -21

 شود. ثبت دریافت یا پیگیری انجام شده است سسه نام محل هایی که آمار را ؤدر قسمت نام م -21

 بوعلی: ب بوعلی بیمارستان -
 درمانگاه رازی: د رازی -
 مطب:  )حتما ثبت گردد( -
 تاکستان پزشکی قانونی: پ ق -
 بهورز  -

 واحد بهداشت خانواده، بیماریها، بهداشت روان و ... -
 

در  R99کد  ،قید شده بود "محترم قضائی بدون کایبدشکافی دفن شده استبنا به دستور مقام "درصورتی که علت فوت در جواز دفن تحت عنوان -22

ثبات   "بنا به دستور مقام محترم قضائیقزوین پ ق " :نام مؤسسه، در قسمت دیگر ثبت شود و جهت تشخیص با موارد نامعلومقسمت علت فوت 

 شود.

 در قسمت علت فوت ثبت شود. R98کد  ،قید شده بود "تحت بررسی"درصورتی که علت فوت در جواز دفن  -21

 ثبت گردد تا برای گزارش ارسایی به پزشکی قانونی یحاظ گردد. R98در مواردی که نیت نامعلوم است کد  -

اگر دو علت گزارش شده از یک متوفی از منبع سایر )بهورز( و پزشکی قانونی متفاوت است در قسمت ایف علت بهورز و در قسامت ب و علات    -

 ا ثبت نمایید تا در ییست ارسایی به پزشکی قانونی یحاظ گردد.ر R98زمینه ای کد 

 دقیق ثبت گردد. فوت مکان و شهرستان، استاننام فوت،  نشانی محلدر قسمت  -24

 درصورت نداشتن کدملی حتماً قبل از ورود اطالعات در سامانه از طریق: -25
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 سال 5نام، نام خانوادگی، نام پدر در افراد باالی  - 

 جستجو انجام گردد تا تکراری ثبت نشود. سال 5خانوادگی، نام پدر، نام مادر و تاریخ فوت در افراد زیر  نام -

 از خط ایف شروع شود. ی علت مرگثبت کدها -26

 ( ( دقت شود.)بهورز گواهی فوت، جواز دفن، کایبد شکافیدر انتخاب منبع ویرایش اطالعات ) -29

 داری مستندات گهو نگواهی های فوت نحوه بایگانی 

 .گرددنگهداری به تفکیک ماه و به تفکیک روز و مجوزهای پزشکی قانونی در یک زونکن گواهی های فوت  -1

 نگهداری گردد.به تفکیک ماه و ... و  مرکزهر به تفکیک ، یک زونکندر می بایست  ( و ... بیمارستان ها، بهداشتی درمانی )مراکزآمار ییست خطی  -2

 در کنار هم بایگانی گردند.بود ی فوت و مجوز پزشکی قانونی مربوط به یک متوفی گواهاگر  -4

 جهات کنتارل    ییسات خطای مراکاز    مرباوط باه  ، در زونکان  برحسب ماه شهری و روستایی فتی از مراکز بهداشتی درمانیآمار دریا ییست تعداد تهیه -5

 ه در زیج حیاتی.دریافتی و ثبت شدماهیانه آمار 

 

 پایان


