
1319مصوب -نامه مرده شويخانه و گورستانآيين

فصل اول ـ كليات

ـ ساختمان و انتظام مرده شويخانه و گورستان از لحاظ بهداشت تحت نظر شهرداري بوده وهمچنين احداث 1ماده 
.هاي نامبرده منوط به موافقت قبلي و دريافت پروانه از شهرداري استبنگاه

نامه را مقررات اين آيينخواهند احداث مرده شويخانه يا گورستان نمايند بايد اعتبار كافي داشتهـ كساني كه مي2ماده 
.كامال رعايت نمايند

جهت گذراندن جنازه ـ مرده شويخانه بايد بنا به مقتضيات محلي و به تناسب نيازمندي داراي اطاق هاي كافي3ماده 
مشكوك ـ اطاق پذيرايي با لوازم ـ اطاق هاي مخصوص غسل ـ اطاق براي معاينه درگذشتگانقبل از غسل ـ اطاق 

اطاق هاي مخصوص غسل بايد براي جريان آب گرم وسرد لوله .مذهبي ـ انبار البسه درگذشتگان باشدبراي انجام آيين
اطاق هاي مخصوص غسل بايد براي جريان آب .مطابق اصول بهداشت داشته باشدكشي شده باشد و مجراي فاضالب

و مجراي فاضل آب مطابق اصول بهداشت داشته باشد. گرم و سرد لوله كشي شده باشد

فصل دوم ـ شرايط حمل در گذشتگان

ـ حمل درگذشتگان قبل از تحصيل پروانه دفن ممنوع است مگر در موارد ضروري4ماده 

ـ پروانه دفن را پزشك معالج مكلف است بدهد و در صورت نداشتن پزشك معالج بايدبه وسيله كالنتري 1تبصره 
يل نمايند و در مواردجنحه يا جنايت بايد به شهرباني و يا مربوطه از پزشك بهداري شهرداري بخش پروانه دفن تحص

پروانه روي اوراق چاپي كه از طرف اداره بهداري به طور رايگان به اختيار (پزشك قانوني دادگستري مراجعه شود 
.)شودشود نوشته ميپزشكان گذارده مي

ها را كه در جسد خردسالنمايند و همچنينـ بينوايان و اشخاص غريب كه در اماكن عمومي و گذرها فوت مي2تبصره 
پزشك بهداري بخش مربوطه معاينه خواهند گذارند پس از مراجعه به كالنتري از طرفاين قبيل اماكن و يا گذرها مي

شد و در صورتي كه مظنون به جنحه و جنايت نباشندپروانه دفن از طرف پزشك نامبرده صادر و به مامور كالنتري 
.مامورين مرده شويخانه براي حمل در گذشته احضار شوندتا از طرف كالنتريشودتسليم مي

.ـ حمل جنازه به وسيله وسايط نقليه و كرايه و شخصي اكيدا ممنوع است5ماده 



و داخل آن نيز آهن ـ اتومبيل يا كالسكه مخصوص نعش كش بايد داراي تابوت روبسته از چوب جال شده بوده6ماده 
ه مرده را داخل آن قرار دهند ـ اتومبيل و كالسكه نامبرده بايدمنحصرا براي حمل درگذشتگان به كار برده سفيد باشد ك

.شده هرگونه استفاده ديگري از آن ممنوع است

.ـ پس از حمل درگذشته بايد داخل تابوت را با آهك شستشو دهند7ماده 

.حاضر شودع منتهي تا يك ساعت در محلبايستي به محض اطالـ وسايل جهت حمل درگذشته مي8ماده 

.ـ مامورين حمل بايد لباس مشكي نظيف در برداشته باشند9ماده 

فصل سوم ـ شرايط غسل و كفن در گذشتگان

شده و صاف پوشييه شده وهميشه پاكيزه ـ محل غسل بايد كف آن تا يك متر از ديوار از سمت صيقلي 10ماده 
.نگاهداري و ال اقل روزي دو مرتبه به وسيله آب آهك شسته شود

موكول به موافقت هاي عمومي ممنوع است و در موارد ضرورتيـ غسل درگذشتگان در غير مرده شويخانه11ماده 
.شهرداري است

.وع استـ غسل درگذشتگان قبل از ارايه پروانه دفن ممن12ماده 

.استـ نگاهداري درگذشتگان مگر در موارد ضروري بيش از دو ساعت در مرده شويخانه ممنوع13ماده 

بوده از شرايط ـ متصديان غسل و كفن و دفن بايد از دستورات مذهبي مطلع و داراي پروانه مخصوص14ماده 
.بهداشت كامال آگاه باشند

هاي خود را تا آرنج با آب گرم وصابون شسته نجام كار بايد هر دفعه دستـ متصديان غسل و كفن پس از ا15ماده 
.هاي گندزدايي فرو برندسپس در يكي از محلول

رسمي بوده هميشه نظيف ـ اشخاص نامبرده بايد معروف به فساد اخالل نبوده داراي پروانه تندرستي از پزشك16ماده 
.دو در موقع كار لباس مخصوص در بر داشته باشن

ـ متصديان غسل و كفن حق ندارند با لباس كار از مغسل خارج شوند و پس از انجام كار بايدخود را شستشو 17ماده 
.داده با لباس شخصي بيرون روند

.ـ اشخاص نامبرده و همچنين گوركنان حق اشتغال به پيشه ديگري ندارند18ماده 



ـ كفن درگذشتگان بايد در همان اطاق مخصوص غسل روي سكوي جداگانه كه از سمنت ويا سنگ يك 19ماده 
.پارچه صاف باشد انجام گيرد

.ـ ورود اشخاص متفرقه به محل غسل ممنوع است20ماده 

فصل چهارم ـ شرايط دفن و امانت گذاردن در گذشتگان

.هاي رسمي ممنوع استـ دفن و امانت گذاردن در گذشتگان در غير از گورستان21ماده 

خردسال عرض و طول در اطفال. ـ گودي گور بايد حداقل دومتر ، طول دو متر و عرض هشتاد سانتي متر باشد22ماده 
.شودبه تناسب سن كمتر از اين مقياس منظور مي

.ور ديگر بايد سي سانتيمتر فاصله داشته باشدـ هر گور از اطراف با گ23ماده 

.استـ براي هر در گذشته گور جداگانه الزم است ـ دفن دو درگذشته يا بيشتر در يك گورممنوع24ماده 

اند بايد فوت كردههاي واگيري مثل اسهال خوني ـ حصبه ـ سل و غيرهـ در گور درگذشتگاني كه به بيماري25ماده 
را بپوشانندهك را در آب مخلوط نموده در توي گودي بريزند و سپس روي آنكيلو آ3مقدار 

فصل پنجم ـ گورستان

:ـ گورستان بايد داراي شرايط زير باشد26ماده 

.كاري داشته باشدالف ـ محصور از ديوار يا نرده آهن بوده مطابق نقشه مصوب شهرداري خيابان بند و درختكاري و گل

.هاي خصوصي در گورستان مطابق نقشه اداره بهداري خواهد بودب ـ ساختمان مقبره

شوند ساخته ميج ـ در گورستان بايد محل مخصوص مطابق اصول بهداشت براي درگذشتگاني كه به امانت گذارده
دفن از قبيل آهك آجر داشته و لوازمشود و نيز بايد اطاق هاي متعدد جهت مشايعين ـ گوركنان و گذاردن در گذشتگان

.و غيره هميشه موجود داشته باشد

.ـ گورستان بايد به قدر كافي و به اقتضاي موقع گوركن و كارگر داشته باشد27ماده 

.ـ براي هر گورستان و مرده شويخانه يك دستگاه تلفن ضروري است28ماده 

ديگرو يا سايرنقاط متبركه اماكن حمل درگذشتگان به فصل ششم ـ 



شوند بايد با پروانه اداره بهداري شهرداري و ياپزشكي كه به نمايندگي ـ جنايزي كه به اماكن متبركه حمل مي29ماده 
:ردد بر طبق مقررات زير انجام شودگآن اداره تعيين مي

شرحي منضم به پروانه پزشك معالج تهيه و تسليم اداره بهداري خواهندنمود تا چنانچه از الف ـ اوليا درگذشته كتبا
.لحاظ بهداشت حمل جنازه مانعي نداشته باشد پروانه داده شود

ب ـ طرز حمل جنازه به اماكن متبركه و دور دست بر حسب محل و اقتضاي فصل بر طبق دستوراداره بهداري و يا 
.ره خواهد بودپزشك نماينده آن ادا

.ج ـ براي حمل جنايز به خارج از كشور طبق مقررات اداره كل بهداري بايد رفتار شود

فصل هفتم ـ مواد متفرقه

بهداري براي ثبت زير را مطابق دستور ادارهـ مرده شويخانه و گورستان بايد جداگانه دفاتر چاپي مخصوص 30ماده 
ترتيب ورود به غسال خانه ـ دفتر ثبت البسه دفتر ثبت درگذشتگان به. عمليات مربوطه به خود داشته و نگاهداري نمايد

.درگذشتگان ـ دفتر ثبت گزارش يوميه ـ دفتر درامد وهزينه روزانه ـ دفتر ثبت هزينه متعلق به درگذشتگان

عنوان هزينه دريافت تصدي مرده شويخانه و گورستان مكلف است در مقابل دريافت هرگونه وجهي كه بهتبصره ـ م
.كند قبض رسمي داده آن را به دفتر مربوطه ضبط نمايدمي

شود همه روزه از كليه ـ متصدي مرده شويخانه موظف است روي اوراق چاپي كه به دستور اداره بهداري طبع31ماده 
هاي شهرداري تسليم نمايد كليه پروانهوارده گزارشي تهيه و حاضر نموده صبح روز بعد به اداره بهداريدرگذشتگان 

اداره بهداري تسليم شود اين گزارش بايد در دفتر دفن صادره از طرف پزشكان بايد ضميمه گزارش نامبرده به
.مخصوص گزارش يوميه ثبت و وارد شود

شهرداري بايد ماهه جمع آوري و در آخر هر ماه با نظارت پزشك اداره بهداريـ البسه درگذشتگان همه32ماده 
.سوزانده شود

.ـ نرخ حمل ـ كفن و دفن اموات مطابق صورتي خواهد بود كه از طرف شهرداري تعيين وابالغ شود33ماده 

.ته مطالبه ودريافت دارندتوانند به هيچ وجه اضافه از نرخ نامبرده وجهي از كسان درگذشكاركنان كن و دفن نمي

مقتضي كه قابل نامه را در محلـ متصدي غسال خانه موظف است يك نسخه از تمام مقررات اين آيين34ماده 
استفاده عموم باشد به ديوار نصب نمايد و همچنين نرخ مصوب بايد به خط درشتاعالم و به شرح باال در معرض استفاده 

.واردين قرار گيرد



مخصوصي به عهده هر يك از متصديان غسال خانه و گورستان وهمچنين كاركنان در مواردي كه وظيفهـ 35ماده 
.باشندنامه ميآنها است مسئول اجراي كليه مقررات اين آيين

مخصوص به خود غسل و كفن و دفن درگذشتگان ملل متنوعه از لحاظ تشريفات مذهبي تابع مقرراتـ آيين36ماده 
.نامه خواهد بودي از لحاظ بهداشت و انتظامات تابع اين آيينآنها بوده ول

:قانون كيفر عمومي و به شرح زير به كيفرخواهند رسيد276نامه طبق ماده ـ متخلفين از مقررات اين آيين37ماده 

13و 11و 6و 3شويخانه و گورستان باشد ازمواد الف ـ چنانچه متخلف از متصديان و مسئولين نگاهداري واداره مرده 
حبس تكديري از يك تا هفت روز و جزاي نقدي تخلف كنند به) 34و 32و 31و 30و 28و 27و ) شق الف و ج(26و 
شود چنانچه در ظرف ريال و يا به يكي از اين دو كيفر خواهندرسيد و مراتب در پشت پروانه آنها قيد مي50تا 5از 

.شودمحكوميت به شرح فوق پيدا كنند پروانه آنها پس گرفته مياشخاص نامبرده سهسال 

تخلف 25و 24و23و 21و 18و 17و 15و 13و 12و 9و 8و 7و 5و 4هاي نامبرده از مواد ب ـ هرگاه كاركنان بنگاه
.شوندو كيفر محكوم ميدريال و يا به يكي از اين30تا 3كنند به حبس تكديري از يك تا سه روز و غرامت از 

اند غفلت ورزيده) ب(همچنين اگر ثابت شود مسئولين و متصديان بنگاه در نظارت و اجراي تكاليف كاركنان به شرح بند
.اين ماده خواهند رسيد) الف(به كيفر مقرر در بند 


