
 

 

 

  16 از  1 صفحِ   ياي خدهات درهاى ًابارٍر دستَرالعول خريد راّبردي ٍ ضَابط پَضص بيوِ

 ينابارور درمان خدماتاي  پوشش بيمه ضوابطخريد راهبردي و  ستورالعملد

 کليات -فصل اول 

 هدافا – 1ماده 

  ُٙط  ١بي ثي٠٘ ح٘بيز ٗبٓي ٝ دٞقف ذسٗبر سٞؾظ ؾبظٗب 

  قسُبٙ ٝ سؿ٢يْ كطآيٜس اضائ٠ ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي زض ؾغٞح ٗرشٔق خبٗؼ٠   ضضبيشٜ٘سي ثي٠٘ اكعايف 

   سؿ٢يْ كطايٜس زؾشطؾي ث٠ ايٚ ذسٗبر ثطاي ثي٘بضاٙ زض ٛوبط ٗرشٔق ًكٞض 

  اكعايف ٛطخ ضقس خ٘ؼيز ٝ ػ٘ٔيبسي قسٙ ؾيبؾز ١بي خ٘ؼيشي ثبالزؾشي 

  ثبضٝضي ثطهطاضي زؾشطؾي ػبزال٠ٛ ث٠ ذسٗبر زضٗبٙ ٛب 

  ًب١ف دطزاذز اظ خيت ٗطزٕ ثطاي زضٗبٙ ٛبثبضٝضي 

 ها و السامات مستندات، سياست –2ماده 

 ٛطخ ـياكعا ثب خ٘ؼيز يخٞاٙ ٝ يثبٜٓسٍ ٝ ييايدٞ اضسوبء، ثط يثٕٚ 93/  2/  30 ٗٞضخ يض١جط ٗؼظٖ ٗوبٕ ياثالؽ يخ٘ؼيز ي١بؾيبؾز 1 ثٜس -1

 يثبضٝض

 ؾبظي خ٘ؼيز  هبٛٞٙ ح٘بيز اظ ذبٛٞازٟ ٝ خٞاٙ 43ٗبزٟ  3اخطاي  سجهطٟ  -2

  1401ٗبزٟ ٝاحسٟ هبٛٞٙ ثٞزخ٠ ؾبّ ( 17)سجهطٟ ( ة)ثٜس   -3

 يٛبثبضٝض زضٗبٙ ذسٗبر ث٠ اكطاز ٠٘١ يزؾشطؼٗجٜي ثط ضطٝضر  ( 2000 ؾبّ زض ٜٗشكطٟ) ١عاضٟ سٞؾؼ٠ ا١ساف يآْ٘ٔ ثيٚ ؾٜس -4

 ٝ ٛبثبضٝض ظٝج ٗبٓي ح٘بيز ثطٛب٠ٗ زؾشٞضآؼْ٘)20/7/1398 -400/17459ٝ آٗٞظـ دعقٌي ث٠ ق٘بضٟ اثالؿي٠ ٝظاضر ث٢ساقز، زضٗبٙ  -5

 (1398 ٛبثبضٝضي  ذسٗبر سٞؾؼ٠

 دامنه کاربرد – 3ماده 

ذيطي٠ ٝ  ز١ٜسٟ ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي زض ثرف زٝٓشي، ػ٘ٞٗي ؿيطزٝٓشي، ُط دبي٠ ٝ سٌ٘ئي ٝ ًٔي٠ ٗطاًع ٗدبظ اضائ٠  ١بي ثي٠٘ ًٔي٠ ؾبظٗبٙ

 .ثبقٜس ذهٞني ٗٔعٕ ث٠ ضػبيز ٝ اخطاي ٗلبز ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ٗي

 تعاريف و اصطالحات  -4ماده 

 ٝظاضر ث٢ساقز، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي: ٝظاضر -1

 قٞضاي ػبٓي ثي٠٘ ؾالٗز ًكٞض: قٞضاي ػبٓي -2

 ؾبظٗبٙ سبٗيٚ اخش٘بػي: ثي٠٘ سبٗيٚ -3

 ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ؾالٗز ايطاٙ : ثي٠٘ ؾالٗز -4

 ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ذسٗبر زضٗبٛي ٛيط١ٝبي ٗؿٔح: ؾبذس -5
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 ؾ٠ ؾبظٗبٙ انٔي ثي٠٘ دبي٠، سبٗيٚ، ؾالٗز ٝ ؾبذس: ُط دبي٠ ثي٠٘ -6

 ١بي ثي٠٘ سدبضي كؼبّ زض حٞظٟ ذطيس ذسٗبر ؾالٗز ًكٞض ًٔي٠ قطًز: ثي٠٘ سٌ٘ئي -7

 زاقز ًٔي٠ ٗطاًع ٗدبظ ث٠ اضائ٠ ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي اظ ؾٞي ٝظاضر ث٠: ٗطًع -8

 .ظٝج ثسٝٙ كطظٛس دؽ اظ يٌؿبّ سالـ ثطاي ثبضٝضي، ث٠ عٞض عجيؼي ثبضزاضي ٗٞكن ٛساقش٠ اؾز: ٛبثبضٝضي اٝٓي٠   -9

 .يبثس ٗبٟ ًب١ف ٗي 6ؾبّ ٗسر ٗصًٞض ث٠  ١35بي ثبالي  ثطاي ذبٖٛ: 1سجهطٟ 

 . ثبقٜس اٛس ٗكّ٘ٞ ثٜس كٞم ٗي قسٟؾوظ ٌٗطض زچبض  ًؿبٛي ٠ً: 2سجهطٟ

ديكِيطي ثبضزاضي  يٌؿبّ ػسٕ ظٝخي ٠ً زاضاي كطظٛس ظٛسٟ ثٞزٟ ٝ ثطاي ثبضزاضي ٗدسز زچبض ٗكٌْ ١ؿشٜس ٝ دؽ اظ: ثبٛٞي٠ٛبثبضٝضي  -10

 . اٛس ثبضزاض قٞٛس ٛشٞاٛؿش٠

 ايٚ ذسٗبر قبْٗ ذسٗبر ٝيعيز ٝ ديِيطي، دبضأًيٜيي، زاضٝ ٝ ٓٞاظٕ ٗهطكي ٝ اهساٗبر سكريهي: ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي -11

ك٢طؾز ايٚ ذسٗبر ٝ ؾوق ١ط ًسإ زض زضٟٝ ظٗبٛي زض . قٞز اٛس، ٗي زاض قسٟ سرههي ثطاي ظٝخيٚ ٛبثبضٝضي اٝٓي٠ ٝ ثبٛٞي٠ ٠ً ٛكبٙٝ زضٗبٛي 

 .ازا٠ٗ آٗسٟ اؾز

 IVF=Invitro Fertilization    
 IUI=Intrauterine Insemination 

 ICSI=Intracytoplasmic Sperm Injection 

 FET:  Frozen Embryo Transfer 

 

 .ذسٗز دطزاذز ٛ٘بيس دؽ اظ زضيبكزاؾز ٠ً ثي٠٘ قسٟ ثبيس  ١بي دبي٠ ؾالٗز سحز دٞقف ثي٠٘ذسٗبر اظ ١عي٠ٜ ثركي : كطاٛكيع -12

ٗطاًع  زضزض هجبّ اضائ٠ ذسٗبر  ثي٠٘ دبي٠ً٠  اؾز زضٗبٛيٝ  ذسٗبر سكريهيزٝٓشي يب ػ٘ٞٗي ؿيطزٝٓشي اظ سؼطك٠ ٗؼبزّ زضنس  :ثي٠٘ؾ٢ٖ  -13

 .ٛ٘بيس ث٠ آ٢ٛب دطزاذز ٗي عطف هطاضزاز

١بي ٗهٞة ١ط  سؼطك٠ ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي قبْٗ ثؿش٠ ذسٗبر ٗكرم قسٟ اؾز ٠ً ثطاؾبؼ سؼطك٠: ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي سؼطك٠ -14

 .  قٞز ؾبٓيب٠ٛ سٞؾظ زثيطذب٠ٛ قٞضاي ػبٓي ثي٠٘ اثالؽ ٗي( زٝٓشي، ػ٘ٞٗي ؿيطزٝٓشي، ذيطي٠ ٝ ٗٞهٞك٠ ٝ ذهٞني)ثرف 

 سغجينثطاي ثي٘بض ثطضؾي ٝ ثؼس اظ  ٗطاًع زضٗبٛي ٗدبظسٞؾظ ضاي٠ قسٟ كـطآيٜسي اؾز ٠ً عي آٙ ٗساضى ٝ ٗؿشٜـسار ذسٗبر ا :ُيضؾيس -15

١بي  ايٚ كطايٜس ثطاي ٛؿد ٝ دطٝٛسٟ. ُـطزز ٗي خ٢ز دطزاذز سبييس يب ٗٞضز انالح هطاض ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ١بي ٗهٞة ثب ضٞاثظ، ٗوـطضار ٝ سؼطك٠

 .ُطزٛس ث٠ نٞضر آٛاليٚ ثطضؾي ذٞا١س قس زاقش٠ ٝ ًٔي٠ هٞاٛيٚ ثطاي ٛؿري ٠ً ث٠ نٞضر آٌشطٝٛيي سدٞيع ٝ اضائ٠ ٗيًبؿصي ًبضثطز 

ثي٠٘ س٢ي٠ ٝ خ٢ز زضيبكز ؾ٢ٖ ض ٗطاًع زضٗبٛي ٗدبظ، ز ٛبثبضٝضي زضٗبٛي _ًٔي٠ ٗؿشٜساسي ٠ً ثبثز اضائ٠ ذسٗبر سكريهي  :ٗثجش٠ اؾٜبز -16

 .ُطزز اضؾبّ ٗي اؾٜبز دعقٌيث٠ ازاضار  دبي٠

ُط  ١بي ثي٠٘ ًٔي٠ اػشجبضار ٗهٞثي ٠ً ؾبال٠ٛ زض ثٞزخ٠ سحز ػٜٞاٙ زضٗبٙ ٛبثبضٝضي ث٠ ٝظاضر ث٢ساقز ٝ ؾبظٗبٙ: اػشجبضار ثؿش٠ ذسٗشي -17

اظ سبييس  ُط دبي٠، دؽ ١بي ثي٠٘ ػبٓي ثي٠٘ ؾالٗز ًكٞض سد٘يغ ٝ ثطاؾبؼ ػٌ٘ٔطز ١طيي اظ ؾبظٗبٙ  سرهيم يبكش٠ اؾز، ٗغبثن ٗهٞث٠ قٞضاي

 .ُط دطزاذز ُطزز قٞضاي ػبٓي ثي٠٘ ؾالٗز ث٠ ؾبظٗبٙ ثي٠٘
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 اجرا –فصل دوم 

ي اظ سبضيد سهٞيت ١يبر ٝظيطاٙ ٝ اثالؽ زثيط قٞضايؼبٓي ثي٠٘ ؾالٗز ٛبثبضٝض زضٗبٙ ذسٗبراي  دٞقف ثي٠٘ زؾشٞضآؼْ٘ ذطيس ضا١جطزي ٝ ضٞاثظ

 : ُطزز ُط دبي٠ ٝ سٌ٘ئي هطاض ُطكش٠ ٝ كطايٜس اخطايي آٙ ث٠ قطح ظيط اثالؽ ٗي ١بي ثي٠٘ اي ؾبظٗبٙ ًكٞض زض قّ٘ٞ سؼ٢سار ثي٠٘

 فرآيند اجرا  -5ماده 

ٝ  زٝضٟ زيسٟ ٗشرهم ظٛبٙ ٝ ظاي٘بٙ -كٔٞقيخ ٛبظايي الحيز قبْٗ اكطاز نبحت لًٔي٠ ٗغبثن اؾشبٛساضز اضائ٠ ذسٗبر ٛبثبضٝضي  .1

.اهسإ ٛ٘بيٜس يانْ ٗحطٗبَٛ ريثب ضػب زاض ًطزٙ ظٝخيٚ ٛبثبضٝض زض ؾبٗب٠ٛ ٛؿر٠ آٌشطٝٛيي ٛكبٙ ٌٗٔلٜس ٛؿجز ث٠ٗشرهم اضٝٓٞغي 

 .ث٠ ايٚ ٜٗظٞض ضا كطا١ٖ ٛ٘بيٜس ظيطؾبذز الظٕ ،ي٢ٗط ٗبٟ ؾبّ خبض اٙيحساًثط سب دباٛس  ُط دبي٠ ٌٗٔق ١بي ثي٠٘ ؾبظٗبٙ

 .ذٞا١س ثٞز ظيطٝ ٗغبثن ضٝاّ يىيظيدطٝٛسٟ ث٠ نٞضر ف ّيسكي١بي آٌشطٝٛيي؛  سب ظٗبٙ كطا١ٖ قسٙ ظيطؾبذز :تبصرُ

زض ١ِٜبٕ ٗطاخؼ٠ ثي٘بض ث٠ ٗغت اضائ٠ ز١ٜسٟ نبحت نالحيز يب ٗطاًع ٗدبظ ذسٗبر ٛبثبضٝضي، ث٠ سكريم دعقي  :بيوِ سالهت

 .ُطزز زاض ٗي ثجز ٝ ٛكبٙ( ERX)نبحت نالحيز ثي٘بض زض ؾبٗب٠ٛ ٛؿر٠ آٌشطٝٛيي 

ٙ اخش٘بػي ٗطاخؼ٠ ٝ زض دطسبّ دؽ اظ سكريم دعقي نبحت نالحيز، ثي٘بض ثب ٗؼطكي ٛب٠ٗ ث٠ ٗسيطيز زضٗبٙ سبٗي :تاهيي اختواعی

الظٕ ث٠ شًط اؾز زض ٗطاًع عطف هطاضزازي ٠ً ٛبظط ثي٠٘ ؾبظٗبٙ سبٗيٚ اخش٘بػي حضٞض زاقش٠ . ُطزز زاض ٗي سبٗيٚ اخش٘بػي ٛكبٙ

 .ُطزز زاض ٗي ثبقس، ثي٘بض ث٠ ٛبظط ثي٠٘ اضخبع زازٟ ذٞا١س قس ٝ ٛكبٙ

ض ثب ٗؼطكي ٛب٠ٗ ث٠ ازاضار اؾشبٛي ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ذسٗبر زضٗبٛي دؽ اظ سكريم دعقي نبحت نالحيز، ثي٘ب :ًيرٍّاي هسلح

 .ُطزز زاض ٗي ٛيط١ٝبي ٗؿٔح ٗطاخؼ٠ ٝ زض ؾيؿشٖ ؾبظٗبٙ ٛكبٙ

زض ٗطاًع ؿيطعطف هطاضزاز، دطزاذز اؾٜبز ثطاؾبؼ اؾٜبز سحٞئي سٞؾظ ثي٠٘ قسٟ ث٠ ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ٗطثٞع٠ ٛؿجز ث٠ دطزاذز  :تبصرُ

 .ْٗ اهسإ ذٞا١س قسذؿبضر ثطاؾبؼ ٗلبز زؾشٞضآغ

ثطاؾبؼ ٗطح٠ٔ اضظيبثي ثؿش٠ ذسٗبر هبثْ )اضخبع ث٠ ٗطاًع ٗدبظ زضٗبٙ ٛبثبضٝضي خ٢ز سكٌيْ دطٝٛسٟ ٝ ٛكبٛساض قسٙ ظٝخيٚ ٛبثبضٝض  .2

 .(ٗحبؾج٠ ٝ دطزاذز اؾز

اي خ٢ز نسٝض ٗؼطكي  ثي٠٘اظ ٗطًع ث٠ ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ٗطثٞع٠ يب ثجز ثي٘بض زض ؾبٗب٠ٛ آٌشطٝٛيي ؾبظٗبٙ اضخبع ظٝج ٝ يب ظٝخ٠ : 1-2

 (زاض قسٙ ظٝخيٚ ٛكبٙ)ٛب٠ٗ ٝ عي ٗطاحْ ازاضي ثطاؾبؼ هٞاٛيٚ ازاضي ١ط ؾبظٗبٙ 

زاض قسٟ ٝ اؾٜبزقبٙ ث٠ نٞضر خساُب٠ٛ ثطاؾبؼ ٛٞع ذسٗبر  ُط ٗطثٞع٠ ٛكبٙ ثبيؿز سٞؾظ ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ٗطز ٝ ظٙ ١ط زٝ ٗي :تَضيح

 . اٛدبٕ قسٟ اضؾبّ قٞز

 ظٙ (N97)  ٗطز (N46. )يٚ ذٞا١س ثٞزاي ثطاي ظٝج ثي٘بضي ٝيػٟ دطٝٛسٟ  ICD10ضٝضي ثط اؾبؼ سكريم ٛبثبثجز ًس  : 2-2

  .١بي سسٝيٚ قسٟ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ دطزاذز اؾز اضائ٠ ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي ث٠ ظٝخيٚ ثطاؾبؼ عطح زضٗبٙ اٛدبٕ قسٟ ٝ ٗغبثن ثؿش٠ .3

 ٙيظٝج ٟيًْ يا ٠ٗيٌٗٔق اؾز ٛؿجز ث٠ دٞقف ة ضاٙيؾالٗز ا ٠ٗيؾبظٗبٙ ةزضنٞضسي ٠ً ظٝخيٚ كبهس ١ط٠ُٛٞ دٞقف ثي٠٘ دبي٠ ثبقٜس،  .4

. زيثب آظٗٞٙ ٝؾغ اهسإ ٛ٘ب ٟيدب ٠ٗيٛبثبضٝض كبهس ة

 ضوابط و مقررات  -6ماده 

ٗجٜبي اضؾبّ . ُط سجبزّ ذٞا١س قس اضؾبّ ًٔي٠ اؾٜبز زض هبٓت دطٝٛسٟ ًبؿصي يب ث٠ نٞضر آٌشطٝٛيي ثيٚ ٗطاًع اضائ٠ ز١ٜسٟ ٝ ؾبظٗبٙ ثي٠٘ -1

 .اؾٜبز ث٠ ؾبظٗبٙ ١بي ثي٠٘ ُط ثطاؾبؼ ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ُط ظٝج يب ظٝخ٠ ذٞا١س ثٞز

 . ؾبّ س٘بٕ ٝ آهبيبٙ ٗشب١ْ ٠ً قطايظ ٛبثبضٝضي اٝٓي٠ يب ثبٛٞي٠ ضا زاقش٠ ثبقٜس 49ثي٠٘ قسُبٙ ٗكّ٘ٞ ػجبضسٜس اظ ذبٖٛ ١بي ٗشب١ْ سب  -2
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 .ثبقس ٝ ٗشرهم اضٝٓٞغي ٗي زٝضٟ زيسٟ ٗشرهم ظٛبٙ ٝ ظاي٘بٙ -ح ٛبظايي دعقي ٗشرهم ٗدبظ ثطاي ٗؼطكي ثي٠٘ قسٟ كٔٞقي -3

 ثبقس قسُبٙ ٗكّ٘ٞ ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ث٠ قطح ثؿش٠ ذسٗبر سسٝيٚ قسٟ زض سؼ٢س ٗيثطاي ثي٠٘ ٛبثبضٝضي  ذسٗبر انٔي١ط يي اظ  -4

o   ثؿش٠ ذسٗشي ٗيٌطٝاٛدٌكٚ يبICSI ؾبّ ثب يب ثسٝٙ اٛشوبّ خٜيٚ سب حساًثط ؾ٠ ثبض زض ١ط. 

o   ثؿش٠ ذسٗشيIVF  ّثب يب ثسٝٙ اٛشوبّ خٜيٚ ؾ٠ ثبض زض ١ط ؾب. 

o   ثؿش٠ ذسٗشي سٔويح زاذْ ضح٘ي(IUI )ّؾ٠ ثبض زض ١ط ؾب. 

o   ذسٗزFET ّؾ٠ ثبض زض ؾب 

، زض ٗطًع ٗطثٞع٠ زاضاي سر٘ي شذيطٟ قسٟ ICSIيب  IVFالظٕ ث٠ شًط اؾز زض ذهٞل آٙ ُطٟٝ اظ ظٝخيٚ ٠ً زض ٗطح٠ٔ اّٝ : سجهطٟ

 .ثبقس ٗيFET ثبقٜس، دطزاذز ؾيٌْ ثؼسي ٜٗٞط ث٠ اٛدبٕ ثؿش٠ ذسٗشي ٗي

اضائ٠ ز١ٜسٟ ذسٗبر  ي١ب ٗبضؾشبٙيٝ ة يٗطاًع زضٗبٙ ٟي؛ 1401ًْٗبزٟ ٝاحسٟ هبٛٞٙ ثٞزخ٠ ؾبّ ( 17)سجهطٟ  "ى"ثٜس ( 5)ث٠ اؾشٜبز هؿ٘ز  -5

 ثبٜٗٞط ث٠ ػوس هطاضزاز  ١ب ٗبضؾشبٙيٗطاًع ٝ ة ٙيدطٝا٠ٛ ا زيس٘س. ثبقٜس يٕ ٟيُط دب ٠ٗية ي١ب ٗٞظق ث٠ ػوس هطاضزاز ثب ؾبظٗبٙ يزضٗبٙ ٛبثبضٝض

  اٝٓٞيز ػوس هطاضزاز ثب ًٔي٠ ٗطاًع ٝاخس قطايظ زٝٓشي، ػ٘ٞٗي ؿيطزٝٓشي، ذهٞني ٝ ذيطي٠ اؾز ٠ً ثب ثطٛب٠ٗ ٛؿر٠. ثبقس يٕ ٟيدب ي١ب ٠ٗية

 . آٌشطٝٛيي ٗكبضًز زاضٛس

١بي ذسٗشي ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ الظٕ ثبقس؛ ٗغبثن ضٞاثظ ٝ  ٝخيٚ خ٢ز آٗبزٟ ؾبظي اؾشلبزٟ اظ ثؿش٠ًٔي٠ ذسٗبسي ٠ً ثطاي ١ط ًسإ اظ ظ  -6

زض هبٓت . )ثبقس هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ دطزاذز ٗي ٗوطضار ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ٝ اظ ٜٗبثغ ايٚ ثطٛب٠ٗ ث٠ قطط اضخبع اظ يٌي اظ ٗطاًع ٗدبظ زضٗبٙ ٛبثبضٝضي

 (ذؿبضر ٗشلطه٠

يي عجن ضٞاثظ ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ا١سا ٙيٝ خٚ يا ضحٖ اخبض١ٟعي٠ٜ ١بي زضٗبٙ ٛبثبضٝضي زض ذسٗبر قرم ثبٓث ٗبٜٛس  -7

 .ثبقس زض ضٞاثظ ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ٛ٘ي ١بي ٗصًٞض ضٝـ ١بي ؿيطزضٗبٛي ٠ٛي١ع دطزاذز ٗي ثبقس اٗب

 .نالح ٗغبثن ضٞاثظ ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ اهسإ ذٞا١س قسزض ذهٞل سر٘ي ا١سايي دؽ اظ اػالٕ ٛظط ٗطاخغ شي : 1سجهطٟ 

 تعهدات سازمان و  فرانشيس بيمار   – 7ماده 

 تعهدات سازمان بيمه گر -1-7

١بي  زضنس سؼطك٠ ٗهٞة ثرف زٝٓشي ثؿش٠ ١بي ذسٗشي سسٝيٚ قسٟ زض ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ زض سؼ٢س ؾبظٗبٙ 90 :دولتيمراکس    -1 -1-7 

 .ثبقس ُط ٗي ثي٠٘

زضنس سؼطك٠ ٗهٞة ثرف ػ٘ٞٗي ؿيطزٝٓشي ثؿش٠ ١بي ذسٗشي سسٝيٚ قسٟ زض ايٚ زؾشٞضآؼْ٘  90: مراکس عمومي غيردولتي  -2– 7-1

 .ثبقس ُط ٗي ١بي ثي٠٘ زض سؼ٢س ؾبظٗبٙ

 . زضنس سؼطك٠ آٙ ثرف اؾز 70ُط دبي٠ زض ٗطاًع ذيطي٠ ٝ ذهٞني ٗؼبزّ  ١بي ثي٠٘ سؼ٢سار ؾبظٗبٙ :مراکس خيريه و خصوصي -3 -7-1

  :فرانشيس -2-7

 .زضنس سؼطك٠ ٗهٞة آٙ ٗطًع ٗي ثبقس 10كطاٛكيع ثي٠٘ قسُبٙ ٗكّ٘ٞ ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ زض ٗطاًع زٝٓشي ٝ ػ٘ٞٗي ؿيطزٝٓشي ٗؼبزّ  -1-7-2

 .زضنس سؼطك٠ آٙ ثرف اؾز 30ثي٘بض ٗؼبزّ  زض ٗطاًع ذيطي٠ ٝ ذهٞني ؾ٢ٖ -2-7-2
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 اسناد مثبته     8ماده 

ٛبثبضٝضي زضٗبٙ انٔي ٝ ؾبيط ذسٗبر ٗطسجظ ثب ذسٗبر اخعاي  يب( ICSI -IUI – IVF ،FET) ذسٗبر انٔيثجز ؾيؿش٘ي ١ط يي اظ 

 . زض ضٝظ اضائ٠ ذسٗز ٝ ثب ًٜشطّ ؾوق ؾبٓيب٠ٛ زض دطٝٛسٟ ١ط يي اظ ظٝج يب ظٝخ٠ اٛدبٕ قٞز ( ظٝج ٝ يب ظٝخ٠)ًع ثطاي ثي٠٘ قسٟ اسٞؾظ ٗط

 :اسٌاد هثبتِ بِ ضرح ذيل هی باضد

 اذص اؾشحوبم زضٗبٙ ثي٘بض ثطاي زضيبكز ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي   -1

  اضائ٠ ٛؿد ًبؿصي ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط ٝ اٗضبي دعقي اي ىيثجز آٌشطٝٙ ؛ريظيٝ ٝ ياةياضظ  -2

ٗؼبٓح ٝ زضج ًس ١بي ٗطثٞع٠ ثطاؾبؼ ًشبة اضظـ ٛؿجي ث٠ ١٘طاٟ زضج دعقي  ٝ اٗضبي قطح ػْ٘ ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط يب ذسٗبر ثط٠ُسهٞيط   -3

 قطح ػْ٘ثط٠ُ ث٠ دعقٌي اؾشلبزٟ قسٟ زض ػْ٘ خطاحي آهبم ثطچؿت سد٢يعار  ظٗبٙ قطٝع ٝ دبيبٙ ػْ٘ خطاحي ٝ

ًس١بي )ٝ زضج اضظـ سبٕ، قبْٗ دبي٠، ظٗبٙ، ٝ ًس١بي سؼسئي ثي٢ٞقي نم ثي٢ٞقي ٗشد ٝ اٗضبي ثط٠ُ ثي٢ٞقي ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗطسهٞيط   -4

 ٗغبثن ًشبة اضظق٢بي ٛؿجي ٝ ثط اؾبؼ قطح حبّ ٝ شًط ػٔز زضذٞاؾز (  هبثْ دطزاذز زض ؾطدبيي

 (ثب نٞضسحؿبة ٗب١ب٠ٛ)ذطيس ًٔي ٓٞاظٕ دعقٌي ٗهطكي  كبًشٞض ثطاثط انْسهٞيط   -5

 (ٗطًعا سأييس ضئيؽ ي)ٗؿئّٞ كٜي زاضٝذب٠ٛ ٝ اٗضبي ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط ثرف ٛبثبضٝضي  ٝ ٓٞاظٕ ٗهطكي ٝٓيؿز هي٘ز ُصاضي قسٟ زاضانْ  -6

 ٝ اٗضبي ٗؿئّٞ اسبم ػْ٘ ٝ ٗشرهم خطاحي ٝ ثي٢ٞقي ٗطثٞع٠اسبم ػْ٘ ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط  ٝ ٓٞاظٕ دعقٌي ٗهطكي ٓيؿز زاضٝ  -7

 آظٗبيكِبٟ كٜي ٗؿئّٞٝ اٗضبي ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط ( زضنٞضر اٛدبٕ)ٝ سهٞيط ثطاثط انْ ُعاضـ دبسٞٓٞغي  (ثبٓيٜي ٝ دبسٞٓٞغي) اريؿز آظٗبيفّ -8

 (ٗطًع ضئيؽسبئيس يب )

ٓيؿز ذسٗبر آظٗبيكِبٟ خٜيٚ قٜبؾي اضائ٠ قسٟ ث٠ ثي٘بض ٗشٜبؾت ثب عطح زضٗبٙ ثب شًط ًسٗٔي ذسٗبر اضائ٠ قسٟ ٝ ثب ٢ٗط ٝ اٗضبي  -9

 خٜيٚ قٜبؼ 

ث٠ اؾشثٜبء ذسٗبر )ٝ سهٞيط ثطاثط انْ ُعاضـ ذسٗبر ...( ،  MRIؾي سي اؾٌٚ، ضازيُٞطاكي، ؾُٞٛٞطاكي،)دطسٞدعقٌي ذسٗبر ٓيؿز  -10

 ( ٗطًع ضئيؽسبئيس ا ي) ٗطثٞع٠ كٜي ٗؿئّٞٝ اٗضبي ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط  (ضازيُٞطاكي ؾبزٟ

 نٞضسحؿبة يٗطًع ثط ضٝ يدعقي ٗؼبٓح ٝ ٢ٗط ٝ اٗضب يثط٠ُ نٞضسحؿبة ٢٘ٗٞض ث٠ ٢ٗط ٝ اٗضب -11

ثبقس، دطزاذز ١عي٠ٜ اؾٜبز دعقٌي ثب ٢ٗط    ١بي ٗرشٔق ث٠ نٞضر اؾٌٚ قسٟ ٗي زض ٗطاًعي ٠ً ٢ٗط دعقٌبٙ ٝ ٗؿئٞٓيٚ كٜي ثرف :1تبصرُ

 .اؾٌٚ قسٟ ٝ اٗضبي انْ ثالٗبٛغ اؾز

 .ًشطٝٛيي ذٞا١س ثٞززض نٞضسي٠ٌ اضؾبّ اؾٜبز ث٠ نٞضر آٌشطٝٛيي ثبقس، ٗجٜبي سجبزّ اؾٜبز زؾشٞضآؼْ٘ سجبزّ اّ :2تبصرُ

 ارسال اسناد    9ماده 

١بي  ُط ٗطثٞع٠ ثطاؾبؼ ضٞاثظ ؾبظٗبٙ ١بي زضٗبٛي اٛدبٕ قسٟ ث٠ ؾبظٗبٙ ثي٠٘ زض دبيبٙ ١ط ٗبٟ اؾٜبز سٌ٘يْ قسٟ يب دطٝٛسٟ ؾيٌْ .1

 . ُط اضؾبّ ذٞا١س قس ثي٠٘

ثبقس، ٗطاًع زض ظٗبٙ اضائ٠ ذسٗبر اظ عطين ثجز زض  ُط زاضاي ؾبذشبض آٌشطٝٛيي ٗي قسُبٙ ٠ً ؾبظٗبٙ ثي٠٘ زض ذهٞل ثي٠٘ :تَضيح

زض ذهٞل ٛؿد ًبؿصي، ٗطاًع زض دبيبٙ ١ط ٗبٟ اؾٜبز سٌ٘يْ قسٟ . ؾبٗب٠ٛ ٛؿجز ث٠ اضؾبّ اؾٜبز ث٠ ؾبظٗبٙ ثي٠٘ ٗطثٞع٠ اهسإ ٛ٘بيٜس

 . ع٠ اضؾبّ ٛ٘بيٜسُط ٗطثٞ ضا ث٠ ؾبظٗبٙ ثي٠٘

 .ُط دبي٠ ٗٔعٕ ١ؿشٜس ٗغبٓجبر ٗطاًع عطف هطاضزاز ضا ظطف حساًثط يي ٗبٟ اظ سبضيد سحٞيْ اؾٜبز، سؿٞي٠ ٛ٘بيٜس ١بي ثي٠٘ ؾبظٗبٙ :تبصرُ

 . زاض قسٟ ضا زض هبٓت دطٝٛسٟ ثؿشطي ٗٞهز ثجز ٝ اضؾبّ ٛ٘بيٜس دطٝٛسٟ ثي٘بضاٙ ٛكبٙ ُط ٗٔعٕ ١ؿشٜس ١بي ثي٠٘ ؾبظٗبٙ .2
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 مالحظات نظارتي   -10ماده 

ازاضٟ اؾشبٛي ض٘ٚ ضػبيز ٗوطضار ٝ ضٞاثظ اثالؿي زض ذهٞل ٛحٟٞ ػوس هطاضزاز ثب ٗطاًع ٗٞنٞف زض ظٗي٠ٜ ثجز زهين ٝ نحيح اعالػبر  -1

 .ٗطاًع ٗشوبضي ١ٌ٘بضي زض ؾيؿشٖ خبٗغ ؾبظٗبٙ، ا١ش٘بٕ زاقش٠ ثبقس

 . ١ب ٝ ٗدٞظ١بي ٗطثٞع٠ ٗؼشجط ثطاثط ضٞاثظ ٝ ٗوطضار ٝظاضر ث٢ساقز، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي اظ ٗطاًع اذص ُطزز ضطٝضي اؾز ًٔي٠ دطٝا٠ٛ -2

ضؾبٛي قلبف ث٠ ٗطاًع ٗشوبضي زض ذهٞل سؼطك٠ ١ب، ضٞاثظ ٝ سؼ٢سار ٗٞضز هجّٞ ؾبظٗبٙ ٛظبضر  ٗؼبٝٛز زضٗبٙ ٝظاضر ث٢ساقز ض٘ٚ اعالع -3

آشلبٝر ذبضج اظ سؼطك٠ ١بي ٗهٞة ٗغبثن ثؿش٠ ١بي سسٝيٚ قسٟ زض ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ اظ ثي٠٘ قسُبٙ ث٠  يبكز ١ط٠ُٛٞ ٗبث٠زهين ثط ػسٕ زض

 .ػْ٘ آيس

١بي  ٗيبِٛيٚ ١عي٠ٜ ٝ ؾبيط قبذم, قسُبٙ ث٠ ٓحبػ ًٜشطّ سؼساز ضيع ذسٗز ١بي ايدبزي ٗطاًع ٝ ثي٠٘ ُط ٗيعاٙ ١عي٠ٜ ١بي ثي٠٘ ؾبظٗبٙ  -4

 . ٗط سحز دبيف ؾيؿش٘يي ٝاهغ ُطزز ٝ زض نٞضر اٛحطاف ثطاثط ٗوطضار ثطذٞضز ٜٗبؾت ثب ٗطًع اٛدبٕ ُيطزٛظبضسي ث٠ عٞض ٗؿز

اٛس زض ثسٝ سكٌيْ دطٝٛسٟ ثطاي زضيبكز ذسٗبر ٛبثبضٝضي، كطٕ آٗٞظقي ٗطثٞط ث٠ ثؿش٠ ذسٗبر زض  ًٔي٠ ٗطاًع ٗدبظ اضائ٠ ذسٗبر ٗٞظق -5

 .آؼْ٘ اثالؿي اعالع ضؾبٛي ٛ٘بيٜسدٞقف ٝ ١عي٠ٜ دطزاذشي ثي٘بضاٙ ٗغبثن ثب زؾشٞض

ثبقس ٝ  اٛس ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ ثب ثؿش٠ ذسٗشي زض زٝضٟ زضٗبٙ ثي٘بضي خساُب٠ٛ هبثْ ٗحبؾج٠ ٛ٘ي ًٔي٠ ذسٗبسي ٠ً زض ثؿش٠ ذسٗشي زيسٟ قسٟ -6

 .ُطزز ٗٞاضز ذالف آٙ ٗكّ٘ٞ سؼسيالر ثي٠٘ اي ٗي

خ٢ز سبٗيٚ ٗطاًع ٗدطي ٌٗٔلٜس زاضٝ ٝ اهالٕ ٗهطكي دعقٌي ضا  ذٞز سبٗيٚ ٝ زض اذشيبض ثي٘بض هطاض ز١ٜس ٝ اظ اضخبع ثي٘بضاٙ ث٠ ذبضج اظ ٗطًع،  -7

 .اهالٕ ٗصًٞض اخشٜبة ًٜٜس

ضيبٓي س٘بٕ ٝهشي ث٠ نٞضر زض ثرف زٝٓشي، زض نٞضر س٘بٕ ٝهشي ١ط يي اظ اضائ٠ ز١ٜسُبٙ ذسٗبر ٗغبثن آييٚ ٛب٠ٗ دطزاذز س٘بٕ ٝهشي، ضطيت  -8

 . ؾطدبيي ث٠ ػٜٞاٙ ٗجٜبي ٗحبؾجبر سؼطك٠ ذٞا١س ثٞز

١بي ػٕٔٞ دعقٌي ٗٞظق ث٠ ثبظزيس زٝضٟ اي اظ ٗطًع اضائ٠ ز١ٜسٟ ذسٗبر ٝ ًٜشطّ اؾشبٛساضز ذسٗبر ٝ ضٞاثظ ايٚ  ٗؼبٝٛز زضٗبٙ  زاٛكِبٟ -9

 .زضٗبٙ ٝظاضر ث٠ زثيطذب٠ٛ اضؾبّ ُطززُعاضـ زٝضٟ اي ثبظزيس ٗي ثبيؿز سٞؾظ ٗؼبٝٛز . زؾشٞضآؼْ٘ ٗي ثبقس

ُط ٝ ٗؼبٝٛز زضٗبٙ ٗي  زثيطذب٠ٛ قٞضا ٗٔعٕ ث٠ ثبظِٛطي زٝضٟ اي زؾشٞضآؼْ٘ ثطاؾبؼ چبٓف ٝ ٗكٌالر اضائ٠ قسٟ زض ُعاضقبر ؾبضٗب٢ٛبي ثي٠٘ -10

 .ثبقس
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 بسته خدمات درمان ناباروري  11ماده 

 IUIبستِ خدهت  -11-1

 خدمت مرحله

تواتر 

در 

 سيکل 

 (Code)کدملي
 شرح کد

 (ضوابط پرداخت)توضيحات 

هرحلِ .1

 ارزيابی زٍج

 2 ٍيسيت 

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس ٗطثٞع٠ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ 

 . ثبقس ُعاضـ ٗي

 1 آًاليس اسپرم
 ضٝـ ًطُٝيآٛبٓيع اؾذطٕ ثب  809070

 REآٛبٓيع اؾذطٕ حبنْ اظ 

 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809075ٝ  809070ًس١بي 
809075 

سًََگرافی 

 خاًن
 (سطاٛؽ ٝاغيٜبّ)ؾُٞٛٞطاكي ضحٖ ٝ سر٘ساٙ ١ب  701690 1

 ضازيُٞطاكي ١يؿشطٝؾبٓذُِٜٞطاكي 700375 1 سالپٌژيَگرافی

اًدام خدهت .2
IUI 

 IUI 1 502068خدهت  

 ُيطي اؾذطٕ، ٗطاحْ آظٗبيكِب١ي ٝ سٔويح قبْٗ ٠ٛٞ٘ٛ( IUI)ٓوبح زاذْ ضح٘ي 

 502068اٛدبٕ قٞز، ًس  يزضٗبٙ ًْيؼ ىي ايضٝظ  ىيث٠ عٞض ًبْٗ زض  IUI ٠ً ذسٗز يزض نٞضر 

اٛدبٕ  حيٝ سٔن يقِبٟيٗطاحْ آظٗب ،يضياظ ٗطاحْ ٠ٛٞ٘ٛ ٍ ىيچٜس  اي يىي٠ً  يقٞز، زض نٞضر يُعاضـ ٕ

 .اضائ٠ ُعاضـ ٝ دطزاذز اؾشلبزٟ ٛ٘ٞز ي، ثطاٗطثٞع٠  يًس١ب ظيسٞاٙ اظ ض يقٞز، ٕ

 IUIريس کدّاي 

کِ در کد 

لحاظ  502068

 .ضدُ است

1 

 آٗبزٟ ؾبظي اؾذطٕ ثب ضٝـ ؾبزٟ 809045

 (ُطازيٜز)آٗبزٟ ؾبظي اؾذطٕ ثب ضٝـ ً٘ذٌٔؽ 

 .ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقسث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠  809050ٝ  809045ًس١بي 
809050 

 آٛبٓيع اؾذطٕ ثب ضٝـ ًطُٝي 809070

 REآٛبٓيع اؾذطٕ حبنْ اظ 

 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809075ٝ  809070ًس١بي 
809075 

 ثيٞدؿي ؾٞظٛي اديسيسيٖ 501205

  ؛ ثسٝٙ ١سايز ضازيٞٓٞغيي(FNA)آؾذيطاؾيٞٙ ؾٞظٛي 
 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 100005ٝ  501205ًس١بي 

100005 

 زاذْ ضحٖ اي ًؽيزاذْ ؾطٝ ؛يث٠ ضٝـ ٗهٜٞع يٗٚ حيسٔن 501870

خدهات .3

آزهايطگاّی 

 ٍ

تصَيربرداري 

 IUIپس از 

 1 ٍيسيت 

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس ٗطثٞع٠ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ 

 . ثبقس ُعاضـ ٗي

 Betaازهايص 

HCG 
 دالؾ٘ب/زض ؾطٕ Beta HCGُيطي ًّ٘ي  اٛساظٟ 801590 2

 سًََگرافی ّا

 (سطاٛؽ ٝاغيٜبّ)ؾُٞٛٞطاكي ضحٖ ٝ سر٘ساٙ ١ب  701690 1

 (EP)سطاٛؽ ٝاغيٜبّ خؿشدٞي حبِٗٔي ذبضج ضحٖؾُٞٛٞطاكي  701718 1

 ؾُٞٛٞطاكي ثبضزاضي سطاٛؽ ٝاغيٜبّ 701716 1



 

  16 از  8 صفحِ  ياي خدهات درهاى ًابارٍر پَضص بيوِ دستَرالعول خريد راّبردي ٍ ضَابط

  IVFبستِ خدهت  -11-2

 خدمت مرحله

تواتر 

در 

 سيکل

 کدملي
 شرح کد

 (ضوابط پرداخت)توضيحات 

هرحلِ .1

 ارزيابی زٍج

 2 ٝيعيز 

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس ٗطثٞع٠ هبثْ 

 . ثبقس ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٗي

 1 آٛبٓيع اؾذطٕ

 آٛبٓيع اؾذطٕ ثب ضٝـ ًطُٝي 809070

 REآٛبٓيع اؾذطٕ حبنْ اظ 

 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809075ٝ  809070ًس١بي 
809075 

 (سطاٛؽ ٝاغيٜبّ)ؾُٞٛٞطاكي ضحٖ ٝ سر٘ساٙ ١ب  701690 1 ؾُٞٛٞطاكي ذبٖٛ

هرحلِ . 2

 IVFاًدام 

/ ٝيعيز كٞم سرهم

 ٗشرهم ظٛبٙ
4 

  

 (كٔٞقيخ)دعقٌبٙ كٞم سرهم، زٝضٟ سٌ٘ئي سرههي 

سٞؾظ  ايٚ ٝيعيز زض عي زٝ ٗبٟ  ٝ دؽ اظ ١ط ثبض سدٞيع ذسٗبر دبضأًيٜيي خ٢ز ٗبٛيشٞضيَٜ ٝ آٗبزٟ ؾبظي ثي٘بض

 دعقي ٗؼبٓح اٛدبٕ ذٞا١س قس

 IVF 1 502067ذسٗز  

 قٜبؾي ٝ اٛشوبّ قبْٗ دبٌٛچط، ٗطاحْ آظٗبيكِبٟ خٜيٚ( IVF)ٓوبح آظٗبيكِب١ي 

ٝ  ٙيخٚ ايسر٘ي  يؾبظ ضٟيٝ شخ ظيسب ٗطح٠ٔ دبٌٛچط، كط ٗبضية يؾبظ ٗطاحْ آٗبزٟ ٠ٛي١ع)

 (ثبقس يث٠ عٞض خساُب٠ٛ هبثْ اذص ٕ يزاضٝ ٝ ٓٞاظٕ ٗهطف ٠ٛي١ع

ٝ  يقٜبؼ ٙيخٚ قِبٟيقبْٗ دبٌٛچط، ٗطاحْ آظٗب)ث٠ عٞض ًبْٗ   ٠ًIVF ذسٗز  يزض نٞضر

اظ ٗطاحْ  ىيچٜس  اي يىي٠ً  يقٞز، زض نٞضر يُعاضـ ٕ 502067اٛدبٕ قٞز، ًس ( اٛشوبّ

 يكٞم، ثطا  يًس١ب ظيسٞاٙ اظ ض ياٛدبٕ قٞز، ٕ حيٝ سٔن يقِبٟيٗطاحْ آظٗب ،يضي٠ٛٞ٘ٛ ٍ

. ٛ٘ٞز اؾشلبزٟاضائ٠ ُعاضـ ٝ دطزاذز 

ايٚ ًس١ب زض زاذْ ًس 

IVF  ٓحبػ قسٟ ٝ ث٠

عٞض خساُب٠ٛ هبثْ اذص 

 .ٛ٘يجبقٜس

  (دبٌٛچط)ثب ١ط ضٝـ  دٌٞٛؿيٞٙ كٞٓيٌّٞ ث٠ ٜٗظٞض زؾشطؾي ث٠ اٝٝؾيز،  502060 1

سر٘ي  ١10ط  يسر٘ي اظ ٗبيغ كٞٓيٌٞٓي ث٠ اظا يسكريم ٝ خساؾبظ 809015 1

ؾبػز  72خٜيٚ سب  ايًكز سر٘ي  809060 1

  ١چيَٜ خٜيٚ  809062 1

1 
 آٗبزٟ ؾبظي اؾذطٕ ثب ضٝـ ؾبزٟ 809045

 (ُطازيٜز)آٗبزٟ ؾبظي اؾذطٕ ثب ضٝـ ً٘ذٌٔؽ 

 809050 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809050ٝ  809045ًس١بي 

1 

 ًطُٝيآٛبٓيع اؾذطٕ ثب ضٝـ  809070

 REآٛبٓيع اؾذطٕ حبنْ اظ 
 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809075ٝ  809070ًس١بي 

809075 

  دطٝؾ٠ سٔويح آظٗبيكِب١ي ٝ ثبضٝضي سر٘ي ثطاي ١ط ثي٘بض  809197 1

( ي١ط ٙ يث٠ اظا) آٗبزٟ ؾبظي خٜيٚ ثطاي اٛشوبّ ثب ١ط ضٝـ  809020 1

  اٛشوبّ خٜيٚ ث٠ زاذْ ضحٖ 502062 1

پس از . 3
IVF 

 2 ٝيعيز 

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس ٗطثٞع٠ هبثْ 

 . ثبقس ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٗي

 سهٞيطثطزاضي

  (سطاٛؽ ٝاغيٜبّ)ؾُٞٛٞطاكي ضحٖ ٝ سر٘ساٙ ١ب  701690 5

  (EP)ؾُٞٛٞطاكي سطاٛؽ ٝاغيٜبّ خؿشدٞي حبِٗٔي ذبضج ضحٖ 701718 1

  ؾُٞٛٞطاكي ثبضزاضي سطاٛؽ ٝاغيٜبّ 701716 1

  دالؾ٘ب /زض ؾطٕ Beta HCGُيطي ًّ٘ي  اٛساظٟ  801590 2 آظٗبيكِبٟ

 

 



 

  16 از  9 صفحِ  ياي خدهات درهاى ًابارٍر پَضص بيوِ دستَرالعول خريد راّبردي ٍ ضَابط

 ICSIبستِ خدهت  -11-3

 خدمت مرحله
تواتر در 

 سيکل
 کدملي

 شرح کد

 (ضوابط پرداخت)توضيحات 

ارزيابی اٍليِ . 1

 هرد

 2 ٝيعيز 

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس ٗطثٞع٠ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ 

 . ثبقس ُعاضـ ٗي

 2 اؾذطُٗٞطإ
8044

05 

قبْٗ اضظيبثي ( Semen Analysis)آظٗبيف ًبْٗ ٗبيغ ٜٗي  

حدٖ، ق٘بضـ، حطًز ٝ ٗٞضكٞٓٞغي اؾذطٕ ثغٞض ًبْٗ ث٠ ضٝـ 

  زؾشي ثغٞض ًبْٗ زؾشِبٟ ذٞزًبض 

چي ٝضؼيز 

 ؾالٗشي ثي٘بض

1 
8014

55 
 دالؾ٘ب/ؾطTestosteroneُٕيطي ًّ٘ي سؿشٞؾشطٝٙ  اٛساظٟ

1 
8014

40 

 Follicle stimulating hormone (FSH)ُيطي ًّ٘ي  اٛساظٟ

دالؾ٘ب يب ازضاض / ؾطٕ

1 
8100

28 
 Y زض ًطٝٗٞظٕٝ AZFثطضؾي حصف ٛٞاحي 

 1 سهٞيط ثطزاضي
7017

90 
 ١ب ١ب يب ثيض٠ ؾُٞٛٞطاكي ًبٓطزادٔط ًٔي٠

 خدهات هرد. 2

ذسٗز انٔي 
PESA 

/TESE/MIC

RO TESE 

PESA 
 

5012

05 

 ثيٞدؿي ؾٞظٛي اديسيسيٖ

ثطاي اذص اؾذطٕ زض زضٗبٙ ٛبثبضٝضي آهبيبٙ يٌي اظ ؾ٠ ضٝـ  

PESA،TESE،MICRO TESE  ٕ زض  .ثبقس يهبثْ ُعاضـ

نٞضسي ٠ً اؾشحهبّ اؾذطٕ ث٠ ضٝـ عجيؼي اٛدبٕ قٞز ١يچ يي اظ 

هبثْ ُعاضـ ٛ٘ي  PESA،TESE،MICRO TESEًس١بي 

 . ثبقٜس

1000

05 
 ضازيٞٓٞغيي؛ ثسٝٙ ١سايز (FNA)آؾذيطاؾيٞٙ ؾٞظٛي 

8090

25 
 سكريم اؾذطٕ اظ آؾذيطاؾيٞٙ اديسيسيٖ

TESE 

5020

71 
 (TESE)اؾشحهبّ اؾذطٕ اظ ثبكز ثيض٠ 

5020

71 
 ١عي٠ٜ ثي٢ٞقي

8090

55 
 (سبظٟ ٝ ٜٗد٘س)سكريم اؾذطٕ اظ ثبكز ثيض٠ 

MICRO 

TESE 

5020

72 

 Micro)اؾشحهبّ اؾذطٕ اظ ثبكز ثيض٠ ث٠ ضٝـ ٗيٌطٝؾٌٞدي 

TESE) 



 

  16 از  10 صفحِ  ياي خدهات درهاى ًابارٍر پَضص بيوِ دستَرالعول خريد راّبردي ٍ ضَابط

 خدمت مرحله
تواتر در 

 سيکل
 کدملي

 شرح کد

 (ضوابط پرداخت)توضيحات 

5020

72 
 ١عي٠ٜ ثي٢ٞقي

8091

98 
 سكريم اؾذطٕ اظ ثبكز ثيض٠ ث٠ ضٝـ ٗيٌطٝؾٌٞدي

8090

55 
 (سبظٟ ٝ ٜٗد٘س)سكريم اؾذطٕ اظ ثبكز ثيض٠ 

 اؾذطٕ

1 
8090

40 
 اٛد٘بز اؾذطٕ

1 
8091

10 
 شٝة اؾذطٕ ٝ يب ٗبيغ ٜٗي

ارزيابی . 3

 اٍليِ زى

 4 ٝيعيز 

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس ٗطثٞع٠ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ 

 . ثبقس ُعاضـ ٗي

  (سطاٛؽ ٝاغيٜبّ)ؾُٞٛٞطاكي ضحٖ ٝ سر٘ساٙ ١ب  701690 3 سهٞيطثطزاضي

خدهت . 4

 اصلی

ذسٗز 
ICSI 

1 
5020

66 

قبْٗ دبٌٛچط، ٗطاحْ آظٗبيكِبٟ ( ICSI)ٗيٌطٝايٜدٌكٚ 

 قٜبؾي، سعضين اؾذطٕ ث٠ زاذْ سر٘ي ٝ ًكز خٜيٚ ٝ اٛشوبّ  خٜيٚ

ث٠ عٞض ًبْٗ   اٛدبٕ قٞز، ًس  ICSI ٠ً ذسٗز يزض نٞضر 

اظ ٗطاحْ  ىيچٜس  اي يىي٠ً  يقٞز، زض نٞضر يُعاضـ ٕ 502066

سٞاٙ اظ  يٝ ًكز اٛدبٕ قٞز،ٕ حيٝ سٔن يقِبٟيدبٌٛچط، ٗطاحْ آظٗب

 . اضائ٠ ُعاضـ ٝ دطزاذز اؾشلبزٟ ٛ٘ٞز يكٞم، ثطا  يًس١ب ظيض

ايٚ ًس١ب زض 

 ICSIزاذْ ًس 

ٓحبػ قسٟ ٝ ث٠ 

عٞض خساُب٠ٛ 

هبثْ دطزاذز 

 .ثبقٜس ٛ٘ي

1 
5020

60 

ثب ١ط ضٝـ  دٌٞٛؿيٞٙ كٞٓيٌّٞ ث٠ ٜٗظٞض زؾشطؾي ث٠ اٝٝؾيز، 

  (دبٌٛچط)

1 
8090

15 

 ١10ط  يسر٘ي اظ ٗبيغ كٞٓيٌٞٓي ث٠ اظا يسكريم ٝ خساؾبظ

سر٘ي 

1 
8090

60 
ؾبػز  72خٜيٚ سب  ايًكز سر٘ي 

  ١چيَٜ خٜيٚ  809062 1

1 
809045 

 آٗبزٟ ؾبظي اؾذطٕ ثب ضٝـ ؾبزٟ

 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809050ٝ  809045ًس١بي 

 ( ُطازيٜز)آٗبزٟ ؾبظي اؾذطٕ ثب ضٝـ ً٘ذٌٔؽ  809050

1 

8090

70 

 آٛبٓيع اؾذطٕ ثب ضٝـ ًطُٝي

 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809075ٝ  809070ًس١بي 

 REآٛبٓيع اؾذطٕ حبنْ اظ  809075

( ي١ط ٙ يث٠ اظا) آٗبزٟ ؾبظي خٜيٚ ثطاي اٛشوبّ ثب ١ط ضٝـ 8090 1



 

  16 از  11 صفحِ  ياي خدهات درهاى ًابارٍر پَضص بيوِ دستَرالعول خريد راّبردي ٍ ضَابط

 خدمت مرحله
تواتر در 

 سيکل
 کدملي

 شرح کد

 (ضوابط پرداخت)توضيحات 

20 

4 
8091

96 

 .سر٘ي ١4ط  يدطٝؾ٠ ٗيٌطٝاٛدٌكٚ سر٘ي ث٠ اظا

هبثْ ُعاضـ  ُطيثبض ز ىيًس  ٙيسر٘ي اضبك٠، ا 4سب  ١1ط  ياظا ث٠

. ثبقس يٕ

1 
5020

62 
  اٛشوبّ خٜيٚ ث٠ زاذْ ضحٖ

پس از . 5
ICSI 

 2 ٝيعيز 

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس ٗطثٞع٠ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ 

 . ثبقس ُعاضـ ٗي

 دالؾ٘ب /زض ؾطٕ Beta HCGُيطي ًّ٘ي  اٛساظٟ  801590 1 آظٗبيكِبٟ

 سهٞيط ثطزاضي

  (سطاٛؽ ٝاغيٜبّ)ؾُٞٛٞطاكي ضحٖ ٝ سر٘ساٙ ١ب  701690 2

 (EP)سطاٛؽ ٝاغيٜبّ خؿشدٞي حبِٗٔي ذبضج ضحٖؾُٞٛٞطاكي  701718 1

 ؾُٞٛٞطاكي ثبضزاضي سطاٛؽ ٝاغيٜبّ 701716 1

 خٌيي.6
اٛد٘بز، شذيطٟ ٝ 

 شٝة خٜيٚ

1 
809030 

 ي١ط ٙ ياٛد٘بز خٜيٚ ٝ سر٘ي ث٠ اظا

 .ث٠ نٞضر ١٘عٗبٙ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٛ٘ي ثبقس 809035ٝ  809030ًس١بي 

 اضبك٠ ي١ط ٙ يث٠ اظا 809035

 ١ط قف ٗبٟ يشذيطٟ ؾبظي خٜيٚ ث٠ اظا 809085 1

 شٝة خٜيٚ  809105 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FET  بستِ خدهت -11-4

 شرح کد کدمليتواتر در يک سيکل  خدمت مراحل
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 درماني

 ارزيابی اٍليِ. 1
 2 كٞم سرهم ظٛبٙ/ ٝيعيز سرهم

 970015 

970016 

970030 

970031 

ثؿش٠ ث٠ ٛٞع سرهم، س٘بٕ ٝهز ٝ يب ؿيط س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ثٞزٙ ًس 

 . ثبقس ٗطثٞع٠ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ ٗي

 (سطاٛؽ ٝاغيٜبّ)ؾُٞٛٞطاكي ضحٖ ٝ سر٘ساٙ ١ب  701690 2 سهٞيطثطزاضي 

 شٝة، اٗبزٟ ؾبظي ٝ اٛشوبّ خدهت اصلی. 2

 شٝة خٜيٚ  809105 1

ؾبػز  72خٜيٚ سب  ايًكز سر٘ي  809060 1

 ١چيَٜ خٜيٚ  809062 1

( ي١ط ٙ يث٠ اظا) آٗبزٟ ؾبظي خٜيٚ ثطاي اٛشوبّ ثب ١ط ضٝـ  809020 1

 اٛشوبّ خٜيٚ ث٠ زاذْ ضحٖ 502062 1

 بعد از اًتقال. 3

 1 كٞم سرهم ظٛبٙ/ ٝيعيز سرهم

 

 ( كٔٞقيخ)دعقٌبٙ كٞم سرهم، زٝضٟ سٌ٘ئي سرههي 

 سهٞيطثطزاضي 
 (EP)ؾُٞٛٞطاكي سطاٛؽ ٝاغيٜبّ خؿشدٞي حبِٗٔي ذبضج ضحٖ 701718 1

 ؾُٞٛٞطاكي ثبضزاضي سطاٛؽ ٝاغيٜبّ 701716 1

 دالؾ٘ب /زض ؾطٕ Beta HCGُيطي ًّ٘ي  اٛساظٟ  801590 2 آظٗبيكِبٟ

 

 بستِ خدهت غربالگري خٌيي براي هادراى تحت پَضص بستِ درهاى ًابارٍري -11-5

 (Value)کدضرح  (Code)کدهلی

  Pregnancy Associated Plasma protein –A( PAPP-A)ُيطي ًّ٘ي  اٛساظٟ  803340

 ٝ آٛٞٗبٓي ؾ٠ ٗب٠١ اّٝ NTؾُٞٛٞطاكي  701731

 ؾُٞٛٞطاكي ثطاي سكريم ٗبٓلٞضٗبؾيٞٙ ١بي ٗبزضظازي خٜيٚ  701725

 خٜيٜي ثطاي ؿطثبِٓطي ؾٜسضٕٝ زاٝٙ  cell free DNAثب اؾشلبزٟ اظ  NIPTآظٗبيف  810348

 

ذسٗبر ثؿش٠ ديِيطي ٝ ؿطثبِٓطي ٗبزضاٙ ٗغبثن خسّٝ كٞم ثهٞضر خساُب٠ٛ هبثْ ُعاضـ ٝ ٗحبؾج٠ ثٞزٟ ٝ سحز دٞقف ٜٗبثغ ايٚ  :1تبصرُ 

 .ثطٛب٠ٗ اؾز

زضنس 10عطف هطاضزاز ثب كطاٛكيع  يزٝٓز ضيؽ يٝ ػٕ٘ٞ يزض ثرف زٝٓز يحبنْ اظ زضٗبٙ ٛبثبضٝض يثبضزاض يثطا ٙيؾعاض ٗبٙيسؼطك٠ ظا: 11-6

 .ثبقس يٕ ٟيدب ُط ٠ٗية ي١ب زضنس سؼطك٠ ٗطثٞط ث٠ آٙ ثرف سحز دٞقف ؾبظٗبٙ 30ثب كطاٛكيع يٝ ذهٞل ٟيضيسؼطك٠ آٙ ثرك٢ب ٝ زض ثرف خ

 

 :بستِ خدهات دارٍ ٍ لَازم هصرفی -11-7

زضنس  90كبًشٞض ضؾ٘ي ٗغبثن ضٞاثظ ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ سب ؾوق  ك٢طؾز زاضٝ ٝ ٓٞاظٕ ٗهطكي ثطاؾبؼ اؾشبٛساضز١بي اثالؿي ٝ ثب هي٘ز .1

 .١بي ٗدبظ اضائ٠ ذسٗز اؾز ١بي ٗهٞة ؾبظٗبٙ ؿصا ٝ زاضٝ ٝ ثطاؾبؼ هبٛٞٙ ثطٛب٠ٗ قكٖ سٞؾؼ٠ زض دٞقف ثي٠٘ زض ٠٘١ ثرف هي٘ز

ثب ضٞاثظ اثالؿي قٞضاي ػبٓي ثي٠٘  ٠ً زضنٞضر ٗهطف ثطاي ثي٘بضاٙ ٝ ُعاضـ ٗطاًع ٗغبثن ٝ ٗٔعٝٗبر دعقٌي ك٢طؾز ٓٞاظٕ ٗهطكي  .2

 :قطح  خسّٝ شيْ ٗي ثبقسث٠  اؾز،ؾالٗز ًكٞض سحز دٞقف ؾبظٗبٙ ١بي ثي٠٘ ُط ٝ ثهٞضر خساُب٠ٛ هبثْ ٗحبؾج٠ ٝ ُعاضـ 

 

IRC تعداد ٍاحد ضرح ايٌدکس IRC تعداد ٍاحد ضرح ايٌدکس 
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 1 ػسز ُبثٔز   1 ػسز ml 5آٗذّٞ آة ٗوغط 

 
 1 ؾي ؾي ضٝؿٚ ٗيٜطاّ   1 ػسز HIMEDاؾذٌٕٔٞ يٌجبض ٗهطف   1028

 
 1 ػسز ًطايٞٝيبّ   1 ػسز B-Braumآٛػيًٞز نٞضسي  744

 
 1 ػسز 0/22كئشط ؾطؾطِٛي    1 ػسز چؿخ آٛػيًٞز 793

 
 1 ػسز ًطايًٞيٚ   30 ؾبٛشي ٗشط چؿخ ضس حؿبؾيز 798

 
 1 ٗشط ٗهطفٗٔحل٠ يٌجبض  2685  11 خلز NITEXزؾشٌف السٌؽ  946

 
 1 ػسز سيؾ ثيؿشٞضي 6575  2 ػسز SUPAؾز ؾطٕ   756

 
 1 ؾي ؾي ١بي ًكز خٜيٚ اٛٞاع ٗحيظ 6702  1 ػسز (يعز ؾطَٛ) 10ؾطَٛ  764

 
 1 ػسز meshكئشط  8675  1 ػسز ًبٝض دطٝح اؾشطيْ 1703

 
 1 ػسز IVF Syringe(ؾطَٛ اٛشوبّ) 3293  8 ػسز ُبظ اؾشطيْ ًٞچي 3032

 
 1 ػسز خٜيٚ/ٛي كطيع اؾذطٕ 3546  8 ػسز (آضٗبٙ ٗبؾي)ٗبؾي اسبم ػْ٘  992

 
 1 ؾي ؾي ١PURE SPERMبي ًكز  ٗحيظ 6702  1 ػسز ٗبؾي ثي٢ٞقي 879

 
 1 ػسز IUIًششط  3287  3 ػسز 35*10دشطي زيف  4268

 

771 

770 

772 

 1 ػسز (PGD)ؾٞظٙ ثيٞدؿي  3291  4 ػسز *ؾطَٛ اٛؿٞٓيٚ

 
 1 ػسز ؾٞظٙ دبٌٛچط زٝ ًبٛب٠ٓ 1051  5 ػسز ٗئي ٓيشط 250كالؾي  99269

 
 1 ػسز ٠ٓٞٓ ؾبًكٚ 1145  1 ٗئي ٓيشط PVPٗحيظ  6702

 
 1 خلز زؾشٌف ثسٝٙ دٞزض ٝ ثسٝٙ السٌؽ 2155  30 ٗيٌطٝ ٓيشط HamsF10ٗحيظ ًكز  6702

 
 1 ػسز ُبظ اؾشطيْ 3032  1 ػسز ٗيٌطٝديذز ٗيٌطٝايٜدٌكٚ 3291

  
 1 ػسز ؾٞظٙ ايٜدٌز 3291  1 ػسز ١ٞٓسيَٜٗيٌطٝديذز 

 1 ػسز ًبٛسٕٝ 1035  1 ٗئي ٓيشط ١يبٓٞضٝٛيساظ آٗبزٟ ٗهطف 6702 

 1 ػسز ُبٙ خطاحي 996  1 ث٠ اظاي ١ط ٛي ًيز شٝة 6702 

   ٗحيظ قؿز ٝ قٞي اؾذطٕ 6702  1 ث٠ اظاي ١ط ٛي ًيز كطيع 6702 

      1 ػسز ًالٟ 2685 
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 قابل گسارش براي درهاى ًابارٍري براساس استاًداردّاي ابالغی ٍ درخَاست پسضک هعالحفْرست دارٍّاي   .3

 کد دارو عنوان دارو

CETRORELIX INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 ug 5291 

GANIRELIX INJECTION PARENTERAL 500 ug/1mL 0.5MILLILITER 6783 

GOSERELIN (AS ACETATE) IMPLANT PARENTERAL 3.6 mg 50096 

GOSERELIN (AS ACETATE) IMPLANT PARENTERAL 10.8 mg 50097 

BUSERELIN ACETATE INJECTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5.5MILLILITER 00185 

TRIPTORELIN (AS ACETATE) INJECTION PARENTERAL 95.6 ug 15666 

TRIPTORELIN (AS ACETATE) INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 
PARENTERAL 3.75 mg 

01266 

UROFOLLITROPIN INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION INTRAMUSCULAR 75 [iU] 1270 

FOLLITROPIN ALFA INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 1.5MILLILITER 16068 

FOLLITROPIN ALFA INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 0.75MILLILITER 16180 

FOLLITROPIN ALFA INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 0.5MILLILITER) 16179 

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 5000 

[iU] 

00286 

ESTRADIOL VALERATE TABLET ORAL 1 mg 00503 

ESTRADIOL VALERATE TABLET ORAL 2 mg 00504 

PROGESTERONE SUPPOSITORY VAGINAL 400 mg 2082 

PROGESTERONE SUPPOSITORY VAGINAL 200 mg 2534 

DYDROGESTERONE TABLET ORAL 10 mg 5596 

HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2MILLILITER 11441 

HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 1MILLILITER 1917 

PROGESTERONE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 1057 

PROGESTERONE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 1058 

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTION, SUSPENSION PARENTERAL 150 mg/1mL 

1MILLILITER 

00791 

PROGESTERONE TABLET VAGINAL 100 mg 19093 

PROGESTERONE GEL VAGINAL 8 % 1.125GRAM 52265 

PROGESTERONE CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg 18898 

PROGESTERONE CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 100 mg 18897 

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE TABLET ORAL 5 mg 00792 

HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 1MILLILITER 00624 

HEPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 10000 [iU]/1mL 1MILLILITER  

ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 1MILLILITER 17725 

ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.8MILLILITER) 02293 

ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.6MILLILITER 02292 

ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4MILLILITER 02043 

ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.2MILLILITER) 02294 

LETROZOLE TABLET ORAL 2.5 mg 01922 

TAMOXIFEN TABLET ORAL 10 mg 01193 

TAMOXIFEN TABLET ORAL 20 mg 02465 

CLOMIPHENE CITRATE TABLET ORAL 50 mg 00319 

METHYLTESTOSTERONE TABLET ORAL 25 mg 00838 

TESTOSTERONE ENANTHATE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 1201 

TESTOSTERONE ENANTHATE INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 50872 

CABERGOLINE TABLET ORAL 0.5 mg 2287 

CABERGOLINE TABLET ORAL 1 mg 2374 

ALBUMIN (HUMAN) INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 20 % 50MILLILITER 00027 

CETRORELIX INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 ug 5291 

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1500 

[iU] 

00284 

CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 [iU] 00285 

LUTROPIN ALFA INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 75 [iU] 10786 

FOLLITROPIN ALFA / LUTROPIN ALFA INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 150 [iU]/75 

[iU] 

50345 
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LEUPRORELIN ACETATE INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 

PARENTERAL 3.75 mg 

18438 

LEUPRORELIN ACETATE INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 

PARENTERAL 7.5 mg 

22422 

LEUPRORELIN ACETATE INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 

PARENTERAL 22.5 mg 

50346 

LEUPRORELIN ACETATE INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE 

PARENTERAL 45 mg 

50541 

CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 0.625 mg 00352 

CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 1.25 mg 00354 

CONJUGATED ESTROGENS CREAM VAGINAL 0.625 mg/1g 42.5GRAM 00353 

ESTRADIOL HEMIHYDRATE / LEVONORGESTREL PATCH TRANSDERMAL 1.5 mg/0.525 mg/15cm2 50695 

CORIFOLLITROPIN ALFA INJECTION PARENTERAL 300ug/1ml 0.5ml 50720 

CORIFOLLITROPIN ALFA INJECTION PARENTERAL 200ug/1ml 0.5ml 52062 

FOLLITROPIN BETA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 833 [iU]/1mL 0.72MILLILITER 50822 

FOLLITROPIN BETA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 833 [iU]/1mL 1.08MILLILITER 50823 

FOLLITROPIN BETA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 75 [iU]/0.5mL 50195 

FOLLITROPIN BETA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 833 [iU]/1mL 0.36MILLILITER 50821 

 

: ٗي ثبقس ّي،  اهساٗبر ث٠ قطح شٝاضزاسي/ زاذْ زيسّٞ ظيٗٞاضز سدٞ يثطا يدعقي يٝ ٓٞاظٕ ٗهطف ظاريزضذهٞل سد٠ .4

 ٝاضزاسي/ زاذْ زيسّٞ ي١بIRCً٘شط ثبقس،  IMEDٗٞخٞز زض ؾبٗب٠ٛ  ٝاضزاسي/زاذْ زيسّٞ ي١بIRC ٙياَٛياظ ٕ IRC ٗزي٠ً م يزضنٞضر -1.4

. ُطزز يدطزاذز ٕ ٟيدب ُط ٠ٗية ي١ب ٗطثٞع٠ سٞؾظ ؾبظٗبٙ

 ي١بIRC ٙياَٛيثبقس، حساهْ ٕ قشطية IMEDٗٞخٞز زض ؾبٗب٠ٛ  ٝاضزاسي/ زاذْ زيسّٞ ي١بIRC ٙياَٛياظ ٕ IRC ٗزي٠ً م يزضنٞضر -2.4

. ُطزز يدطزاذز ٕ ٟيدب ُط ٠ٗية ي١ب ٗطثٞع٠ سٞؾظ ؾبظٗبٙ ٝاضزاسي/ زاذْ زيسّٞ

. اثسي يسسإٝ ٕ ٟيدب ُط ٠ٗية ي١ب سٞؾظ ؾبظٗبٙ يُصاض ٗزيم يزضج ٛكسٟ اؾز، ضٝاّ كؼْ IMEDزض ؾبٗب٠ٛ  ٗزي٠ً م يزض ٗٞاضز: سجهطٟ

 يُطي٠ً ٗطاًع ػالٟٝ ثط اهالٕ ٗصًٞض، اهالٕ ز يثبقس ٝ زض نٞضر ٟيدب ُط ٠ٗية ي١ب ؾبظٗبٙ يكؼْ ٟيٗهطف ضٝ( ظاٙيٕ)سؼساز  يٗالى ثطا .5

. ُطزز يؾالٗز ًكٞض اػالٕ ٕ ٠ٗية يػبّ يقٞضا ضذب٠ٛيث٠ زة يٗطاست خ٢ز ثطضؼ ٛسياؾشلبزٟ ٛ٘ب

قٞضاي اؾالٗي زضذهٞل دٞقف زاضٝ ٝ ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي ثؿش٠ ذسٗبر زاضٝيي كٞم خ٢ز زضٗبٙ ثب ػٜبيز ث٠ ٗهٞث٠ ٗدٔؽ : 1تبصرُ 

ظٝخيٚ ٛبثبضٝض سحز دٞقف ؾبظٗبٙ ١بي ثي٠٘ ُط هطاض ُطكز ٝ زضنٞضر زضذٞاؾز دعقي ٗؼبٓح ثطاي ظٝج ٛبثبضٝض ٝ ثب سكٌيْ دطٝٛسٟ آٌشطٝٛيي 

  .زضنس هبثْ ٗحبؾج٠ ٗي ثبقس 10ضنس ٝ كطاٛكيع ثي٘بض ز 90ٗشٜبؾت ثب دطٝسٌْ ١بي زاضٝيي ثب ؾ٢ٖ ؾبظٗبٙ 

سؼساز ٝ ؾوق زاض١ٝب ثطاؾبؼ اؾشبٛساضز١بي اثالؿي ٝظاضر ث٢ساقز، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي ذٞا١س ثٞز ٝ سب ظٗبٙ اثالؽ اؾشبٛساضز١بي : 2تبصرُ 

 .ٗطثٞع٠ ٗالى ػْ٘ ضٞاثظ اثالؿي ؾبظٗبٙ ١بي ثي٠٘ ُط ٗي ثبقس

ثسي٢ي اؾز ٗطاًعي . ٗطاًع ٗدبظ زضٗبٙ ٛبثبضٝضي ثطاؾبؼ اػالٕ ٗؼبٝٛز زضٗبٙ ٝظاضر ث٢ساقز، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي ذٞا١س ثٞز: 12ماده 

 . ٠ً ث٠ نٞضر ٗٞضزي ٛؿجز ث٠ اذص ٗدٞظ اهسإ ٗي ٛ٘بيٜس ث٠ ك٢طؾز اػالٗي ٗؼبٝٛز زضٗبٙ اضبك٠ ٗي ُطزٛس

انالح ًس ذسٗبر زضج قسٟ زض ثؿش٠ ذسٗبر زضٗبٙ ٛبثبضٝضي ٝ ١٘چٜيٚ ثطاؾبؼ ٛظطار  الظٕ ث٠ شًط اؾز ثب اثالؽ سؼطك٠ ١بي ؾبّ خسيس يب

ٝاحس١بي ٗحيغي ٠ً اظ عطين ٝاحس١بي ؾشبزي ٗشٜبظط ث٠ زثيطذب٠ٛ قٞضاي ػبٓي ثي٠٘ ؾالٗز ًكٞض ٜٗؼٌؽ ٗي ُطزز، ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ 

 .اي ثبظِٛطي ذٞا١س قس ثهٞضر زٝضٟ
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