
 پرسش های مطرح در کمیته های علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضاء

 پرسش های مرتبط با موضوع :

 )مالل جنسیتی(جنسی  هویت اختالل

 مثال:

مراجعه کرده است. خودش را  جنسیت  رساله با نامه مقام قضایی درخصوص تغیی 12مینا 

گوید از کودکی عالئق پسرانه داشتم، اسلحه دوست داشتم، ساسان معرفی می کند و می

تنفر و از حضور در جمع دخترها پوشیدم. موهایم را کوتاه می کردم های پسرانه میلباس

سالگی گفته ام که ساسان صدایم بزنند جهت ارزیابی تشخیصی و مداخالت  21داشتم. از 

 .روان درمانی به .... معرفی می شود

 

باشد در این   با توجه به اینکه این مثال یک مورد شایع از موارد ارجاعی به پزشکی قانونی می

 خصوص به پرسش های زیر پاسخ داده شود.

 در هویت و از جمله  اختاللور می توان مطمئن شد که مینا مبتال به بیماری روانپزشکی که سبب طچ

 هویت جنسی می شود نشده است؟

 از این طریق گرایشات هم  تاگرایی نیست  سینا دچار اختالل هم جنآیا می شود مطمئن شد که م

 جنس گرایانه حود را با خیال راحت و با حمایت قانون دنبال کند؟

 مینا درخصوص تغییر جنسیت تابع شرایط اجتماعی و پیرامونی وی،  چطور می شود فهمید که تمایل

 و ... نیست؟ SOCIAL MEDIAهمساالن،  گروه،

  ،آیا وقتی بیمار برای بررسی به مراکز دانشگاهی و روانشناسی جهت بررسی و تشخیص ارجاع می گردد

واقعاً بصورت مستمر و با نظارت کافی در طول  این مراکز،ت درمانی و تشخیصی انجام شده در مداخال

 قبول وقابل  بطور کامل تأیید ابتالی بیمار به مالل جنسیتی توسط این مراکز ؟یکسال انجام می شود

 اعتماد می باشد؟ قابل

 

 



 :در خصوص مالل جنسیتی پرسش های کلی

 چیست؟ جنسی( جنسیتی)ناخشنودی هویت اختالل مختلف ابعاد و اهمیت .1

 ؟دانید می چه را گذشته سالیان به نسبت جنسیتی هویت اختالل شیوع افزایش دلیل .2

to Female  یا مذکر به مونث نوع از جنسیتی هویت اختالل آمار افزایش علت .3

  Male چیست؟ 

 چیست؟ جنسیتی هویت اختالل فرآیند تایید و تشخیص در قانونی پزشکی جایگاه .4

 یا و قانونی پزشکی به ی،جنسیت هویت اختالل به ابتال مدعی ارجاع بدون است مجاز قضایی مقام آیا .5

 بدهد؟ جنسیت تغییر عدم یا تغییر به راًی کارشناسی، نظر خالف بر ارجاع، از پس

 مالل) جنسیتی هویت اختالل درمان و تشخیص پروتکل اجرای در مطرح های چالش .6

 است؟ کدام(جنسیتی

 اختالل به مبتالیان کارشناسی و بررسی روند در قانونی پزشکی و قضایی دستگاه های چالش .7

 برای برداری عکس نحوه ها، کمسیون در حضور نحوه پذیرش، نحوه ) چیست؟ جنسیتی هویت

 پزشکی و قضایی مراجع در جنسیتی هویت اختالل به مبتالیان خصوص در ...... و پرونده تشکیل

 (قانونی

، الزام به تغییر جنسیت وجود دارد؟ یا  جنسیتی آیا بعد از تأیید ابتال فرد به اختالل هویت .8

  باشد؟ می کافی ای شناسنامه هویت تغییر  صرف

اگر اختالل هویت جنسی در فرد احراز گردد، آیا اجبار وی به انجام جراحی برای تغییر هویت  .9

یبی بدون انجام جراحی چه محاسن و معاشناسنامه ای صحیح می باشد؟ تغییر هویت شناسنامه ای 

 دارد؟

جراحی( دچار چه ، بعد از تغییر جنسیت ) بعد از عمل جنسیتی مبتالیان به اختالل هویت .11

 مشکالتی می گردند؟

) نه مذکر  در جامعه سومجنسیت پذیرش آیا برای جلوگیری از تبعات نامطلوب جراحی، رویکرد به   .11

 در برخورد با مبتالیان به مالل جنسیتی نمی تواند راه گشا باشد؟و نه مونث( 

 


