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 بالینیاظهار نظر کارشناسی رد حىزه معاینات راهنمای مراجعین جهت 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 با ما: پل ارتباطی شما 
 33652082-4تلفه گًیب ادارٌ کل پشضکی قبوًوی استبن قشيیه  -1
    33652184رسیذگی ثٍ ضکبیبت استبن  -2

   20001372سبمبوٍ پیبمکی سبسمبن  -3

 qzlmo.ir  ثٍ وطبوی سبیت ادارٌ کل پشضکی قبوًوی استبن قشيیه -4

 

  :بالیىی معايىات حًزٌخدمت وًع *

 غیزالکتزيویکی   

 مراجعین محترم 

با سالم ي احترام، مجمًعٍ حاضر برای اطالع رساوی از شرایط، وحًٌ يمراحل ارایٍ خدمات در 

امید است با قسيیه تديیه گردیدٌ است.  استانپسشکی قاوًوی  ادارات بالیىیحًزٌ معایىات 

مًجبات  ،ارائٍ اطالعات بیشتر ي آشىایی بیشتر شما با فرایىد ارایٍ خدمات پسشکی قاوًوی

 .رضایت مىدی شما را فراَم وماییم افسایش

 دکتر بهزاد ولیزاده                                                                  

 پزشکی قانونی استان قزوینمدیر کل    

 

 زپشکی اقنىنی استان قزوین کل اداره
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  :ادارات پسشکی قاوًوی استان قسييهآدرس *
 تلفه مسئًل پبسخگًیی میش خذمت آدرس وبم ضُزستبن

اًتْاي بلَار داًطگاُ بيي الوللی اهام خويٌی )رُ(  -قشٍيي قزوینشهزستان 

 خياباى ضْداي حج، خياباى ثبت اسٌاد 

 028- 33652082 - 4 پارسا اکبزي

 30/15الی  45/7ساعت  :*پٌج ضٌبِپذيزش ساعت                30/16الی  45/7ساعت  :*ِ الی چْارضٌبِبضٌپذيزش ساعت 

 هی باضد.12:15ٍ پٌج ضٌبِ  13:15*ساعت پذيزش هعايٌات هجدد تا  12الی  8ساعت کاررٍسّاي جوعِ ٍ تعطيالت رسوی: ساعت 
 

 تلفه مسئًل پبسخگًیی میش خذمت آدرس وبم ضُزستبن

 028– 35228172 اسواعيل سادُ آقاي کَچِ جٌب باًك هسكي -)رُ(بلَار اهام خويٌی -تاکستاى ضْزستاى تاکستاى

پاييي تز اس خاًِ ّاي هسكي هْز بلَار هلت رٍبزٍي  –آبيك شهزستان آبیک

 فزٍضگاُ ايزاًياى ساختواى ضْيد علی اکبزي 
 028 -32880221 آقاي هلك پَر

ًبص کَچِ  -خياباى هعلن غزبی -بلَار اهام )رُ( –بَئيي سّزا  بَئيي سّزاضْزستاى 

 ضْيد هحودحسيي صالحی

 028- 34227171 احودي خاًن

 028- 32244788 اکبزي خاًن پطت آتص ًطاًی ساختواى دادگستزي  -هيداى بسيج–الًَد البزسضْزستاى 

 03:31الی  8ساعت  پنج شنبه:           03:31الی  8ساعت  شنبه الی چهارشنبه:     کلیه مزاکز:  پذیزشساعت 
 

 :بالیىی معايىات حًزٌخدمات ي زير خدمات *
 (16061553000) یىیثبل ىبتیمؼب درحًسٌ یاظُبروظزکبرضىبس-1

 A (12031553100)وًع  یىیثبل ىبتیمؼب درحًسٌی کبرضىبساظُبروظز -2
 B (12031553101)وًع  یىیثبل ىبتیمؼب درحًسٌی کبرضىبساظُبروظز  -3

 C (12031553102)وًع  یىیثبل ىبتیمؼب درحًسٌی کبرضىبساظُبروظز  -4
 (12031558103) فقط مزکش استبن() یدرمبو هیجى غذيرمجًسسقط-5

 

  :خدمتمدارک مًرد ویاز ارائٍ *
 ()یب ارائٍ ضمبرٌ مکبویشٌ مؼزفی وبمٍ اس مزاجغ قضبیی ي اوتظبمی  -1

 ( کبرت ملییب ضىبسىبمٍ  اغلَمزاٌ داضته مذارک ًَیتی ) -2
 ي َشیىٍ پستپزداخت تؼزفٍ ثز اسبس خذمبت ارائٍ ضذٌ  -3
 فزمُبی مزثًطٍ  ي ارایٍ لکمیت -4

 

 :مدت زمان اوجام کار*
 دقيقِ  55 :گَاّی باليٌیِ ٍ صدٍر هعايٌ

  :مستىدات قاوًوی خدمت*

 27/4/1372کطًر ي آییه وبمٍ اجزایی قبوًن تطکیل سبسمبن مػًة قبوًن تطکیل سبسمبن پشضکی قبوًوی 
 مجلس ضًرای اسالمی ي دستًرالؼمل َبی اجزایی سبسمبن پشضکی قبوًوی
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  :فُرست استعالمات مًرد ویاز*
 )تًسط مزاجؼیه( درمبوی، جًاة آسمبیص َب یب رادیًگزافی َب ي تػًیز پزيوذٌ َبی ثیمبرستبوی استؼالم مذارک -1
 )تًسط مزاجؼیه(پشضکبن مطبير متخػع خبرج اس مزکش استؼالم اس  -2
 (اػالم خًاَذ گزدیذتًسط دستگبٌ در غًرت ویبس ) اوتظبمیپزيوذٌ َبی قضبیی ي -3
 اػالم خًاَذ گزدیذ( تًسط دستگبٌ اخذ گشارش ثبسرسی ثبسرسبن ادارٌ کبر )در غًرت ویبس -4

 

 شمارٌ حساب ي  فُرست تعرفٍ َا*

 13/12/1397/پ مًرخ 165531بٍ شمارٌ  1398  خدمات خاص پسشکی قاوًوی در سالتعرفٍ ر مبىاي آيیه وامٍ ب

 تعرفٍ معایىٍ ريان تعرفٍ معایىٍ بالیىی وًع خدمت

اختػبغييی  –کبرضىبسييی پشضييکی قييبوًوی ػمييًمی 
 سوبن( -)مزدان 

 ریبل 000/670 ریبل 000/650

 ریبل 000/670 ریبل 000/650 (2ي 1رضذ جسمبوی ي ػقالوی )مجمًع 

 -حضييبوت ثُشیسييتی )فزسوييذ خًاوييذگی -اسييتخذام 
 اَذای جىیه( ثزای َز وفز

 ریبل 000/670 ریبل 000/650

 ----- ریبل 450/ 000 اس کبر افتبدگی  
)درغًرت سًال تًاوبیی قیًمیت ي تبییذ پشضك  قیًمیت )سزپزستی(

 ریبل 650/ 000ثزای مؼبیىٍ جسمی( 
 ریبل 000/670

 ----- ریبل 000/700 کبرضىبسی تؼییه سه
 ---- )تطکیل پزيوذٌ: رایگبن( ریبل 000/650 غذير مجًس سقط جىیه درمبوی

 در کىىذٌ استؼالم مزجغ ثٍ وتیجٍ اػالم غزف
 قبوًوی پشضکی مزاکش در کٍ َبیی آسمبیص خػًظ

 .ضًد ومی اوجبم

)غزفب ثزای تطکیل پزيوذٌ ي ثذين آسمبیص(  

  ریبل 000/100

 
----- 

 ریبل 000/400/1ریبل                               خبرج ضُز   000/100/1مؼبیىٍ خبرج اس مزکش:      داخل ضُز  

 ریبل   000/600 --% 10% ي کمتز یب مسبيی 1ارش ثیص اس                  ریبل           000/500 --% 1ارش مسبيی ي کمتز اس 

 ریبل  000/050/1 --% 50% ي کمتز یب مسبيی 25ارش ثیص اس      ریبل     000/750 --% 25ي کمتز یب مسبيی  %10ارش ثیص اس 

 ریبل 000/400/1 --% 100ریبل    ارش ثیص اس  000/200/1 --% 100% ي کمتز یب مسبيی 50ارش ثیص اس 

 حساب شمارٌ بٍ ياریستعرفٍ

 شبا کلیٍ شُرستاوُا  حساب شمارٌ

000000004000000400000090 IR 

 000000400040000000400000000000 شىاسٍ ياریس قسيیه 

 000000400040000000400000000000 شىاسٍ ياریس تاکستان 

 004000400040000000400000000004 شىاسٍ ياریس بًئیه زَرا 

 000000400040000000400000000000 شىاسٍ ياریس آبیک 

 000000400040000000400000000000 شىاسٍ ياریس البرز  

 یا يباوکُا  درکلیٍ پرداخت قابل( وسد باوک مرکسی بٍ وام تمرکس درآمد حاصل از خدمات پسشکی قاوًوی استان قسيیه)

 شتاب شبکٍ عضً باوک عابر کارت داشته َمراٌ
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 ًاالت متدايل: س

 ثٍ پشضکی قبوًوی مزاجؼٍ ومًد؟  بًآیب می تًان ثزای اوجبم مؼبیىٍ مستقیم -1
در سبیز مًارد ثبیذ مؼزفی وبمٍ اس  ،ي مؼبیىٍ راوىذگبن مسجت حبدثٍ ثیمٍ ضخع ثبلث در مًرد اخذ مجًس سقط جىیه درمبوی جش، ثخیز

 مزاجغ اوتظبمی، قضبیی یب سبیز دستگبَُبی ديلتی داضتٍ ثبضیذ.
 در غًرت اػتزاؼ ثٍ وظزیٍ پشضکی قبوًوی چگًوٍ می تًان اقذام ومًد؟  -2

در غًرت ارجبع پزيوذٌ اس طزیق مزجغ قضبیی ثٍ پشضکی  .قضبیی اػالم گزدد مستىذات ثٍ مزجغ ثبیستی مزاتت اػتزاؼ ثب دالیل ي
 ثزرسی مجذد خًاَذ ثًد.پزيوذٌ قبثل  ،قبوًوی

 فزايٌد ارايِ خدهت در حَسُ هعايٌات باليٌی 


