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 اظهار نظر کارشناسی رد حىزه معاینات اجساد و صحنو فىتراهنمای مراجعین جهت 

 
 
 

 
 

 

 

  :با ماشما پل ارتباطی 
 33652082-4تلفي گَیا ادارُ کل پششکی قاًًَی استاى قشٍیي  -1
    33652184رسیذگی بِ شکایات استاى  -2

   20001372ساهاًِ پیاهکی ساسهاى  -3

 qzlmo.ir  بِ ًشاًی سایت ادارُ کل پششکی قاًًَی استاى قشٍیي -4
 

 :اجساد معايىات حًزٌخذمت وًع *

 الکتزًٍیکی غیز  

 زمان اوجام کار: مذت*
 ساػت 1-3هؼایٌِ جسذ ٍ طذٍر جَاس دفي:  
 رٍس  69تؼییي ػلت فَت )در هَارد تحت آسهایش(:  حذاکثز تا   

 زپشکی اقنىنی استان قزوین کل اداره
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 :اجساد معايىات حًزٌخذمات ي زير خذمات *
 (16061554000) فَت طحٌِ ٍ اجساد ٌاتیهؼا حَسُ در یکارشٌاس ًظز اظْار -1

 (12031554100هؼایٌِ ظاّزی جسذ )ی اس طزیق کارشٌاس ًظز اظْار -2
 (12031554101ی اس طزیق هؼایٌِ ظاّزی بِ ّوزاُ کالبذگشایی جسذ )کارشٌاس ًظز اظْار -3
 (12031554102ی اس طزیق کالبذگشایی جسذ ٍ اًجام آسهایش سن شٌاسی )کارشٌاس ًظز اظْار -4
 (12031554103پاتَلَصی )ی اس طزیق کالبذگشایی جسذ ٍ اًجام آسهایش کارشٌاس ًظز اظْار-5
 (12031554104ی اس طزیق حضَر در طحٌِ فَت )کارشٌاس ًظز اظْار -6
 (12031554105ی در حَادث جوؼی غیزهتزقبِ )کارشٌاس ًظز اظْار -7
 (12031558101) دفي جَاس طذٍر -9                         (12031558100) فَت یگَاّ طذٍر -8

 

 :ستان قسييهشُر اجساد ي کالبذگشايیمرکس معايىٍ تخصصی آدرس *

 آدرس وبم شُرستبن
مسئًل پبسخگًیی 

 میس خذمت
 تلفه

 855- 88325655 اصغز خبزی «بْطت فاطوِ )س(»آراهستاى ضْزداری  –جادُ فارسياى  -کوزبٌدی جوَْری اسالهی -قشٍیي قشٍیيضْزستاى 

 61الی  88/5ساعت  روزهای جمعه و تعطیالت رسمی: كارساعت                          62الی  88/5ساعت  ر:ساعت كا

 855– 82555645 اسواعيل سادُ آقای کَچِ جٌب باًك هسكي -)رُ(بلَار اهام خويٌی -تاکستاى ضْزستاى تاکستاى

پایيي تز اس خاًِ ّای هسكي هْز بلَار هلت رٍبزٍی فزٍضگاُ ایزاًياى  –آبيك آبيكضْزستاى 

 ساختواى ضْيد علی اکبزی 

 855 -85558556 هلك پَر آقای

 855- 81554646 احودی خاًن ًبص کَچِ ضْيد هحودحسيي صالحی -خياباى هعلن غزبی -بلَار اهام )رُ( –بَئيي سّزا  بَئيي سّزاضْزستاى 

 65:88الی  5ساعت  پٌج ضٌبِ:           68:88الی  5ساعت  ضٌبِ الی چْارضٌبِ:     کليِ هزاکش:  پذیزشساعت 

 
  :خذمتمذارک مًرد ویاز ارائٍ *
 )یا ارائِ شوارُ هکاًیشُ (هؼزفی ًاهِ اس هزاجغ قضایی ٍ اًتظاهی  -1

 ارائِ فزم ارجاع جسذ بِ پششکی قاًًَی اس هزاکش درهاًی ّوزاُ با هستٌذات پششکی ٍ بیوارستاًی -2
 )در طَرت ارجاع جسذ اس هزاکش درهاًی(

 اس بستگاى درجِ یک (  احذیّوزاُ داشتي هذارک َّیتی )کپی شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی هتَفی ٍ  -3
 پزداخت تؼزفِ بز اساس خذهات ارائِ شذُ  -4
 فزهْای هزبَطِ  ٍ ارایِ لکویت -5

 

  :مستىذات قاوًوی خذمت*

 27/4/1372هظَب  قاًَى تشکیل ساسهاى پششکی قاًًَی کشَر ٍ آییي ًاهِ اجزایی قاًَى تشکیل ساسهاى
 هجلس شَرای اسالهی ٍ دستَرالؼول ّای اجزایی ساسهاى پششکی قاًًَی
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 *فُرست استعالمات مًرد ویاز:
  استؼالم اس ساسهاى ثبت احَال یا ادارُ اهَر هْاجزیي ٍ ... در خظَص افزاد فاقذ هذارک َّیتی -1

 )در طَرت ًیاس تَسط دستگاُ اػالم خَاّذ گزدیذ(
 )در طَرت ًیاس تَسط دستگاُ اػالم خَاّذ گزدیذ(پزًٍذُ ّای قضایی ٍ کیفزی  -2

 فُرست تعرفٍ َا ي  شمارٌ حساب*

 13/12/1397/پ مًرخ 165531بٍ شمارٌ  1398ر مبىاي آيیه وامٍ تعرفٍ خذمات خاص پسشكی قاوًوی در سال  ب

 تعرفٍ وًع خذمت

ّا در افزاد سًذُ ٍ  تجسس ٍ تؼییي هاّیت اًَاع لکِ در البسِ ٍ سَاپ
 ًوًَِ( 6)هجوَػاً  اجساد

 ریال 000/200)ّز ًوًَِ( 
 ریال 000/200/1تا سقف 

 ریال 000/950 هؼایٌِ جسذ ٍ طذٍر جَاس دفي 

 ریال 000/70بار اٍل رایگاى، دفؼات بؼذ  طذٍر گَاّی فَت بزای اجساد هؼایٌِ شذُ در پششکی قاًًَی

 ریال 000/600/1ریال تا سقف 000/400بِ اسای ّز ًوًَِ  آسهایش سن شٌاسی ٍ پاتَلَصی در اجساد  

 ریال 000/450 اػالم ًظز کارشٌاسی بزای ػلت فَت اجسادی کِ در پششکی قاًًَی هؼایٌِ ًشذُ اًذ.

 ریال 000/270 آًالیش کیفی کزبَکسی ّوَگلَبیي در خَى

 هَارد ارجاػی بِ کویسیَى تَسط پششک هزکش 
 ریال  000/000/2)درطَرت اػتزاع بِ ًظز کارشٌاسی یا دستَر قضایی( 

درطَرت درخَاست پششکی قاًًَی هابِ التفاٍت 
 ریال 000/350/1ّشیٌِ کارشٌاسی ٍ کویسیَى 

 

 درکلیٍ پرداخت قببل( قبوًوی استبن قسيیهوسد ببوک مرکسی بٍ وبم تمرکس درآمذ حبصل از خذمبت پسشکی ) ياریستعرفٍ

 شتبة شبکٍ عضً ببوک عببر کبرت داشته َمراٌ یب يببوکُب 

 شبب کلیٍ شُرستبوُب  حسبة شمبرٌ

000000004000000400000090 IR 

 000000400040000000400000000000 شىبسٍ ياریس قسيیه 

 000000400040000000400000000000 شىبسٍ ياریس تبکستبن 

 004000400040000000400000000004 شىبسٍ ياریس بًئیه زَرا 

 000000400040000000400000000000 شىبسٍ ياریس آبیک 

 000000400040000000400000000000 شىبسٍ ياریس البرز  
 

 سًاالت متذايل: *
  بِ پششکی قاًًَی هزاجؼِ ًوَد؟ اخذ جَاس دفي الشاهاً بایذآیا بزای -1

در هزگ ّای هشکَک ٍ غیز طبیؼی ٍ یا در هَاردی کِ شکایتی هطزح هی باشذ. در سایز هَارد )هزگ ّای طبیؼی ٍ  هگزخیز، 

 هؼایٌِ ٍ طذٍر جَاس دفي اقذام ًواییذ. بزای اًتقال جسذ، 0000سبمبوٍ با  اس طزیق تواس غیز هشکَک( هی تَاًیذ

  چِ اجسادی ًیاس بِ کالبذگشایی دارًذ؟-2 
اس هزجغ قضایی هی باشذ کِ در طَرت کارشٌاس پششکی قاًًَی ٍ با اخذ هجَس  کالبذگشایی بزاساس ًظز ض ًیاس بِتشخی

   ػذم اهکاى تؼییي ػلت فَت بزاساس هؼایٌِ ظاّزی جسذ ٍ بزرسی هذارک بیوارستاًی طَرت هی گیزد.
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ن 
ی شُرستا

ی قاوًو
ت اجساد پسشك

ت در ياحذ معايىا
ش کار ارايٍ خذم

ل گرد
مراح

ه
قسيي

 


