
چگونگی ثبت شکایت در دادسرای انتظامیی       

 نظام پزشکی:

 مرور زمان:

شاکی جهت ثبت شکایت در دادسرای انتظاایی دااکرار         

ظرف یات یکسال از تاریخ وقوع تخلف یاا راروز ااوار           

یی توانا در دادسرا ااالم شکایت کنا. در یاورد تخلااات             

 یستمر، تاریخی است که استمرار قطع شاه راشا.

 شاکی انتظامی کیست:              

شاکی انتظایی کسی است که شخصًا ذیناع روده و قانوناًا         

دق یطالبه دیه و ضرر و زیاا  را در ادکاام دادتاستری            

 دارد.)خود ریمار  و در صورت فوت ریمار ورثه قانونی(

چنانچه شخص دیگری راه نماینااتی از ریماار صا،یر ،               

یحجور یا ااجز ره شکایت نمایا، رایا سمت وی از دیا          

والیت، قیمویت، وکالت و غیر یسلم و یاارک یرروطه راه        

 سمت تحویل دادسرا تردد.

 طرح شکایت به دو صورت امکان پذیر می باشد:

 دادسرای انتظامی:

سازیا  نظام پزشکی ره ینظور رسیاتی راه تخلااات صانای و               

درفه ای شاغلین درف پزشکی و واراسته در شهرساتانها دارای،             

دادسرای انتظایی و هیأت های انتظایی یی راشا کاه در نهایات           

 ینجرره صاور آراء انتظایی یی تردد.

 شورای حل اختالف امور پزشکی:

در صورتی که یوضوع شکایت شایل دریافت دیه ، ارش و هزیناه     

های دریا  راشا. شاکی رایا در شورای دل اختالف ایور پزشکی            

طرح داوا نمایا. ررای  اینکار یی رایست ره یکی از دفاتر خایات     

الکترونیک قااایی یراجهاه نماوده و         

 شکایت خود را ثبت نمایا.

 

  2142041041تاریخ تدوین: 

 2142021021تاریخ بازنگری: 

شرایط و نحوه ثبت شکایت 

 در دادسرا



 

خیارا  کارتر شمالی، راالتر از جاالل آل اداماا،               تهرا ،

، کااپساتای     111خیارا  فرشی یقام )شانزدهم(، شماره        

1511319141  

  01244تلفن سازمان: 

 

در صورت داشتن هر تونه ساوال راه شامااره واتساا                       

 3روز های شنبه تا چهارشنبه ساااات      11100112190

پی،ام ارسال نمایا. تا در اسرع وقات جاواراگاوی                14الی  

 سواالت شما ازیزا  راشیم.  

WWW.irimc.org      

WWW.tehranmc.org     

    

irimc.ir          

Tehranmc1         

           

info@irimc.org       

 مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی

 مراجعین محترم  :

 چنانچه شکایت یبنی رر : 

 پرداخت خارج از تهرفه و غیر یتهارف  -1

 نااشتن تارلو یطب -0

 فقاا  دستگاه کارت خوا  در یطب -1

 دخالت افراد فاقا صالدیت ایور پزشکی -5

راشا شاکی جهت ثبت شکایت یا ارائه تزارش یی رایست ره      

یهاونت دریا  دانشگاه های الوم پزشکی یرروطه یراجاهاه          

 نماییا.

  00444114-00414144دانشگاه شهید بهشتی: 

 2404و  2411داخلی  00441241دانشگاه تهران:

 00444214دانشگاه ایران: 

 زیر پل حافظ—خیابان حافظ :آدرس

این یوارد پس از رسیاتی در یهاونت دریا  دانشگاه ها در            

صورت یحرز رود  تخلف جهت رسیاتی اناتاظاایای راه               

 دادسرای نظام پزشکی ارجاع داده یی شود.

 

الزم است شکایت دتما در دادسرای شهری که اقاام دریانی         

 صورت ترفته انجام تردد.

 

 مدارک مورد نیاز:

 اصل و کپی کارت یلی -1

 اصل و کپی شناسنایه -0

یاارک  اثبات سمت از قبیل تواهی دصر وارثت، وکالت،           -1

قیمویت، والیت و ایانت و ... در صورتی کاه شااکی غایر از                

 ریمار راشا.

 تکمیل شکایت و واریز یبلغ تهیین شاه         

 نکات مهم

        درخواست شکایت شما در دادسرای نظام پزشکی شامل

فقط از نظر اجرای رأی انتیظیامیی میورد            دیه نمی گردد    

 پیگیری قرار می گیرد.  

             جهت دریافت دیه و دریافت هزینه  در صیورت قویور

پزشکی می توانید شکایت خود را در دفیاتیر خیدمیات              

الکترونیک قضایی ثبت تا جهت رسیدگی به یکی از شعب          

شورای حل اختالف یا دادسرای جرائم پزشکی ارجاع داده         

 شود.



دادسراشکایت در واحد درخواست   

 

 

  نکته:

 تاریخ درمان انجام شده از یک سال بیشتر نباشد. -

 درمان  حتما باید در شهر تهران انجام شده باشد. -

 ت بدوی را ببینید.أت بدوی ارسال شده است لطفا روند اجرایی پرونده در هیاگر پرونده شما به هیأ  -

مراج ه شا ی به دادسرا

ح  ر در دادسرا  ب ه اول جهت  بت مش  ات شا ی  ه 
.درمان  ن زیر یک سال و در شهر تهران انجام شده باشد

ارجا  به دادیار م ی  جهت ت  ی  ش ایت با ح  ر شا ی یا 
اش ا  ح   ی و ح ی ی با و الت نامه

 یا دادیار م ی  دست ر
تش ی  پرونده می دهد   

 دم دست ر تش ی  پرونده به   ت  دم ارتبا  
م     به ای  دادسرا 

دست ر تش ی  پرونده ت س  دادیار و ت می  
پرونده ت س  شا ی

 –واری  ه ینه ش ایت در دادسرا در  ب ه ه   
 ندو  مالی

ح  ر در دبیر انه جهت شماره نم دن مدار  
در  ب ه اول 

ارا ه مدر   بت شده به د تر دادسرا

دادستان  ه دست ری  ادر  رده است  

م ت مه

دست ر من  ت  ی  

ا  م به شا ی و مشت ی  نه

 یا شا ی ا ترا  به ر ی دارد  

 دم ا ترا  شا ی
روز  اری    مه ت ا ترا  شا ی  ر  

پ  از اب     ایی

 دور  یفر   است

ارسال پرونده به هی ت بدوی

ارسال پرونده به هی ت بدوی

ب ی   یر 

ب ی  یر 

ت می  مراح  اداری پرونده ت س  دادسرا

 ارشناسی پرونده و ارجا  به دادیار


	دادسرا
	شکایت در دادسرا

