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  مقدمه

است و بر اساس اطالعات آینده برنامه ریزی و  سياستگذاریدر امر  بنيادین ایمسئله  مسئله جمعيت

 یافته كاهشهر زن  ازایفرزند به  4/2به  كشور كلدر  باروری ميزان 4931سال  سرشماریحاصل از 

به حدود صفر خواهد  4141-4121 هایدر سال  جمعيت، رشد باروری فعلیاست و بر اساس روند 

 .رسيد

مورخ  رهبریمقام معظم  ابالغی جمعيتی سياستهای 4بند بر مل مشتسناد باال دستی ا توجه به اب

بين و نيز سند  مبنی بر ارتقاء،پویایی و بالندگی و جوانی جمعيت با افزایش نرخ باروری 91/2/39

دسترسی همه افراد به خدمات درمان ناباروری ( 2111سال  منتشره در)ف توسعه هزاره اهداالمللی 

 .ضروری است

 كمكآنان  جسمیسالمت  ارتقایو  جمعيتنرخ رشد  زوجين، نه تنها به افزایش ناباروری حل مشكل

ابعاد سالمت  سایرآنان در  هاینابارور و خانواده  زوجينسبب خواهد شد تا سالمت  بلكهخواهد نمود، 

 .یابدارتقاء  معنویو  روانی ،اجتماعی مانند ابعاد

 :در كشور به شرح ذیل استبر اساس برآوردهای تقریبی وضعيت فعلی ناباروری و خدمات آن 

سال  21-93بر این اساس در گروه سنی درصد برآورد شده است و  44-43شيوع ناباروری در كشور (الف

 .ميليون زوج سابقه ناباروری اوليه و ثانویه دارند 4.1 حدود

 .سال به این تعداد افزوده می شوند هزار زوج نابارور در هر 88حدود (ب

 .نياز پيدا می كنند(  ART)های نابارور به روشهای كمك باروری  درصد از زوج 91(پ

 .ارائه می گرددناباروری اوليه  درصد از كل روشهای كمك باروری به زوج های با 11 ( ت

بخش خصوصی ارائه  آن توسطدرصد  82بخش دولتی و توسط  از سيكل های كمك باروریدرصد  48 ( ث

 .می شود

 .می باشدهزار سيكل  99تعداد كل سيكل های ارائه شده برای درمان ناباروری اوليه و ثانویه در سال (ج

باشد، كه یكی از موانع اصلی ازدیاد جمعيت، مسائل و مشكالت مالی میلذا با توجه به وضعيت فوق و با توجه به این

های جدی در ناباروری، قدمعمل تالش دارد تا با حمایت مالی از زوجين نابارور و نيز توسعه خدمات الاین دستور 

 .راستای ارتقا و افزایش جمعيت بردارد

  تعاريف-1ماده

تالش پس از یكسال بدون فرزند در نوع اوليه زوج . ناباروری شامل دو نوع اوليه و ثانویه می باشد -4-4

دچار ی مجدد برای باردار دارای فرزنددر ناباروری ثانویه زوج . برای باروری، موفق به بارداری نشده اند

 .و پس از یكسال عدم پيشگيری از بارداری نتوانسته اند باردار شوند هستندمشكل 

file:///C:/Users/mehran/Desktop/International%20disparities%20in%20access%20to%20infertility%20services.docx
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و تلقيح  9، لقاح آزمایشگاهی2شامل ميكرو اینجكشن 4روشهای كمك باروری بسته حمایتی شامل -4-2
1داخل رحمی

 .می باشد 

  راهبرد-2ماده

 :نظرگرفته شده به قرار زیر استعمل برای تحقق اهداف در الور تراهبردهای این دس

 .درمانی می باشنددریافت خدمات برای ی ناباروری كه فاقد تمكن مالی ها حمایت مالی زوج -2-4

 كز درمان ناباروری امرتجهيز و توسعه برای دانشگاه های علوم پزشكی  سنجینياز -2-2

 غير دولتی دولتی و بهره گيری از امكانات و مشاركت بخش  -2-9

 مدیریت اطالعات مراكز، بيماران و خدمات -2-1

 نظارت بر ارائه خدمات استاندارد -2-1

  اهداف-3ماده

اهدافکلي-3-1

 جمعيت نرخ رشد  افزایش-9-4-4

 ناباروری ی دسترسی عادالنه به خدمات درمانبرقرار-9-4-2

 ناباروریكاهش پرداخت ازجيب مردم برای درمان -9-4-9

 ارائه خدمتبهبود كيفيت -9-4-1

 هدافاختصاصيا-3-2

 درصد از هزینه های درمان ناباروری بر اساس تعرفه دولتی  81كاهش پرداخت مردم از طریق پوشش -9-2-4

 تقویت ارائه سيكل های ناباروری در بخش دولتی و غير دولتی -9-2-2

 واجدالشرایطبرقراری پوشش صد در صدی هزینه های حفظ باروری در بيماران سرطانی -9-2-9

 سيكل های درمانیاز نياز جمعيت كشور به  درصد 11درصد به  99از  روشهای كمك باروریافزایش ارائه -9-2-1

 درصد 91به  48افزایش ارائه خدمات در بخش دولتی از -9-2-1

و  مركز سطح سه فعال موجود 41خدمات و ساماندهی و توسعه  9مركز جدید ارائه دهنده سطح  6تجهيز -9-2-6

 مركز سطح دو  6توسعه 

 یایجاد سيستم ثبت اطالعات بيماران و خدمات درمان نابارور-9-2-1

                                                 
 . Assisted Reproductive Techniques (ART)  

2.Intra cytoplasmic sperm Injection (Microinjection)  

3. Invitro fertilization (IVF)  

  Intrauterine Insemination(IUI)  
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 تدوین پروتكل های نظارتی-9-2-8

برنامهشمول-4ماده

 مراکزمشمول-4-1

مشمول این دولتی و غيردولتی ( كمك باروریروشهای )تخصصی ناباروری مراكز ارائه دهنده خدمات
 .باشندعمل میالدستور

زوجهايمشمولبرنامه-4-2

 .داشته باشنداوليه ناباروری -1-2-4

 .سال باشد 12كمتر از سن خانم -1-2-2

 .حداقل یكی از زوجين دارای تابعيت ایرانی باشد-1-2-9

یا سازمان ( ره)دارای تائيدیه استحقاق دریافت كمك هزینه خدمات از كميته امداد امام خمينی -1-2-1
 .باشندبهزیستی 

 .رابودن همه شرایط فوق برای بهره مندی از حمایت این برنامه الزامی استاد :تبصره

 برايهرزوجدرسالخدماتمشمول-4-3

 (IVFیا  ICSI)  از یكی از روشهای كمك باروری یك سيكل-1-9-4

 فریزانتقال با جنين یك سيكل -1-9-2

 (IUI)تلقيح داخل رحمی دو سيكل -1-9-9

بهره مند  "ج"بند مندرج در از خدمات  در سال می توانند زوج در برنامه حمایتی فقط یكبار هر :تبصره
 .دنشو

:سطوحارائهخدمت-5ماده

و (Subfertile)اوليه افراد كم بارورهای طبی  شامل اقدامات تشخيصی و درمانناباروری ت اسطح یك خدم -1-4

شهری و روستائی و  بهداشتی درمانیمراكز  یمی باشد كه در تمام دو و سهارجاع زوج های نابارور به مراكز سطح 

 .دارای ماما، پزشك عمومی، متخصصين زنان، ارولوژی، داخلی و غدد ارائه می گردددولتی و خصوصی درمانگاه های 

واقص مادرزادی رفع ن شامل های جراحی درمان شامل ارائه خدمات تشخيصی وناباروری ت اسطح دو خدم -1-2

می  (IUI)خدمت تلقيح داخل رحمی  و، اعمال جراحی مردان الپاراسكوپی و هيستروسكوپی ی باروری با روشهایبرا

 .باشد

شامل خدمات تخصصی ناباروری است كه در مراكز دارای امكانات آزمایشگاه جنين خدمات ناباروری سطح سه  -1-9

 ( خصوصی و دولتی -مركز كنونی 62. )ارائه می گردد (ART)برای روشهای كمك باروریشناسی و اطاق عمل 

                                                 
5 ART 
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مراكز سطح دو و سه خدمت بر  و تعيين .در شمول این برنامه می باشند،خدمات سه و  دوسطوح  :تبصره

  .اساس سطح بندی خدمات انجام می شود

  موردنیازتخصصينیروي-6ماده

طبق استاندارد های كه خدمت یك متخصص زنان می باشد  دوطح نيروی تخصصی مورد نياز در مراكز س -6-4

، ارولوژیست برای اعمال جراحی مردان و برای ارائه پی و الپاراسكوپی باشدهيستروسكوخدمت واجد شرایط انجام 

 .امكانات آزمایشگاهی و پرسنلی مطابق استاندارد های این خدمت مهيا باشد (IUI) تلقيح داخل رحمی

، تخصص زنان دارای فلوشيپ ناباروریخدمت شامل حداقل یك م سهمورد نياز در مراكز سطح نيروی تخصصی  -6-2

علوم پایه پزشكی  PhDبيولوژی توليد مثل ویا  PhDیك نفر متخصص اورولوژی و یك نفر جنين شناس با مدرک 

كارشناسان رشته های . دمی باش (مطابق با آئين نامه تاسيس مراكز درمان ناباروری)جنين شناسی، ژنتيك و بيولوژی 

 .پرستاری و مامائی، آزمایشگاهی الزم است تا تجربه مناسب فعاليت در مراكز ناباروری را دارا باشند

برنامهفرآينداجرايي-7ماده

 :استبخشدوشاملبرنامهاين

 نابارورهايزوجازماليحمايت-7-1

برنامهاينتوسطيافتهتخصیصتخفیف-7-1-1

بدین . اخذ خواهد شدمشمولين برنامه  ازو غير دولتی  بخش دولتیتوسط  تعرفه دولتی هر خدمت  درصد  41معادل 
تخصيص یافته برای مبلغ سقف با این حال، . درصد تعرفه دولتی هر خدمت تخفيف داده خواهد شد 81ترتيب، 

 .تخفيف از مبالغ مندرج در جدول زیر بيشتر نخواهد بود

 (باشدميريالحسببرمبالغ)خدمتهربرايتخفیفمیزانوبرنامهمشمولخدماتنوع

 هر خدمتميزان تخفيف اختصاص یافته برای  نوع خدمت
 0001110111 (ICSI)میکرو اینجکشنخدمت 

 0401110111 (IVF)خدمت تلقیح آزمایشگاهی 

 501110111 فریز های جنین انتقال

 305110111 ( IUI)خدمت تلقیح داخل رحمی

 پرداختنحوه-7-1-2

به دولتی و غيردولتی  مراكزمبلغ تخفيف داده شده ، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به 
رعایت  و انعقاد قرارداد مشروط به ،پرداخت. پرداخت خواهد شد ازای هر بيمار و خدمات مشمول برنامه،

اطالعات  دقيق بر اساس ثبت ،شمول این دستورالعمل بویژه رعایت آن و كليه ضوابط ابالغیكامل مفاد 
  .صورت خواهد پذیرفت .ir  Hse.health.govسامانه در بيماران و خدمات

درصد موفقيت در سيكل های ارائه  21منوط به رعایت استانداردها و حفظ حداقل  تداوم قرارداد :تبصره
 .شده بر اساس نظارت دانشگاه می باشد
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 ناباروريخدماتتخفیفدريافتاحرازشرايط-7-1-3

 ی بيمه خدمات درمانی كميته امدادافراد دارا(الف

 دارا بودن دفترچه بيمه خدمات درمانی با واسطه پوشش سازمان بهزیستی(ب

یا سازمان بهزیستی مبنی بر پوشش نوبتی ورود به این ( ره)امام خمينی اعالم رسمی كميته امداد(پ
 (انتظار در ليست)سازمان 

بواسطه تحقيق واحد حمایت و سالمت  تخفيف های درمان ناباروریاثبات استحقاق بهره مندی از (ت
 (ره)خانواده كميته امداد امام خمينی 

 .داشتن هر كدام از شرایط فوق به تنهایی برای بهره مندی از حمایت این برنامه كافی است :تبصره

 خدمتارائهشیوه-7-1-4

و سازمان ( ره)استعالم از دفاتر كميته امداد امام خمينی احراز شرایط مالی زوجهای نابارور از طریق (الف
 بهزیستی

( ره)بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كميته امداد امام خمينیتفاهم نامه برای این منظور (ب
 .دشخواهد ازمان دیگر ابالغ و به دانشگاه ها و واحدهای تابعه دو سمنعقد  و سازمان بهزیستی

مان درتخصصی مراكز ) دولتی و غيردولتی متقاضیمراكز قراردادی مطابق نمونه پيوست فيمابين (پ
دانشكده علوم پزشكی برای ارائه خدمت /با دانشگاه ، (را ارائه می نمایند روشهای كمك باروریكه  ناباروری

 .شودهمراه با تخفيف مصوب به افراد مشمول منعقد می 

 . در اختيار مركز قرار خواهد گرفت كد كاربری و رمز ورود به سامانهپس از عقد قرارداد (ت

 کشورپزشکيعلومهايدانشگاهبهوابستهناباروريدرمانمراکزتجهیزوتوسعه-7-2

كشور و اهداف برنامه،  بخش های درمان ناباروری/ با توجه به بازدید های انجام شده از كليه مراكز-1-2-4

كز سطح امرو تجهيز ساخته شده و توسعه  ناباروری كه توسط دانشگاهسطح سه جدید كز امر تجهيزكامل

ناباروری به شرح ذیل پيش بينی می شود، الزم به درمان كز سطح دو ارائه خدمات اموجود و توسعه مرسه 

بازدید و بررسی  ،اه و ارسال مستنداتذكر است امور توسعه و تجهيز پس از درخواست مكتوب دانشگ

كارشناسی و مشروط به دارا بودن شرایط مندرج در آئين نامه مراكز درمان ناباروری و این دستورالعمل 

 .انجام خواهد شد

 و پس از تائيد كارشناسی  ارتقاء تجهيزات در مراكز آموزش فلوشيپ نازائی با ارائه مستندات-1-2-2

و پس ارتقاء تجهيزات مراكز تخصصی درمان ناباروری درمانی دانشگاه های علوم پزشكی با ارائه مستندات -1-2-9

 از تائيد كارشناسی

تجهيز مراكز جدید سطح سه در استانهای فاقد مراكز درمان ناباروری دولتی و یا خصوصی كه ساختمان -1-2-1

فلوشيپ نازائی، ارولوژیست و مسئول واجد شرایط برای مورد نياز مطابق اصول فنی احداث شده باشد و دارای 

 .باشندآزمایشگاه جنين شناسی 

 تكميل تجهيزات بيمارستانها به تجهيزات پزشكی مورد نياز برای ارائه خدمات سطح دو ناباروری-1-2-1
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پايشوارزيابينظارت،-8ماده

شاخصهاينهائي-8-1

 برنامه در مراكز دولتی و غير دولتیتعداد سيكل پوشش داده شده در -8-4-4

 درصد سيكل های پوشش داده شده از كل سيكل های ارائه شده -8-4-2

 درصد موفقيت سيكل های ارائه شده با معيار سونوگرافی مثبت-8-4-9

 نحوهنظارت-8-2

توسط دانشگاه و وزارت ی درمان ناباروركيفيت خدمات در مراكز بررسی و تایيدپایش و ارزشيابی و نظارت،  -8-2-4

تخصصی مورد تایيد وزارت بهداشت،درمان و آموزش با مشاركت انجمن های  ، درمان و آموزش پزشكیبهداشت

 .صورت می پذیرد پزشكی

توسط  Hse.health.gov.ir سامانه كنترل و نظارت دقيق بر درج اطالعات بيماران و خدمات ارائه شده در -8-2-2

 .صورت می گيرد اشت،درمان و آموزش پزشكیوزارت بهددانشگاه ها و 

وزارت در صورت عدم اجرای شرح وظایف و تعهدات مندرج در قرارداد و دستور العمل های ابالغی -8-2-9

و در صورت احراز تخلف بر اساس گزارشات مردمی، دانشگاهی و ستاد وزارت  بهداشت،درمان و آموزش پزشكی

 دفعات تكرار، اقدامات انضباطی انجام خواهد شد،متبوع بر اساس گروه و نوع تخلف و 

 .گزارش پایش عملكرد، مبنای پرداخت به مراكز خواهد بود-8-2-1

انواعتخلفات-9ماده

 عدم ارسال اطالعات و یا ثبت اطالعات در سامانه جامع ارائه خدمات درمان ناباروری-3-4

 عدم رعایت استانداردها -3-2

 عدم رعایت تعرفه ها -3-9

 عدم رعایت اخالق پزشكی در ارائه خدمات درمان ناباروری و حقوق بيماران-3-1

 عدم رعایت شرایط مندرج در قرارداد-3-1

شیوهبرخوردباتخلفات-11ماده

، و سایر طرق مقتضی قانونی افزون بر امكان مطالبه خسارت، 3مندرج در ماده هركدام از تخلفات  انجام درصورت

فيمابين مراكز متقاضی به این موضوع در قرارداد  .فه از طرف دانشگاه فسخ خواهد شدریك طبه طور قرارداد 
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، با (مراكز تخصصی درمان ناباروری كه روشهای كمك باروری را ارائه می نمایند)دولتی و غيردولتی 

 .تصریح خواهد شددانشكده علوم پزشكی /دانشگاه 
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فلوچارت ارائه خدمت -2پيوست شماره   

 
 

 

 

کنترل نهائی اطالعات سامانه توسط وزارت بهداشت و صدور 
 دستور پرداخت هزینه مراکز توسط دانشگاه ها طبق قرارداد 

 بررسی مدارک و اطالعات سامانه توسط دانشگاه ها

 ثبت نتیجه بارداری در سامانه درمان ناباروری توسط مرکز

 تکمیل فرم هزینه کرد ناباروری در سامانه 

 ارائه خدمت به زوج

یا سازمان ( ره)که توسط کمیته امداد امام خمینی )درج اسکن مدارک شمول مالی متقاضی 
و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه در سامانه درمان ناباروری( بهزیستی صادر گردیده  

 و بهزیستی توسط مرکز  ( ره)استعالم از کمیته امداد امام خمینی

تشکیل پرونده و ویزیت اولیه و در صورت دارا بودن شرایط دریافت هر یک از خدمات  
 در سامانه ناباروری وزارت توسط مرکز مشمول طرح  تکمیل فرم اطالعات زوج نابارور

 کنترل شناسنامه از نظر سن، تعداد فرزند ثبت شده و کد ملی از طریق سامانه ثبت و احوال 

درمان   مراجعه زوج نابارور به مرکز ارائه خدمت و کنترل مشخصات خانم در سامانه
 ناباروری از نظر سابقه دریافت خدمات و شمول حمایت توسط برنامه


