تشريح موميايي
توافقنامه سطح خدمت " آماده سازی و صدور گواهي برای انتقال جسد به خارج از کشور" (موميايي
کردن جسد)

• مقدمه
خدمت آماده سازی و صدور گواهی برای انتقال جسد به خارج از کشور با شناسه  12031557000به
صورت  G-G ،G-Cو با ماهيت حاکميتی ارائه می شود .در اين خدمت جسد جهت انتقال به خارج از
کشور مورد آماده سازی وبعضا موميايی قرار گرفته وپس از انجام فرآيند های الزم گواهی های مورد نياز
جهت ارائه به مراجع ذيربط صادرمی شود.
روند خدمت به صورت زير مي باشد:
انتقال جسد به پزشكی قانونی (الف -متوفی با نامه مرجع قضايی به پزشكی قانونی ارجاع شده ودر حين
انجام فرآيند معاينه وتعيين علت فوت درخواست بستگان جهت انتقال جسد به خارج از کشور مطرح می
شود .ب  -جهت متوفی در خارج از سازمان پزشكی قانونی گواهی فوت صادر شده وليكن بستگان متوفی
ويا نماينده قانونی ايشان درخواست انتقال جسد به خارج از کشور را داشته فلذا موميايی جسد با
درخواست شخصی توسط بستگان درجه اول متوفی ويا نماينده قانونی ايشان مطرح می شود).
ارائه مدارك متوفی و بستگان /نماينده قانونی ايشان  /نماينده سفارت (فردی که کشور پذيرنده جسد
معرفی می کند).
ارائه نامه از سفارت کشور پذيرنده متوفی
آماده سازی جسد و انجام مراحل موميايی
صدور گواهی فوت وگواهی جهت انتقال جسد به خارج از کشور  /گواهی موميايی
تحويل به آمبوالنس آرامستان برای انتقال به فرودگاه و ارسال به کشور مقصد

• هدف
• هدف از اين توافقنامه آماده سازی و انتقال جسد به کشوری ديگر بر اساس قانون هواپيمايی(ايكائو)
است .اين خدمت به درخواست شخصی بستگان /نماينده قانونی ايشان  /نماينده سفارت (فردی که کشور
پذيرنده جسد معرفی می کند) برای متوفی ارائه می شود.

• مسئوليت
قانون تشكيل سازمان پزشكی قانونی کشور مبنای اظهار نظر کارشناسی پزشكی قانونی در امور معاينات
اجساد است و اين قانون اجازه اظهار نظرکارشناسی را به سازمان می دهد.
• تعهدات متقابل خدمتگيرنده و دستگاه اجرايي
ارائه اين خدمت به صورت حضوری است .بع د از انتقال جسد به پزشكی قانونی و ارائه مدارك وانجام
موميايی پيكر متوفی برای انتقال به فرودگاه  ،تحويل آمبوالنس آرامستان می شود.
موارد مربوط به "اطالعات اين خدمت/زيرخدمت" جهت ارائه روی پايگاه اطالع رسانی دستگاه بخش
شناسنامه خدمت قرار دارد همچنين اطالعاتی همچون تعرفه مورد نياز ،مدارك الزم برای دريافت اين
خدمت ،فرايند و روند ارائه خدمت ،نشانی مراکز ارائه دهنده و کليه جزئيات مورد نياز از طريق پايگاه
اطالع رسانی سازمان پزشكی قانونی کشور در دسترس بوده و توسط اين دستگاه ذکر شده است.

• هزينهها و پرداختها
هزينه خدمت با توجه به آيين نامه تعرفه خدمات که هر سال به تأييد رياست محترم قوه قضاييه می رسد،
دريافت می شود.
• دوره عملکرد
اين بخش ،دوره زمانی را که در آن ،شرايط تحت اين توافق سطح خدمت ،فعال هستند را مشخص میکند.
•اين توافقنامه سطح خدمت تا تاريخ [  ]2011 /29/ 92اعتبار دارد.
•اين توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا يك سال اعتبار دارد( .
• بعد از پايان دوره ،يك توافقنامه سطح خدمت جديد ايجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه يابد.
• خاتمه توافقنامه
اين توافقنامه سطح خدمت تا تاريخ [  ]2011 /29/ 92اعتبار دارد.
بعد از پايان دوره ،يك توافقنامه سطح خدمت جديد ايجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه يابد

