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 جناب آقای دکتر سعید کریمی

معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر شهرام غفاری

مدیرکل محترم درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر بهرام نوبخت

معاون محترم درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر مهدی رضایی

معاون محترم بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران

جناب آقای بنیادی

معاون محترم طرح و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای رضا عوض پور

رئیس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

جناب آقای مجتبی احمدلو

مدیرکل محترم بهداشت و درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر علی ساالریان

معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای داریوش ابوحمزه

معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای امین بیگلرخانی

رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات
موضوع :ابالغیه-بازنگری دستورالعمل خرید خدمات درمان ناباروری

با سالم و تحیات؛

با صلوات بر محمّد و آل محمّد و با تقدیم احترام؛ همانطور که مستحضرید پوشش خدمات درمان ناباروری 

به عنوان یکی از برنامههای مهم دولت مردمی در راستای سیاستهای جمعیتی و عمل به تکالیف قانونی بند (١) 

سیاستهای جمعیتی ابالغی مقام معظم رهبری مورخ ٩٣/٢/٣٠ مبنی بر ارتقاء پویایی و بالندگی و جوانی 
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جمعیت با افزایش نرخ باروری، بند (ح) تبصره (١٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٠ و تبصره (٣) ماده ٤٣ 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تصویبنامه شماره ٥٦٧٢٦/ت٥٩٠٧٣هـ مورخ ١٤٠٠/٦/٢ 

هیات محترم وزیران است.

الزم به ذکر است دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور در جلسهای با حضور کلیه ذینفعان و صاحبنظران در 

راستای ماده (١٣) دستورالعمل ابالغی به شماره ١٤٢/٥٤٩/د مورخ ١٤٠٠/٠٩/٠٢ و شماره ١٤٢/١٢٦١ مورخ 

١٤٠٠/١٢/٢٥ این دبیرخانه، اقدام به بازنگری بستههای خدمتی درمان ناباروری و تدوین دستورالعمل خرید 

راهبردی خدمات مذکور اقدام نمود که به پیوست جهت اجرا از تاریخ ابالغ تقدیم میگردد. 

این دستورالعمل در کلیه مراکز مجاز به ارائه خدمات درمان ناباروری و برای کلیه سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی 

الزماالجر است.

با عنایت به لزوم بازنگری دورهای این دستورالعمل در راستای خدمترسانی هر چه بهتر به بیمهشدگان، ضروری 

است کلیه ذینفعان موارد اصالحی را از طریق حوزههای ستادهای خود به دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور 

منعکس نمایند.

رونوشت :
جناب آقای معنوی معاون محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت


