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 شخصي ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ...

 ابالغ متمم دستورالعمل کشوری ارایه اطالعات و پرونده پزشکی بیمارموضوع: 

 با سالم و احترام

، 00/00/39د مورخ 90603/903پیرو ابالغ دستورالعمل ارائه اطالعات و پرونده پزشکی بیمار به شماره  

پزشکی قانونی از دانشگاهها جهت اخذ اصل پرونده در شرایط  شعبه هایدرخواستهای مکرر و با توجه به 

با معاون محترم پزشکی و  13/00/36د مورخ 0691/903خاص، به پیوست مکاتبه این دفتر به شماره 

زمان آن سا 00/01/36/پ مورخ 01900آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور و به دنبال آن ابالغیه شماره 

به مدیران کل محترم پزشکی قانونی استانها )پیوست( حضور تان ارسال می گردد. لذا ضمن تاکید بر مفاد 

 دستورالعمل ابالغی، نکات زیر متذکر می گردد:

با توجه به محفوظ بودن مالکیت اصل پرونده برای بیمارستان، حتی االمکان از ارائه اصل پرونده؛ مگر در  -

 درخواست کننده؛ اجتناب گردد. قانونیصرفا جهت مراجع  موارد خاص و ضرور

رعایت بندهای مندرج در نامه های پیوست و جدول ذیل در زمان ارسال اصل پرونده الزامی بوده، و در  -

گردد، ضمن تاکید بر مسئولیت  صورت بروز هر نوع اتفاقی که منجر به مفقود شدن و یا دستکاری اصل پرونده

جهت پیگیری و بررسی موضوع  مرجع ذیربطتا به  ، مراتب به این دفتر اعالم،خواست کنندهدرنهاد موضوع با 

 منعکس گردد. 

 برون سازماني

درخواست 

 کننده

سطح دسترسي به 

 پرونده

نحوه 

 دسترسي
 زمان عودت نحوه ارسال پرونده

دادگاه  

 دادگستری،

پزشکی 

 قانونی

در صورت درخواست 

اصل پرونده صرفا در 

اص و ضرور، موارد خ

دسترسی كامل به اصل 

پرونده تحت بررسی 

در مرجع قضایی 

 مربوطه

درخواست 

اصل پرونده 

پزشکی  با 

نامه رسمی و 

تائید رییس 

 بیمارستان 

اصل پرونده، برگ شماری شده در پاكت دربسته با  

مهر محرمانه  منضم به نامه رسمی با ذكر تعداد برگ 

در نامه ارسالی در های پرونده در نامه رسمی و تاكید 

خصوص مسئولیت نگهداری پرونده و عودت آن به 

مركز پس از و هفته ؛ با اخذ رسید تحویل نماینده مرجع 

قضایی مربوطه و در صورت نبود نماینده مذكور، نحوه 

 ارسال، از مرجع قضایی مربوطه استعالم گردد.

حداكثر دو هفته از تاریخ نامه 

 ارسالی، در صور ت نیاز مجدد،

درخواست تمدید مدت قبل از 

سررسید دو هفته به دانشگاه 

 ارسال گردد.

 تمدید درخواست تعداد حداكثر

 .باشد می دوبار
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