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 ...ریاست محترم مجتمع آموزشی ، پژوهشی درمانی 

 ...                                                             ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی 

 ...ریاست محترم بیمارستان 

  ...بیمارستان مسئول فنی محترم 
  سالم علیکم
،  جهت جعل هویت نوزادان  افرادسودجو پیشگیري از فعالیت احتمالی لزومبه نظربا احترام، 

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت موارد ذیل که قبال طی بازدید هاي نظارتی و 
اقدامات  ،جلسات آموزشی برگزار شده به مسئول مدارك پزشکی آن مرکز اطالع رسانی گردیده 

  .الزم بعمل آمده و نتیجه را به این معاونت اعالم نمایند 

 .و احراز هویت توسط کارشناس پذیرشرویت اصل شناسنامه زوجین در زمان پذیرش  -1

و الصاق آن به جهت زایمان اخذ کپی شناسنامه زوجین در هنگام پذیرش مادران باردار  -2
در موارد اورژانسی که اخذ کپی شناسنامه در زمان پذیرش مقدور نیست از (پرونده مادر

گواهی ، صدور طریق بخش بستري تا زمان ترخیص بیمار اخذ و به پرونده الصاق گردد
  .)بدون احراز هویت و اخذ کپی شناسنامه ممنوع می باشد والدت

متولیان صدور گواهی والدت در مراکز در احراز هویت پدر و  بیشتر از سوي  دقتاعمال  -3
 .مادر نوزاد

در مواردي که علی رغم پیگیري،  بیمارستان موفق به اخذ کپی شناسنامه زوجین نگردد  -4
        با تاییدهی والدت منوط به حضور زوجین به همراه شناسنامه و احراز هویت اصدور گو

 .می باشدعامل زایمان 

اطالع رسانی به مادران باردار از طریق درمانگاه و پذیرش بیمارستان در خصوص  -5
 .مدارك مورد نیاز  براي بستري مادران باردار در زمان زایمان



 

 

...  
...  

...  

 

  :تاریخ  

  :پیوست

  :شماره

گاها برخی .(که از طریق ثبت احوال انجام می گیرددقت در پاسخگویی به استعالماتی  -6
مراکز با توجه به گذشت زمان طوالنی صرفا باستناد داشتن پرونده و بدون احراز هویت، 

 )موضوع را تایید می نمایند

گاها عدم حساسیت و توجه (دقت در نگهداري فرم هاي خام گواهی والدت در بیمارستان  -7
تخلف  و سوء استفاده تبدیل منجربه برخی بیمارستانها نسبت به اهمیت گواهی والدت در 

  )شده است 

  


