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 ثبت گواهی والدت و مرگ خدمت

  ۱۱۱۹۱۱۱۳۱۱۱ کد خدمت
 

 قوانین و مقررات خدمت
ندارد.   ضيح تو به چنداني نياز كه است  بديهي و مسلم  امري آن دقيق رعايت و احترام لزوم و اطالعاتي نظام هر در مقررات و قوانين وجود ضرورت  امروزه

شتن  بدون سئولين  شده،  گرفته نظر در چهارچوب در آن نمودن پياده در تالش و سعي  بدون و مقررات و قوانين از اي مجموعه دا  اطالعاتي نظام م

 طبقه و ثبت نظام در موجود مقررات و قوانين مجموعه شريح ت به ذيل در دليل همين ه. بآيند نائل خود وظايف ايفاي به شايستگي   به توانست  نخواهند

 .شد خواهد پرداخته مرگ علل بندي

 :فوت گواهي صدور مورد در پزشکان مسئوليت-1

 اين نيز شهرها  هاي آرامستان  و نمودند مي هم سرنسخه   در حتي گواهي اين صدور  به اقدام فوت گواهي صدور  جهت پزشكان  پيش سال  چند تا شايد  -

 صدور  و شود  استفاده  اي نسخه  چهار استاندارد  فوت هاي گواهي از حتماً است  الزم فوت گواهي صدور  جهت حاضر  حال در اما پذيرفتند، مي را گواهي

 است. باطل ديگري طريق هر به فوت گواهي

سي   الزامات از يكي - سا  هاي معاونت توسط  كه( فوت گواهي صحيح  تكميل نحوه آموزشي  هاي دوره گذراندن پزشكان  توسط  فوت گواهي صدور  در ا

 باشند نگذرانده موفقيت با را آموزشي دوره كه پزشكاني .باشد مي دوره گواهي اخذ و  )شود  مي برگزار پزشكي  علوم هاي دانشكده /ها دانشگاه  بهداشتي 

 .ندارند را فوت گواهي صدور اجازه

سط  بايد گواهي اجزاي تمام - شك  تو ضي  چنانچه. گردد تكميل پز سمتهاي  از بع سط  گواهي ق شد  شده  تكميل ديگر فرد تو ستاري  مثل ( با  انترن،پر

 چهار هر ديگر طرف از . است نموده امضا و مهر را گواهي اين فوت گواهي صادركننده  عنوان به كه است  پزشكي  با آن مسئوليت  حال هر در ،...( و منشي 

 . نيست قبول" مورد امضا بدون مهر " و گردد امضاء و مهر صادركننده فرد توسط بايد فوت گواهي نسخه

 :نوزاد فوت و زايي ه مرد موارد در فوت هي گوا صدور -2

شته  را حيات وجود عاليم تولد، هنگام به نوزاد كه صورتي  در شد،  دا شتر  وي آپگار يعني با شد،  صفر  از بي  با همراه اينكه ولو شود؛  مي محسوب  زنده با

 در فوت گواهي فرم در بايد حالت اين در . بميرد سدد س و باشددد زنده تولد از پس ثانيه چند تنها اقدامات، اين بدون يا ريوي - قلبي احياي اقدامات

 نوزاد آمدن دنيا به مرده يا زنده ذكر . گردد تكميل فوت تاريخ و تولد تاريخ قسمت  دو هر و شود  زده عالمت زنده تولد فوت، علت درج به مربوط قسمت 

سيت  نيز و سيم  نظر از آن جن سيار  ارث تق ست،  مهم ب شد  كرده فوت نوزاد پدر مثالً اگر زيرا ا شد  زنده ثانيه چند تنها تولد از بعد نوزاد و با  س س  و با

 آمده دنيا به مرده نوزاد اگر ولي شد،  خواهد مند هبهر وي ارث از قسمتي  از مادرش وي مرگ از پس و ميگيرد تعلق ارث وي به قانون ساس  برا ، بميرد

 .گرفت نخواهد تعلق وي به ارثي ، باشد

 

 :قانوني پزشکي به جسد ارجاعي موارد -3

 ادارات به زير موارد در جسد  مرگ، علت نبودن طبيعي صورت  در ،يقانون پزشكي  سازمان  2021 / 2 / 12 مورخ231201  شماره  شماره  نامه اساس  بر

 :شوند داده بايد ارجاع دفن جواز صدور و مرگ علت تعيين جهت قانوني پزشكي

 مرگ به دنبال اقدام به قتل   -2

 مرگ به دنبال اقدام به خودكشي-1

 مرگ به دنبال هرگونه منازعه )اعم از درگيري فيزيكي و يا لفظي(-0

 مسموميت )شيميايي، دارويي، گازگرفتگي و ...(مرگ به دنبال -4

 مرگ رخ دهد(حادثه كه مرگ به دنبال حوادث ترافيكي )به هر شكل و با هر فاصله زماني از -5

 مرگ به دنبال سوءمصرف مواد )مخدر، روانگردان، توهم زا و ...(-6

 از ارتفاع و ...مرگ متعاقب برق گرفتگي، سوختگي، غرق شدگي، سرمازدگي، گرمازدگي، سقوط -7

 مرگ ناشي از كار )حوادث شغلي، مواد آالينده محيط كار و ...(-8
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 مرگ در زندان يا بازداشتگاه-2

 مرگ در مراكز اقامت جمعي مانند آسايشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و...-23

 مرگ ناشي از اقدامات تشخيصي و درماني-22

 تشخيصي و درماني در حين بارداري، حين زايمان يا متعاقب زايمان و يا سقط جنينمرگ مادر ناشي از اقدامات -21

 مرگ حين يا متعاقب ورزش-20

 غيرمنتظره و غير قابل توجيهمرگ هاي ناگهاني، -24

 .هر مرگي كه احتمال شكايت از كسي در آن وجود داشته باشد -25

 هر نوع مرگ مشكوک و مرگ با علت ناشناخته -26

 ع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهويههر نو-27

 .هر مرگي كه احتمال جنحه يا جنايت در آن برود-28

 .مرگ ناشي از حوادث غير مترقبه-22

شت  توجه بايد ضور  زمان مدت نظر از فوت گواهي صدور  براي زماني شرط  هيچگونه كه دا ستان  در وي فوت تا بيمار ح  مثال براي  .ندارد وجود بيمار

سه  درد با فردي شته  قبل سال  در را MI سابقه  .مينمايد مراجعه درماني مركز به سينه  قف سكلروز  گرفته انجام قبالً كه آنژيوگرافي در و دا  شديد  آتروا

ست  مشهود  كرونر عروق ست  شده  تجويز قلبي داروهاي مكرراً وي بيمه دفترچه در و ا  سكته  عاليم وي ورود بدو در شده  انجام الكتروكارديوگرام در  .ا

ست  مشهود  قلبي حاد صله  اگر حتي گرديد، ذكر باال در كه قانوني موانع نبودن صورت  در  .ا شد  دقيقه چند تنها وي فوت تا بيمار ورود بين زماني فا  با

 و نمود فوت ورود از پس دقيقه چند تنها و گرديد ارجاع بيمارسدتان  به فردي اگر پس .نمايد صدادر  فوت گواهي بيمار اين براي تواندمي پزشدك  نيز

 پسكند.  صادر فوت گواهي ميتواند نمايد، مشخص را فوت واقعي علت توانست باال در شده ذكر موارد تمامي رعايت ضمن معالج پزشك

 .نمايد صادر را دفن جواز تواند مي معالج پزشك نباشد مطرح شكايتي و طبيعي مشخص، فوت علت اگر مجموع در

 :فوت گواهي صدور جهت مجاز افراد -4

شكان  شي  هاي دوره كه صالحيتي  داراي و ييدأت مورد ماماهاي و پز سط  كه فوت گواهي تكميل نحوه چگونگي آموزي باز و آموز شگاه  تو  علوم هاي دان

شكي  شكي   /پز شند  گذرانده موفقيت با را شود  مي برگزار قانوني پز شند  كرده اخذ را دوره گذراندن گواهي و با سبت  توانند مي با  صدور  و تكميل به ن

 .نمايند اقدام فوت گواهي

 فوت گواهي در اشکاالت و پوچ كدهاي ناقص، اطالعات وجود -5

 ساماندهي  مراكز و ها بيمارستان  پزشكان  توسط  شده  اعالم هاي مرگ علل يا و شده  تكميل ناقص فوت گواهي صورتيكه  در مرگ موارد ثبت جريان در

 : است موظف شهرستان بهداشت مركز باشد، پوچ كدهاي بر مشتمل قانوني پزشكي تحقيقات مركز به وابسته متوفيان

شد،  شده  تكميل ناقص و بوده كافي اطالعات فاقد فوت گواهي كه صورتي  در - صوير  با شك  به را فوت گواهي ت  و داده عودت كننده صادر  منبع يا پز

 .نمايد تصحيح و تكميل  )هفته يك حداكثر (شده تعريف زماني بازده در دقيق صورت به را اطالعات كه نمايد درخواست

شته  وجود شده  تعريف بد يا و پوچ علل فوت گواهي در كه صورتي  در - شد،  دا صوير  با شك  به را فوت گواهي ت  و داده عودت كننده صادر  منبع يا پز

 .نمايد خودداري آنها نوشتن از و نموده اصالح بيمار پزشكي سوابق روي از را شده تعريف بد يا و پوچ علل نمايدكه درخواست

 از داشت  ادامه همچنان پوچ كدهاي نوشتن  آموزش از بعد چنانچه و نمايد برقرار را الزم آموزشهاي  كنند مي استفاده  پوچ كدهاي از كه پزشكاني  براي -

 .آيد عمل به خودداري پزشكان اين به فوت گواهي دادن قرار اختيار در

شگاه  درمان هايمعاونت اختيارات همچون قانوني ابزار از - شكي  نظام سازمان  و ها دان ستفاده  كننده گمراه و پوچ بيهوده، علل ثبت حل منظور به پز  ا

 .نمايد

 :نمايند اقدام ذيل هايزمينه در پزشكان آموزشي مشكالت حل جهت بازآموزي قوانين ارچوبچ در هستند موظف پزشكي علوم هايدانشكده/هادانشگاه

 استاندارد فوت گواهي از استفاده و شناسايي*

 فوت گواهي صحيح تكميل*

 مرگ علل شناسايي چگونگي*

 مرگ فوري علل و واسط علل اي،زمينه علل تفكيك و شناسايي*
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 مرگ علل بندي گروه*

 مرگ علل صحيح گزارش و ثبت هاي ضرورت*

 جنس و سن بابت از محتمل علل و پوچ كدهاي شناسايي *

 دولتي و خصوصي هايبخش پزشكان دستياران، پزشكي، دانشجويان آموزش*

 ها  بيماري المللي بين بندي طبقه اساس بر مرگ علل كدگذاري-6

ICD  باشد  مي استاندارد  مدل يك از استفاده  با ها بيماري كدگذاري براي المللي بين برنامه يك ICD است   شده  گذاري پايه كه قبل سال  233 حدود از

 .شود مي ناميده ICD10 آن شده ويرايش نسخه آخرين و است گرفته قرار بازبيني و اصالح مورد مرتبه 23

 از اي گسترده  طيف براي حاضر  حال در اما .است  بوده فوت هاي گواهي روي شده  ثبت مير و مرگ علل بندي طبقه براي ICD از اوليه و اصلي  استفاده 

 .شود مي استفاده ...اجتماعي و شرايط و شكايات ، آزمايشگاهي و كلينيكي طبيعي غير هاي يافته ، ها نشانه و عالئم صدمات، ، هابيماري

شخيص  ست  معني اين به كدگذاري شوند. مي كدگذاري فوت گواهي در شده  گزارش هايت ستاندارد  شماره  يك كه ا شان  براي ا  يا بيماري يك دادن ن

ست  شده  تعيين مرگ علت سايي    ICD10 در صحيح  بندي طبقه از كد اين و ا  كدها تعيين براي را هايي دستورعمل  و قوانين ICD10  شود  مي شنا

شابه  هاي علت تا آورد مي وجود به را امكان اين بيماري يك براي كد يك تعيين .دهد مي ارائه  كدگذاري هاي داده .ندشو  بندي طبقه گروه يك در م

 .بگيرند قرار تحليل و تجزيه مورد فوت، گواهي در علت آن خود براي شده استفاده اصلي زبان يا كلمه گرفتن نظر در بدون تواند مي س س شده

 انجام است  نموده دريافت را ويژه هاي آموزش كه نفر يك يا پزشكي  مدارک كارشناس  توسط  است  ممكن كدگذاري بهداشت  وزارت مرگ ثبت نظام در

سب  و كافي دانش مورد هر در. شود  شكي  هاي واژه بايد كدگذاران همه .دارد اهميتICD10 كدهاي براي منا سند    را پز شنا  مورد در اطالعاتي و ب

 .باشند داشته انسان بدن كاركرد چگونگي

 

 :فوت گواهي خصوصدر الزم احتياطي اقدامات -7

ساس  بر شت  وزارت حقوقي امور دفتر 0/2/2021 مورخ /د1227/237 شماره  نامه ا شكي،  آموزش و درمان بهدا  سوء  و معنوي يا مادي جعل هرگونه پز

ستفاده  شمول  فوت هاي گواهي جمله از دولتي اوراق از ا شد  مي مربوطه قوانين در مقرر هاي مجازات م شگيري  جهت .با  سوء  و مذكور اوراق از پي

 گردد: رعايت زير موراد جمله از الزم احتياطي اقدامات است ضروري آنها از احتمالي استفاده

 ذيصالح اشخاص به اوراق انحصاري ارائه *

 مخصوص دفتر در آن سريال و شناسايي شماره قيد با اوراق كنندگان دريافت نام بت*ث

 كننده دريافت شخص به اوراق حفظ در احتياطي بي عواقب و مسئوليت كتبي تذكر *

 اوراق كننده دريافت از كتبي تعهد خذ*ا

 در .نمايند اقدام فوق موارد رعايت به نسبت  بايد نيز مراكز اين گردد، مي توزيع پزشكان  ميان بيمارستان  توسط  مذكور اوراق كه صورتي  در است  بديهي

 .بود خواهد مربوطه مديران متوجه مسئوليت اينصورت غير

 :فوت گواهي توزيع و چاپ -8

 توزيع دانشگاه  آن پوشش  تحت هاي شهرستان   در و چاپ معتبر، هاي چاپخانه در نياز مورد تعداد اساس  بر استان  بهداشت  مركز ستاد  در فوت گواهي

 دقت بايد فوت گواهي چاپ هنگام در و باشد  مي دانشكده  /دانشگاه  معرف فوت گواهي سريال  شماره  در اول رقم 0 شماره  است  ذكر به الزم .شود  مي

 .شود جلوگيري تكراري هاي سريال شماره چاپ از و آيد عمل به ها سريال شماره و ارقام اين ثبت در الزم

ست  الزم فوت هاي گواهي توزيع هنگام در شته  اختيار در فوت هاي گواهي هاي سريال  شماره  ا شكان،  به شده  گذا ستان  پز  و درماني مراكز ها، بيمار

ست  ضروري  همچنين شود،  ثبت دقيق صورت  به آنها شدن  مفقود از جلوگيري و ها دفترچه تعداد كنترل جهت ها مطب  دفترچه تحويل هنگام در ا

 .شود داده مطابقت استان در شده ثبت مرگ موارد با آنها روي بر شده ثبت اطالعات و دريافت قبلي دفترچه چكته جديد فوت گواهي هاي

  :فوت گواهي امحاء و بايگاني -9

 در يا و فوت گواهي كننده صادر پزشك  به مربوط سوابق  در فوت گواهي زرد نسخ  آنجائيكهاز  16/7/2020  تاريخ 5452/204/16 شماره  مجوز اساس  بر

شكي  پرونده سه   مؤ در متوفي پز ساس  بر درماني س ستورالعمل  ا شت  وزارت درمان معاونت سوي  از شده  اعالم هاي د شكي  آموزش و درمان بهدا  پز

 بهداشت،  وزارت مرگ ثبت افزار نرم در متوفيان اطالعات همچنين گردد و مي تهيه العمر مادام صورت  به پرونده خالصه  آن از پس و شود  مي نگهداري
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 به ارسالي  نسخ  امحاء به نياز شود،  مي ارسال  بهداشت  وزارت مرگ ثبت سامانه  به س س  و گردد مي ضبط  و ثبت شده،  وارد پزشكي  موزشو آ درمان

 .دارد وجود سال 1 مدت از پس بهداشت مراكز

 

 

 :فوت گواهي اطالعات بودن محرمانه-11

شكي  مدارک از يكي جزء فوت گواهي ست  ) متوفي( بيمار ي پرونده مهم پز ستان  دارايي و مايملك جزء فيزيكي، جهت از كه ا سه    يا بيمار س  ي مؤ

 كاركنان از غير كس هيچ اختيار در نبايد فوت گواهي برگه .اسددت )متوفي( بيمار مايملك اطالعات، محتواي جهت از ولي اسددت، درماني بهداشددتي

  .بگيرد قرار قضايي مراجع و درماني و بهداشتي

 مي قرار استفاده  مورد پزشكي  و اپيدميولوژي تحقيقات انجام مرگ، سيماي  تهيه جهت و گردد مي ثبت افزار نرم در كه فوت گواهي اطالعات از استفاده 

 .باشد متوفيان هويتي اطالعات بودن محرمانه حفظ با همراه بايد نيز گيرد

 :مير و مرگ اطالعات ثبت-11

شور،  مير و مرگ اطالعات ورود جهت مجاز افزار نرم تنها شت  وزارت مرگ ثبت افزار نرم ك شكي  آموزش و درمان بهدا شد  مي پز  پرتال طريق از كه با

سال  و ورود براي افزار نرم اين در  .شود  مي ارائه شبكه  مديريت مركز ستان   هر براي اطالعات ار شخصي   ورود رمز و كاربري رمز شهر  گرفته نظر در م

 .باشند داشته دسترسي مير و مرگ سامانه و افزار نرم به بايد مجاز افراد تنها و است شده

 :مير و مرگ شده ثبت هاي داده از استفاده -12

سال  هاي داده سئولين  سوي  از اطالعات ييدتأ اعالم از پس تنها س اس  سامانه  به شده  ار شت  وزارت ستاد  در برنامه م شكي،  آموزش و درمان بهدا  پز

 .داشت خواهند استفاده قابليت ها دانشكده /ها دانشگاه توسط نياز مورد گزارشات تهيه جهت

 :مير و مرگ اطالعات دادن قرار اختيار در شرايط-13

 :بگيرد قرار محققين اختيار در تواندمي دانشجويي و تحقيقاتي هاي پروژه انجام جهت مير و مرگ هاي داده زير شرايط صورت در

 .دارند را پژوهشي هاي طرح جهت ارائه قابليت استان يا و كشور مرگ سيماي انتشار از پس تنها ها داده -

 .شود ارائه جنسي و سني هاي گروه در ادغامي صورت به بايد و باشد متوفيان فردي اطالعات صورت به نبايد عنوان هيچ به ها داده -

 .است الزم طرح پروپوزال ارائه نيز و ها داده درخواست بر مبني مربوطه سازمان يا و دانشگاه از رسمي نامه معرفي ها داده ارائه جهت -

 .گيرد قرار تاييد و بررسي مورد بايد طرح پروپوزال -

 .دارد وجود اهداده مالكيت معنوي حقوق حفظ برمبني نامه تفاهم ايجاد از پس داده ارائه امكان اندقرارگرفته ييدتأ مورد كه هاييپروپوزال براي تنها -

 موارديکه رعايت آنها در تکميل گواهي فوت الزامي است:-14

 ()نسخه ك ي شده يا ساختگي بدون شماره سريال مطلقاً مورد استفاده قرار نگيرد. استفاده از فرم چهار نسخه اصلي -2

واقع شدن كاربن هر چهار نسخه به وضوح تكميل شود )از خودكار مشكي و روان نويس     طوريكه با مؤثر استفاده از خودكار در تكميل گواهي فوت به  -1

 استفاده نشود.(

 تكميل گواهي فوت بدون قلم خوردگي و با خط خوانا -0

 هاي رايج پزشكي و نوشتن تمام اصطالحات به فارسيعدم استفاده از خالصه -4

 تكميل همه اجزاء گواهي فوت -5

سمت هاي گ     -6 ضي از ق صورتيكه بع سئوليت آن با        در شود، در هر حال م شي بخش تكميل  سط افراد ديگري مانند كارمند پذيرش يا من واهي فوت تو

 نمايد.ميكسي است كه بعنوان صادر كننده گواهي فوت آن را امضاء 

صيه مي  -7 صول اطمينان        تو شده بعد از ح سته  شگيري از عواقب قانوني احتمالي همه اطالعات خوا سط خود   ،شود براي پي صادر    تو شك يا ماماي  پز

 .فوت شودگواهي وارد  ،كننده

 مورد قبول نيست( مضاء شده و ممهور گردد )مهر امضاءهر سه برگ بايد ا -8

 


