
 بسمه تعالی

 1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 :زیر خدمت مستقل  4با  گواهيصدور عنوان خدمت: 

 بدون مومیایي صدور گواهي انتقال جسد به خارج از کشور -2 صدور جوازدفن  -1)

 صدور مجوز سقط جنین درماني(-4صدور گواهي فوت - 3

 شناسه خدمت -2
 این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.( )
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ارائه دهنده 

ت
خدم

 سازمان پزشکی قانونی کشور نام دستگاه اجرایی: 

 قوه قضائیه نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 صدور جواز دفنمعاینه جسد و  -1 شرح خدمت

 بدون انجام مومیایيخارج از کشور صدور گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال جسد به-2

 اجساد معاینه شده در پزشكي قانونيصدور گواهي فوت  -3

  درماني جنین سقط  مجوز صدور بالینيمعاینه  -4
 (G2Cخدمت به شهروندان ) نوع خدمت 

 (درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني)

 (G2Bخدمت به کسب و کار) 
 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)    

معاینه جسد و صدور جواز دفن، صدور گواهي پزشكي )

قانوني جهت انتقال جسد به خارج از کشوربدون انجام 

مومیایي، صدور گواهي فوت اجساد معاینه شده در پزشكي 

 قانوني
) 

نوع مخاطبین
 

 صدور جواز دفن معاینه جسد و -1
 بیمه عموم مردم، مراجع قضایی،

صدور گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال جسد به خارج -2

 بدون انجام مومیایياز کشور
 مراجع قضائي و مردم

 اجساد معاینه شده در پزشكي قانونيصدور گواهي فوت  -3
 عموم مردم، مراجع قضایی، بیمه

 درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني -4
 (شرایط واجد حامله زنان)  مردم

 تصدی گری     حاکمیتی     ماهیت خدمت 

  ملی     سطح خدمت
صدور گواهي پزشكي قانوني )

جهت انتقال جسد به خارج از 

 (کشوربدون انجام مومیایي

  استانی     منطقه ای    
، صدور صدور جواز دفن)

گواهي پزشكي قانوني 

جهت انتقال جسد به 

خارج از کشوربدون 

، صدور انجام مومیایي

گواهي فوت اجساد 

معاینه شده در پزشكي 

 ، معاینه بالینيقانوني

 سقط  مجوز صدور

 (درماني جنین

 روستایی     شهری    

 سالمت آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:
معاینه )

 رصدو بالیني

 سقط  مجوز

 جنین

 (درماني

 ثبت مالکیت    تامین اجتماعی     کسب و کار مالیات

 سایر    وفات   هامدارک و گواهینامه بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهری     
)معاینه 

 بالیني

 صدور

  مجوز

 سقط

 جنین

 درماني(

 
 
 

 

 



 رخداد رویدادی مشخص فرارسیدن زمانی مشخص     تقاضای گیرنده خدمت     نحوه آغاز خدمت

 سایر:  ...     تشخیص دستگاه    

مدارک الزم برای انجام 
 خدمت

 صدور جواز دفن -1
 نامه از مرجع قضایی یا انتظامی -

 اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی -

 در صورت لزوم مدارک بالینی

 پرداخت تعرفه تعیین شده -

 یكاصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی یکی از بستگان درجه  -
 صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشوربدون انجام مومیایی -2

 در شناسنامه این خدمت مدرکی قید نشده است-

 اجساد معاینه شده در پزشكي قانونيصدور گواهي فوت  -3
 وی 1شناسنامه و کارت ملی متوفی و وابسته درجه -

 درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني -4

 ارائه درخواست صدور مجوز سقط جنین درمانی ازسوی مادر باردار -

 کارت ملی -

 پرداخت تعرفه تعیین شده-

 زشكپ گواهی+  بیمارستانی ) نظیر تصویر پرونده ... و آزمایشگاهی - درمانی مدارک ارائه و اطالعات و مشخصات فرم کردن پر-
 پزشکی ( نگاری تصویر و آزمایشات نتایج+ مشاور پزشك نظریه+ معالج

 صدور جواز دفن -1 قوانین و مقررات باالدستی

 قانون تشكیل سازمان 1ماده  1بند 
 صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشوربدون انجام مومیایی -2

 قوانین بهداشت کشور مبدا و مقصد

 اجساد معاینه شده در پزشكي قانونيصدور گواهي فوت  -3

 قانون تشكیل سازمان 1ماده  1بند 

 درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني -4
 مربوطه دستورالعمل و بخشنامه+  درمانی جنین سقط قانونی واحده ماده
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ت
ت خدم

جزییا
 

 صدور جواز دفن -1 آمار تعداد خدمت گیرندگان
60099 

  کشوربدون انجام مومیاییصدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از -2
 در شناسنامه این خدمت آماری قید نشده است

 اجساد معاینه شده در پزشكي قانونيصدور گواهي فوت  -3
 در شناسنامه این خدمت آماری قید نشده است

 درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني -4
5411 

 (درماني جنین سقط  مجوز صدور ، معاینه بالینيصدور جواز دفن) خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال 
  خدمت: متوسط مدت زمان ارایه

                           (انجام مومیایي، صدور گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال جسد به خارج از کشوربدون صدور جواز دفن)یکبار برای همیشه      تواتر
 . . .  بار در:       ماه        فصل          سال

 صدور جواز دفن -1 تعدادبار مراجعه حضوری
 یك بار

  صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشوربدون انجام مومیایی-2
 بسته به نوع استعالم درخواستی متفاوت است

 اجساد معاینه شده در پزشكي قانونيصدور گواهي فوت  -3
 یك بار

 درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني -4
 بسته به وضعیت فرد و مدارک ارائه شده متفاوت است

 

 

 



هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 پرداخت بصورت الکترونیك شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
 ریال 600000

 (صدور جواز دفن) 
2171241352006  

 ریال 750000
)صدور گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال 

جسد به خارج از کشوربدون انجام 

 مومیایي(

2171241352006  

 رایگان

اجساد معاینه شده صدور گواهي فوت )

 در پزشكي قانوني(

  

 ریال 450000
 سقط  مجوز صدور بالینيمعاینه )

 (درماني جنین

2171241352006  
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر

www. 
  نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

در 
ت

الع رسانی خدم
مرحله اط

 

 الکترونیکی    
 

 )برنامه کاربردی( تلفن همراه    اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          
 پست الکترونیك                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه    
 سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

 الکترونیکیغیر

ی
ضور

ت مراجعه ح
ضرور

ذکر 
 جهت احراز اصالت فرد     

 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
صدور گواهي فوت اجساد ) ملی   

 (معاینه شده در پزشكي قانوني

، صدور صدور جواز دفن) استانی   

گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال جسد 

، خارج از کشوربدون انجام مومیایيبه 

 جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني

 درماني
) 

 شهرستانی   

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
 الکترونیکی     

 
 )برنامه کاربردی( تلفن همراه    اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          
 پست الکترونیك                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
  سایر)باذکرنحوه دسترسی(    



 الکترونیکیغیر

ت مراجعه 
ضرور

ذکر 
ی

ضور
ح

 

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
صدور گواهي فوت اجساد ) ملی   

 (معاینه شده در پزشكي قانوني

، صدور صدور جواز دفن) استانی   

گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال جسد 

، کشوربدون انجام مومیایيبه خارج از 

 جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني

 درماني
) 

 شهرستانی   

 

 

 

 

ت
مرحله تولید خدم

 
)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها (

 

 الکترونیکی    
 

 (ERP اینترنتی )مانند درگاه دستگاه(           اینترانتی )مانند اینترانت داخلی دستگاه یا    
 نرم افزار اتوماسیون تخصصی سازمان(از طریق سایر)پست الکترونیك                              

 الکترونیکیغیر

ی
ضور

ت مراجعه ح
ضرور

ذکر 
 

 :صدور جواز دفن-1

بستگان جهت توضیحات الزم بر حسب یافته هاي معاینه و نیاز به حضور 

کالبدگشایي و تشخیص هویت جسد و تحویل گرفتن آن جهت انتقال به 

 آرامستان دارد
صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشوربدون انجام -2

 : مومیایی
وزارت امور خارجه به پیگیري مكاتبات انجام شده با سفارت خانه ها ویا نیاز 

 وگرفتن اجازه انتقال جسدبه خارج از کشورواخذ مجوز از کشور مقصد است

 اجساد معاینه شده در پزشكي قانوني:صدور گواهي فوت  -3
با توجه به امكان سوء استفاده هاي احتمالي ومحرمانه بودن اطالعات پرونده واحتمال 

 دسترسي افراد سود جو به آن

 درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني -4
 آزمایش(  نیاز صورت در و)  معاینه جهت

ت
درمرحله ارائه خدم

 

 الکترونیکی    
 

 )برنامه کاربردی( تلفن همراه اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          
 پست الکترونیك                         ارسال پستی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه    
 دفاتر پیشخوان     

 شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر پیشخوان   
 سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

ی الکترونیکیغیر
ضور

ت مراجعه ح
ضرور

ذکر 
 جهت احراز اصالت فرد     

 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
 سایر:    

 مراجعه به دستگاه:
صدور گواهي فوت اجساد ) ملی   

 (معاینه شده در پزشكي قانوني

، صدور صدور جواز دفن) استانی   

گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال جسد 

، خارج از کشوربدون انجام مومیایيبه 

 جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني

 (درماني

 شهرستانی   

 استعالم الکترونیکی فیلدهای موردتبادل نام سامانه های دیگر هگاتسدرد( یتاعالطای اکهنبا)ا ه هنامسایرسابا تمدخ طاتبار -7



 
 

ط
برخ

 o
n

lin
e

 

دسته
ی 

ا

(
B

atch
استعالم  (

غیر 
 الکترونیکی

 نرم افزار اتوماسیون تخصصی سازمان
 )صدور جواز دفن(

متوفی ،مشخصات وابسته یا تحویل گیرنده جسد مشخصات 
 ،گزارش معاینه جسد

   

 نرم افزار اتوماسیون تخصصی سازمان
 (درماني جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالیني)

مشخصات فردی مراجعه کننده، مشخصات نامه دستگاه دولتی، 
 سوابق قبلی احتمالی فرد در پزشکی قانونی

   

 اتوماسیون تخصصی سازماننرم افزار 
اجساد معاینه شده در صدور گواهي فوت )

 (پزشكي قانوني

    مشخصات متوفی ووابسته وی،گزارش معاینه جسد

 نرم افزار اتوماسیون تخصصی سازمان
صدور گواهي پزشكي قانوني جهت انتقال )

 (بدون انجام مومیایيجسد به خارج از کشور

    سوابق ،مشخصات ارباب رجوعنامه مرجع ،مشخصات متوفی، 
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ارتباط

 
ت

خدم
 

باسایر
 

ی دیگر
دستگاهها

 

نام سامانه های دستگاه  نام دستگاه دیگر
 دیگر

فیلدهای 
 موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
پرداخت 
 هزینه(

 غیرالکترونیکی اگراستعالم استعالم الکترونیکی
ط :، استعالم توسطاست

برخ
 o

n
lin

e
 

دسته
ی 

ا

(
B

atch
) 

 مراکز تشخیصی و درمانی 

صدور گواهي ، )صدور جواز دفن

اجساد معاینه شده در فوت 

صدور گواهي  ،پزشكي قانوني

پزشكي قانوني جهت انتقال 

بدون جسد به خارج از کشور

 (انجام مومیایي

 دستگاه      پرونده بالینی 
 کننده مراجعه   

 وزارت امور خارجه، سفارتخانه

 قانوني صدور گواهي پزشكي)

جهت انتقال جسد به خارج از 

 (بدون انجام مومیایيکشور

اخذ مجوز خروج از  
کشور مبدأ و ورود به 

 کشور مقصد

 دستگاه     
 کننده مراجعه   

 مراجع قضایی و انتظامی

صدور گواهي ، )صدور جواز دفن

اجساد معاینه شده در فوت 

صدور گواهي ، پزشكي قانوني

انتقال پزشكي قانوني جهت 

بدون جسد به خارج از کشور

 (انجام مومیایي

 دستگاه      پرونده کیفری 
 کننده مراجعه   

 بیمارستان و دستگاه های دولتی
صدور گواهی پزشکی قانونی )

جهت انتقال جسد به خارج از 
 (کشوربدون انجام مومیایی

 دستگاه      پرونده پزشکی 
 کننده مراجعه   
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عناوین 
ت

ی خدم
فرایندها

 
     

 صدور جواز دفن:-1

 دریافت نامه از مرجع قضایی و انتظامی -1

 پذیرش جسد و تشکیل پرونده و اخذ مدارک هزینه الزم -2

 معاینه جسد -3

 صدور جواز و تکمیل برگ گزارش معاینه جسد  -4

 در صورت لزوم استعالم پرونده بالینی و یا کیفری و یا انجام آزمایشات الزم  -5

  5اخذ مدارک و نتایج بند  -6

 تعیین علت تامه -7

 ارسال علت تامه به مرجع مربوطه -8

 :صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشوربدون انجام مومیایی -2
 دریافت درخواست مذکوراز سوی بستگان متوفی یا نماینده قانونی آنها و یا به تشخیص سازمان -1

 أ و یا ورود به کشور مقصد )صرفاً در موارد احتمال جسد به کشور دیگر(اخذ مجوز خروج از کشور مبد -2

 مراجعه به پذیرش و تشکیل پرونده -3

 دریافت مدارک و اخذ هزینه الزم -4

 دستور ضد عفونی جسد -5

 انجام فرآیند تخصصی -6

 صدور گواهی فوت و انتقال -7

 قانونی خروج جسدتحویل گواهی به بستگان متوفی یا نماینده قانونی جهت انجام تشریفات  -8

 :صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی -3

 مراجعه فرد به پذیرش و تکمیل برگ درخواست صدور گواهی فوت .1

 اخذ مدارک الزم .2

 صدور گواهی .3

 تحویل گواهی به فرد   .4

 درمانی جنین سقط  مجوز صدور معاینه بالینی -4

 ارائه درخواست شخصی و متقاضی به اداره  پزشکی قانونیمراجعه فرد  .1

 شدهمعرفی فرد هویت رازاح .2

 وتشکیل پرونده فردپذیرش  .3

  وی پرونده به ارجاع و معاین پزشك تعیین .4

 ( جدید آزمایشات یا مشاوره درخواست لزوم صورت در و)  موجود درمانی تشخیصی مدارک بررسی و فرد همعاین .5

 کارشناسی متن اولیه رشنگا .6

 تایپ نامه .7

 توسط پزشك معایناصالح و امضاء  .8

 بررسی و تائید نهایی گزارش توسط پزشك مسئول اداره .9

 تعرفه متعلقه دریافت می شود ) و اگر مجوز صادر نشود هزینه ای دریافت نخواهد شد (، در صورت صدور مجوز سقط جنین درمانی ( فقط در این مرحله )  .10

 متقاضیارائه پاسخ به  .11

 ود پرونده موقتاً بایگانی می شو، یا مشاوره یا آزمایشات و تصویرنگاری های پزشکی جدید توسط پزشك معاین  تکمیلیدر صورت درخواست مدارک  8نکته : در مرحله 
 فراهم شود.(  9مرحله ) هارنظر کارشناسی پس از تهیه و ارائه موارد درخواستی، پرونده ) و بعضاً فرد ( مجدداً مورد بررسی ) و معاینه ( قرار گیرد تا امکان اظ

 نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت -10
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