
 :معرفی

در شهرستان سمنان تأسيس و به تدريج در ساير  1372اداره کل پزشکي قانوني استان سمنان در اسفند ماه 

قانوني افتتاح شد. اين اداره کل مشتمل بر واحدهاي معاينات باليني، سالن  هاي استان نيز ادارات پزشکيشهرستان

  تشريح، آزمايشگاه بخش هاي اداري و مالي است.

اين اداره کل در بخش آموزش و پژوهش نيز فعاليت دارد. از جمله آموزش دانشجويان مامايي، تدريس کارشناسان اداره 

ق و برگزاري جلسات مشترک با قضات، برگزاري دوره آموزه هاي پزشکي کل در دانشکده هاي مامايي، پزشکي، حقو

 هاي دانشگاه علوم پزشکي است.قانوني در بيمارستان

هم اكنون اداره كل استان سمنان در شهرستان سمنان ميدان سعدي، بلوار قدس قرار دارد، شماره تماس آن نيز 

 است. 33330118 -023

 

  ان تشكيل پزشكي قانوني تا امروز:اسامي مديران كل استان از زم

 1378تا  1372دكتر كريم مطلبي، دوره مديريت از سال  -1

)ايشان هم اكنون در سمت مديركل پزشكي قانوني 1385تا  1378دكتر مهدي قرباني ثمين، دوره مديريت از سال  -2

 استان گيالن مشغول فعاليت است(

 1395تا  1385 دكتر ابراهيم شاطري، دوره مديريت از سال -3

 تا كنون 1395دكتر مهدي نوروزي دوره مديريت از مهر  -4

 

 معرفي بخش هاي مختلف اداره كل:

 

درصد از مراجعين  97اين بخش از اصلي ترين بخش هاي ادارات پزشكي قانوني مي باشد كه حدود  معاينات:

ارائه شامل كارشناسي استعالمات مراجع پزشكي قانوني استان سمنان را تشكيل مي دهد از جمله خدمات قابل   به

قضايي در مورد ضرب و جرح، كودك آزاري، همسرآزاري، صدمات ناشي از تصادفات، در خصوص حوادث ناشي از كار، 

بررسي تعيين نقص عضوي و ازكارافتادگي، تعيين سن، كارشناسي در خصوص رشد جسماني و عقالني، وضعيت 

وليت كيفري و توانايي تنظيم سند،كارشناسي در خصوص معاينات تخصصي مردان روحي و رواني در موارد تعيين مسئ

و زنان، صدور مجوز سقط جنين درماني، كارشناسي در خصوص توانايي يا عدم توانايي تحمل كيفر، بررسي قصور 

 پزشكي به درخواست مقام قضايي

 

كل، مواد مخدر و ... در مركز استان فعال در حال حاضر آزمايشگاه آسيب شناسي، سرولوژي، بررسي ال آزمايشگاه:

 است.



 

بخش كميسيون هاي اداره كل در مركز استان مستقر مي باشد، پرونده هايي كه به علت پيچيدگي  كميسيون:

اهمييت در بخش معاينات و تشريح پاسخگويي، مشكل و نياز به بررسي كارشناسي بيشتر دارد و يا به درخواست   و

 براي طرح در كميسيون هاي تخصصي اداره كل ارجاع مي شود مورد رسيدگي قرار مي گيرد.صريح مقامات قضايي 

 

حوزه   اين اداره كل داراي دو تاالر تشريح در شهرستان سمنان و شاهرود مي باشد كه خدمت رساني در اين تشريح:

هاي استان )ميامي، سرخه، مهديشهر، آرادان، گرمسار ( كه فاقد تاالر تشريح هستند توسط براي ساير شهرستان

 اين دو تاالر تشريح انجام مي شود.

 

 تعداد مراكز:

هاي سمنان، شاهرود، دامغان،گرمسار و مهديشهر فعال هستند و اداره است که در شهرستان 5اين اداره کل داراي 

ها خدمات پزشکي قانوني را در ساعت اداري تقديم و در ها خدمت رساني مي كند. مراکز شهرستانم استانيبه ه

موارد اورژانسي هاي پزشكي قانوني حسب دستور مقام قضايي در تمام ساعات شبانه روز خدمات ارايه مي شود. 

الت سال كشيك براي ارائه خدمات برقرار همچنين در دو اداره پزشكي قانوني سمنان و شاهرود در تمام ايام تعطي

 است.

 

 هاي اخيرپروژه مهم اجرا شده در سال

 راه اندازي و تجهيز بخش آسيب شناسي  -1

 تجهيز ادارات پزشكي قانوني شهرستان ها  -2

  احداث و راه اندازي ساختمان مركز تشخيصي و آزمايشگاهي سمنان  -3

 پزشكي قانوني شاهرودخريد و تجهيز ساختمان جديد اداره   -4

شروع عمليات ساخت ساختمان مركز تشخيصي و آزمايشگاهي اداره پزشكي قانوني شهرستان شاهرود با   -5

 درصد 90پيشرفت فيزيكي 

شروع  -7بهره برداري از ساختمان مركز تشخيصي و آزمايشگاهي اداره پزشكي قانوني شهرستان دامغان  -6

ي و آزمايشگاهي اداره پزشكي قانوني شهرستان گرمسار با پيشرفت عمليات ساخت ساختمان مركز تشخيص

  درصد 70فيزيكي حدود 

 با استفاده از اعتبارات استاني  ، ...... hplc   ،GCخريداري دستگاه   -8

 

  سخن مدير: 

  شد.پزشكي قانوني، ملجا نيروهاي متخصص و متعهد در برقراري عدالت برپايه علم پزشكي و فناوري روز مي با

 


