
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

 ۱۱۱۹۱۱۱۳۱۱۱ :شناسه خدمت ثبت گواهی مرگ :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

سد  انتقال و احياء اقدامات ادامه لزوم عدم و مرگ تأیيد جهت قانوني گواهي حقيقت در فوت گواهي: شرح خدمت  سردخانه  ج صدور    نمي جنازه دفن براي مجوزي ولي بوده به  شد.   با

 .شود قيد علت مرگ و وي كامل مشخصات شده، هویت احراز متوفي باید گواهي این صدور در باشد. مي بيمار مرگ تایيد كننده صرفاً و است پزشك وظيفه فوت گواهي
 در و تفكيك روز هفت زیر و زایي مرده فوت گواهي و روز هفت باالي فوت سن گواهي دو به بهداشت جهاني سازمان استانداردهاي به توجه با فوت گواهي كشورمان در حاضر حال در

 قرمز نسخه ها، شهرداري پوشش تحت واحدهاي سبز مخصوص نسخه احوال، ثبت سازمان مخصوص سفيد نسخه كه بوده نسخه چهار در ها گواهي است. این شده كشور جاري سراسر

 صورتي به خوانا خط با و با خودكار باید ها گواهي باشد. این مي مؤسسه یا پزشك سوابق مخصوص زرد نسخه و پزشكي آموزش و بهداشت درمان وزارت درمان و بهداشت مراكز مخصوص

 .شود خودداري انگليسي و مخفف بصورت كلمات بردن بكار از و شده نوشته فارسي مرگ به علت همچنين و باشد خواندن قابل نسخه چهار هر روي كه شود نوشته

 پزشك دوره دیده )جهت صدور گواهي فوت( -اي( دفترچه گواهي فوت )چهار نسخهمدارک مورد نیاز: 

ت
ت خدم

جزییا
 

ماده یک قانون تشکیالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استاندارد فرایند ارائه خدمت و صدور  51به استناد بند  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

  می باشد. 5گواهی فوت و جواز دفن به شرح جدول پیوست 
 در ساعات اداریگواهی فوت  تحویل گرفته می شود ولیدر هر ساعت از شبانه روز جسد  5151درصورت تماس با سامانه  ساعات ارائه خدمت:

 صادر می گردد.
 یکبار حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
 هاي مربوط به صدور گواهي فوت حتماٌ بعد از معاینه جسد و تأیيد پزشك باید پرداخت گردد.هزینه

در نامه مدیر كل محترم دفتر ارزیابي فن آوري هاي سالمت تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سالمت به  فوت گواهي صدور تعرفه
 مي باشد 2پيوست شرح 

 پرداخت به صندوق ریال( 222222مراكز خدمات جامع سالمت )

ت
نحوه دسترسی به خدم

   (        دبا کلیک روی نماد کاربر را هدایت کن )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی     

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

      (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود )در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا 4و  3پيوست شماره : تلفن گویا یا مرکز تماس    

   همراه()پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن  4و  3پيوست شماره  تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 با توجه به نوع شكایت نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 دانشگاه علوم پزشكي مراجعه به معاونت درمان -1

 مراجعه به سازمان نظام پزشكي -2

 مراجعه به اداره پزشكي قانوني -3



 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1پیوست شماره 

 زمان ارائه دقیقه فرایند
 11 معاینه اوليه براي تشخيص فوت

 2 احراز هویت )شناسنامه و كارت ملي(

 11 شرح حال از بستگان درجه اول و اولياي دم

 11 درماني(بررسي مدارک و سوابق باليني )كليه مدارک تشخيصي 

معاینه فيزیكي و ظاهري جسد مشابه معاینه ظاهري پزشكي قانوني )شامل بررسي 
 ضرب و جرح، خفگي، مسموميت و سایر عالئم مشكوک مرگ غير طبيعي(

32 

 12 تصميم گيري نهایي براي صدور جواز دفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3پیوست شماره 

های صادر کننده دفترچه گواهی  لیست تعدادی از مراکز خدمات جامع سالمت )شهری و روستایی( و مطب و درمانگاه    

 فوت استان قزوین

 شماره تماس پزشك مكان شهرستان

 شهرستان قزوین

 21332144313 مطب دكتر ظفر نعمتي نژاد اقباليه 

 21121123492 مطب دكتر محمد یوسفي اقباليه 

 21124121121 مطب دكتر احمد جعفري محمود آباد 

 21129114931 مطب دكتر علي پارسامهر ناصر آباد 

 33442322 مطب دكتر اسداله هاشمي چوبيندر

 33932344 پزشك مركز خدمات جامع سالمت كوهين

 شهرستان تاكستان

 21111131431 پزشك مركز خدمات جامع سالمت اسفرورین 

 21122122312 مطب دكتر سيد جواد شجاعيان اسفرورین 

 21391912121 پزشك مركز خدمات جامع سالمت نرجه 

 21129213333 پزشك مركز خدمات جامع سالمت نرجه 

 21214423221 پزشك مركز خدمات جامع سالمت ضياءآباد 

 31932111 پزشك مركز خدمات جامع سالمت فارسجين

 31291911 پزشك مركز خدمات جامع سالمت یحيي آباد

 11199111 پزشك مركز خدمات جامع سالمت قالت

 11131394 پزشك مركز خدمات جامع سالمت شاكين

 شهرستان بوئين زهرا

 21129419319 مطب دكتر حسين شمس ارداق

 21112131342 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  ارداق

 21129313323 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  ارداق

 21239211331 پزشك مركز خدمات جامع سالمت شال

 21124211131 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  شال

 21113111413 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  شال

 21122332241 سالمتپزشك مركز خدمات جامع   شال

 21123119211 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  دانسفهان

 21124312112 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  دانسفهان

 21122122311 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  دانسفهان

 34333441 پزشك مركز خدمات جامع سالمت سگز آباد 

 شهرستان آوج

 21314231223 جامع سالمتپزشك مركز خدمات   آبگرم

 21331131133 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  آبگرم

 21392133111 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  آبگرم

 21119423913 پزشك مركز خدمات جامع سالمت  آوج

 درمانگاه سيرجاني شهرستان آبيك 
 دكتر غالمرضا تقي زاده

 دكتر جواد رهنورد
 ر مسعود خدایيتدك

22132129499 

 



 4پیوست شماره

 مؤسسه پزشکان معتمد )داد پزشک(

 :به شرح زیرفوت در منزل و تماس با مؤسسه پزشکان معتمد )داد پزشک( 

 5151شهرستان قزوین: 

 آقای نبی اله رحمانی فرد )شیفت بعداز ظهر( – 51751255شهرستان تاکستان: 

 5151شهرستان بوئین زهرا: 

  4444شهرستان آبیک:  تا اطالع ثانوی 

 آقای پیرمحمدی  – 19517127190شهرستان البرز: 
 


