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ستادیاخبار

)۰۹:۲۲-۹۹/۱۲/۰۴(ژنتیکبانکجامعسامانهدرژنتیکیپروفایل12000یرگذاربا

حاضر حال با12000در ژنتیک بانک جامع سامانه در و سنجی صحت بررسی، ژنتیکی ورگذارپروفایل مراجع سایر از ورودی اطالعات تمامی با پیوسته صورت به که است شده ی
گیرند.میقراربررسیموردهاآزمایشگاه

سازمان بینالملل امور و عمومی روابط کل اداره از نقل به ایلنا گزارش قانونیبه اشارهپزشکی با ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک رییس رئوفیان رضا کشور،

تح به توجه با افزود: ژنتیک بانک های برنامه شدن اجرایی در مشکالت برخی وجود نربه افزایش شده، اعمال های ایجادریم های محدودیت دیگر و ارز خ

گی نمونه فرایند انجام برای مصرفی مواد و کیتها تامین و تهیه روال در گیرشده همه بروز همچنین و ژنتیکی پروفایل اخذ و بیماری شیوع و کوویدری ؛19ی

گی نمونه فرآیندها، اصالح آن دنبال به و آمده عمل به های بررسی در اما شد روبرو ای عدیده مشکالت با ژنتیک بانک های حفظرفعالیت با کشور سطح در ی

است.شدهآغازمجددامنیتیوبهداشتیاستانداردهایپروتکل

سال از بانک اجرایی فعالیت شروع بر تاکید با تص1394وی بیولور، های نمونه کرد: سالژیح از ژنتیک بانک به ورود مشمول مجرمین به1394یک تاکنون

است.گسترشحالدرکشوراستان31درکشورتربیتیوتامینیاقداماتوهازندانسازمانیرهمکاباکهرسدمیمورد92000

سال ماه بهمن بیستم در گفت: ژنتیک بانک های فعالیت آغاز و شدن اجرایی چگونگی به نگاهی با دستورالعمل1392رئوفیان قضائیه قوه وقت رییس ،

به را ایران ژنتیک هویت بانک قانونیتشکیل اپزشکی دستورالعمل این در کرد. رئیسرابالغ مدیره، هیات رئیس مدیره، هیات بر مشتمل ژنتیک بانک کان

گذا سیاست و بانک فعالیتهای کلیه که ژنتیک بانک مدیره هیات و مشخص اجرائی تشکیالت و ژنتیک وربانک تعیین مجموعه این توسط آن کلی ی

شد.تشکیلشود،میتصویب

مشت های نشست با و شد احصا بودند پایگاه این به ورود مشمول که ای مجرمانه عناوین اول، فاز در کرد: خاطرنشان سازمانروی نمایندگان بین پزشکیک

کشور،قانونی کل دادستانی و انتظامی نیروی کشور، تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان ژنتیک89کشور، بانک شمول دامنه عنوان به مجرمانه عنوان

گرفت.قراربانکمدیرههیاتتصویبموردوتعیین

همکا با بعد مرحله در افزود: ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک سازمانررییس و ها زندان سازمان قانونیی متمپزشکی صورت به مجرمین از ورکشور کز

است.شدهاجرائیکشورهایاستانکلیهدرحاضردرحالوشدآغاز1394سالازامراینشد؛اخذیکژبیولونمونهجرمتفکیکبراساس

مدی انجام برای تخصصی افزار نرم یک به نیاز و بانک در موجود اطالعات باالی حجم به اشاره با ساروی یکپارچه و درزیت جستجو امکان نیز و اطالعات ی

بردا بهره و انجام داخلی متخصص نیروهای دانش به اتکا با داخلی افزار نرم تولید گفت: ژنتیکی، های پروفایل بین مقایسه و استردادهها شده آغاز آن از ی

گرفت.قرارجهاندرقانونیژنتیکجامعبانکاختصاصیومستقلافزارنرمکنندهتولیدکشورهایمعدودزمرهدرکشورمانسامانه،اینتولیدباکه

بیولو های نمونه تجمیع به توجه با افزود: همچنین مدیژرئوفیان بایگانی، جهت تخصصی افزار نرم یک مدت، بلند بایگانی لزوم و متهمین و مجرمین یتریک

شد.اضافهژنتیکبانکجامعسامانهرویبروطراحیهانمونهردیابیو

م با ژنتیک بانک افزار نرم شبکه تحت ارتباط پیرامون مذاکراتی شد: یادآور پلیسروی هویت تشخیص استحصالآکز ژنتیکی های پروفایل مقایسه برای گاهی

های سال طی امنیتی جنایی- های پرونده حل به کمک جرم، علمی کشف هدف با متهمین و مجرمین با جرم آالت و صحنه به مربوط های نمونه از شده
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با حال در جرم صحنه از حاصل های پروفایل و شده نهایی حدودی تا مرحله این در و بود گرفته صورت اینرگذارقبل در موفقیت قطعا که است سامانه در ی

است.ملیعظیمپروژهایندرمرتبطنهادهایپیشازبیشیرهمکابهمنوطجرمکشفدرتوانمندیوشدهطراحیسامانهازبهینهاستفادهمرحله،

کشورژنتیکهایآزمایشگاهشبکهینرتگربزدارایقانونیپزشکی

سال در قانونی ژنتیک آزمایشگاه اولین اینکه بیان با ادامه در ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک کل1374رییس اداره قانونیدر تشکیلپزشکی تهران استان

سرولو حوزه در تشخیصی های آزمایش انجام مرجع تنها عنوان به تصژو شد، رسانی خدمت به مشغول قانونی ژنتیک و شدنری شناخته فراخور به کرد: یح

تد به دیگر، های استان در رسانی خدمات دامنه گسترش و قضا دستگاه سوی از سازمان وظایف دامنه بیشتر اصفهان،رهرچه مانند هایی استان در یج

شد.یزانداراهژنتیکهایآزمایشگاهنیزفارسومازندرانخراسان،

جمهو توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون اسالمی شورای مجلس انقالب، معظم رهبر توسط نظام کلی های سیاست ابالغ پیرو داشت: اظهار اسالمیروی ی

) بند یک جزء در که کرد تدوین و تهیه مادهزرا همکا211) با قضائیه قوه ها، پرونده به رسیدگی کیفیت ارتقای و ها پرونده به رسیدگی در تسهیل هدف یربا

جمهو انتظامی نیروی و کشور کل دادستانی قانونی، پزشکی گیرسازمان بهره با افراد از ژنتیکی شناسنامه تهیه به مکلف ایران اسالمی هایری نیرو از ی

شد.کارآمدتجهیزاتوهاروشومتخصص

سازمان مصوبه، این پیرو رئوفیان گفته قانونیبه جذبپزشکی با کشور، سطح در تخصصی خدمات بودن دسترس در سهولت و رسانی خدمت بهبود هدف با

به را قانونی ژنتیک آزمایشگاه واجد های استان تعداد الزم، تجهیزات تامین و متخصص نیروهای تربیت بز10و ترتیب بدین و داد افزایش ترعدد ینرگ

گرفت.شکلمنطقهدربفردمنحصرنوعیبهوکشورژنتیکهایآزمایشگاهشبکه

مدی در زمانی مختلف های برهه در گسترده شبکه این گفت: پایان در ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک ناگواررییس اتفاقات و جمعی دسته حوادث یریت

ع هموطنان برای خازکه یا داخل در تشخیصریزمان و تعیین الخطاب فصل موارد، تمامی در و رسانده اثبات به را خود کارایی است شده حادث کشور ج

است.بودهقربانیانهویت

انتخابیرخبپایگاهحمایت/روزنامهایرنا/میزان،یرگزارخبدیگر:منابع

)۱۰:۰۲-۹۹/۱۲/۰۴(شدیرگردآومجرمینیکژبیولونمونههزار92قانونی:پزشکیدرمسئولمقامیک

داد.خبرژنتیکبانکجامعسامانهدرژنتیکیپروفایلهزار12یرگذارباوسنجیصحتازایرانژنتیکهویتاطالعاتبانکرییس

خب گزارش تحرگزاربه به توجه با افزود: ژنتیک بانک برنامههای شدن اجرایی در مشکالت برخی وجود به اشاره با رئوفیان رضا ، مهر شده،ری اعمال یمهای

ن نمونهگیرافزایش فرایند انجام برای مصرفی مواد و کیتها تأمین و تهیه روال در شده ایجاد محدودیتهای دیگر و ارز ورخ ژنتیکی پروفایل اخذ و ی

همهگی بروز بیمارهمچنین شیوع و کوویدری آن19ی دنبال به و آمده عمل به بررسیهای در اما شد روبرو عدیدهای مشکالت با ژنتیک بانک فعالیتهای ؛

است.شدهآغازمجددامنیتیوبهداشتیاستانداردپروتکلهایحفظباکشورسطحدریرنمونهگیفرآیندها،اصالح

سال از بانک اجرایی فعالیت شروع به اشاره با تص1394وی بیولور، نمونههای کرد: سالژیح از ژنتیک بانک به ورود مشمول مجرمین به1394یک 92تاکنون

است.گسترشحالدرکشوراستان31درکشورتربیتیوتأمینیاقداماتوزندانهاسازمانیرهمکاباکهمیرسدموردهزار

سال ماه بهمن بیستم در گفت: ژنتیک بانک فعالیتهای آغاز و شدن اجرایی چگونگی به نگاهی با تشکیل1392رئوفیان دستورالعمل قضائیه قوه وقت رئیس ،

ژنتیکبانکجامعسامانهدرژنتیکیپروفایل12000یگذاربارایلنا:|خبرخبرادامهادامه
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به را ایران ژنتیک هویت قانونیبانک اپزشکی دستورالعمل این در کرد. بانکرابالغ رئیس مدیره، هیأت رئیس مدیره، هیأت بر مشتمل ژنتیک بانک کان

گذا سیاست و بانک فعالیتهای کلیه که ژنتیک بانک مدیره هیأت و مشخص اجرایی تشکیالت و تصویبرژنتیک و تعیین مجموعه این توسط آن کلی ی

شد.تشکیلمیشود،

مشت نشستهای با و شد احصا بودند پایگاه این به ورود مشمول که مجرمانهای عناوین اول، فاز در کرد: خاطرنشان سازمانروی نمایندگان بین پزشکیک

کشور،قانونی کل دادستانی و انتظامی نیروی کشور، تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان ژنتیک89کشور، بانک شمول دامنه عنوان به مجرمانه عنوان

گرفت.قراربانکمدیرههیأتتصویبموردوتعیین

همکا با بعد مرحله در افزود: ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک سازمانررئیس و زندانها سازمان قانونیی متمپزشکی صورت به مجرمین از ورکشور کز

است.شدهاجراییکشوراستانهایکلیهدرحاضردرحالوشدآغاز1394سالازامراینشد؛اخذیکژبیولونمونهجرمتفکیکبراساس

مدی انجام برای تخصصی افزار نرم یک به نیاز و بانک در موجود اطالعات باالی حجم به اشاره با ساروی یکپارچه و درزیت جستجو امکان نیز و اطالعات ی

بردا بهره و انجام داخلی متخصص نیروهای دانش به اتکا با داخلی افزار نرم تولید گفت: ژنتیکی، پروفایلهای بین مقایسه و استردادهها شده آغاز آن از ی

گرفت.قرارجهاندرقانونیژنتیکجامعبانکاختصاصیومستقلافزارنرمکنندهتولیدکشورهایمعدودزمرهدرکشورمانسامانه،اینتولیدباکه

بیولو نمونههای تجمیع به توجه با افزود: همچنین مدیژرئوفیان بایگانی، جهت تخصصی افزار نرم یک مدت، بلند بایگانی لزوم و متهمین و مجرمین یتریک

شد.اضافهژنتیکبانکجامعسامانهرویبروطراحینمونههاردیابیو

م با ژنتیک بانک افزار نرم شبکه تحت ارتباط پیرامون مذاکراتی شد: یادآور پلیسروی هویت تشخیص استحصالآکز ژنتیکی پروفایلهای مقایسه برای گاهی

قبل سالهای طی امنیتی جنایی- پروندههای حل به کمک جرم، علمی کشف هدف با متهمین و مجرمین با جرم آالت و صحنه به مربوط نمونههای از شده

با حال در جرم صحنه از حاصل پروفایلهای و شده نهایی حدودی تا مرحله این در و بود گرفته قطعرگذارصورت که است سامانه در مرحله،ی این در موفقیت ًا

است.ملیعظیمپروژهایندرمرتبطنهادهایپیشازبیشیرهمکابهمنوطجرمکشفدرتوانمندیوشدهطراحیسامانهازبهینهاستفاده

سال در قانونی ژنتیک آزمایشگاه اولین اینکه بیان با ادامه در ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک کل1374رئیس اداره قانونیدر تشکیلپزشکی تهران استان

سرولو حوزه در تشخیصی آزمایشهای انجام مرجع تنها عنوان به تصژو شد، رسانی خدمت به مشغول قانونی ژنتیک و شدنری شناخته فراخور به کرد: یح

تد به دیگر، استانهای در رسانی خدمات دامنه گسترش و قضا دستگاه سوی از سازمان وظایف دامنه بیشتر خراسان،رهرچه اصفهان، مانند استانهایی در یج

شد.یزانداراهژنتیکآزمایشگاههاینیزفارسومازندران

جمهو توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون اسالمی شورای مجلس انقالب، معظم رهبر توسط نظام کلی سیاستهای ابالغ پیرو داشت: اظهار اسالمیروی ی

) بند یک جز در که کرد تدوین و تهیه مادهزرا همکا211) با قضائیه قوه پروندهها، به رسیدگی کیفیت ارتقای و پروندهها به رسیدگی در تسهیل هدف یربا

جمهو انتظامی نیروی و کشور کل دادستانی قانونی، پزشکی بهرهگیرسازمان با افراد از ژنتیکی شناسنامه تهیه به مکلف ایران اسالمی متخصصری نیروهای از ی

شد.کارآمدتجهیزاتوروشهاو

سازمان مصوبه، این پیرو رئوفیان گفته قانونیبه جذبپزشکی با کشور، سطح در تخصصی خدمات بودن دسترس در سهولت و رسانی خدمت بهبود هدف با

به را قانونی ژنتیک آزمایشگاه واجد استانهای تعداد الزم، تجهیزات تأمین و متخصص نیروهای تربیت بز10و ترتیب بدین و داد افزایش شبکهرگترعدد ین

گرفت.شکلمنطقهدربفردمنحصرنوعیبهوکشورژنتیکآزمایشگاههای

مدی در زمانی مختلف برهههای در گسترده شبکه این گفت: پایان در ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک ناگواررئیس اتفاقات و جمعی دسته حوادث یریت

ع هموطنان برای خازکه یا داخل در تشخیصریزمان و تعیین فصلالخطاب موارد، تمامی در و رسانده اثبات به را خود کارایی است شده حادث کشور ج

است.بودهقربانیانهویت
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عصرتابناک،آنالین،یرهمشهیرخبپایگاهمواجهه/قلم،صاحبایرانیان،سپهرابتکار،روزنامهدانشجو/خبرنگاران،باشگاهفارس،پانا،ایسنا،یرگزارخبدیگر:منابع
قانون

)۱۷:۳۸-۹۹/۱۲/۰۴(کشورمجرمانیکژبیولواطالعاتبانکایجاد

حاضر حال با12000در ژنتیک بانک جامع سامانه در و سنجی صحت بررسی، ژنتیکی ورگذارپروفایل مراجع سایر از ورودی اطالعات تمامی با پیوسته صورت به که است شده ی
میگیرند.قراربررسیموردآزمایشگاهها

سال از بانک اجرایی فعالیت شروع بر تاکید با تص1394وی بیولور، نمونههای کرد: سالژیح از ژنتیک بانک به ورود مشمول مجرمین به1394یک تاکنون

است.گسترشحالدرکشوراستان31درکشورتربیتیوتامینیاقداماتوزندانهاسازمانیرهمکاباکهمیرسدمورد92000

سال ماه بهمن بیستم در گفت: ژنتیک بانک فعالیتهای آغاز و شدن اجرایی چگونگی به نگاهی با تشکیل1392رئوفیان دستورالعمل قضائیه قوه وقت رییس ،

به را ایران ژنتیک هویت قانونیبانک اپزشکی دستورالعمل این در کرد. بانکرابالغ رئیس مدیره، هیات رئیس مدیره، هیات بر مشتمل ژنتیک بانک کان

گذا سیاست و بانک فعالیتهای کلیه که ژنتیک بانک مدیره هیات و مشخص اجرائی تشکیالت و تصویبرژنتیک و تعیین مجموعه این توسط آن کلی ی

شد.تشکیلمیشود،

مشت نشستهای با و شد احصا بودند پایگاه این به ورود مشمول که مجرمانهای عناوین اول، فاز در کرد: خاطرنشان سازمانروی نمایندگان بین پزشکیک

کشور،قانونی کل دادستانی و انتظامی نیروی کشور، تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها سازمان ژنتیک89کشور، بانک شمول دامنه عنوان به مجرمانه عنوان

گرفت.قراربانکمدیرههیاتتصویبموردوتعیین

همکا با بعد مرحله در افزود: ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک سازمانررییس و زندانها سازمان قانونیی متمپزشکی صورت به مجرمین از ورکشور کز

است.شدهاجرائیکشوراستانهایکلیهدرحاضردرحالوشدآغاز1394سالازامراینشد؛اخذیکژبیولونمونهجرمتفکیکبراساس

مدی انجام برای تخصصی افزار نرم یک به نیاز و بانک در موجود اطالعات باالی حجم به اشاره با ساروی یکپارچه و درزیت جستجو امکان نیز و اطالعات ی

بردا بهره و انجام داخلی متخصص نیروهای دانش به اتکا با داخلی افزار نرم تولید گفت: ژنتیکی، پروفایلهای بین مقایسه و استردادهها شده آغاز آن از ی

گرفت.قرارجهاندرقانونیژنتیکجامعبانکاختصاصیومستقلافزارنرمکنندهتولیدکشورهایمعدودزمرهدرکشورمانسامانه،اینتولیدباکه

بیولو نمونههای تجمیع به توجه با افزود: همچنین مدیژرئوفیان بایگانی، جهت تخصصی افزار نرم یک مدت، بلند بایگانی لزوم و متهمین و مجرمین یتریک

شد.اضافهژنتیکبانکجامعسامانهرویبروطراحینمونههاردیابیو

م با ژنتیک بانک افزار نرم شبکه تحت ارتباط پیرامون مذاکراتی شد: یادآور پلیسروی هویت تشخیص استحصالآکز ژنتیکی پروفایلهای مقایسه برای گاهی

قبل سالهای طی امنیتی جنایی- پروندههای حل به کمک جرم، علمی کشف هدف با متهمین و مجرمین با جرم آالت و صحنه به مربوط نمونههای از شده

با حال در جرم صحنه از حاصل پروفایلهای و شده نهایی حدودی تا مرحله این در و بود گرفته مرحله،رگذارصورت این در موفقیت قطعا که است سامانه در ی

است.ملیعظیمپروژهایندرمرتبطنهادهایپیشازبیشیرهمکابهمنوطجرمکشفدرتوانمندیوشدهطراحیسامانهازبهینهاستفاده

کشورژنتیکآزمایشگاههایشبکهینرگتربزدارایقانونیپزشکی

سال در قانونی ژنتیک آزمایشگاه اولین اینکه بیان با ادامه در ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک کل1374رییس اداره قانونیدر تشکیلپزشکی تهران استان
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سرولو حوزه در تشخیصی آزمایشهای انجام مرجع تنها عنوان به تصژو شد، رسانی خدمت به مشغول قانونی ژنتیک و شدنری شناخته فراخور به کرد: یح

تد به دیگر، استانهای در رسانی خدمات دامنه گسترش و قضا دستگاه سوی از سازمان وظایف دامنه بیشتر خراسان،رهرچه اصفهان، مانند استانهایی در یج

شد.یزانداراهژنتیکآزمایشگاههاینیزفارسومازندران

جمهو توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون اسالمی شورای مجلس انقالب، معظم رهبر توسط نظام کلی سیاستهای ابالغ پیرو داشت: اظهار راروی اسالمی ی

) بند یک جزء در که کرد تدوین و مادهزتهیه همکا211) با قضائیه قوه ها، پرونده به رسیدگی کیفیت ارتقای و پروندهها به رسیدگی در تسهیل هدف یربا

جمهو انتظامی نیروی و کشور کل دادستانی قانونی، پزشکی گیرسازمان بهره با افراد از ژنتیکی شناسنامه تهیه به مکلف ایران اسالمی نیروهایری از ی

شد.کارآمدتجهیزاتوروشهاومتخصص

سازمان مصوبه، این پیرو رئوفیان گفته قانونیبه جذبپزشکی با کشور، سطح در تخصصی خدمات بودن دسترس در سهولت و رسانی خدمت بهبود هدف با

به را قانونی ژنتیک آزمایشگاه واجد استانهای تعداد الزم، تجهیزات تامین و متخصص نیروهای تربیت بز10و ترتیب بدین و داد افزایش شبکهرگترعدد ین

گرفت.شکلمنطقهدربفردمنحصرنوعیبهوکشورژنتیکآزمایشگاههای

مدی در زمانی مختلف برهههای در گسترده شبکه این گفت: پایان در ایران ژنتیک هویت اطالعات بانک ناگواررییس اتفاقات و جمعی دسته حوادث یریت

ع هموطنان برای خازکه یا داخل در تشخیصریزمان و تعیین الخطاب فصل موارد، تمامی در و رسانده اثبات به را خود کارایی است شده حادث کشور ج

است.بودهقربانیانهویت
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)۰۵:۱۸-۹۹/۱۲/۰۵(محجوبیبهنامجسدازقانونیپزشکییرنمونهبردا

۱۳

۱۳۹۹/۱۲/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۸
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GQILI677


)۰۵:۵۶-۹۹/۱۲/۰۵(زندانییکفوتبارابطهدرقانونیپزشکیوزندانهاکلادارهتوضیحات

)۱۱:۲۰-۹۹/۱۲/۰۴(شدشکافیکالبدمحجوبیبهنامجسدداد؛خبرتهرانقانونیپزشکیکلمدیر

شد.اخذتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایوگرفتقرارگشاییکالبدتحتمحجوبیبهناممتوفیجسدگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش تارگزاربه در گفت: محجوبی بهنام جسد روی بر تخصصی آزمایشات انجام به اشاره با فروزش، مهدی مهر، مری در متوفی ماه اسفند سوم کزریخ

شد.اخذتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایوگرفتقرارگشاییکالبدتحتتهراناستانآزمایشگاهیتشخیص

که است کالبدگشایی یافتههای و بالینی سوابق بررسی آزمایشات، نتایج حصول به منوط فوت تامه علت تعیین و شده انجام بررسیهای نتیجه افزود: وی

شد.خواهداعالمقضائیمرجعبهًامتعاقب

بست از پس است: آمده زمینه این در تهران استان تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها کل اداره اطالعیه در گزارش، بیمارستان،ربنابراین در فرد این شدن ی

آمده اطالعیه این در میکند. فوت اشاره مورد زندانی متأسفانه پزشکی، کادر فراوان تالشهای علیرغم که شد، گرفته نظر در وی برای درمانی ویژه اقدامات

پود سیاهرنگ مواد حاوی بسته چند متوجه پزشکان تخصصی معاینات انجام و بیمارستان به محکوم ورود زمان در ازراست: پس که شدند وی معده در ی

شد.سپردهقانونیپزشکیبهنهایینتیجهاعالمودقیقبررسیبرایوصورتجلسهبیمارستانکادرتوسطموضوعایناشارهموردبستههایکردنجرخا

اطالعیه، این اساس چندینبر خودسرانه مصرف به اقدام پزشک مشورت بدون و خود تصمیم و اراده با وی محجوبی بهنام بندیهای هم اعالم اساس بر

۱۰
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تص تهران زندانهای کل اداره است. جانبه همه دقیق بررسی حال در ادعاها این که است کرده همزمان صورت به زندان در دیگران و خود دررداروی کرده: یح

بیما۹۹بهمن۱۲یخرتا دلیل به قضائی مرجع نظر وثیقهربا اینکه به مشروط میشود موافقت وی مجازات اجرای تعویق با اشاره مورد محکوم میلیون۲۰۰ی

میشود.ابالغویبهکتبیصورتبهوًارسمموضوعاینشوداخذزندانازشدنجرخاجهتتومانی

در زندانی این فوت علت دقیق بررسی میافزاید: تهران استان زندانهای کل اداره قانونیاطالعیه متعاقبپزشکی ان نتایج که میگیرد خواهدصورت اعالم ًا

بود.گردیدهمحکومحبستحملبهقضائی،فرایندهایهمهطیازپسودستگیر۹۶سالدرهفتمگلستانخیابانغائلهدرفردایناست،گفتنیشد.

کرمانقم،عصرلرستان،ندایفارس،پیامانصاف،یا،رآبازاراقتصادآنالین،آنالین،ایرانیرخبپایگاهصبح/هفتروزنامهایسکانیوز/دانشجو،یرگزارخبدیگر:منابع
باتوتابناکآنالین،گررکانورنیوز،فارسی،العالمآنالین،55ها،ینربرتی،رفوخبرنو،سالمایونانیوز،آنالین،-اقتصاددنیاینیوز،مرورکنا،ری،رآذپیامرصد،

)۱۰:۳۳-۹۹/۱۲/۰۴(شداخذمحجوبیبهنامجسدازتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایتهران:استانقانونیپزشکیکلرمدی

شد.اخذتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایوگرفتقرارگشاییکالبدتحتمحجوبیبهناممتوفیجسدگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فروزش مهدی قضاییه، قوه از نقل به ایسنا گزارش قانونیکلربه محجوبیپزشکی بهنام جسد روی بر تخصصی آزمایشات انجام به اشاره با تهران استان

تا در مرگفت: در متوفی ماه اسفند سوم تخصصیریخ آزمایشات جهت الزم نمونههای و گرفت قرار گشایی کالبد تحت تهران استان آزمایشگاهی تشخیص کز

شد.اخذ

که است کالبدگشایی یافتههای و بالینی سوابق بررسی آزمایشات، نتایج حصول به منوط فوت تامه علت تعیین و شده انجام بررسیهای نتیجه افزود: وی

شد.خواهداعالمقضاییمرجعبهمتعاقبا

بست از پس است: آمده زمینه این در تهران استان تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها کل اداره اطالعیه در گزارش، بیمارستان،ربنابراین در فرد این شدن ی

میکند.فوتاشارهموردزندانیمتاسفانهپزشکی،کادرفراوانتالشهایعلیرغمکهشد،گرفتهنظردرویبرایدرمانیویژهاقدامات

پود سیاهرنگ مواد حاوی بسته چند متوجه پزشکان تخصصی معاینات انجام و بیمارستان به محکوم ورود زمان در است: آمده اطالعیه این معدهردر در ی

خا از پس که شدند بهروی نهایی نتیجه اعالم و دقیق بررسی برای و صورتجلسه بیمارستان کادر توسط موضوع این اشاره مورد بستههای کردن پزشکیج

شد.سپردهقانونی

چندین خودسرانه مصرف به اقدام پزشک مشورت بدون و خود تصمیم و اراده با وی محجوبی بهنام بندیهای هم اعالم اساس بر اطالعیه: این اساس بر

است.جانبههمهدقیقبررسیحالدرادعاهااینکهاستکردههمزمانصورتبهزنداندردیگرانوخودداروی

تص تهران زندانهای کل تاراداره در کرده: بیما99بهمن12یخریح دلیل به قضایی مرجع نظر موافقتربا وی مجازات اجرای تعویق با اشاره مورد محکوم ی

میشود.ابالغویبهکتبیصورتبهورسماموضوعاینشوداخذزندانازشدنجرخاجهتتومانیمیلیون200وثیقهاینکهبهمشروطمیشود

در زندانی این فوت علت دقیق بررسی میافزاید: تهران استان زندانهای کل اداره قانونیاطالعیه خواهدپزشکی اعالم متعاقبا ان نتایج که میگیرد صورت

شد.

بود.گردیدهمحکومحبستحملبهقضایی،فرایندهایهمهطیازپسودستگیر96سالدرهفتمگلستانخیابانغائلهدرفرداین

پیامانتهای

شدشکافیلبدکامحجوبیبهنامجسدمهر:|خبرخبرادامهادامه
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یزد،آفتابحمایت،کیهان،روزنامهبرنا/ایرنا،موج،سیما،وصدایا،رآخبرآنالین،دانشجو،شبستان،خبرنگاران،باشگاهمیزان،تسنیم،ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
آنالین،اتحادنیوز،صراطآنالین،ایراننیوز،افکارفرارو،انتخاب،ایران،عصرنیوز،آفتابیرخبپایگاهصبح/هفتایرانی،توسعهروزان،ی،رساالمردمایران،اسرار،
ایمنا،نیوز،یرشهردانیوز،تهرانتیک،نیوز،صنعتتهران،اقتصاد،۲۴اقتصادفارس،اکواقتصادنیوز،خرداد،تابناک،پوش،رسآنالین،یرهمشهالف،آنالین،جوان

بازتاب،روزاننیوز،خبر،کیوسکامید،وتدبیرنیوز،دیدارنیوز،ساعدمدآرا،ایران،دیدهبان،24رویدادنو،سالمآنالین،اعتمادها،ینربرتنیوز،جنوبامروز،اصفهان
ایرانی-آنالینتوسعهسال،شعارداغ،خبرایران،رویداد،24حادثهخبر،تفسیرآنالین،55قانون،عصری،رفوپیام

)۱۱:۰۳-۹۹/۱۲/۰۴(عکس+محجوبیبهناممعدهدرمشکیپودرهایبستهکشف

کردند.کشفمشکیپودرهایبستهاشمعدهازبیمارستانبهویورودزمانوگیردمیقرارکالبدشکافیموردگرمدقیقعلتبرایمحجوبیبهنامجسدکنا:رحوادث

بست بیمارستان در وی که زمانی و شود می کالبدشکافی محجوبی بهنام پودرجسد های بسته وی معده از اولیه معاینات در پزشکان شود می مشکیری ی

کنند.میجرخا

شد.اخذتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایوگرفتقرارکالبدشکافیتحتمحجوبیبهناممتوفیجسدگفت:تهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی

مدی فروزش مهدی گزارش قانونیکلربه تاپزشکی در گفت: محجوبی بهنام جسد روی بر تخصصی آزمایشات انجام به اشاره با تهران اسفندراستان سوم یخ

شد.اخذتخصصیآزمایشاتجهتالزمنمونههایوگرفتقرارکالبدشکافیتحتتهراناستانآزمایشگاهیتشخیصکزرمدرمتوفیماه

که است کالبدگشایی یافتههای و بالینی سوابق بررسی آزمایشات، نتایج حصول به منوط فوت تامه علت تعیین و شده انجام بررسیهای نتیجه افزود: وی

شد.خواهداعالمقضاییمرجعبهمتعاقبا

پود های بسته دررماجرای تهران استان تربیتی و تامینی اقدامات و زندانها کل اداره اطالعیه در گزارش، چیست؟بنابراین محجوبی بهنام معده در مشکی ی

بست از پس است: آمده زمینه پزشکی،راین کادر فراوان تالشهای علیرغم که شد، گرفته نظر در وی برای درمانی ویژه اقدامات بیمارستان، در فرد این شدن ی

میکند.فوتاشارهموردزندانیمتاسفانه

پود سیاهرنگ مواد حاوی بسته چند متوجه پزشکان تخصصی معاینات انجام و بیمارستان به محکوم ورود زمان در است: آمده اطالعیه این معدهردر در ی

خا از پس که شدند بهروی نهایی نتیجه اعالم و دقیق بررسی برای و صورتجلسه بیمارستان کادر توسط موضوع این اشاره مورد بستههای کردن پزشکیج

شد.سپردهقانونی

اقدام پزشک مشورت بدون و خود تصمیم و اراده با وی محجوبی بهنام بندیهای هم اعالم اساس بر اطالعیه: این اساس محجوبیبر بهنام جنازه کالبدشکافی

است.جانبههمهدقیقبررسیحالدرادعاهااینکهاستکردههمزمانصورتبهزنداندردیگرانوخوددارویچندینخودسرانهمصرفبه

تص تهران زندانهای کل تاراداره در کرده: بیما99بهمن12یخریح دلیل به قضایی مرجع نظر موافقتربا وی مجازات اجرای تعویق با اشاره مورد محکوم ی

میشود.ابالغویبهکتبیصورتبهورسماموضوعاینشوداخذزندانازشدنجرخاجهتتومانیمیلیون200وثیقهاینکهبهمشروطمیشود

در زندانی این فوت علت دقیق بررسی میافزاید: تهران استان زندانهای کل اداره قانونیاطالعیه خواهدپزشکی اعالم متعاقبا ان نتایج که میگیرد صورت

شد.

سال در هفتم گلستان خیابان غائله در فرد آخ96این بود گردیده محکوم حبس تحمل به قضایی، فرایندهای همه طی از پس و بازارردستگیر های قیمت ین

کنید.کلیکاینجاراایران

شداخذمحجوبیبهنامجسدازتخصصیمایشاتآزجهتمالزنمونههایان:تهراستانقانونیشکیپزکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۰۵:۵۷-۹۹/۱۲/۰۵(زندانییکفوتعلتدربارهزندانهاسازمانتوضیحگذشت؛ردمحجوبیبهنام

۹
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)۱۶:۲۷-۹۹/۱۲/۰۴(قانونیپزشکیوکشوراورژانسسازماندوبینیرهمکانامهتفاهمامضای

همکا نامه همکارتفاهم هدف با قانونی پزشکی و کشور اورژانس سازمان دو بین گیری بهره منظور به متقابل مشتری های فعالیت افزایش جهت در طرفین های قابلیت از کری
شد.منعقدپزشکیقصورازیرپیشگیویرآماهایسامانهارتقایوسوانحوحوادثدرمردمبهمناسبرسانیخدمتارتقایراستایدراجراییوپژوهشیوآموزشی

سازمان رییس آرائی مسجدی دکتر و کشور اورژانس سازمان رییس کولیوند دکتر حضور با امروز نامه تفاهم این وبدا، گزارش قانونیبه وپزشکی کشور

شد.امضاءسازمان،دومعاونین

مشت تعهدات تعاراز رسانی روز به نامه تفاهم این در سازمان دو بین ترافیکیرک حوادث نامه واژه اساس بر ترافیکی های فوتی و مصدومین درخصوص یف

اندا راه ها، راه ایمنی کمیسیون مصوبات با گذارمشتHotlineیزمطابق اشتراک به و مرک و مترقبه غیر حوادث و بحران وضعیت های داده دستهری های گ

مشت تحلیل و محرمانگی رعایت با برجمعی ها، داده مشترگزارک جلسات طرفینری از یک هر درخواست به بالیا و حوادث در ها آموخته درس مرور برای ک

است.آنازیرپیشگیراهکارهایوبیمارستانیپیشاورژانسازشایعشکایاتبررسیبرایکرمشتهایپژوهشازحمایتو
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)۰۵:۰۸-۹۹/۱۲/۰۵(نیستاعتیادچارهخوددرمانیقانونی:پزشکیاعتیادکارشناس
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)۰۵:۲۱-۹۹/۱۲/۰۵(خودکشیازیرپیشگیدوروزهگاهرکایرگزاربداد؛خبرمازندرانیستیزبهیرپیشگیتوسعهامورمعاون

پیشگیرکا دوروزه غیرحضورگاه بهصورت روان سالمت حوزه فعاالن باحضور خودکشی از بری بهری ادارهکل روابطعمومی بهگزارش شد. استانزگزار یستی

پیشگی توسعه امور معاون گلچوبی؛ رمضانعلی بهرمازندران؛ پیشگیزی حوزه فعالیتهای به مازندران «خودکشیریستی گفت: و کرد اشاره خودکشی از ی

رفتا و بوده عمومی بهداشت در مهم مسئله یک خودکشی به اقدام عالوهبررو که میشود محسوب ضداجتماعی یکزی خانوادگی، و شخصی یانهای

پیشگی توسعه امور معاون میشود». تلقی نیز اجتماعی بهرمشکل بارزی از ، باشد کم جامعه در خودکشی شیوع میزان اگر بابیاناینکه مازندران یستی

بتوان شاید میشود محسوب جدی چالشی سالمت حرفههای متخصصان برای خودکشی، به اقدام «هر افزود: است، برخوردار باالیی بسیار روانی،اجتماعی

دشوارت خودکشی، به متمایل مراجعان چالشبرانگیزترگفت و یکرین بهعنوان خودکشی بابیاناینکه وی هستند». روان سالمت متخصصان برای مراجعان ین

اقدامی «خودکشی افزود: مراحلیست، دارای مآفرایند، سرانجام با بارگاهانه و فرد خود بهوسیله که است سرانجامآگبار این از دکتررگاهی میدهد». خ

بهطو خودکشی بااعالماینکه جمعیترگلچوبی در فوت علت سومین همچنین «خودکشی کرد: خاطرنشان سنیست، گروههای تمام در فوت علت دهمین کلی

پیشگی24تا15 معاون میشود». محسوب بهرسال فوتزی «خطر گفت: مییابد، کاهش سن افزایش با خودکشی به اقدام میزان بابیاناینکه مازندران یستی

بیشتر تعداد وجود «با افزود: و دانست مردان از بیشتر را زنان در خودکشی به اقدام میزان وی میشود». بیشتر سن افزاش با خودکشی به اقدام از ناشی

آما سالنامه براساس است بیشتر مردان در خودکشی از ناشی فوت خطر زنان، در خودکشی به سازمانراقدام قانونیی سالپزشکی در و1397کشور پنجهزار

معادل101 که کردهاند فوت کشور در خودکشی به اقدام بهدلیل هر632نفر بهازای میانگین100فوت از کمتر میزان «این داد: ادامه وی است». جمعیت هزارنفر

هر106 بهازای خودکشی از ناشی پیشگی100فوت توسعه امور معاون است». جهان جمعیت بهرهزارنفر جهانزی در خودکشی شیوع میزان به مازندران یستی

در جهان در خودکشی از ناشی فوت «میزان گفت: و کرد حدود50اشاره افزایشی60سالگذشته روند این از هم ما کشور که است داده نشان افزایش درصد

کشو برنامه به وی نیست». پیشگیرمستثنا آنری از ناشی فوت و خودکشی به اقدام میزان کاهش برنامه، این از «هدف افزود: و کرد اشاره خودکشی از ی

ازط که عمومیست جمعیت ازطردر هماهنگ فعالیتهای اجرای پیشگیریق توسعه امور معاونت همکاریق با وری کشور سراسر پزشکی علوم دانشگاههای ی

محو پیشگیربا ازطریت توانمندساری و آموزش همکازیق تقویت درجهت فعاالنه تالش و سالمت نظام پاسخدهی ظرفیت افزایش و بخشیری بین یهای

کا بابیاناینکه گلچوبی دکتر میپذیرد». صورت پیشگیردراینزمینه دوروزه دررگاه خودکشی از غیرحضو30و29ی بهصورت رومربهمنماه اسکای بستر در و ی

«رب داد: ادامه شد، روان70گزار سالمت حوزه فعاالن از پیشگی(نفر کارشناسان روان، سالمت همیاران ازرسمنهای تعدادی و مشاوره مراکز و شهرستانها ی

داشتند».کترشاجتماعی)اورژانسکارشناسان
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استانیاخبار

)۰۷:۱۹-۹۹/۱۲/۰۴(گرفتراکرمانشاهی382جانرانندگیتصادفات

دررمدی ترافیکی حوادث مصدومان و متوفیات کاهش از کرمانشاه استان قانون پزشکی سپ10کل جارماه سال از شده مدتری این در گفت: و داد خبر استان در حوادث382ی در نفر
میدهد.نشانکاهشبود،نفر488کهقبلسالمشابهمدتبامقایسهدرآماراینکهدادنددستازراخودجانترافیکی

در همچنین افزود: دوشنبه روز خانی» «سلیم سپ10دکتر جارماه سال از شده تعدادری و6ی مراکز914هزار به ترافیکی حوادث مصدوم پزشکینفر

بودند.مردنفر15وهزارپنجونزنفر899وهزارتعداداینازکهکردهاندمراجعهکرمانشاهاستانقانونی

است.داشتهکاهشبود،نفر355وهزار9تعدادکهگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتمدتایندرترافیکیحوادثمصدومانآمارگفت:او

کرمانشاه راه پلیس رییس اعالم وا53براساس دلیل به استان در تصادفات مهمژدرصد دالیل از یکی مجاز سرعت نکردن رعایت که بوده خودروها گونی

کرد.قلمدادافرادگرمعاملتوانمینیزراگونیژواازبعدخودروهاایمنیبودنپاییناینکهضمناست،گونیژوا

است.فرعیواصلیراهکیلومتر100وهزارهشتازبیشدارایجمعیتنفرمیلیون2باکرمانشاهاستان

مدی13فوت کربن اکسید منو گاز با مسمومیت علت به اشارهرنفر منواکسیدکربن گاز مسمومیت براثر فوت آمار به ادامه در کرمانشاه استان قانون پزشکی کل

در گفت: و سپ10کرد جارماه سال از شده مراکزری در شده معاینه اجساد آمار قانونیی مپزشکی علت باتشخیص کرمانشاه گازراستان با مسمومیت گ

است.بودهمرد11ونز2شاملنفر13کربنمونواکسید

مدت این در همچنین او گفته غ36به دلیل به نیز تعدادرنفر این از که کردهاند فوت شدن د19ق در نفر پنج رودخانه، در هشترنفر سد، و مصنوعی یاچه

شدهاند.قرغمکانهاسایردرنفریکوآبیحوضچههایدرنفریککانال،درنفریکاستخر،نفریکطبیعی،یاچهرددرنفر

شدهاند.ایرناقرغاستانآبهایدرمرد22ونزیکشاملنفر23نیزقبلسالمشابهمدتدرافزود:خانیدکتر

)۱۰:۴۰-۹۹/۱۲/۰۴(تهرانقانونیپزشکیبهنزاعدلیلبههزارنفر79ازبیشمراجعه

داد.خبرتهراناستانقانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیلبهنفرهزار79ازبیشمراجعهازتهراناستانقانونیپزشکیکلرمدی
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گفت:در باره این در فروزش مهدی ایسنا، گزارش جا10به سال و79یرماهه مراکز491هزار به نزاع از ناشی های آسیب دلیل به قانونینفر استانپزشکی

سال مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که اند، کرده مراکز98مراجعه به نزاع دلیل به مراجعین تعداد قانونیکه و85پزشکی بود،960هزار شده اعالم نفر

است.یافتهدرصدیهفتکاهشی

در نزاع از ناشی های آسیب دلیل به مراجعین کل از گفت: وی قانونی، پزشکی اعالم اساس سالجا10بر اول و51یرماهه و355هزار مرد و28نفر هزار

اند.بودهنزنفر136

پیامانتهای

یرخبپایگاهملی/آرمانجوان،گر،رکاوکاری،رساالمردمجوانان،دنیایق،رشیزد،آفتابروزنامهفارس/سیما،وصدادانشجو،ایرنا،ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
کنارها،ینربرت،24حادثهخبر،ایرانیا،رآبازارآنالین،ایرانفرارو،انتخاب،ایران،عصرنیوز،آفتاب

)۰۶:۱۲-۹۹/۱۲/۰۵(شدندنزاعپروندهگیرردامسالتهرانیهزار80بهنزدیک

مدی نوشت: دررفارس گفت: تهران استان قانونی پزشکی سالجا10کل ورماهه هزار نه و هفتاد مراجعه491ی تهران استان قانونی پزشکی مراکز به نزاع از ناشی های آسیب دلیل به نفر
کردهاند.

مدی فروزش قانونیکلرمهدی بهپزشکی مراجعین آمار درخصوص تهران قانونیاستان سالجاپزشکی ماهه ده در کرد: اظهار نزاع دلیل هزارربه نه و هفتاد ی

مراکز491و به ازنزاع ناشی های آسیب دلیل به قانونینفر سالپزشکی مشابه مدت با مقایسه در تعداد این که کردهاند مراجعه تهران تعداد98استان که

است.یافتهکاهشدرصد7بودشدهاعالمنفر960وهزارهشتادوپنجقانونیپزشکیمراکزبهنزاعدلیلبهمراجعین

جا سال اول ماهه ده در نزاع از ناشی های آسیب دلیل به مراجعین کل از گفت: وروی هزار یک و پنجاه و355ی هزار هشت و بیست و مرد نفر136نفر

بودهاند.نز

47231

نیوزامروزیرخبپایگاهدیگر:منابع

انتهرقانونیشکیپزبهاعنزدلیلبهارنفرهز79ازبیشاجعهمرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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)۱۹:۳۶-۹۹/۱۲/۰۴(شدندقرغامسالماه10طیاصفهانی77اصفهان:استانقانونیپزشکیکلرمدی

دادهاند.دستازراخودجانشدگیقرغاثربراصفهانی77امسالماه10طیگفت:اصفهاناستانقانونیپزشکیکلرمدی-اصفهان

گفت در سلیمانیپور غوعلی آمار به اشاره با مهر خبرنگار با طیرگو اصفهان استان در شدگی زمانی10ق بازه این در داشت: اظهار امسال شامل77ماه 16نفر

دادهاند.دستازراخودجانشدگیقرغاثربرمرد61ونز

گذشته سال در اینکه بیان با شامل90وی و77نفر غز13مرد اثر بر غرن آمار داد: ادامه دادهاند، دست از را خود جان اصفهان استان در شدگی شدگیرق ق

است.داشتهکاهشدرصد15حدودگذشتهسالبهنسبتامسال

قانونیکلرمدی غپزشکی بین از گفت: اصفهان اصفهانراستان استان شدگان رودخانه،26ق در کشاور20نفر استخر در آب،16ی،زنفر کانال در در6نفر نفر

دادهاند.دستازراخودجانمکانهاسایردرنفرسهوحوضچهدرنفریکشنا،استخردرنفرچهارطبیعی،یاچهرددرنفریکسد،

ب از ناشی تلفات آمار به اشاره با ادامه در طیروی اصفهان استان در گرفتگی چهار10ق داشت: ابراز امسال وزماه ب25ن اثر بر استانرمرد در گرفتگی ق

دادهاند.دستازراخودجاناصفهان

آیندهاقتصادیرخبپایگاهدیگر:منابع

شدنداعنزپروندهگیردرامسالانیتهرارهز80بهدیکنزخبرآنالین:|خبرخبرادامهادامه
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سانههاسانههارردردرقانونیقانونیشکیشکیپزپز
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لملللمللاابینبینامورامورووعمومیعمومیروابطروابطکلکلههادارادار


	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۱۲/۰۵
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	



	اخبار ستادی
	اخبار استانی
	اخبار ستادی
	بارگذاری 12000 پروفایل ژنتیکی در سامانه جامع بانک ژنتیک (۹۹/۱۲/۰۴-۰۹:۲۲)
	یک مقام مسئول در پزشکی قانونی: 92 هزار نمونه بیولوژیک مجرمین گردآوری شد (۹۹/۱۲/۰۴-۱۰:۰۲)
	ایجاد بانک اطلاعات بیولوژیک مجرمان کشور (۹۹/۱۲/۰۴-۱۷:۳۸)
	نمونهبرداری پزشکی قانونی از جسد بهنام محجوبی (۹۹/۱۲/۰۵-۰۵:۱۸)
	توضیحات اداره کل زندانها و پزشکی قانونی در رابطه با فوت یک زندانی (۹۹/۱۲/۰۵-۰۵:۵۶)
	مدیر کل پزشکی قانونی تهران خبر داد؛ جسد بهنام محجوبی کالبد شکافی شد (۹۹/۱۲/۰۴-۱۱:۲۰)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران: نمونههای لازم جهت آزمایشات تخصصی از جسد بهنام محجوبی اخذ شد (۹۹/۱۲/۰۴-۱۰:۳۳)
	کشف بسته های پودر مشکی در معده بهنام محجوبی + عکس (۹۹/۱۲/۰۴-۱۱:۰۳)
	بهنام محجوبی درگذشت؛ توضیح سازمان زندانها درباره علت فوت یک زندانی (۹۹/۱۲/۰۵-۰۵:۵۷)
	امضای تفاهم نامه همکاری بین دو سازمان اورژانس کشور و پزشکی قانونی (۹۹/۱۲/۰۴-۱۶:۲۷)
	کارشناس اعتیاد پزشکی قانونی: خوددرمانی چاره اعتیاد نیست (۹۹/۱۲/۰۵-۰۵:۰۸)
	معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران خبر داد؛ برگزاری کارگاه دوروزه پیشگیری از خودکشی (۹۹/۱۲/۰۵-۰۵:۲۱)
	اخبار استانی
	تصادفات رانندگی جان 382کرمانشاهی را گرفت (۹۹/۱۲/۰۴-۰۷:۱۹)
	مراجعه بیش از 79هزارنفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی تهران (۹۹/۱۲/۰۴-۱۰:۴۰)
	نزدیک به 80 هزار تهرانی امسال درگیر پرونده نزاع شدند (۹۹/۱۲/۰۵-۰۶:۱۲)
	مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان: 77 اصفهانی طی 10 ماه امسال غرق شدند (۹۹/۱۲/۰۴-۱۹:۳۶)
	پزشکی قانونی در رسانهها
	۱۳۹۹/۱۲/۰۵
	اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
	




