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 : مقدمه

 .است "اعالم مواردمرگ به سازمان ثبت احوال كشور  "اين بخش حاوي اطالعات كلي در خصوص خدمت 

 :هدف

 استراجهدف از اين توافق نامه ي دسترسي به موقع به كليه موارد مرگ و مير جهت ثبت در سامانه ثبت مرگ و 

 شاخص هاي مربوطه مي باشد و تعيين الگو هاي مرگ و مير شهرستان و برنامه ريزي جهت اصالح سبك

 زندگي سالم تر مي باشد

 هدف از اين توافق نامه ي سطح خدمت اين است كه با به دست آوردن آمار مرگ و مير و الگو هاي آن به

 ارتقاء سطح سالمت جامعه كمك نماييم

 :مسئولیت

 .به عنوان متولي، وظيفه برنامه ريزي ، اجرا و نظارت را بر عهده دارد سبزواراه علوم پزشكي دانشگ

 :تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرايي

گيرنده خدمت بايد به تمام خدمات به گونه اي دسترسي داشته باشد كه تمام خدمات پيش بيني شده را در -

 .تابعه به صورت كامل دريافت نمايد هايبيمارستان حداقل زمان ممكن در

 :هزينه و پرداختها

 تمام خدمات مربوط به خدمت اعالم مواردمرگ به سازمان ثبت احوال كشور به صورت رايگان انجام مي گيرد

 : دوره عملكرد

 دوره زماني انجام اين خدمت به صورت ماهيانه مي باشد



 :خاتمه توافقنامه

 عهدات از ناحيه وزارت بهداشت خواهد بود.خاتمه توافقنامه در صورت حذف ت

  



 بیانیه سطح توافق

 اعالم موارد مرگ به اداره ثبت احوال كشور

 : عنوان خدمت

والدت هر طفل در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال 

 اعالم شود

 مقدمه : 

بيمارستاني كه كودك در آن به دنيا آمده صادر ميشود. ارائه شناسنامه والدين نوزاد و گواهي تولد در همان 

براي دريافت گواهي تولد در بيمارستان الزامي است. برخي از بيمارستانها بخش جداگانه همچنين سند ازدواج آنها

ارستان به دنيا آمده باشد بايد يك در محلي به غير از بيم اي براي ارائه گواهي تولد در نظر گرفته اند. اگر كودك

ادعاي ديگران در مورد  هاي تكراري يا پزشك و يا ماما براي او گواهي تولد صادر كند تا جلوي صدور شناسنامه

 .اين نوزادگرفته شود

 : هدف

شناسنامه يكي از اسناد هويتي در ايران است كه سازمان ثبت احوال كشور موظف است آن را براي هر شهروند 

 ايراني صادر كند شناسنامه

محتوي اطالعاتي ناظر به هويت مدني فرد در اجتماع ميباشد و بيانكننده آن است كه فردي با مشخصات خاص 

 در جامعه وجود دارد . چنانچه

نوزادي در بيمارستان متولد گردد موطف هستند كه اطالعات هويتي نوزاد را بصورت بروز به اداره ثبت احوال اعالم 

 .دنماي

 :مسئولیت

 دانشگاه علوم پزشكي فسا به عنوان متولي وظيفه برنامه ريزي ،اجرا و نظارت بر عهده دارد-

 تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي

 گيرنده خدمت بايد به تمام خدمات به گونه اي دسترسي داشته باشد كه تمام خدمات پيش بيني شده-

 ستانهاي تابعه به صورت كامل دريافت نمايدرا در حداقل زمان ممكن در بيمار

 اعالم گواهي تولد از طرف همان بيمارستاني كه كودك در آن به دنيا آمده صادر و به ثبت احوال

 : هزينه و پرداختها



 ارائه گواهي تولد توسط بيمارستان هزينهاي در بر ندارد،

 :دوره عملكرد

ك در آن به دنيا آمده يك تكليف قلمداد شده است. )پس صدور گواهي والدت توسط پزشك يا موسسهاي كه كود

 تا زمانيكه مركز درماني يا

 (.بيمارستان داير است و كودكي در آن متولد شود اين توافقنامه برقرار است

 خاتمه توافقنامه

 خاتمه توافقنامه در صورت حذف تعهدات از ناحيه وزارت بهداشت خواهد بود.


