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 اهی زپشکی کمیسیىنراهنمای مراجعین جهت اظهار نظر کارشناسی رد حىزه 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  با ما پل ارتباطی شما 

 33652082-4تلفي گَیب ادارُ کل پشضکی قبًًَی استبى قشٍیي  -1

  20001372سبهبًِ پیبهکی سبسهبى  -3    33652184رسیذگی بِ ضکبیبت استبى  -2

 qzlmo.irآدرس سایت اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین  

      

 مراجعین محترم 

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

امید قسيیه تديیه گردیدٌ است.  استانسشکی قاوًوی کمیسیًن َای پحًزٌ خدمات در 

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

 .شما را فراَم وماییمرضایت مىدی  مًجبات افسایش

 دکتر بهزاد ولیزاده                                                           

 مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین   

 

 زپشکی اقنىنی استان قزوین کل اداره
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 :َای پسشکی کمیسیًن حًزٌوًع خدمت  *

 غیزالکتزًٍیکی
 

  :پسشکی قاوًوی استان قسيیهَای  کمیسیًنآدرس *
 تلفي پبسخگَیی هیش خذهتهسئَل  آدرس ًبم ضْزستبى

اًتْاي بلَار داًشگاُ بيي الوللی اهام خويٌی )رُ(  -قشٍيي قزوینشهرستان 

 خياباى شْداي حج، خياباى ثبت اسٌاد 

 853- 88125633 لشگزيْا خاًن

 65:88الی  2::5ساعت پذيزش پٌج شٌبِ: ساعت                68:88الی  2::5ساعت پذيزش شٌبِ الی چْارشٌبِ: ساعت 
 

 

 :َای پسشکی قاوًوی کمیسیًن حًزٌخدمات ي زیر خدمات *
 (16061555000قبًًَی ) یپشضک یّب َىیسیکو درحَسُ یاظْبرًظزکبرضٌبس-1

 (12031555100قبًًَی ًَبت اٍل ) یپشضک یّب َىیسیکو درحَسُی اظْبرًظزکبرضٌبس -1-1

 (12031555101قبًًَی ًَبت دٍم ) یپشضک یّب َىیسیکو درحَسُی اظْبرًظزکبرضٌبس -1-2
 

  :خدمتمدارک مًرد ویاز ارائٍ *
 )یب ارائِ ضوبرُ هکبًیشُ (هؼزفی ًبهِ اس هزاجغ قضبیی ٍ اًتظبهی  -1

 ( کبرت هلییب ضٌبسٌبهِ  اصلّوزاُ داضتي هذارک َّیتی ) -2
 ٍ ّشیٌِ پستپزداخت تؼزفِ بز اسبس خذهبت ارائِ ضذُ  -3
 تصَیز پزًٍذُ ّبی بیوبرستبًی ٍ رادیَگزافی ، کلیطِ ّبیدرهبًی، جَاة آسهبیص ّباقذاهبت هذارک  ارایِ -4
 ّبی هزبَط  تکویل ٍ ارایِ فزم -5

 

 :مدت زمان اوجام کارمیاوگیه *

  رٍس کاري  55 :اظْار ًظز کارشٌاسی

 

  :فُرست استعالمات مًرد ویاز*
 تَسظ هزاجؼیي(در صَرت ػذم ارایِ، ) استؼالم تصَیز پزًٍذُ ّبی بیوبرستبًی -1
 تَسظ هزاجؼیي(در صَرت ًیبس، استؼالم اس پشضکبى هطبٍر هتخصص خبرج اس هزکش ) -2
 پزًٍذُ ّبی قضبیی ٍ اًتظبهی )در صَرت ًیبس تَسظ دستگبُ اػالم خَاّذ گزدیذ(استؼالم  -3
 ػالم خَاّذ گزدیذ(اخذ گشارش ببسرسی ببسرسبى ادارُ کبر )در صَرت ًیبس تَسظ دستگبُ ا -4
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  :مستىدات قاوًوی خدمت*

 27/4/1372قبًَى تطکیل سبسهبى پشضکی قبًًَی کطَر ٍ آییي ًبهِ اجزایی قبًَى تطکیل سبسهبى هصَة 
 هجلس ضَرای اسالهی ٍ دستَرالؼول ّبی اجزایی سبسهبى پشضکی قبًًَی 

 

  1331فُرست تعرفٍ َا ي شمارٌ حساب بر مبىای آییه وامٍ تعرفٍ خدمات خاص پسشکی قاوًوی در سال  

 ( 13/12/1331/پ مًرخ 165531)بٍ شمارٌ   

 ریبل 000/300/2کبرضٌبسی پشضکی قبًًَی در کویسیَى تخصصی در هزکش استبى    .1

 ریبل  000/650/1کویسیَى )هؼبیٌبت ببلیٌی(  درصَرت درخَاست پشضکی قبًًَی هببِ التفبٍت ّشیٌِ کبرضٌبسی ٍ .1.1

 ریبل  000/630/1درصَرت درخَاست پشضکی قبًًَی هببِ التفبٍت ّشیٌِ کبرضٌبسی ٍ کویسیَى )رٍاى پشضکی (  .1.2

 ریبل 000/350/1درصَرت درخَاست پشضکی قبًًَی هببِ التفبٍت ّشیٌِ کبرضٌبسی ٍ کویسیَى )فَتی(  .1.3

 

 ریبل  000/000/3کویسیَى تخصصی هجذد )هزکش استبى یب استبى ّوجَار( کبرضٌبسی پشضکی قبًًَی در  .2

 ریبل  000/500/4کبرضٌبسی پشضکی قبًًَی در کویسیَى تخصصی هزکشی در تْزاى  .3

 

  با شىاسٍ ياريس IR 000000004000000400000090 حساب شبا شمارٌ بٍ ياريستعرفٍ

بٍ وام تمرکس درآمد حاصل از خدمات پسشکی قاوًوی وسد باوک مرکسی ) 000000400040000000400000000000

 شتاب شبکٍ عضً باوک عابر کارت داشته َمراٌ يا يباوکُا  درکليٍ پرداخت قابل( استان قسييه

 

 ًاالت متدايل: س*

 چِ پزًٍذُ ّبیی بِ کویسیَى ارجبع هی گزدًذ؟ -1
کویسیَى بزرسی گزدًذ اس قبیل پزًٍذُ ّبی هزبَط بِ قصَر یب الف( پزًٍذُ ّبیی کِ بب تَجِ بِ دستَرالؼولْبی سبسهبًی ببیذ در 

 تخلفبت پشضکی، تبییذ ًْبیی اس دست دادى حس بَیبیی ٍ ...
ة( پزًٍذُ ّبیی کِ بب تَجِ بِ پیچیذگی ًَع صذهبت، تٌبقط ًظزات هتخصصیي رضتِ ّبی هختلف ًیبس بِ بزرسی در جلسِ هطتزک 

 بب حضَر هتخصصیي هختلف دارًذ.
ًذُ ّبیی کِ بب تَجِ بِ اػتزاض بِ ًظزیِ ّبی ٍاحذ ّبی دیگز اس قبیل هؼبیٌبت، اجسبد ٍ ... ػلیزغن ببسبیٌی در ٍاحذّبی ج( پزٍ

 هزبَعِ کوبکبى هَرد اػتزاض ّستٌذ بب درخَاست هقبم هحتزم قضبیی در کویسیَى تخصصی بزرسی هی گزدًذ.
 

 ا بِ تْزاى یب کویسیَى هزکشی ارجبع گزدد؟آیب هی تَاى درخَاست ًوَد کِ پزًٍذُ اس ّوبى ابتذ -2
خیز بز اسبس دستَرالؼول سبسهبًی، پزًٍذُ ّب در کویسیًَْبی ًَبت اٍل ٍ دٍم ببیستی در ّوبى استبى یب یکی اس استبًْبی ّوجَار 

 )غیز اس تْزاى( بزرسی گزدد.
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  کويسيَى ّاي پششکیفزايٌد ارايِ خدهت در حَسُ   


