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یک نسخه از آیا 

گواهی فوت به  

 مرکز ارسال شده؟

وقوع مرگ در منطقه 

 تحت پوشش  

کارکنان مرکز/دوطلبان 

 بررسی مرگسالمت : 

گواهی فوت 

توسط پزشکی  

قانونی 

 صادرشده؟

دریافت گزارش مرگ از: پایگاه مستقل 

دوطابان -کارکنان مرکز–پزشکان  -

 سایر-سالمت 

مطابقت گزارش ها و 

 اطمینان از وقوع مرگ 

مجری  آیا مرکز

پزشک خانواده 

 است؟

آیا دسترسی به 

خانواده متوفی 

 د؟ندار

آیا متوفی 

گواهی فوت 

 دارد؟

آیا گواهی 

توسط پزشک 

مرکز صادرشده 

 است؟

کارکنان مرکز/دوطلبان 

:تکمیل فرم گزارش سالمت

 و توضیحات

کارکنان مرکز/دوطلبان 

:تکمیل اطالعات سالمت

دموگرافیک وعوامل 

 لت فوتخارجی ع

پزشک مرکز: بررسی مرگ 

و ثبت نهایی علت فوت بر 

 اساس سوابق و مستندات

کارکنان مرکز/دوطلبان 

:تکمیل فرم سالمت

 کالبدشکافی شفاهی 

تنظیم گزارش ماهانه 

 وتایید توسطپزشکمرکز

ارسال گزارش ماهانه و 

مستندات به مرکزبهداشت 

 شهرستان



 نمودار گردش کار در یک مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت گزارش 

  مرگ 

 سازمان پزشک قانونی

 بیمارستان

 مطب ها

 ثبت احوال

 گورستان

 شهرداری

 سایر منابع
مطابقت و کنترل گزارشات 

 دریافتی

آیا 

گزارشات 

مطابقت 

 دارد؟
ارسال پسخوراند به مرکز 

 گزارش دهنده

مطابقت گزارشات با اطالعات 

رتوسط :نرم افزارثبت شده در

 ..بیمارستان و-سایر شهرستانها

تمام موارد 

توسط مرکز 

 گزارش شده؟

اعالم به مرکز 

بهداشتی جهت بررسی 

 علت عدم گزارش

دریافت پاسخ از 

مرکز بهداشتی 

 درمانی

آیا 

گزارشات 

مطابقت 

 دارد؟

وجود کعلل 

مبهم_غیر 

 نامعلوم -محتمل

بررسی علل توسط پزشک 

 -مشاور برنامه 

ارسال پسخوراند به 

مرکز گزارش دهنده 

و صادر کننده گواهی 

 فوت

وجود کدهای 

پوچ،علل 

مبهم_غیر 

 محتمل

 ICDکدگذاری علل براساس 

 توسط کارشناس نظام ثبت

دریافت پاسخ 

از مرکز 

بهداشتی 

 درمانی

کنترل دوره ای اطالعات 

اصالح و  -بصورت آن الین

 تکرار گیری

ثبت نهایی در پایان هر  

 سال

 مرکزبهداشت استان

 سایر پزشکان

مراکز بهداشتی درمانی 

 پزشکان
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 وقوع مرگ

اعالم فوت توسط 

 پزشک

صدور  آیا برای

گواهی فوت 

منعی وجود 

 دارد؟

تکمیل فرم ارجاع 

 پزشکی قانونی

هماهنگی با پزشک 

 معالج
آیا پزشک 

معالج حضور 

 دارد؟

صدور گواهی فوت  

استاندارد توسط پزشک 

 معالج

 صدور گواهی فوت

 استاندارد

ارسال گواهی فوت  به 

 واحد مدارک پزشکی 

اهی نیاز گو

به اصالح 

 دارد؟

بررسی گواهی فوت  

توسط کارشناس مدارک 

 پزشکی

کدگذاری علل و تایید 

 گواهی

هماهنگی با صادرکننده  

 گواهی فوت واصالح 

و جمع آوری گزارش و 

 مستندات

نرم افزار برای  

ورود اطالعات 

در این مرکز 

 تعریف شده؟

 ثبت در نرم افزار 

ارسال ماهانه به 

 مرکزبهداشت شهرستان 

 ارسال به سایت 

 به پ ق ارجاع جسد

تحویل نسخه دوم فرم 

ارجاع به واحد مدارک 

 پزشکی
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وقوع مرگ در 

 منزل یامطب

آیا اوراق 

شناسایی با 

متوفی مطابقت 

 دارد؟

 ؟

تکمیل فرم ارجاع 

 پزشکی قانونی

احراز هویت و کنترل 

 اوراق شناسایی

صدور گواهی فوت 

 استاندارد

تحویل برگه اول به 

 بستگان متوفی

ارسال برگ دوم به مرکز 

 هداشت شهرستانب

 به پ ق ارجاع جسد

تحویل نسخه دوم فرم 

ارجاع به واحد مدارک 

 پزشکی

اعالم فوت توسط 

 پزشک

آیا برای صدور 

گواهی فوت 

منعی وجود 

 دارد؟


