
مدیریت بیمه خدمات درمانی -اداره کل تامین اجتماعی نیروهاي مسلح استان زنجان 

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

 مدیر کل تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح استان زنجان  

سید مهرداد رونقی

 24/10/1399

ید* و *ش 

024331590تلفن 4513868387 کد پستی 502، خیابان قائم ، نبش خیابان شهید حسنی پالك ) کوچمشکی(میدان قائم  -زنجان : آدرس 

2363/3/302/99/4829

عادي

پوشش خدمات ناباروري

عادي 

25/10/1399

بنی بـر حمایــت از فرزنـد آوري                   ،  و خاندان پاکش و با احترام     ) ص(با سالم و صلوات بر حضرت محمد          ظم رهـبري م ،  پیرو تاکیدات مقــام مع

 :این سازمان خدمات سرپایی نازایی شامل کدهاي ، ارتقاي سالمت زوجین نابارور و کمک به افزایش نرخ رشد جمعیت 

 ، پونکسیون فولیکول به منظور دسترسی به اووسیت، با هر روش  :502060 -

 ، انتقال جنین به داخل رحم   :502062 - 
 ،انتقال گامت ، زیگوت یا جنین به داخل لوله هاي رحمی با روش الپاراسکوپی:  502065- 
  -جنین و انتقالتزریق اسپرم به داخل تخمک و کشت ، شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین شناسی)  ICSI(  میکرواینجکشن: 502066 - 

 ، شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین شناسی و انتقال  )IVF(لقاح آزمایشگاهی  : 502067 -
 ، شامل نمونه گیري اسپرم، مراحل آزمایشگاهی و تلقیح ) IUI(  لقاح داخل رحمی : 502068 -
 ، شامل پانچر، مراحل آزمایشگاه جنین شناسی و انتقال با الپاراسکوپ )  GIFTیا ZIFT( انتقال جنین یا تخمک به داخل لوله رحم  : 502069-
  ) TESE(استحصال اسپرم از بافت بیضه  : 502071 -

  )Micro TESE (استحصال اسپرم از بافت بیضه به روش میکروسکوپی    :502072 -
  

داراي  فلوشیپ و فوق تخصص بیماري هـاي زنــان و زایمــان و در مراکزارائــه دهنــده خـدمات تخصصــی نابــاروري              ،  براي پزشکان متخصص   
سـاعت قابــل پـذیرش مــی      6از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را تحت پوشش قرارداده و در قالب پرونده هــاي زیـر                          مجوز
 .باشد

درصد تعرفه مرکز با هر مــاهیتی بـا         100براي مراکز طرف قرارداد با وزارت بهداشت شامل          شایان ذکر است تعهدات سازمان در این خصوص         
درصد تعرفه ابالغی در ماهیت هاي      100درصد سهم وزارت بهداشت می باشد و براي مراکز غیر طرف قرارداد با وزارت بهداشت نیز                 85کسر 

 .مختلف در تعهد سازمان می باشد
زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خــدمات   به بیمه شدگان این سازمان در مراکز لذا خواهشمند است اوامر الزم را جهت ارائه خدمات فوق 

   .نهایت سپاس و امتنان بعمل می آید پیشاپیش از همکاري حضرتعالی .بهداشتی درمانی استان زنجان صادر فرمایید

 رونوشت به
 جهت اطالع و بهره برداري -معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان  - 


