
 

 
 

 

 
 جناب آقاي دکترسید سجاد رضوي 

 مدیر کل محترم دفتر نظارت و اعتبار بخش امور درمان
 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 

 سالم علیکم

 22/7/91 مورخ 6224/402با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ احتراماٌ عطف به نامه شماره 
 در خصوص گواهی فوت و جواز دفن به شرح زیر اعالم نظر میگردد:

 بیان تفاوت گواهی فوت و جواز دفن در صورت وجود تفاوت در ماهیت شکلی و محتوایی  :1سوال 

 آن؟

گواهی مبنی بر تائید فوت فرد و عدم امکان بازگشت وي به حیات بوده و تعریف گواهی فوت :

 مجوزي براي دفن جسد نمی باشد.

 برگه اي است که توسط پزشک براساس مقررات مربوطه تنظیم گردیده و به   تعریف جواز دفن :

 اعتبار آن دفن جسد مجاز می باشد.

 صدور یا عدم صدور گواهی فوت جهت اتباع غیر ایرانی و افاغنه توسط پزشکان بخش  :2سوال 

 دولتی و خصوصی : 

در این خصوص فرقی بین مرگ اتباع ایرانی وخارجی وجود ندارد.چنانچه مرگ متوفی بصورت طبیعی 

 بوده وشاکی نداشته باشد،صدور جواز دفن توسط معالج یا پزشک معتمد کافی است.

اما در مورد مرگ هاي مشکوك یا غیر طبیعی یا شکایت افراد ذیصالح، اعزام انها اعم از اتباع ایرانی           

وخارجی به پزشکی قانونی از طریق ماجع قضائی و انتظامی ضرورت دارد تا در این مرجع در مورد 

 مرگ انها اظهار نظر شود. 

 اعالم لیست مواردي که صدور گواهی فوت آنان توسط پزشکان بخش خصوصی و دولتی  :3سوال 

 بالمانع است؟



پزشکان شاغل در بخشهاي خصوصی و یا دولتی می توانند براي افرادي که در هنگام بستري در 

بیمارستان (با هر مدت زمان)، در بدو ورود به مراکز درمانی یا مطب و یا خارج از مراکز درمانی 

 فوت نموده باشند مشروط بر اینکه :

  هویت متوفی مشخص (شناس) باشد.الف-

 با بررسی موضوع و معاینه جسد براي پزشک مسجل شود که مرگ وي با علل طبیعی بوده ب-

 است.

  بستگان تقاضاي صدور جواز دفن را داشته و شکایتی در ارتباط با فوت وي نداشته باشند.ج-

  مرگ وي مشمول موارد ارجاع به پزشکی قانونی نباشد.د-

 جواز دفن را صادر نمایند.

 مرگی که به دنبال اختالل عملکرد ارگانهاي بدن ناشی ازپیري و یا تعریف مرگ طبیعی : •

 بیماري رخ داده و عوامل خارجی در آن دخالت نداشته باشند.

 

 از طریق آن سازمان " اعالم لیست مواردي که صدور گواهی فوت یا جواز دفن صرفا :4سوال 

 انجام می پذیرد؟

 مرگ به دنبال اقدام به قتل.- 1

 مرگ به دنبال اقدام به خودکشی.- 2

 مرگ به دنبال هرگونه منازعه (اعم از درگیري فیزیکی و یا لفظی).- 3

 مرگ به دنبال حوادث ترافیکی ( به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد).- 4

 مرگ به دنبال مسمومیت (شیمیایی، دارویی، گازگرفتگی و ...).- 5

 مرگ به دنبال سوء مصرف مواد (مخدر، روانگردان، توهم زا و ...).- 6

 مرگ متعاقب برقگرفتگی،سوختگی، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی،سقوط از ارتفاع و ...- 7

 مرگ ناشی از کار (حوادث شغلی، مواد آالینده محیط کار و ...).- 8

 مرگ در زندان یا بازداشتگاه. -9

  مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و ...-10

  مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی.-11



 مرگ مادر ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی در حین بارداري، حین زایمان یا متعاقب -12

 زایمان و یا سقط جنین.

  مرگ حین یا متعاقب ورزش .-13

  مرگ هاي ناگهانی، غیر منتظره و غیر قابل توجیه.-14

  هر مرگی که شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد.-15

  هر نوع مرگ مشکوك و مرگ با علل ناشناخته.-16

  هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه.-17

  هر نوع مرگی که احتمال حنجه یا جنایت در آن برود.-18

                                                                         مرگ ناشی از حوادث غیر مترقبه.-19


