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Abstract   Article Info 
Aims: Legal medicine records are one of the main sources of information for 

performing legal duties and serving the service, and the most important tools for 
filling and retrieving information in the investigation and responding process. The 
results of the thoughts and measures of legal medicine organization are preserved 
as records and documents, which have been produced with considerable time and 
cost. For the creation of records information, so that they can be used quickly and 
easily, it is necessary to organize the data appropriately so that data filling and 
retrieval can be done conveniently. The aim of this study was to develop essential 
indicator set for organizing records of legal medicine commission of Iran. 

Instruments & Methods: This study was performed by descriptive and 
Delphi methods in Iranian Legal Medicine Organization during 2016 and 2017. In 
this study, with Delphi method, the initial questionnaire was designed and 400 file 
of referrals to the commission of Tehran Legal Medicine Center were randomly 
studied and analyzed with descriptive statistics. By studying and reviewing the 
results of the initial questionnaire by experts and members of the Delphi panel, the 
indicators led to the final compilation. 

Findings: To organize records in 3 main parts, 27 indicators and 175 
evaluation criteria were extracted and the determination of record retention period 
for commission were agreed upon by experts. 

Conclusion: Currently, Legal Medicine Organization faces weaknesses in 
organizing records of legal medicine commission. Organizational indicators 
improve the speed and simplicity of access to valuable information of records. 
Records can be legally summerized with the permission of the National 
Documents Council. 
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و قـانوني  وظـايف  انجـام  براي اطالعات مهم و اصلي منابع از يكي قانوني پزشكي هايپرونده :اهداف
نتايج. هستند گوييپاسخ و رسيدگي فرآيند در اطالعات بازيابي و ذخيره ابزار ترينمهم و خدمت ارايه

وقـت  صرف با كه شوندمي دارينگه اسنادي و هاپرونده قالب در قانوني پزشكي كارشناسي و اقدامات
و سـرعت  بـا  كـه  طـوري بـه  پرونـده  اطالعـات  گيريشكل براي. است شده توليد توجه قابل هزينه و

اطالعـات  بازيـابي  و ذخيـره  تـا  اسـت  هاداده مناسب دهيسازمان به نياز شوند استفاده قابل سهولت
دهـي سـازمان  بـراي  ضروري هايشاخص مجموعه تدوين هدف با حاضر مطالعه. شود انجام راحتيبه

  .دش انجام ايران قانوني پزشكي هايكميسيون هايپرونده
سـازمان  در 1396 و 1395 هـاي سـال  در دلفـي  و توصـيفي  روش بـا  مطالعـه  اين :هاروش و ابزار

پرونـده  جلـد  400 و طراحي اوليه نامهپرسش دلفي متد از استفاده با. شد انجام كشور قانوني پزشكي
بـا  سـپس  و شـد  بررسـي  تصـادفي  صورتبه تهران استان قانوني پزشكي كميسيون اداره به مراجعان

نامـه پرسـش  بـازنگري  و نتايج مطالعه نهايتاً. گرفت صورت تحليل و تجزيه توصيفي آمار از گيريبهره
  .شد هاشاخص تدوين به منجر دلفي، و خبرگان توسط اوليه
استخراج ارزيابي مالك 175 و شاخص 27 اصلي، محور سه در هاپرونده دهيسازمان براي ها:يافته
  .گرفت قرار خبرگان توافق مورد كميسيون اسناد دارينگه براي زماني جداول و شد

كميسيون اسناد دهيسازمان در ضعف مشكالت با قانوني پزشكي حاضر حال در گيري:نتيجه
باارزش اطالعات به دسترسي سهولت و سرعت دهي،سازمان هايشاخص. است روروبه قانوني پزشكي
قانوني صورتبه ملي اسناد شوراي از اخذشده مجوز با هاپرونده تلخيص. بخشندمي بهبود را هاپرونده
  .است انجام قابل

  اسناد دارينگه زماني جدول پرونده، دهيسازمان شاخص، ي:كليد كلمات
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  مقدمه:
بـراي   قـانوني  پزشـكي  امـور  در كارشناسـي  نظـرات  ابراز
 ،)1(جامعـه   در عـدالت  اسـتقرار  بـه  كمـك  و حقيقت كشف
 محـاكم  قضـات  هـا،  دادگـاه  قضـايي،  مراجع درخواست طبق

 قـوه  بـه  وابسـته  هـاي  سـازمان  انتظـامي،  نيروي دادگستري،
پزشـكي   سـازمان   عهده بر دولتي هاي دستگاه ساير و قضاييه
 يكـي  قـانوني  پزشكي هاي كميسيون .)2(است  كشور قانوني

و  بوده كـه بررسـي   سازمان اين مهم و تخصصي هاي حوزه از
شـود   مـي  انجـام  آنجا در پزشكي قصور از شكايت كارشناسي

 توسـط  فني و علمي موازين رعايت عدم پزشكي، قصور .)3(
 نتيجـه  در كـه  است پزشكي حرف صاحبان از يكي يا پزشك
 خسـارت  بهداشـتي،  و مراقبتـي  درمـاني،  تشخيصي، اقدامات
 قصـور  بـر  عـالوه  .)4(شـود   ايجـاد  بيمـار  براي مالي و جاني

 تعيين  پزشكي، روان هاي پرونده بررسي و كارشناسي پزشكي،
 هـاي  كميسـيون  در مورد حسب باليني معاينات و فوت علت

 فرآينــد در .)5(شــود  مـي  انجــام قـانوني  پزشــكي تخصصـي 
 هـاي تخصصـي،   مشـاوره  بـاليني،  پرونـده  هـا،  پرونده بررسي
 هاي مصاحبه آزمايشگاهي همراه با و پاراكلينيكي هاي گزارش
 در جلسات تا شود مي پرونده ضميمه و آوري جمع شده، انجام

 نظـر  و تبـادل  بحـث  موجـود و  مـدارك  براسـاس  كميسيون،
 جلسـه  صـورت  و انجـام  كارشناسـي  نظـر  اظهـار  كارشناسان،
 كارشناســي و اقــدامات نتــايج .)1(شــود  تنظــيم كميســيون

 داري نگـه  مـداركي  و ها پرونده اسناد، قالب در قانوني پزشكي
 صـرف  با و بوده باارزشي تجارب و ها داده حاوي كه شوند مي

 گيري شكل براي .)6(اند  شده توليد توجه قابل هزينه و وقت
 قابـل  سـهولت  و سـرعت  بـا  كـه  طـوري  بـه  پرونـده  اطالعات
 دهـي  سـازمان  يـا  هـا  داده دهـي  سازمان به نياز شوند استفاده
 در قـدم  اولين ها داده دهي سازمان .)7(است  اي پرونده درون
 و ذخيـره  پـردازش،  بعدي مراحل و است آنها پردازش فرآيند
 راحتـي  بـه  مناسـب  دهـي  سـازمان  واسطه به اطالعات بازيابي
 براي مناسب ساختار يك بايد موسسه هر .)7(شود  مي انجام

 هـا  پرونـده  بايـد  و باشـد  داشـته  اي پرونده درون دهي سازمان
شـوند   تنظيم دارند سروكار پرونده با كه كساني نياز براساس

 اطالعـات  مـديريت  كاركنـان  اسـت  الزم منظـور  اين . به)8(
 پزشـكي،  پرونـده  اطالعـات  كمي هاي بررسي از پس سالمت
 كننـد.  مشـخص  روشـي  مبناي بر داده دهي سازمان به اقدام
 دهـي  سـازمان  اطالعـات شـامل   دهي سازمان هاي روش انواع

، (SOMR)ســازي  مســتند عوامــل بــر اطالعــات مبتنــي 
 دهـي  سازمان و (POMR) مسايل بيمار براساس دهي سازمان

ــات ــه اطالع ــي ســازمان و اســت (IMR)پيوســته  طــور ب  ده
 براســاس بايگــاني فضــاي بنــدي تقســيم بــا اي پرونــده بــرون

  .)9(شود  مي انجام سازي ذخيره هاي روش و تجهيزات
 

ــژوهش ــاي پ ــف ه ــان مختل ــي نش ــد م ــه دهن ــد ك  رون
 مطلـوبي  وضـعيت  از ايران در اطالعات بازيابي و سازي ذخيره

 آبـادي  دولتداوري  و شاهي مطالعه در .)10(نيست  برخوردار
 هاي بيمارستان پزشكي پرونده اطالعات دهي سازمان وضعيت
ــهر ــران ش ــا ته ــردي ب ــر رويك ــي   ب ــت الكترونيك ــاد ثب ايج

 از حاصـل  نتـايج  شد. بررسي 1388 سال در  (EHR)سالمت
 هـاي  روش از مراكـز  %9/63در  كـه  دهـد  مـي  نشان مصاحبه
 كـه  صورتي  در شده است. استفاده دهي سازمان براي متفرقه
 تمـام  در كـه  دارد بـر ايـن   داللـت  پژوهشـگر  مشاهده نتايج

 استفاده دهي سازمان متفرقه از روش پوشش تحت واحدهاي
 مـديريت  سيسـتم  وضعيت  مطالعه هاي يافته .)11( شده است
ــات ــت اطالع ــرپايي مراقب ــتان س ــاي بيمارس ــته ه ــه وابس  ب
 1389 سـال  در كـه  تهـران  شـهر  پزشـكي  علوم هاي دانشگاه

   %6/78 و اورژانـس  مراكـز  %0/62 دهـد  مـي  نشان شده انجام
  

 اي پرونـده  درون دهي سازمان براي مطالعه تحت هاي درمانگاه
 سـال  در ديگـري  مطالعه در. )7(اند  نداده انجام اقدامي هيچ

ــتم 1392 ــديريت سيسـ ــات مـ ــز اطالعـ ــس مراكـ  اورژانـ
 پزشـكي  علـوم  دانشگاه غيرآموزشي و آموزشي هاي بيمارستان
 %0/43 دهـد  مـي  نشان ها يافته شده است، مقايسه هرمزگان

 اي پرونده درون دهي سازمان براي اقدامي هيچ اورژانس مراكز
  .)12(اند  نداده انجام

  

 آوري، جمــع مرهــون ســالمت هــاي تعــالي ســازمان 
 مـدارك  انبوه وجود .)13(است  ها داده تحليل و سازي ذخيره
 پزشـكي  هـاي  ادارات كميسـيون  بـه  مراجعان پزشكي متنوع
 عـام،  و خـاص  پزشـكي  هاي داده و ها گزارش با كشور قانوني
 محسـوب  اطالعـات  عصـر  در سازمان براي دارايي ترين عمده
 و نـاگزير  ضـروريات  ازآنهـا   علمـي  داري نگـه  .)14(شـود   مي

 پژوهشـي  حيطـه  در خصوص به سازماني مقاصد براي حتمي
 سـودمند  شكل به ها داده اگر كه داشت نظر در بايد اما است.

 از آنهـا  زيـادي  ميـزان  ذخيـره  و آوري جمـع  نشوند، استفاده
 بـراي  مـالي  منـابع  به تبديل امكان و آيد مي حساب به اتالف

 اطالعـاتي  منبـع  تـرين  اساسـي  .)15(داشت  نخواهد سازمان
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 بهبـود  و اصـالح  در موثر هاي گام برداشتن و يابي ارزش براي
 معيار عنوان به ها شاخص .)16(است  شاخص تدوين سازمان،

 در را كيفيـت  و اثربخشـي  كـارآيي،  سنجش امكان ضابطه، و
 اسـاس  همـين  بـر  .)8(سـازند   مـي  ممكـن  كمي اعداد قالب

 ضـروري  هـاي  شاخص مجموعه تدوين هدف با حاضر مطالعه
 قـانوني  پزشكي هاي كميسيون هاي پرونده دهي سازمان براي
   .شد انجام ايران

  

  ها ابزار و روش
 روش دو با كه است كاربردي مطالعه يك حاضر، پژوهش

 سـازمان  در 1396 و 1395 هـاي  سـال  در دلفـي  و توصيفي
 تحقيـق،  انجـام  منظـور  به گرفت. انجام كشور قانوني پزشكي

 دهـي  سازمان منظور به ضروري هاي شاخص تدوين براي ابتدا
 قـانوني  پزشكي اداره كميسيون به مراجعان اسناد و ها پرونده

 در وسـيعي  مطالعـه  موجـود،  وضعيت بررسي و استان تهران
 زمان مرور قوانين ها، نامه بخش و ها دستورالعمل استانداردها،

 است،  بوده آن از متاثر تحقيق محيط كه اسناد كاركردهاي و
 در مختلـف  الگوهـاي  شناسـايي  بـراي  همچنـين  شـد.  انجام

 هــاي پايگــاه و اي خانــه كتــاب منــابع در هــا شــاخص تــدوين
 مختلـف  الگوهـاي  و گرفـت  انجام جستجو اينترنتي اطالعات
ــراي ــدوين ب ــاخص ت ــاي ش ــازمان ه ــي س ــور دو در ده  مح
  شدند. شناسايي و مطالعه اي پرونده برون و اي پرونده درون
 اوليـه،  ساخته محقق نامه پرسش نخست بعدي، مرحله در

 آزمـون  آن بـا  پايايي و محتوايي روايي طريق از آن روايي كه
 هـاي  شـاخص  شامل و شده تاييد نظران صاحب توسط مجدد
 بـه  هـا،  پرونـده  اوراق و اسـناد  در هـا  داده ثبت وضعيت اوليه
 اخـذ  بـراي  دلفي روش با استفاده از بود، كيفي و كمي لحاظ
 (بـا  خبـره  و متخصـص  كننـدگان  شـركت  اختيـار  در نظرات

ــانوني پزشــكي متخصــص تحصــيلي مــدرك  كارشــناس و ق
 شـده  انتخـاب  هـدف  بـر  مبتنـي  روش با كه پزشكي مدارك
 هـاي  نامـه  پرسـش  آوري جمـع  از پـس  شـد.  داده قرار بودند)
 نظـرات  و بنـدي  طبقه تركيب، مشابه نظرات شده، داده عودت
 از اسـتفاده  بـا  خبرگـان  نظـرات  ميانگين شد. حذف تكراري

 عنـوان  بـه  مرحله اين  نتيجه و محاسبه Excel 2010 افزار رمن
 بـراي  اي نامـه  پرسـش  اسـتخراج  به منجر تحقيق، اوليه طرح
و  كمـي  جداگانـه  محـور  دو در هـا  پرونده و اسناد يابي ارزش
 متخصصـان  نظر با نامه پرسش اين و پايايي روايي. شد كيفي

 و بـودن  مناسـب  بـودن،  شـفاف  و واضـح  معيارهاي براساس و

 نظـر  بـا  مرحلـه  اين در گرفت. قرار تاييد مورد داشتن اهميت
 و هــا شــاخص كــاركرد از اطمينــان كســب بــراي و خبرگــان

 شـد  مقـرر آنها  بودن مناسب و صراحت صحت، از برخورداري
 بـا  و اساس اين بر گيرند. قرار گيري اندازه مورد ها شاخص كه
 تا 1369 هاي سال به مربوط پرونده، 400 تعداد خبرگان نظر

 پزشـكي،  روان( كميسـيون  حـوزه  چهـار  از يـك  هر در 1394
 تصـادفي  طـور  بـه  )پزشكي قصور و فوت علت تعيين معاينات،
 از و گرفـت  قـرار  خبرگـان  و متخصصـان  اختيار در و انتخاب

 روش از شـده  منتج  نامه پرسش از استفاده با شد خواسته آنها
 بـه  نسـبت  پرونـده  در موجـود  مسـتندات  مشـاهده  با دلفي،
 محـور  دو در هـا  پرونـده  و اسـناد  ها، داده وضعيت يابي ارزش
 اردو Excel 2010 افزار نرم در را ها و داده اقدام كيفي و كمي
  كنند.
 و اسـناد  كمـي  يابي ارزش براي نامه پرسش اول بخش در
 صـورت  به ها داده ثبتبودن  كامل چگونگي بررسي و ها پرونده
 امضـاها،   هـا،  تـاريخ  وجود مستندسازي، قوانين رعايت كمي،

 اسـناد  نبـود  ها و دادهبودن  خوانا مستندسازان، هويت تصديق
 وجـود (قضـايي   مرجـع  نامـه  كلي شامل محور 15 مخدوش،

 و پزشـكي  كميسـيون  تشـكيل  بر مبني قضايي مرجع دستور
 پرونـده  و پوشـه  ،)قضايي مرجع نامه ثبت نامه، اركان رعايت

 صـاحب  خـانوادگي  نـام  و نـام  درج اسـتاندارد،  پوشـه  وجود(
 چيـنش  پوشـه،  روي پرونـده  شـماره  درج پوشه، روي پرونده
 در تــاريخي تـوالي  رعايـت  راســت، سـمت  از پوشـه  در اوراق

 عنـوان  درج هـا،  فـرم  روي پرونـده  شماره درج اوراق، چينش
 پرونـده،  صاحب مشخصات(پذيرش  هاي تكميل برگ ،)برگ

 نامـه  ثبـت مشخصـات   كميسيون، نوع قضايي، مرجع سئوال
 دستورات برگ ،)پذيرش برگ تصديق و تاييد قضايي، مرجع

ــدامات  و ــتورات(اق ــدامات، و دس ــتورات اق ــاهنگي دس  و هم
كميســيون  مصــاحبه ،)پرونــده تكميــل فرآينــد بــا اقــدامات

 شـكايت  سـابقه  شونده، مصاحبه كننده و مصاحبه مشخصات(
 شــروع زمـان  از مـاوقع  جريــان خواسـته،  وجـود،  صـورت  در

 فعلـي  ادعـاي  درمـاني،  و تشخيصـي  اقـدامات  ذكر با تاكنون
 درخواسـت  ،)كننده مصاحبه و شونده مصاحبه و تصديق تاييد

 نظـر  اظهار پرونده، خالصه پزشكي، كادر با مصاحبه مشاوره،
 ارسـال  كميسـيون،  جلسه گزارش پرونده، ارسال كارشناسي،

مخـدوش   اسـناد  بررسـي  قضايي، مرجع به كميسيون نظريه
ــت( ــود رعاي ــاي داده نب ــتباه ه ــود  در اش ــناد، نب ــناد اس  اس

 گرفته، ناخوانا محوشده، الك ه، خراشيده،شد سياه خورده،  خط
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 ،)مركـز  مهـر  از غيـر  مهري با اسنادي نبود رعايت بدخط و و
 رعايـت (پرونده  مستندات صحت پرونده و زايد در اوراق نبود

 هـا  گواهي وجود قضايي، مراجع با مكاتبات در موضوع صحت
 هـــاي گـــواهي و مســـتندات نبـــود رعايـــت الزم، اســـناد و

 صاحب شناسايي كارت تصاوير وجود متناقض، و برانگيز سئوال
 بـودن  ممهور و كيفري يا بيمارستاني هاي پرونده اوراق پرونده،

 هـاي  نامـه  به پرونده شدن منضم پرونده،بودن  شمار برگ آنها،
 يـا  بيمارسـتاني  هـاي  پرونـده  ارسال نامه كننده، ارسال مرجع
 و شـمار  بـرگ  و تعداد شماره تاريخ، امضا، مهر، داراي كيفري
  قرار گرفت.مورد توجه  )پروندهكلي  شماري برگ انجام

 و اسـناد  كيفي يابي ارزش براي نامه پرسش دوم بخش در
بــودن  كيفيــت داراي وبــودن  باكفايــت بــود الزم هــا، پرونــده

 بـه  و بررسـي  هـا،  پرونده اسناد از هر يك در موجود هاي داده
 بــه پاســخ بــراي شـود.  داده پاســخ سـئواالتي در ايــن مــورد 

 "يـك " عـدد  شـد  خواسـته  خبرگـان  از نامه پرسش سئواالت
 فقدان براي "صفر"عدد  نظر، مورد آيتم رعايت و وجود براي

 غيرقابـل  كـه  آيتمـي  بـراي  و نظـر  مـورد  آيتم رعايت عدم و
 مرحله اين نتايج. شود گرفته در نظر "2" عدد بود يابي ارزش

زمـاني   بـازه  سـه  درنظرگرفتن با و توصيفي آمار از استفاده با
 سـال  از اول زمـاني  بازه در گرفت. قرار و تحليل تجزيه مورد

ــا 1369 ــرم 1377 ت ــرگ و ف ــتاندارد ب ــاختارمند و اس  در س
 مــذكور زمــاني بــازه در واقــع در نداشــت. وجــود هــا پرونــده

 بودنـد  مايـل  كـه  طـور  هـر ) دهندگان گزارش(مستندسازان 
 بـراي  ساختارمند فرم كه آن بدون نمودند، ثبت را مستندات
 دوم زمـاني  بـازه  در داشته باشد. وجود مستندسازان استفاده

 فـرم  محدودي تعداد نياز، براساس و 1387 تا 1382 سال از
 اي كننـده  هـدايت  جريان ساختارمند هاي فرم در(ساختارمند 

 زماني بازه در بود. شده ايجاد) دارد وجود اطالعات ثبت براي
 استاندارد سـاختارمند  هاي برگ 1394 تا 1388 سال از سوم

 در كـه  هسـتند  سـاختارمندي  هـاي  فـرم  استاندارد هاي فرم(
 حسـب  قـانوني  پزشكي سازمان هاي فرم سازي يكسان كميته
ــاز ــته و ني ــاي خواس ــل ه ــدگان، تكمي ــازان كنن  و مستندس
 و مراكـز  همـه  در يكسـان  صـورت  بـه  و طراحـي  برداران بهره

 آمار از حاصل نتايج وجود داشت. )اند شده اجرا و ابالغ ادارات
آنهــا  از و  گرفــت قــرار خبرگــان گــروه اختيــار در توصــيفي
 هـر  وجود عدم يا وجود نتايج، درنظرگرفتن با تا شد خواسته
ــه از يـــك ــاي مولفـ ــازمان هـ ــده درون دهـــي سـ  و اي پرونـ
 مـوارد  در را خـود  و داليـل  نماينـد  بررسـي  را اي پرونده برون

    كنند. ذكر موارد از يك هر بر اجماع و پذيرش عدم
ــا برگشــتي، نظــرات آوري جمــع از پــس  درنظرگــرفتن ب
 از حاصـل  توصـيفي  آمـار  نتايج به توجه با و نظرات ميانگين
 و نظـرات  براسـاس  و ها پرونده از تصادفي نمونه 400 بررسي

هـاي ارزيـابي    ها و مالك شاخص خبرگان، اجماع به دستيابي
 دهــي ســازمان اي، پرونــده درون دهــي ســازمان محورهــاي در

 مـدارك  و اسـكن  الكترونيـك  اسـناد  ايجـاد  و اي پرونده برون
 تعيـين  منظـور  بـه  همچنـين  شـد.  تـدوين  و انتخاب باارزش
 كميسـيون؛  هـاي  پرونده در موجود اسناد داري نگه زمان مدت
 33 در كميسـيون  پرونده در موجود هاي برگ و اوراق اسناد،
 مــورد در شــد خواســته خبرگــان از شــد و تفكيــك رديــف
 پس دهند. نظر جداگانه طور به رديف هر داري نگه زمان مدت

 موجـود  اسـناد  داري نگه زمان مدت دلفي مرحله دو اجراي از
ــه در و شــد تعيــين كميســيون هــاي پرونــده در  بعــد مرحل
 تلخيص امكان براي ملي اسناد شوراي از مجوز اخذ منظور به

ــده ــاي پرونــ ــيون، هــ  با كمشتر ريكا اتجلس در كميســ
 و بررسـي  موضـوع  ملي خانه تابك و دسناا نمازسا گاننمايند

 كميسيون هاي پرونده راكد اسناد براي امحا مجوز درخواست
 در و ارسال ملي خانه كتاب و دسناا نمازسا به قانوني پزشكي
  .شد مصوب ملي دسناا شوراي در نهايت
  

  ها يافته
 و شاخص 15 تعداد اي پرونده درون دهي سازمان محور در

 اي پرونـده  بـرون  دهـي  سـازمان  محـور  در ارزيـابي،  مالك 80
 اسـناد  ايجاد محور در و ارزيابي مالك 50 و شاخص 7 تعداد

 مـالك  45 و شـاخص  5 ارزش با مدارك و اسكن الكترونيك
  ).1شد (جدول  تدوين و انتخاب ارزيابي براي

و  الكترونيـك  اسـناد  ايجاد براي دهي ن سازما خصوص در
 شـده  اسـتخراج  ارزيـابي  هـاي  مـالك  بـاارزش،  مدارك اسكن

 اطالعــات، حفـظ  اجرايــي روش تعيـين  شــاخص بـه  مربـوط 
 تعيـين  هـا،  داده تصـرف  و دخـل  رفـتن،  ازدست از جلوگيري

 هاي پرونده و اسناد اطالعات ماندن محرمانه و دسترسي سطح
 تعيـين شـامل   اسـكن  عمليـات  در قانوني پزشكي كميسيون
 ويــرايش، حــذف، مشــاهده ايجــاد،(كاركنــان  هــاي فعاليــت
 جلـوگيري  و اسكن بر دقيق نظارتي كار راه تدوين ،)اطالعات

 دسترسـي  تعيـين  هـا،  پرونـده  در احتمـالي  تغييرات ايجاد از
 تعيـين  دسترسـي،  سـطوح  براسـاس  كارها انجام در كاربران
 تعيـين  ها، پرونده به دسترسي براي كاربران محرمانگي سطح
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 تصـاوير  و اطالعـات  ذخيـره  يـا  چاپ براي كاربران دسترسي
توسط  اسكن مراحل در اطالعات امنيت موارد تبيين اسناد و
  ).2بود (جدول  كارگروه

 كميسـيون  اسـناد  داري نگه براي كامل بندي زمان جدول
شـد   حاصـل  كلي گروه چهار در بندي طبقه با قانوني پزشكي
  ).3(جدول 

  
  ها دهي پرونده هاي ارزيابي در سازمان ها و تعداد مالك ها، شاخص ) مولفه1جدول 

  هاي ارزيابي تعداد مالك  هاي ارزيابي شاخص
  اي پرونده دهي درون سازمان

  1  وجود نامه قضايي -1
  8  رعايت اركان نامه قضايي -2
  2  تشكيل پرونده كاغذي واحد -3
  7  رعايت اركان تشكيل پرونده -4
  3  روز هاي استاندارد و به استفاده از برگ -5
  13  هاي موجود در پرونده فقدان نقايص كمي در تمامي اسناد، مدارك و برگ -6
  8  هاي موجود در پرونده اسناد، مدارك و برگفقدان نقايص كيفي در تمامي  -7
  4  نامه تعرفه خدمات خاص پزشكي قانوني وجود تعرفه كارشناسي مطابق با آيين -8
 4 امحاي اوراق زايد در پرونده طبق مجوز شوراي اسناد ملي در دوره زماني معين -9

  4  بايگانيهاي پرونده در مرحله قبل از  وجود فرآيند مشخص ترتيب تقدم برگ -10
  7  ها قبل از بايگاني وجود فرآيند بازبيني پرونده -11
  2  هاي مورد انتظار با رعايت حداقل IMRاي  پرونده دهي درون اجراي روش سازمان -12
  10  ها شماري پرونده برگ -13
  4  هاي پرونده توجه به كيفيت كاغذ در چاپ برگ -14
  3  ها پزشكي بيمارستانداري اصل پرونده  زمان نگه رعايت مدت -15

  اي پرونده دهي برون سازمان
  5  ها و نظرات كارشناسي با پيگيري و رهگيري موقع و درست نامه ثبت و صدور كامل، به -1
  3  داري پرونده استفاده از پوشه براي نگه -2
  7  وجود بايگاني متناسب با شرايط واحد مدارك پزشكي و شرايط دسترسي به پرونده -3
  14  ها داري پرونده شرايط ايمن و مطمئن محل و فضاي نگه -4
  6  ها تجهيزات مناسب در بايگاني پرونده -5
  13  رعايت فرآيند صحيح درخواست و خروج پرونده از بايگاني براي تحويل به افراد مجاز -6
  2  شده هاي ورودي به بايگاني با فهرست مراجعان پذيرش كنترل و تطابق پرونده -7

  اسكن مدارك باارزش اسناد الكترونيك و   ايجاد
  2  هاي كاغذي و اجراي عمليات اسكن دهي الكترونيك پرونده ريزي و اجراي صحيح سازمان اطمينان از برنامه -1
  7  آوري اطالعات هزينه اسكن اسناد كاغذي و گزارش در كارگروه جمع -2
  19  افزار آرشيو براي اسكن اسناد كاغذي با تصميم كارگروه نرماطمينان از انتخاب بهترين تصميم، اسكنر و  -3
  11  تامين فضا، نيروي انساني، تجهيزات اجراي عمليات اسكن اسناد كاغذي -4
ها، تعيين سطح دسترسي رفتن، دخل و تصرف داده تعيين روش اجرايي حفظ اطالعات، جلوگيري از ازدست -5

  6  عمليات اسكن توسط كارگروهماندن اطالعات اسناد در  و محرمانه
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  ها دهي پرونده ها در سازمان هاي ارزيابي و روش ارزيابي برخي از شاخص ) مالك2جدول 
  روش ارزيابي  هاي ارزيابي مالك

  رعايت اركان نامه قضايي
دار رسـمي نهـاد مربوطـه؛ قضـايي در اوراق سـربرگ  كننده در نامه قضايي؛ درج متن نامـه   احراز صالحيت درخواست

مطابقت محتواي نامه قضايي با شرح وظايف بررسي پرونده در كميسيون؛ رعايت اصول نگارش در تنظيم نامه؛ اعتبار
خانوادگي، امضا، مهر معتبر و عنوان پست سازماني در نامه؛ وجود ها؛ وجود نام و نام تاريخ، شماره انديكاتور و پيوست

  عطفي و پيروي  همراه نامه؛ ذكر سوابق، شماره انديكاتور، تاريخ مكاتبات گذشته هاي ذكرشده در متن، به يوستپ

  و مشاهده بررسي مستند

  امحاي اوراق زايد
نامـه از تهيه و امضاي فهرسـت و اخـذ موافقـت   ؛ شناسايي و تفكيك اوراق زايد طبق مجوز و پس از دوره زماني مقرر

  بررسي مستند و مشاهده  تخمير و فروش اوراق امحايي، انتقال اسناد باارزش به سازمان اسناد ملي؛ هاي مربوطه جلسه تهيه صورت؛ اسناد ملي

  كيفيت كاغذ در چاپ
؛هاي پرينتر، فتوكپي و فكس كاغذ مناسب استفاده در دستگاه؛ گرم بر متر مربع نباشد)80رعايت وزن كاغذ (كمتر از 

  بررسي مستند و مشاهده  رعايت كيفيت كاغذ در چاپ با پرينترهاي جوهرافشان، ليزري؛ شفافيت، كدري و ضخامت كاغذرعايت معيارهاي 

  ها با امكان پيگيري و رهگيري موقع و درست نامه ثبت و صدور كامل، به
24گـرفتن در كمتـر از    تحويـل ثبت نامه مراجع بعد از زمان ؛ افزار باقابليت ثبت نامه قضايي در دفتر انديكاتور يا نرم

هـاي صـادره و ثبت و صدور گواهي؛ افزار با قابليت تشكيل پرونده ثبت شماره پرونده در دفتر انديكاتور يا نرم؛ ساعت
اسـتفاده از دفتـر مراسـالت بـراي؛ افزار با قابليت ثبت نامـه  مكاتبات داخل و خارج سازماني در دفتر انديكاتور يا نرم

  ها دادن مكاتبات و پرونده حويلگرفتن و ت تحويل

  بررسي مستند و مشاهده

  تجهيزات مناسب بايگاني
؛متـر)  سـانتي 28-30( عمق اسـتاندارد  متر) و سانتي90-120(طول  باها  قفسه وجود؛ (ثابت، ريلي)بندي  قفسهوجود 
استفاده از فنـاوري راديـو؛ هاي خروجي پرونده و دفتر خروجكارت جايگزين وجود ؛ ها و طبقات ي قفسهراهنما وجود

  هاي سندبر، چهارپايه يا نردبان تاشو ، چرخسنج رطوبت ،دماسنجوجود ؛ ها براي رهگيري پرونده (RFID)شناسه 
 مشاهده

  
  هاي كميسيون پزشكي قانوني داري اسناد موجود در پرونده زمان نگه ) تعيين مدت3جدول 

داري طبق  زمان نگه مدت  نام سند يا برگ  رديف
  خبرگان نظر

شده از  زمان مجوز داده مدت
  شوراي اسناد ملي ايران

  (سازمان اسناد و كتابخانه ج.ا.ا)

خالصـه پرونـده، گـزارش جلسـه، ،هـاي پـذيرش   هـاي قضـايي، بـرگ    نامه  1
  بدون نظر  دايمي  تصوير مدارك شناسايي نامه ارسال به مرجع،، جلسه كميسيون صورت

كيفري، حوزه تخصصي سازمان، فيش تعرفهرونوشت ممهور پرونده باليني،   2
  سال 5  سال 5  كميسيون

3  
،مصاحبه با كادر پزشكي، مصاحبه كميسيون، هاي دستورات و اقدامات برگ

پزشـكي، روان، پاسخ مشاوره پزشك، اظهار نظر كارشناسي معاينات بـاليني 
  علت فوت و قصور پزشكي

  سال 5  سال 3

4  

نامه روكـش منضـم بـه، ارسال پرونده، هاي درخواست مشاوره پزشك برگ
جلسـه، شده، نسخ اضـافي صـورت   هاي اصالح نويس نتيجه كميسيون، پيش

نامـه بـه خوانـده، درخواست مدارك تكميلي، درخواسـت آزمـايش، دعـوت   
خواهان، كارشناسان، نامه روكش مدير هنگام ارسال پرونده به مركز بعـدي

  نامه تسريعبراي رسيدگي، نامه قضايي در تسريع، پاسخ 

  سال 5  يك سال

  
  بحث  

 هـاي  كميسـيون  در موجـود  مراجعـان  اسـناد  و ها پرونده
 ســازمان اســناد از بــاارزش و مهــم بخشــي قــانوني، پزشــكي
 هستند كه تحقيقاتي و قانوني لحاظ به كشور قانوني پزشكي

   زنجيـره  در توانـد  مـي آنهـا   هـاي  داده روي تحقيـق  و مطالعه
  

ــاثير كشــور بهداشــت و ســالمت ــته بســزايي ت ــد. داش  باش
   و ضـروري  هـاي  شـاخص  مجموعـه  نمودن مدون با پژوهشگر

  

 دهـي  سـازمان  بـراي  مناسـب  ابـزاري  كنـد  مـي  ادعا آن ارايه
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و  الكترونيـك  اسـناد  ايجـاد  اي، پرونـده  برون و اي پرونده درون
 بـه  دسترسـي  و بـرداري  بهره امكان كه باارزش مدارك اسكن

آمـده   دسـت  بـه  نمايد، تسهيل را اسناد و ها پرونده اطالعات
 در هـا  پرونـده  دهـي  سازمان اوضاع و شرايط همچنين و است

 بـا  حـوزه  ايـن  فعـاالن  بـراي  قـانوني  پزشكي هاي كميسيون
 پــي در مسـتمر  بهبـود  و شــده تشـخيص  قابـل  خودارزيـابي 

 عنـوان  با پژوهشي در نيز آجلوني كه همچنان داشت. خواهد
 وزارت هـاي  بيمارسـتان  در پزشـكي  مـدارك  خدمات ارزيابي

 تـدوين  كـه  كـرد  گيـري  نتيجه 2006 سال در اردن بهداشت
 بخـش  در اساسي اصول از يكي مدون هاي روش و ها سياست
  .)17(شود  مي محسوب پزشكي مدارك

 عنـوان  بـا  اي مطالعـه  در اصـفهاني  نژاد سقاييان و توكلي
 كشـورهاي  در پزشـكي  مـدارك  داري نگـه  هاي رويه و قوانين

 نتيجـه  ايـن  بـه  )اسـتراليا  انگلستان، اياالت متحده،(منتخب 
 مـدارك  داري نگـه  بـراي  منتخـب  كشـورهاي  در كه رسيدند
 كـه  دارد وجـود  شـفافي  و كامـل  بنـدي  زمان جداول بيماران
 جـدول  نبـود  و دهـد  مـي  نشان وضوح به را داري نگه وضعيت

 و مشـكالت  بـا  را مراكز سالمت، مدارك داري نگه بندي زمان
 حاضـر،  مطالعـه  نتـايج  از .)18(كنـد   مـي  مواجـه  سردرگمي

 كميسـيون  اسـناد  داري نگـه  بـراي  كامـل  بنـدي  زمان جدول
 شـد،  حاصل كلي گروه چهار در بندي طبقه با قانوني پزشكي

 خـود  يمدرآكا نماز گذشت با كـه  اسنادي از گروه سه براي
 اسـناد  شـوراي  از امحا مجوز اخذ به نياز دهند مي دست از را

 ريكا اتجلس در كه داشت وجود زماني جدول رعايت با ملي
 موضوع ملي خانه ابكت و دسناا نمازسا گاننمايند با كمشتر

 عنـوان  بـا  راكـد  اسـناد  براي امحا مجوز درخواست و بررسي
 از بعد قانوني پزشكي كميسيون هاي پرونده غيرضروري اوراق

 و دسناا نمازسا بـه  كارشناسـي،  نظـر  اظهار صدور از سال 5
 مصوب ملي دسناا شوراي در نهايت در و ارسال ملي خانه كتاب
 كميسـيون  هاي پرونده الغرسازي و تلخيص مجوز اين با شد.
  .شود مي پذير امكان قانوني صورت به

 بـه  توجـه  اين مطالعه، محدوديت قابل ذكري نداشت. بـا 
 جـداول  شـود  مـي  پيشنهاد پژوهش، اين از حاصل هاي يافته
 و سـازان  مسـتند  اختيـار  در مكتـوب  صورت به ها يافته بخش

ــرار پزشــكي مــدارك كاركنــان  آمــوزش، از پــس و گيــرد ق
 مـوارد،  اجـراي  و نيـاز  مـورد  امكانـات  تهيـه  رسـاندن،  آگاهي

 و قبـل  نتايج و بررسي مجدداً ها پرونده دهي سازمان وضعيت
 سـاير  در همچنين. شود مقايسه ها شاخص سازي پياده از بعد

 مشـابهي  مطالعـه  قانوني پزشكي سازمان تخصصي هاي حوزه
مـورد   هـا  شـاخص  توسط ها پرونده دهي سازمان و شود انجام

  .سنجش قرار گيرد
  

  گيري نتيجه
 در ضـعف  مشـكالت  بـا  قـانوني  پزشـكي  حاضـر  حال در
. اسـت  رو روبـه  قـانوني  پزشكي كميسيون اسناد دهي سازمان
 بـه  دسترسـي  سـهولت  و سـرعت  دهـي  سازمان هاي شاخص
 تلخـيص . بخشـند  مـي  بهبـود  را هـا   پرونـده  باارزش اطالعات
 صـورت  بـه  ملـي  اسـناد  شوراي از اخذشده مجوز با ها پرونده
  .است انجام قابل قانوني
 

 از داننـد  مي الزم خود بر نويسندگان تشكر و قدرداني:
 كـه  قـانوني  پزشـكي  تحقيقات مركز محترم همكاران و مدير

 كسـاني  سـاير  و داشتند عهده به را حاضر پژوهش پشتيباني
 تشـكر  و قـدرداني  بودنـد،  راهنما و همراه پژوهش اين در كه

    .نمايند
 اعـالم  نويسـندگان  سـوي  از مـوردي  تاييديه اخالقي:

  است. نشده 
 تعارضـي  گونـه  هيچ نويسندگان بين تعارض در منافع:

 ندارد. وجود منافع در

(نويسـنده  مهـدوي   اميرحسين سيد نويسندگان:سهم 
%)؛ 40اول)، نگارنده مقدمه/پژوهشـگر اصـلي/نگارنده بحـث (   

سـلطاني (نويسـنده دوم)، نگارنـده مقدمه/پژوهشـگر      كامران
(نويسنده سـوم)،  مقدوري  فاطمه%)؛ 10اصلي/نگارنده بحث (

ــه/روش ــده مقدمـ ــلي/تحليلگر  نگارنـ ــگر اصـ شناس/پژوهشـ
(نويسـنده  مهرادمنش  سعيدرضا%)؛ 25آماري/نگارنده بحث (

شناس/پژوهشگر اصلي/تحليلگر آماري/نگارنـده   چهارم)، روش
  %)25بحث (

 شـماره  به تحقيقاتي طرح حاصل مقاله اين منابع مالي:
 قانوني پزشكي سازمان تحقيقات مركز در شده انجام ،20733
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