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ستادیاخبار

)۱۰:۴۰-۰۰/۰۲/۰۴(قانونیپزشکیینیرکارآفیزمجاجشنوارهدربابلپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاننوآورانهایدهدومرتبهکسب

مجا جشنواره نخستین در دانشگاه دانشجویان درخشش از قدیمی دکتر بابل، پزشکی علوم دانشگاه الملل بین امور و عمومی روابط عمومی روابط گزارش کارآفزبه قانونیری پزشکی ینی
داد.خبردومرتبهکسبو(لگالومد)

فناو و تحقیقات معاون قدیمی رضا «شیردکتر خانمها ایده گفت: بابل پزشکی علوم دانشگاه «کیتری عنوان تحت مدنی» السادات «فاطمه و حکمتیراد» ین

س مهمترتشخیص اصغریع محمدحسین دکتر راهنمایی به ایران» در خودکشی و دارویی مسمومیت عوامل پزشکیرین علوم دانشگاه علمی هیات عضو ی،

گردید.نوآورانهایده120میاناز(لگالومد)قانونیپزشکیینیرکارآفیزمجاجشنوارهدومرتبهکسببهموفقبابل،

تش علوم بالینی، معاینات آزمایشگاهی، و تشخیصی علوم محورهای در جشنواره این گفت: پزشکیروی آموزش اجتماعی، های آسیب جرم، صحنه و یح

شد.گزاررب1400فروردین23لغایت15ازهوشمندقانونیپزشکیوابزارهاوتجهیزاتقانونی،

۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۲
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/IIMOCZKX


)۰۴:۴۲-۰۰/۰۲/۰۵(استاسالممبیندینمبانیخالفجنین،یرغربالگمنعحرطایران:ژنتیکعلمپدر

۳

۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۳
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GNIMBL3T


)۰۸:۳۸-۰۰/۰۲/۰۴(شدنددومبابلپزشکیعلومدانشگاهدانشجویانقانونی؛پزشکیینیرکارآفیزمجاجشنوارهدر

کردند.کسبرادومرتبه(لگالومد)قانونیپزشکیینیرکارآفیزمجاجشنوارهنخستیندربابلپزشکیعلومدانشگاهدانشجویانمازندرانایسنا/

فناو و تحقیقات معاون قدیمی رضا دکتر بابل، پزشکی علوم دانشگاه الملل بین امور و عمومی روابط عمومی روابط گزارش بابلربه پزشکی علوم دانشگاه ی

«شی خانمها ایده سرگفت: تشخیص «کیت عنوان تحت مدنی» السادات «فاطمه و حکمتیراد» مهمترین درریع خودکشی و دارویی مسمومیت عوامل ین

اصغ محمدحسین دکتر راهنمایی به مجارایران» جشنواره دوم رتبه کسب به موفق بابل، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو کارآفزی، پزشکیینیری

شد.نوآورانهایده120میاناز(لگالومد)قانونی

تش علوم بالینی، معاینات آزمایشگاهی، و تشخیصی علوم محورهای در جشنواره این گفت: پزشکیروی آموزش اجتماعی، های آسیب جرم، صحنه و یح

شد.گزاررب1400فروردین23لغایت15ازهوشمندقانونیپزشکیوابزارهاوتجهیزاتقانونی،

پیامانتهای

۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۴
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/JIMCHSUH


استانیاخبار

)۰۶:۳۷-۰۰/۰۲/۰۴(جنوبیخراسانامسال-فروردیندرشدگیقرغمواردتعدادکاهش

امسال،رمدی ماه اولین در گفت: جنوبی خراسان قانونی پزشکی غ4کل از ناشی فوت داشتهرمورد کاهش پارسال مشابه مدت به نسبت که رسید ثبت به جنوبی خراسان در شدگی ق
است.

مدی قانونیکلرجعفرزاده امسالپزشکی ماه فروردین در گفت: ، بیرجند از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گفتگو در جنوبی نفر4خراسان

اند.دادهدستازراخودجانشدگیقرغاثربر

افزود: غ2او از ناشی فوت موارد از ورمورد قاین شهرستان از گذشته ماه در شدگی نیمه2ق در حوادث این و اند بوده طبس و بیرجند شهرستانهای از نفر

است.دادهخرماهفروردیناول

مجموع از کرد: اظهار د4جعفرزاده در نفر یک سد، در نفر یک سال، ماه اولین در شدگی ق غر اثر بر فوتی کشاوررنفر استخرهای در نفر دو و طبیعی یزیاچه

اند.شدهفوت

قانونیکلرمدی غپزشکی حادثه فوتیهای به اشاره با جنوبی تصرخراسان گذشته، سال در شدگی غرق متوفیان تعداد کرد: ماهریح فروردین در شدگی ق

اند.بودهمردنفر10ونزافراداینازنفر2کهاستبودهمورد12پارسال،

اینکه به اشاره با کرد:7او بیان اند، داده دست از را خود جان بیرجند شهرستان در افراد این از و3نفر قاین شهرستان در طبس2نفر شهرستانهای در نفر

اند.دادهدستازراخودجانشدن،قرغاثربرفردوسو

غ از ناشی فوتی موارد تعداد امسال ماه فروردین در اینکه به اشاره با زاده مردمرجعفر کرد: عنوان است، داشته کاهش پارسال مشابه مدت به نسبت شدگی ق

کنند.یرگیوجلحوادثیچنیندادنخرازخودفرزندانوخودازمراقبتبا

ر/پیامانتهای

)۰۶:۵۱-۰۰/۰۲/۰۴(ایالمهایجادهدررانندگیحوادثازناشیشدگانکشتهدرصدی67کاهشداد؛خبرایالمراهپلیسرئیس

داد.خبریرجاسالطیایالمهایجادهدررانندگیحوادثازناشیشدگانکشتهدرصدی67کاهشازایالمراهپلیسرئیس

خب پایگاه گزارش آمارربه اساس بر کرد: اظهار زاده همتی رضا ، فردا» «شهر تحلیلی - قانونیی شهپزشکی برون جادههای بخش در ایالم استان کاهشردر ی

است.داشتهکاهشدرصد67میزانبهرانندگیتصادفاتازناشیمتوفیانتعداد

گی بهره با استان راه پلیس افزود: دوربینهایروی توسعه و ترافیک ایمنی شاخصههای ارتقای و گشتی تیمهای افزایش با اختیار در ظرفیتهای تمامی از ی

استبودهرانندگیتصادفاتکاهشبرگذاررتاثیعواملازشهرستانهااکثردرسرعتلرکنتهوشمند

تص ایالم استان راه پلیس همکاررئیس کرد: مشاریح و ازری رانندگی مقررات و قوانین رعایت به پایبندی سطح افزایش و استان فرهنگ با مردم خوب کت

۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۵
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GSIMCLPT
http://www.newswire.ir/LIMCLASM


تاثیرمهمت عنصر مشارین و جادهها در روز شبانه طول در استان راه پلیس مجموعه وقفه بی تالشهای همچنین و بوده سوانح کاهش در همرگذار و کت

است.بودهموفقیتاینبرگذاررتاثیمولفههایازرسانخدماتدستگاههایهمهافزایی

)۰۷:۰۹-۰۰/۰۲/۰۴(قم-99سالدررانندگیحوادثتلفاتدرصدی13افزایش

سال در گفت: قم قانونی پزشکی کل اداره س99معاون مراجعات کاهش وجود افزایشربا رانندگی تصادفات از ناشی ارجاعی اجساد آمار قانونی، پزشکی به داشته13پایی درصدی
است.

خب گزارش گفترگزاربه در امروز عبدالحی علی محمد قم، از فارس سالوی در کرد: اظهار خبرنگاران با رانندگی99گو تصادفات از ناشی ارجاعی اجساد تعداد

است.برخورداردرصدی13رشدآنازقبلسالدرمشابهمدتبهنسبتکهبودهمورد327ادارهاینبه

است.بودههمراهدرصدیسهرشدباشدهیادمدتدرادارهبهارجاعیاجسادکلکهاستحالیدراینکرد:بیانوی

کل اداره قانونیمعاون کاهشپزشکی با جرحی تصادفات به مربوط مراجعات آمار مدت همین در گفت: قم سال23استان در و7به99درصدی 145هزار

است.رسیدهمورد

سال در قبل، های سال مانند بازهم اگرچه کرد: اظهار همچنین بیشت99عبدالحی بهرنزاع مراجعه علت قانونیین مراجعاتپزشکی آمار خوشبختانه اما بوده

میدهد.نشانرادرصدی22کاهشوبودهکمتر98سالبهنسبتیرگیردونزاع

سال در کرد: خاطرنشان میان99وی و32از در650هزار شده تشکیل قانونیپرونده و8قم،پزشکی نزاع،884هزار و7مورد و145هزار تصادف مورد

است.بودهو...پزشکیقصورصدماتتعیینجنین،سقطفرزندخواندگی،کار،حوادثافتادگی،کارزانظیرموضوعاتیدربارهمابقی

2258پیام/انتهای

نیوزقمیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۳:۰۵-۰۰/۰۲/۰۴(یافتافزایشقمدررانندگیتصادفاتازناشیهایفوتیقم؛قانونیپزشکیبهمراجعهعلتینربیشتنزاع

یافت.افزایشدرصد13پاییرسمراجعاتکاهشعلیرغم99سالدرقمقانونیپزشکیبهارجاعیرانندگیتصادفاتازناشیاجسادآمار

خب پایگاه گزارش ادارهربه معاون عبدالحی علی دکترمحمد فردونیوز؛ تحلیلی – قانونیی سالپزشکی در گفت: تصادفات99قم از ناشی ارجاعی اجساد تعداد

دهد.مینشانرادرصدی13رشدآنازقبلسالدرمشابهمدتبهنسبتکهبودهمورد327ادارهاینبهرانندگی

است.بودههمراهدرصدیسهرشدباشدهیادمدتدرادارهاینبهارجاعیاجسادکلکهاستدرحالیاین

است.رسیدهمورد145وهزار7به99سالدردرصدی23کاهشباجرحیتصادفاتبهمربوطمراجعاتآمارمدتهمیندرگفت:وی

سال در قبل، های سال مانند بازهم اگرچه داشت: اظهار همچنین عبدالحی بیشت99دکتر بهرنزاع مراجعه علت قانونیین آمارپزشکی خوشبختانه اما بوده

دهد.مینشانرادرصدی22کاهشوبودهکمتر98سالبهنسبتیرگیردونزاعمراجعات

ایالمهایجادهدرگیداننرحوادثازناشیگاندشکشتهصدیدر67کاهشدا:فرشهر|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۶
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/GOIMCNM3
http://www.newswire.ir/GJIMC2VA


سال در کرد نشان خاطر میان99وی و32از در650هزار شده تشکیل قانونیپرونده و8قم،پزشکی نزاع،884هزار و7مورد و145هزار تصادف مورد

است.پزشکی...بودهقصورصدماتتعیینجنین،سقطفرزندخواندگی،کار،حوادثافتادگی،کارزانظیر:موضوعاتیدربارهمابقی

پیامپایان

)۱۵:۳۹-۰۰/۰۲/۰۴(قزویناستانقانونیپزشکیدرپروندههزار30بهرسیدگی

میشود.بررسیفرآیند40قالبدرقزویناستانقانونیپزشکیدرساالنهپروندههزار30ازبیشقزوین:استانقانونیپزشکیکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما؛ خبری گفتگوی در زاده ولی بهزاد قزوین، جایگاهرکز و نقش اهمیت، گفت: قزوین شبکه قانونیی پوشیدهربپزشکی کسی

میکند.فعالیتقضائیهقوهنظریرزکهاستکشورکارشناسیسازمانهایینرمهمتازیکیچراکهنیست

میشوند.ارجاعقانونیپزشکیبهکارشناسیکاربرایقضائیهقوهورودیپروندههایازیربسیاکرد:خاطرنشانوی

قانونیکلرمدی سپزشکی معاینات شامل خالصه صورت به اداره این خدمات کرد: عنوان جراستان و ضرب معایناترپایی، کار، حوادث رانندگی، و سوانح ح،

کیف مرتحمل که است اجسادی معاینات به مربوط نیز بخشی و بوده افراد جسمی و روانی وضعیت سالمت و معامله انجام توانایی مشکری، کیوگهای

دارند.

کل اداره به ورودی های پرونده تعداد ها بررسی طبق کرد: اعالم زاده قانونیولی منازعاتپزشکی اجساد، معاینات حوزه چون موارد از برخی در قزوین استان

است.یافتهکاهشتصادفاتدروافزایشتخصصیکمیسیونو

کرد: بیان های85وی پرونده قانونیدرصد سپزشکی و بالینی معاینات به مربوط حوزه3پایی،راستان به مربوط ها آن باقی و اجساد به مربوط درصد

است.کمیسیونهاوآزمایشگاه

.شودمیبررسیفرآیند40قالبدرقزویناستانقانونیپزشکیدرساالنهپروندههزار30ازبیشکرد:یحرتصاستانقانونیپزشکیکلرمدی

س معاینات حوزه در گفت: زاده کشورولی استاندارد زمان ما55یرپایی استان در اما است کشو47دقیقه استاندارد از کمتر و .ردقیقه انجامد می طول به ی

سطح افزایش ضرورت به اشاره با پیشگیآوی برای مردم مرگاهی از مونری گاز از ناشی گازوگ استنشاق از ناشی فوت به مربوط آمار کرد: عنوان کسیدکربن

است.شدهدوبرابرآنقبلسالبهنسبتکهبودهنفر29گذشتهسالدرکسیدکربنومون

قانونیکلرمدی مراکزپزشکی زهرا بوئین و آبیک ، البرز تاکستان، قزوین، در گفت: قزوین قانونیاستان اجسادپزشکی معاینه مراکز این ی همه در و است دایر

گیرد.میصورتقزویندرتنهاشکافیکالبداماگیردصورت

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

یافتایشافزقمدرگیداننرتصادفاتازناشیهایفوتینیوز:دوفر|خبرخبرادامهادامه

۱

۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

۷
المللاداره کل روابط عمومی و امور بین

http://www.newswire.ir/LIMC6CN8


)۰۴:۰۶-۰۰/۰۲/۰۵(برنجقرصبامسمومیتاثربرمازندرانی75گرم

دادند.دستازراخودجانمازندراندرپارسالبرنجقرصبامسمومیتاثربرنفر75

کل مدیر عباسی علی قانونیدکتر ساپزشکی از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو و گفت در گفت:رمازندران ، مسمومیت75ی اثر بر نفر

داشت.کاهشدرصد38قبلسالمشابهمدتبامقایسهدررقماینکهدادنددستازراخودجانمازندراندرپارسالبرنجقرصبا

هستند.ونزبقیماومردنفر31استاندربرنجقرصبامسمومیتفوتیهایکلازافزود:او
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