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Background: The process of documentation is an essential activity in crime 

scene investigation; hence, the researchers in this paper studied the process of 

documentation, particularly for scenes of murder. 

Methods: At first, a detailed description through desk review of relevant 

literature was provided for the main concepts of the issue such as crime scene and its 

various types, crime scene investigation methods, the nature and purpose of 

documentation, crime scene investigation team, and its relationship with other 

contributing factors such as prosecutor and forensic agent. Then, by using the method 

of field study and a prepared checklist, the documents of murder scenes provided by 

investigation teams in Isfahan were examined. 

Results: The results demonstrated that the scene investigation process, 

particularly documentation process studied in this paper, is far away from the 

accepted standards of this field, and the reasons of such a status are poor training on 

documentation techniques, lack of knowledge and awareness of modern 

documentation practices, lack of supervision over the activities of documentation 

team, unfamiliarity with scene investigation forms, and lack of precision in filling 

the forms. Furthermore, there is a poor coordination among three involved 

organizations, including forensic Medicine Organization, police, and the judiciary 

system due to such reasons as poor sense of duty in involved individuals, and failure 

to supervise the performance of these institutions at the end of any scene 

investigation. 

Conclusion: Providing adequate and continuous training, monitoring the 

prepared documentation, having attention and focus on the preparation of 

documentation (especially forms), and finally the use of appropriate equipment can 

lead to the reduction in the inadvertent seizure of accused, escape of real criminals 

from the justice, and People's distrust of institutions like the police and the judiciary 

in Isfahan province. 
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 رداربرخو ايویژه جایگاه و اهمیت از جرم صحنه مستندسازي در بررسی یا ثبت فرایند: هدفزمینه و 

 ستندسازيم در ویژه طوربه این فرایند بازشناسی و بررسی به همین دلیل، نویسندگان در این مقاله به. است

 اند.پرداخته عمد قتل جرم صحنه

 انواع آن، و جرم صحنه مانند  موضوع این اطراف اصلی مفاهیم از مبسوطی شرح ابتدا روش بررسی:

تیم بررسی  ها و اهداف مستندسازي،روش بررسی و مستندسازي ماهیت جرم، صحنه بررسی هايروش

ارتباط آن با سایر عوامل دخیل در بررسی صحنه جرم مانند بازپرس و پزشک قانونی با استفاده صحنه و 

 میدانی و چک لیست تنظیم شده، تشریح شده و سپس با استفاده از روش مطالعه ايکتابخانه از منابع

 یسموردبرراصفهان  استان جرم صحنه بررسی هايتیم توسط قتل هايصحنه از شده تهیه مستندات

توان بیان کرد که این مطالعه از نوع مطالعات میدانی است.بنابراین، می. اندقرارگرفته

فرایند مستندسازي، که در این مطالعه  خصوصبهفرایندهاي بررسی صحنه جرم،  ها:یافته

این حرفه، فاصله بسیار زیادي دارد؛ زیرا عواملی مانند  شدهشناختهقرار گرفت، با معیارهاي  یموردبررس

آموزش ندیدن صحیح کارشناسان صحنه در خصوص نحوه انجام فرایندهاي مستندسازي، آگاهی نداشتن 

ها، عدم هاي روز مستندسازي، عدم نظارت بر عملکرد این تیمها و تکنیککارشناسان صحنه با روش

حنه و عدم دقت و توجه کارشناس به هنگام تکمیل فرم بررسی صحنه هاي بررسی صآشنایی صحیح با فرم

 ررسیب هنگام در تعامل مناسبی دادگستري و پلیس قانونی، پزشکی سازمان سه وجود دارد. همچنین بین

ندارد  و این، به واسطه وجود عواملی مانند نبود احساس وظیفه و  نظارت بر عملکرد این  صحنه وجود

 نهادهاست.

 تهیه در توجه و دقت داشتن ،شدهیهته مستندات بر نظارت مستمر، و کافی ارائه آموزش :جنتای

 ريدستگی کاهش به منجر تواندمی مناسب تجهیزات از استفاده یتدرنها و ،(هافرم خصوصبه) مستندات

 پلیس همچون نهادهایی به مردم اعتماديبی و عدالت، چنگال از واقعی مجرمان گریختن متهمان، سهوي

 در استان اصفهان گردد. قضائیه قوه و

.مستندسازي صحنه جرم، قتل عمد، تیم بررسی صحنه :هادواژهیکل 

مقدمه
جلوگیري از  منظوربه شدهگرفتهعلم و فنّاوري به کار 

تواند باعث کاهش آمار جرائم رفتارهاي مجرمانه، هم می وقوع

تواند جان افراد را نجات دهد. در همین راستا، گردد و هم می

ا کند تبررسی علمی صحنه جرم به مأموران پلیس کمک می

شناسایی مجرمان با سرعت و دقت بیشتري صورت گیرد. 

نیز از اعتبار بهتري  همچنین اسناد و مدارک جمع آوري شده

 در نزد مراجع قضایی برخوردار خواهد بود.

 یسپل ياز سو هاي عمديآمار جنایات و قتل ههر سال

و اهداف مختلفی از اعالم این آمار و ارقام دنبال  گردداعالم می

، مهم، میزان اقدامات و تمهیداتی است که حالینبااشود. می

رمان شف و شناسایی مجپلیس و سیستم قضایی در رابطه با ک

کشف ، هاي علمیاز روش استفاده شکیب دهند.انجام می

در زمان بررسی صحنه خصوصبه -یسجرم توسط پل

 یريگو دست ییدر کشف، شناسا ییبه سزا یرتأثتواند میجرم 

باشد. بسیاري از داشته قتل عمد  جرائم انمجرم یامجرم 

جنبه در تحقیقات ترین افراد، بررسی صحنه جرم را اساسی

فید و م یفیتباککنند؛ زیرا شواهد و قرائن جنایی قلمداد می

تواند باعث اجراي عدالت شده و این امر نیز محقق می

اي و کارآمد صحنه گردد، جز در صورت بازبینی حرفهنمی

، صحنه جرم نیز درست مانند خود جرم، حالینباا. (3،1)جرم 
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موران پلیس سعی در حفظ که مأ هرقدراي پویاست. پدیده

کنند، به همان میزان نیز عوامل متعدد و گاه صحنه جرم می

براي تغییر در شواهد و مدارک موجود  ناپذیربینییشپ

، پرسنل تیم پزشکی مثالعنوانبهوجود دارد.  درصحنه

کنند، تماشاچیان کنجکاو، می جاجابهمجروحان و اجساد را 

گذارند و بسیاري از ون میهاي خپاي خود را بر روي لکه

، الحیندرعشوند. عوامل دیگر که باعث تغییر صحنه جرم می

شود؛ زیرا جرم شروع می درصحنهعلم پزشکی قانونی نیز 

در این علم، چیزي جز آثار شیمیایی و  یموردبررساشیاء 

انده، مجرم نیستند و این آثار باقی درصحنهمانده فیزیکی باقی

آوري، بررسی شوند که جمعمدرک جرم میزمانی تبدیل به 

را در ذهن  یاالتؤس سئلهم ینا. (0)گزارش شوند  یدرستبهو 

هاي که منظور از روشاین ازجمله؛ آوردخواننده به وجود می

 يچه موارد ،قتل عمد درصحنه یست؟کشف جرم چ علمی

 یبررس یفهوظ یشود؟ چه اشخاصمی یبررس یستوسط پل

 یزاتیاز چه دانش و تجهاین افراد  و رادارندصحنه قتل 

 یمجرمان اصل یامجرم  تواندچگونه می یسبرخوردارند؟ پل

چه مدارک و  یسپل ید؟نما یرو دستگ ییقتل را شناسا

این اسناد و مدارک از چه  دهد؟را به دادگاه ارائه می يشواهد

ر دادگاه قرا یرشموردپذهایی باید برخوردار باشند تا ویژگی

 گیرند؟ و تعدادي سؤاالت دیگر.

همچنین کشف جرم و  هاي علمیمنزلگاه روش یننخست

در خصوص قتل  ییجنا یقاتمراحل تحق ینتراز مهم یکی

-یند مجموعهافر ین. در ااستصحنه جرم  ییند بررساعمد، فر

-ي، نمونهنگارمانند انگشت ،جرم کشف یعلمهاي از روش يا

 یتوسط کارشناسان تیم بررس يبردارعکسو  برداري از مواد

 .(0)یرد گمی صحنه جرم انجام

 :از است عبارت عمد قتل جرم صحنه بررسی از هدف

 وقوع به قتل عمدي یقتاًحقآیا  که موضوع این تشخیص

 خیر؟  است یا پیوسته

اتفاق افتاده  ايچه شیوه به تشخیص این موضوع که قتل

  است؟

  واقعی قاتل دستگیري جهت قتل متهمان تعداد کاهش

 قاتل.  شناسایی

شود که یا فعل صحنه جرم قتل عمد، به محلی گفته می

مادي قتل عمد در آنجا به وقوع پیوسته، یا جسد مقتول و 

 است. شدهکشفآثار و دالیل جرم در آن محل 

تواند چندین با توجه به این تعریف، پرونده قتل می

بار،  یناولاي که براي صحنهصحنه جرم داشته باشد؛ لذا 

عمل مادّي جرم در آن به وقوع پیوسته، صحنه اصلی جرم و 

ود شهایی که در خالل بررسی، یا بعدأ کشف میسایر صحنه

. گفتنی است که (6)نامند را صحنه ثانویه جرم می

دیگري نیز بر اساس اندازه و موقعیت صحنه  هاييبندطبقه

بندي متخصصان ق دسته. طب(5)جرم صورت گرفته است 

این حرفه، اعمال اصلی بررسی صحنه جرم به شش فرایند 

اند از: ارزیابی، مشاهده، شوند که عبارتتقسیم می

آوري، بررسی و تحلیل است وجو، جمعمستندسازي، جست

 یهاي بررسیندافر ینتراز مهمیکی  . در همین راستا،(7)

 یزاتون و تجهبا استفاده از فن انصحنه جرم که کارشناس

یند افر یند،نمامیاقدام  تخصص، به آن حالیندرعو  علمی

هاي یند خود در بردارنده روشافر ین. ااست يمستندساز

م رس ي،بردارعکس ي،برداریادداشت از قبیل: است یمختلف

. فرایند مستندسازي (5) برداريصدا و برداريیلمفکی، کرو

بررسی صحنه به شمار ترین مرحله ترین و مستمرطوالنی

رود. فرایندي که ترکیبی از اقدامات تحقیقاتی و تکنیکی می

 هب نسبت اتهام رفع یا ایجاد، در توجهی قابل نقش بوده و

. گفتنی است که هدف (3)نماید می ایفا پرونده در اشخاص

کردن موقعیت و از مستندسازي، یادداشت، ضبط و حفاظت

رم و وضعیت صحنه جرم ج درصحنهارتباط مدارک فیزیکی 

بایست توسط اشخاصی . مجموعه این فرایندها می(5)است 

متخصص صورت گیرد و به همین دلیل، قانونگذار در بندهاي 

، این 39/4/1296قانون نیروي انتظامی مصوب  4ماده  6و  5

که . چنان(1)وظیفه خطیر را به پلیس محول نموده است 

نگاه کنیم، بررسی صحنه تر بخواهیم به این مسئله دقیق

جرم، تشخیص هویت مجنی علیه، تجزیه و آزمایش آثار 

مانده و کشف شده از صحنه جرم بر عهده پلیس علمی باقی

، ولی با وجود این، اطالعات ارائه شده توسط (13)است 

پزشکی قانونی نیز در تشخیص هویت اجساد نقش به سزایی 

نامه اجرایی نیز اشاره کند. از طرف دیگر، در آئینرا ایفا می

 درصحنههاي بیولوژیک موجود شده است که برداشت نمونه

باشند نیز بر عهده که در ارتباط با علل فوت مقتول می

 نامه مشخصی که در آنپزشکی قانونی است که نبودن آیین

هاي مختلف به خوبی مشخص شده ها و گروهوظایف تیم

شود. پلیس علمی، باشد در این مورد به خوبی احساس می

وجوي هاي مهم روز است که در جستاي از دانشرشته

هاي شناخت حقیقت و چگونگی وقوع عمل مجرمانه با روش

. این بخش از پلیس در حال حاضر، زیر (11)علمی است 

مجموعه معاونت آگاهی ناجاست؛ لذا افسرانی که در اداره 
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ه صحنصحنه جرم پلیس آگاهی فعالیت دارند را کارشناس 

استاندارد در حدود   طوربهاي از این افراد که جرم، و مجموعه

قوع نامند. با وسه تا پنج نفرند را تیم بررسی صحنه جرم می

 اولین کههاي پلیس، چنانجرم و اعالم آن به مرکز فوریت

 رخ مشکوکی مرگ که برد پی جرم درصحنه حاضر مأمور

قانون  121بایست این موضوع مطابق ماده می است، داده

به عوامل  یعاًسر، 4/13/1263آیین دادرسی کیفري مصوب 

بررسی صحنه از قبیل: تیم بررسی صحنه جرم، پزشک قانونی 

و بازپرس اطالع داده شود. در این ماده از آیین دادرسی 

 بررسی گروه توسط باید جرم کیفري آمده است که صحنه

 قانونی، پزشک از متشکل ورد،م حسب که جرم صحنه

 کارآگاهان هویت، تشخیص و جرم صحنه بررسی کارشناسان

 تحت است، کارشناسان سایر عنداللزوم و انتظامی نیروي

 یبررس وي سرپرستی به ضرورت صورت در و بازپرس نظارت

 حدود»در تبصره این ماده نیز چنین بیان شده است که  .شود

 طتوس جرم صحنه بررسی چگونگی و وظایف شرح اختیارات،

 شش ماه ظرف که است اجرایی نامهآیین موجب به گروه این

 دادگستري وزیر توسط قانون این شدن الزم االجرا تاریخ از

 پزشکی سازمان و انتظامی نیروي همکاري با کشور وزیر و

 ائیهقض قوه رئیس تصویب به و شودمی تهیه کشور قانونی

اي تا کنون تدوین نامهچنین آیینبا این حال، « .رسدمی

 نشده است.

بایست ضمن می درصحنهمأمور پلیس حاضر  اولین 

، تحقیقات را درصحنهحفظ صحنه و آثار و دالیل موجود 

در  صحنه عمالًانجام داده و ثبت نماید. با حضور تیم بررسی، 

تا  (13)گیرد می قرار بازپرس نظارت تحت و اختیار تیم

ا آغاز نمایند، اما پیش از آغاز بررسی، با فرایند بررسی ر

 و به حاضرشدهدرخواست بازپرس، پزشکی قانونی در محل 

بررسی جسد خواهد پرداخت و نتایج بررسی مبنی بر علت و 

نحوه فوت را به اطالع بازپرس خواهد رساند. با این اوصاف، 

که پزشک قانونی علت فوت را قتل، مورد مشکوک به چنان

اعالم نماید، صحنه جرم به دستور بازپرس  رطبیعییغقتل، یا 

 -ایران ازجمله -شود. در اکثر کشورهاتوسط تیم بررسی می

هایی جهت بررسی دقیق و آسان صحنه جرم تنظیم شده فرم

است که کارشناس صحنه با مشاهده موارد یادداشت شده در 

فرم و تطبیق آنها با صحنه جرم، اقدام به تکمیل فرم خواهد 

 نمود.

شک این نحوه از ثبت خالی از انتقاد نیست؛ گفته بی

توانند تمام اطالعات ها نمیشود موارد مذکور در فرممی

برداري . شخصی که مأمور یاداشت(5)صحنه را بازگو نماید 

، هر آنچه که درصحنهبایست با تمرکز از صحنه است، می

راف آن )از جمله مقتول و آالت و ادوات جرم( و اط درصحنه

نماید را ثبت کند. به همین منظور، براي اینکه مشاهده می

فرایند مذکور بتواند به نحو مطلوبی صورت گیرد، الگویی از 

سؤاالت از قبیل: چه کسی؟ چه؟ در کجا؟ چه وقت؟ چگونه؟ 

تواند کارشناس را با چه؟ چرا؟ با چه کسی؟ چقدر؟ و ... می

اي از این . نمونه(3)در تنظیم گزارشی جامع یاري رساند 

هاي بررسی صحنه جرم مشاهده توان در فرممی یباًتقرالگو را 

اي که باید به آن اشاره کرد این است که هر یک نمود. نکته

هاي مستندسازي از جایگاه و اهمیت خاصی از روش

برخوردارند و به همین جهت، هیچ یک از فرایندهاي 

و کاملی براي توانند جایگزین مناسب نمی يمستندساز

توانند مکمل یکدیگر دیگري باشند، ولی این فرایندها می

برداري و باشند.  براي مثال، فرایندهایی هم چون فیلم

توانند تمام جزئیات یک صحنه را مانند برداري نمیعکس

. فرایند (5)رسد، بیان نمایند ، یا بویی که به مشام میوهواآب

یعنی قبل از ورود به  -ع جرماز وقو بااطالعبرداري یادداشت

و تا خارج شدن از صحنه ادامه خواهد  آغازشده -صحنه

، یکی از درصحنهداشت. با حضور تیم بررسی صحنه جرم 

-مبرداري و فیلکارشناسان بررسی صحنه جرم اقدام به عکس

برداري خواهد نمود. برداري از صحنه در کنار فرایند یادداشت

برداري صحنه جرم، افزایش فهم و آگاهی از هدف از عکس

تر، . به بیانی ساده(10)صحنه جرم و گزارش تجسس است 

برداري، ثبت دائمی صحنه است برداري و فیلمهدف از عکس

کارشناس صحنه جرم با ثبت دقیق صحنه  کهيطوربه

برداري، این امکان را براي دوربین عکاسی و فیلم یلهوسبه

آورد تا هر زمان که بخواهد به این ود میمخاطب خود به وج

مدارک تصویري مراجعه کرده و همانند کارشناس صحنه 

جرم در هنگام بررسی صحنه، شمایی از صحنه را مشاهده 

نماید. زمانی عکس یا فیلم براي کارآگاهان، یا دادگاه مفید و 

 ارزشمند خواهد بود که کارشناس صحنه از تکنیک و 

رداري جنایی بهره جوید. براي بهاي خاص عکسروش

ها و رسیدن به این هدف، نیاز است که کارشناسان مهارت

برداري را به دست آورند.  هاي الزم در خصوص عکسآموزش

شک آموزش شرط الزم و کافی نخواهد بود و ، بیحالینباا

ی است )تجهیزات یازموردندوربین خوب با تجهیزات کامل نیز 

. رعایت موارد اشاره (5)ها و ...( سایه مانند فالش براي حذف

شده در باال از سوي پلیس علمی و جنایی کشور، این امکان 
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آورد که کارشناس صحنه جرم در هر شرایط و را فراهم می

وضعیت غیر قابل پیش بینی از قبیل بارش باران، تاریکی 

شب و غیره بتواند مستندات تصویري مورد قبولی در اختیار 

 ولاص این بر عالوه کننده به پرونده قرار دهد.دگیعوامل رسی

ز برداري جنایی نیبایست از اصول عکسبردار میکلی، عکس

برداري تبعیت نموده و مواردي همچون تعیین مسیر عکس

، (16)امن جهت جلوگیري از آسیب به آثار و دالیل جرم 

برداري و ذکر مواردي چون محل دقیق تهیه گزارش از عکس

بردار، تجهیزات مورد استفاده برداري، مشخصات عکسعکس

)یعنی  (10)، هدفمند بودن در گرفتن عکس (16)و غیره 

هاي خود سعی در نشان طرفی، در عکسبردار ضمن بیعکس

 درصحنهدادن ارتباط بین مقتول و مدارک و شواهد موجود 

 هاي شاخص جهت داشته باشد( و استفاده از کارت

هاي موجود رک )اعم از محل گلوله، یا لکهگذاري مدانشانه

را در نظر داشته باشد. اکثر مواردي که در  (11)( درصحنه

 برداري گفته شد، در خصوص فرایند خصوص عکس

 کند، با این تفاوت که در برداري نیز صدق میفیلم

برداري، کارشناس بیشتر درصدد فراهم کردن تصاویر فیلم

 ل در مقایسه با فرایند . به همین دلی(7)کلی است 

شود. آخرین برداري، توجه کمتري به این فرایند میعکس

گیرد، فرایند ترسیم یا طراحی روشی که مورد بررسی قرار می

صحنه قتل است. هدف این فرایند، رسم کروکی صحنه قتل 

و یا به عبارتی دیگر، ترسیم دقیق محل مقتول و آثار و 

ام و فاصله بین مدارک موجود مدارک جرم، ثبت اندازه هر کد

. این فرایند نیز در اکثر موارد توسط یکی باشدیم درصحنه

نویس و از کارشناسان صحنه ابتدا به صورت دستی و چک

هاي تهیه کروکی از قبیل مختصات سپس با استفاده از روش

تواند به اختیار مستطیلی و مختصات مثلثی )که می

کارشناس صحنه جرم و یا بر اساس موقعیت و شرایط 

. کارشناس با پایان بررسی صحنه (7) شودیمفیزیکی( انجام 

 جرم، جهت تکمیل و تصحیح کروکی با توجه به 

، مجدداً کروکی جدیدي را اولیههاي خود و کروکی یادداشت

هایی، نیا به همان شیوه دستی و با تبعیت از الگوي کروکی 

یا با استفاده از کروکی نماي باالي سر، یا به کمک 

رایانه و با تبعیت از  یلهوسبهخاص مانند اتوکد  يافزارهانرم

شک این . بی(5)نماید تهیه می يبعدسهالگوي کروکی 

مند برداري نیازبرداري و فیلمفرایند نیز مانند فرایند عکس

 وسایل  آموزش و تجهیزات مخصوص به خود از قبیل

. عالوه بر این، (3)و کاغذ و مداد است  نماقطبگیري، اندازه

کروکی زمانی ارزشمند و قابل پذیرش در دادگاه خواهد بود 

هاي الزم را به هنگام رسم که کارشناس اصول و تکنیک

رعایت کرده باشد. ثبت مختصات، توضیحات و استفاده از 

 .(11)ین اصول است برداري از جمله انقشه المللیینبعالئم 

آشنایی با فرایند مستندسازي صحنه جرم،  هدف:

بررسی و ارزیابی مشکالت موجود در مستندات تهیه شده 

ي هاتوسط کارشناسان صحنه جرم استان اصفهان در پرونده

منجر به قتل عمد و همچنین بررسی میزان تعامل و همکاري 

لیس، پ کننده صحنه جرم با یکدیگر، یعنیسه نهاد بررسی

 پزشکی قانونی و دادگستري است.

 بررسی  روش
 روش مطالعه، این در استفاده مورد تحقیق روش

اي و میدانی بوده است. به این معنا که در مطالعات کتابخانه

ابتدا مفاهیم کلیدي بحث با استفاده از منابع موجود تشریح  

شده و پس از آن با استفاده از روش میدانی، اطالعاتی در 

 این آوري و تحلیل گردیده است. درمورد موضوع بحث جمع

 معاونت» از الزم مجوّزهاي دریافت از پس محققان پژوهش،

 استان دادگستري جرم وقوع از پیشگیري و اجتماعی

 مربوط هايپرونده بررسی به الزم، مجوّزهاي دیگر و «اصفهان

 به آنها سال به اشاره که - متوالی سال 3 در عمد قتل به

 چک زا استفاده )با شد پرداخته -نیست  مقدور امنیتی دالیل

هاي این چک پرسش طراحی سؤال(. 111 بر مشتمل لیستی

 و کتب روي بر گرفته صورت مطالعات اساس لیست بر

 آنها از استفاده هدف و بوده جرم صحنه بررسی مقاالت

 یمت توسط شده تهیه مستندات بررسی جهت معیاري داشتن

 پژوهش هايیافته نهایت، در. است بوده قتل صحنه بررسی

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد اکسل افزار نرم توسط

 گیريجهت گونه هر بدون پژوهشگران که است گفتنی

-عنوان مشاهده به صرفاً و حادثه ایجادکننده عامل به نسبت

 گونههیچ و پرداخته هاپرونده بررسی به طرف،بی گرانی

 مورد هايپرونده از یک درباره هیچ داوريپیش و قضاوت

 .اندنداشته مطالعه

 یافته ها
هاي قتل عمد مورد مورد از پرونده 21در این مطالعه، 

ارتکاب در دو سال پیاپی به صورت تصادفی انتخاب شده و با 

نظارت معاون اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقالب 

اصفهان و با استفاده از چک لیست تهیه شده مورد بررسی 

 111قرار گرفتند. در چک لیست طراحی شده مشتمل بر 
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وّل مربوط به سؤال بودکه شامل دو بخش داشت؛ بخش ا

جرم؛ و بخش دوم مربوط به  درصحنهمأمور حاضر  اولین

اقدامات پزشک قانونی، قاضی کشیک و تیم بررسی صحنه 

اي طراحی شده بود که مشخص جرم. این چک لیست به گونه

کرد عوامل بررسی صحنه تا چه میزان به وظایف خود می

یج ارائه شده در اند. نتاواقف بوده و اقدامات الزم را انجام داده

برداري، نتایج مربوط به فرایند یاداشت 8و  4، 2جداول 

 8برداري، نتایج جدول مربوط به فرایند عکس 9جدول 

 5مربوط به فرایند رسم کروکی و در نهایت، نتایج جدول 

 باشند. برداري میمربوط به فرایند فیلم

برداري حاکی از نتایج حاصل از بررسی فرایند یادداشت

 هايفرم در متغیرهاي ثبت شده از آن است که بسیاري

ند. اجرم توسط کارشناسان تکمیل نگردیده صحنه بررسی

ها نیز موردي است که فرم تکمیل در دقت همچنین عدم

بررسی نتایج این جداول حاکی از آن است )به عنوان مثال، 

کارشناس به جاي تکمیل ستون مربوط به جراحات، ستون 

 ا تکمیل کرده است(. ها رکبودي

برداري نیز حاکی از آن است نتایج حاصل از بررسی عکس

 وردست به بررسی مورد هايپرونده تمامی در برداريکه عکس

  عدم گرفته، با این حال، مواردي از قبیل صورت بازپرس

ه ب جنایی برداريعکس تجهیزات و هاتکنیک از گیريبهره

نکردن  استفاده مدارک،نشدن  گذاريصورت کلی؛ و عالمت

 و باز نماي از برداريعکس مانند هاییروش و الگو فالش، از

 هدف بدون هاعکس که است شده جزئی باعث طوربه بسته

 به درستی بیان را صحنه و مدارک میان رابطه نتوانند و بوده

 نمایند.

نتایج مربوط به بررسی فرایند رسم کروکی نشان داد که 

رسم شده با اصول و معیارهاي ترسیم و هاي اکثر کروکی

طراحی کروکی صحنه قتل مغایرت داشته و مواردي نیز که 

در آنها اصول ترسیم کروکی رعایت شده است، مشکوک به 

دقتی کارشناس در حین ترسیم است. به عنوان مثال، بی

هاي بررسی صحنه اي مختص به رسم کروکی در فرمصفحه

ی را مشخص نموده است، با جرم وجود دارد که جهات اصل

این حال، در مواردي کارشناس بدون توجه به این عالئم، 

مجدداً جهت کروکی را رسم کرده است. همچنین، کروکی 

هاي جرم رسم شده است، ولی در تعداد زیادي از صحنه اولیه

 همخوانی اولیهها با معیارهاي کروکی یک از این کروکیهیچ

 ندارند.

 15برداري نیز نشان داد که تنها در بررسی فرایند فیلم

برداري انجام شده است و این ها فرایند فیلمدرصد صحنه

نداردهاي این کار صورت نگرفته فرایند نیز بر اساس استا

است
 

 هاي جرمدرصحنه. میزان حضور و اقدامات پزشک قانونی 1جدول  

 منابع سؤال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %61 38 %11 2 21 پزشک قانونی در محل حضور پیدا کرده است؟

 %111 21 %1 1 21 نحوه اطالع به پزشک قانونی ذکر شده است؟

 %111 21 %1 1 21 زمان اعالم به پزشک قانونی قید شده است؟

 %111 21 %1 1 21 زمان حضور پزشک قانونی ذکر شده است؟

زمان احتمالی فوت مقتول از سوي پزشک قانونی 

 قید شده است؟
21 1 1% 21 111% 

 %68 36 %2 1 21 علت فوت مقتول از سوي پزشک عنوان شده است؟

 

 
 هاي جرمدرصحنه. میزان حضور و اقدامات پزشک قانونی 1شکل 
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 جرمهاي درصحنه. میزان حضور و اقدامات بازپرس 3جدول  

 منابع سوال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %60 19 %48 14 21 بازپرس در محل حضور پیدا کرده است؟

 %33 34 %31 9 21 نحوه اطالع به بازپرس ذکر شده است؟

زمان اعالم به بازپرس ویژه قتل ذکر شده 

 است؟
21 9 31% 34 33% 

شده زمان حضور بازپرس ویژه قتل ذکر 

 است؟
21 2 11% 38 13% 

بازپرس دستورات خود را صادر نموده 

 است؟
21 33 88% 5 22% 

 

 

                
 هاي جرم. میزان ثبت مشخصات تیم بررسی صحنه0شکل                           هاي جرمدرصحنهمیزان حضور و اقدامات بازپرس  .3شکل   

 
 

 هاي جرمبررسی صحنه. میزان ثبت مشخصات تیم 0جدول 

 منابع سوال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %2 1 %68 36 21 اند؟شده حاضر جرم محل در صحنه بررسی تیم

 %88 33 %32 5 21 است؟ رسیده ثبت به درصحنه حضور زمان و اعالم زمان

 %92 16 %28 11 21 شده است؟ قید تیم مأموران مسئولیت و مشخصات نام،

 %81 31 %21 6 21 است؟ شده تشکیل نفر سه از تیم نفرات تعداد

 %81 31 %21 6 21 شده است؟ ثبت بررسی تیم خودروي مشخصات

 %111 21 %1 1 21 ؟است شده ثبت صحنه بررسی کلی فرایند پایان زمان
 

 
 . میزان ثبت مشخصات فردي، ظاهري، وسایل همراه و جراحات مقتول0جدول 

 منابع سؤال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %18 8 %52 38 21 شده است؟ ذکر مقتول دقیق مشخصات و نام

 %8 3 %62 35 21 شده است؟ قید پیوسته وقوع به کهجرائمی یا جرم نوع

 %18 8 %52 38 21 شده است؟ ثبت مقتول دقیق وضعیت

 %51 34 %31 9 21 است؟ رسیده ثبت به مقتول جمودي یا و انعطاف

 %92 16 %28 11 21 شده است؟ ثبت مقتول بدن روي بر کبودي آثار

 %32 5 %88 33 21 شده است؟ ذکر مقتول بدن روي برهاي زخم و جراحات آثار

 %18 8 %52 38 21 شده است؟ ذکر درصحنه مقتول دقیق ظاهري مشخصات

 %31 9 %51 34 21 رسیده است؟ ثبت به مقتول البسه تعداد و نوع

 %48 14 %82 19 21 ؟شده است ثبت مقتول انگشتر و همراه گوشی ساعت، مثل اشیایی

 %92 16 %28 11 21 شده است؟ ثبت مقتول همراه مدارک سایر یا و شناسایی مدارک
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 . میزان ثبت مشاهدات و توصیفات کارشناس از صحنه جرم6جدول 

 منابع سؤال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %22 11 %98 31 21 است؟ شده ذکر جرم وقوع محل دقیق آدرس

 %91 19 %41 14 21 شده است؟ قید جرم محل دقیق موقعیت

 %2 1 %68 36 21 شده است؟ ثبت محل هواي و آب

 %91 19 %41 14 21 است؟ شده ثبت آن بودن بسته و باز و محل خروجی و ورودي نقاط

 %92 16 %28 11 21 است؟ رسیده ثبت به شده آوري جمع که مدارکی و اشیاء

 %45 14 %83 19 21 است؟ رسیده ثبت به باشد شده برداري نمونه خون لکه مانند آثاري از کهچنان

 %91 19 %41 14 21 است؟رسیده  ثبت موجود در محل، بههایی سالح و آالت اشیاء، محل و مشخصات

 %88 32 %32 8 21 رسیده است؟ ثبت به آیدمی خاصی صداي یا و بو دود، کهچنان

 %51 34 %31 9 21 شده است؟ ثبت نقلیه وسایل سایر یا ماشین، الستیک آثار کفش، آثار رد

 %88 32 %32 8 21 به ثبت رسیده است؟ محل اطرافهاي ساختمان و خودروها مورد در توصیفاتی

 %56 38 %11 2 21 شده است؟ گرمایشی، تهویه محل ثبتهاي سیستم و برقهاي کلید وضعیت

 %111 21 %1 1 21 است؟ شده ثبت محل خاکروبه و زباله سطل و کیسه محتویات

 %111 21 %1 1 21 است؟ گرفته قرار بررسی مورد آشپزخانه و دستشویی و حمام محیط

 %111 21 %1 1 21 است؟ گرفته قرار بررسی مورد هافرش و میزها مبلمان،

 %56 38 %11 2 21 رسیده است؟ ثبت به گزارش باشد در رفته سرقت به مدرکی یا اموال، کهچنان

 %68 35 %8 3 21 است؟ شده ثبت آن بودن بسته و باز و هاپنجره و درها

 %56 38 %11 2 21 است؟ گرفته قرار ثبت و بررسی مورد محل کف و هاسقف دیوارها،

 

 

 هاي مربوط به صحنه جرمبرداري کارشناس صحنه از متغیر. میزان عکس 5جدول 

 منابع سؤال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %1 1 %111 21 21 است؟ گرفته صورت قتل صحنه از برداريعکس

 %58 39 %12 4 21 گرفته است؟ صورت خاص به عام پیشروي الگوي از صحنه برداريعکس در

 %62 35 %8 3 21 است؟ شده برداريعکس گذاري،عالمت از بعد و قبل جرم مدارک و آثار از

 %88 32 %32 8 21 شده است؟ انجام جرم صحنه از مجرم فرار  و خروج و ورودهاي مسیر از برداريعکس

 %62 35 %8 3 21 است؟ شده برداريعکس اندآمده قتل صحنه تماشاي براي که افرادي از

 %111 21 %1 1 21 است؟ شده گرفته مقتول یا جرم، محل از کلی برداريعکس

 %41 14 %91 19 21 شده است؟ برداري عکس شده وارد مقتول بر کههاي کبودي و جراحات از

 %42 12 %88 18 21 است؟ شده برداريعکس باشدمی درصحنه که آالتی و اشیاء از

 %62 35 %8 3 21 گرفته است؟ صورت باشندمی  محل در که اينقلیه پا یا وسایل رد از برداريعکس

 %82 33 %38 5 21 است؟ شده گرفته بنزین لکه یا خون، لکه مانندهاي لکه از برداريعکس

 %91 19 %41 14 21 کند؟می ثبت را قلم هر اختصاصی جزئیات نزدیک نماي باهاي عکس

 %62 35 %8 3 21 شده است؟ انجام مقتول بدن برروي خالکوبی یا خاص، لکه نشانه، از برداريعکس

 %58 39 %12 4 21 شده است؟ گرفته هم با او اطراف وسایل و مقتول از متوسط نماي با برداريعکس

 %61 38 %11 2 21 شده است؟ انجام مقتول و جرم درصحنه موجود انگشت آثار از برداريعکس

 %68 36 %2 1 21 شده است؟ استفاده گیرياندازه وسایل از عکس در  مدارک و اشیاء اندازه ثبت جهت

شده  استفاده گیرياندازه وسایل از مقتول، هاي و زخم جراحات اندازه ثبت جهت

 است؟
21 1 2% 36 68% 

 %82 33 %38 5 21 است؟ شده استفاده نور تأمین منابع سایر یا فالش از تاریک و نور کمهاي مکان در
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 هاي بین المللی ترسیم کروکیهاي رسم شده با متغیرمطابقت کروکی. میزان 7جدول   

 منابع سؤال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %3 1 %111 21 21 شده است؟ تهیه جرم صحنه از کروکی

 %3 1 %111 21 21 است؟ شده تهیه صحنه از تقریبی یا ،اولیه کروکی

 %133 21 %1 1 21 است؟ شده تهیه صحنه از شده تمام یا نهایی، کروکی

 %133 21 %1 1 21 است؟ شده استفاده مقیاس از شده رسم کروکی در

 %57 16 %28 11 21 اند؟شده رسم اندبوده مقتول اطراف در که اشیایی و اجسام

 %10 4 %58 39 21 شده است؟ استفاده سر باالي دید از جرم صحنه رسم جهت

 %10 4 %58 39 21 دار است؟جهت شده رسم کروکی

 %37 39 %12 4 21 است؟ شده استفاده کروکی در مدارک و شواهد دادن نشان براي اعداد عالئم و از

 %133 21 %1 1 21 شده است؟ استفاده کاد کامپیوتري افزار نرم از کروکی رسم براي

 %133 21 %1 1 21 ت؟اس شده مستطیلی یا مثلثی استفاده مختصات مانند گیرياندازههاي روش از

 %133 21 %1 1 21 در کروکی ثبت شده است؟ شروع به رسم یخزمان و تار

 %133 03 %3 3 03 کنندگان کروکی ثبت شده است؟-، یا رسمکنندهرسم و کد نام
 

 هاي بین المللی فیلم برداري از صحنه قتل. میزان مطابقت تصاویر گرفته شده با متغیر3جدول 

 منابع سؤال
 گزینه خیر گزینه بله

 درصد تعداد درصد تعداد

 %53 38 %15 8 21 است؟ گرفته صورت صحنه بررسی تیم توسط برداريفیلم

 %111 21 %1 1 21 شده است؟ آغاز مقدمه با برداريفیلم

 %31 9 %51 34 21 است؟ قربانی از کاملهایی صحنه شامل فیلم

 %81 18 %81 18 21 است؟ جرم صحنه از کاملهایی صحنه شامل فیلم

 %38 5 %88 33 21 است؟ جرم از مانده جا به مدارک و شواهد از کاملهایی صحنه شامل فیلم

 %111 21 %1 1 21 فیلم بدون حضور عوامل بررسی صحنه گرفته شده است؟

 %51 34 %31 9 21 شود؟می آغاز صحنه از کلی تصاویري با فیلم مقدمه از بعد

 %111 21 %1 1 21 ؟است گرفته مدارک بدون پرش اتفاقی دوربین و به آهستگی صورتارتباط بین 

 %111 21 %1 1 21 گرفته است؟ صورت قربانی دید نمايجهت چهار سمت به قربانی کنار برداريفیلم

 %111 21 %1 1 21 شده است؟ گرفته کند حالت در برداريفیلم

 %111 21 %1 1 21 است؟ شده استفاده فالش از نور کمهاي مکان در

 %111 21 %1 1 21 است؟ رسیده ثبت به بردارفیلم کامل مشخصات و استفاده مورد دوربین نوع

 %51 34 %31 9 21 است؟ شده برداري-فیلم جرم محل خروج و ورودهاي مسیر از

 

 گیري بحث و نتیجه

دهد که در استان اصفهان، نشان مینتایج این تحقیق 

 هايدرصد و تیم 82درصد،  بازپرس در  68پزشکی قانونی در 

عدم در هنگام  قتل درصد موارد 2در  جرم صحنه بررسی

ود دهنده نباین ارقام نشان .بررسی صحنه جرم حضور نداشتند

 و استان است تعامل و همکاري بین عوامل بررسی صحنه جرم

 جهت منابع انسانی داشته از خوبی بسیار جایگاه که اصفهان

است، جاي بسی  برخوردار نیز مناسبی تجهیزات نسبتاً و از

 تأمل دارد. 

 
 

بایست بیان نمود برداري میدر رابطه با فرایند یادداشت

هاي مربوطه به صورت کامل و که مشکل عدم تکمیل فرم

توان با اعمال ها را مینداشتن دقت در هنگام تکمیل فرم

ها )پس از طی فرایندهاي مربوطه( نظارت دقیق بر تکمیل فرم

هاي الزم به مأموران و اجباري کردن و همچنین ارائه آموزش

ها مرتفع نمود. این نگارش گزارش در کنار تکمیل فرم

توانند در صورت بروز تضاد میان گزارش مشکالت می



 62. و همکاران فرشید ناظم 

 (69)تابستان  3شماره  32 دوره                                                                                                               نرایا یقانون یمجله پزشک

کارشناس صحنه و گزارش پزشک قانونی براي قاضی در صدور 

 حکم عادالنه ایجاد مشکل نمایند. 

برداري نیز در رابطه با مشکالت موجود در فرایند عکس

 رسد که این مشکل، ریشه در نداشتن آموزشبه نظر می

در نهایت،  و الزم تجهیزات نبود مأموران، مستمر و صحیح

کارشناسان دارد و رفع آن  این عملکرد نداشتن بر نظارت

اختیار گذاشتن تجهیزات مناسب، ارائه نیازمند خرید و در 

هاي الزم به مأموران، و در نهایت اعمال نظارتی دقیق آموزش

 بر عملکرد این مأموران باشد.

نتایج بررسی فرایند رسم کروکی نیز حاکی از آن بود که 

این فرایند نیز داراي مشکالتی از قبیل رعایت نکردن اصول و 

دقتی کارشناسان در ن بیاستانداردهاي این موضوع و همچنی

 شود هنگام رسم کروکی است. بنابراین، توصیه می

هاي الزم به کارشناسان این حوزه داده شود و آموزش

همچنین سیستم اعمال نظارت دقیقی براي ارزیابی عملکرد 

 این کارشناسان تعریف گردد.

برداري از صحنه جرم درصدي دستور فیلم 15صدور 

 گاهن فرایند این به یت است که قضاتنشان دهنده این واقع

 نوانع فیلم گرفته شده از صحنه جرم را به و نداشته مثبتی

 دلیل نیز دستور  همین به کنند،نمی تلقی مدرک یک

. نندکبرداري از صحنه جرم را براي تیم مربوطه صادر نمیفیلم

  در دقتیعلل بی از یکی تواندمی قضات توجهیبی این

وجه با ت. باشد جنایی برداريفیلم اصول رعایت و برداريفیلم

 یازمندن برداريعکس فرایند با مقایسه در فرایند به اینکه این

شود که ابتدا قضات است، پیشنهاد می کمتري تجهیزات

  درباره لزوم انجام این کار توجیه شده و در گام بعد،

  خاص هايتکنیک با رابطه در تخصصی هايآموزش

 . شود گرفته نظر در کارشناسان براي برداريفیلم

میان عوامل  مناسبی پژوهش، تعامل این انجام زمان تا

 رد عمد قتل جرم بررسی صحنه جرم در هنگام بررسی صحنه

است. همچنین، فرایندهاي  وجود نداشته اصفهان

 برداري، از یادداشت مستندسازي صحنه جرم، عبارت

 ررسیب توسط تیم -برداريبرداري، رسم کروکی و فیلمعکس

این استان در سطح استانداردهاي روز دنیا صورت  جرم صحنه

نگرفته و دالیلی از قبیل نبود آموزش کافی و مستمر، عدم 

 تهیه در توجه و دقت نظارت بر مستندات تهیه شده، عدم

ها(، و در نهایت عدم استفاده از مستندات )به خصوص فرم

امر، دخیل دانست. رفع هر یک از  توان در اینتجهیزات را می

تواند منجر به کاهش دستگیري سهوي متهمان، این موارد می

اعتمادي مردم گریختن مجرمان واقعی از چنگال عدالت،  و بی

 گردد. به نهادهایی همچون پلیس و قوّه قضائیه

هاي موجود در توان به عنوان محدودیتاز موارد ذیل می

 اره کرد: راه انجام این مطالعه اش

همکاري نکردن پلیس آگاهی )به عنوان یکی از چند نهاد 

تخصصی در ایران که وظیفه بررسی صحنه جرم را دارد( در 

جرم به همراه تیم بررسی صحنه  درصحنهصدور مجوّز حضور 

جرم و همچنین عدم اجازه دسترسی به آرشیو اسناد تکمیل 

شده توسط کارشناسان این نهاد به دلیل مالحظات حفاظتی؛ 

ها؛ عدم وجود هاي سایر سالعدم دسترسی به پرونده

ها به دالیل نامعلوم ؛عدم مستندات در برخی از پرونده

جنی علیه آن مؤنث بوده است. هایی که مدسترسی به پرونده

قی کشور منط کلبهبه همین علت، تعمیم نتایج این مطالعه 

 نیست.

 تقدیر و تشکر
از معاونت محترم اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم 

دادگستري استان اصفهان به جهت همکاري در تهیه این 

 پژوهش نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

 تعارض منافع
  .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین
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