چک ٌیغت ِشاوض تخققي دسِبْ ٔبثبسٚسي) ( ART
ِغئٌٛیٓ فٕی کٍیٕیک :
 َ-1تخقـ صٔبْ  ٚصايّبْ داساي ثٛسد تخققي ثب گٛا٘ي ٔبِٗ دٚسٖ ػٍّي دسِبْ ٔبثبسٚسي
 َ-2تخقـ آصِبيؾگبٖ  PhD : ARTدس يىي اص سؽتٗ ٘بي ػٍ َٛپضؽىي ( ژٔتیه پضؽىي  ،جٕیٓ ؽٕبعي  ،ثیٌٛٛژي) ثبگٛا٘ي ٔبِٗ دٚسٖ ػٍّي  ٚآصِبيؾگب٘ي
دسِبْ ٔبثبسٚسي .
ِ -3تخقـ آصِبيؾگبٖ ثبٌیٕي يب  PhDثیٛؽیّي ثبگٛا٘ي ٔبِٗ دٚسٖ ػٍّي  ٚآصِبيؾگب٘ي دسِبْ ٔبثبسٚسي .
ِ -4غئٛي فٕي ٔٛثت وبسي فجخ

ػقش

 -5ثشٔبِٗ کبسی ِغئٛالْ فٕي ّ٘ ٚىبساْ فٕي

ٔیش٘ٚبی فٕی:
ِ -1غئٛي فٕي ِشنص
 -2يه ٔفش ِتخقـ ثي ٘ٛؽي
 -3يه ٔفش اسٌٛٚژيغت ثٗ فٛست ِمیُ يب ِؾبٚس
-4يه ٔفش جشاح ػِّٛي ثٗ فٛست ِؾبٚس دس ِٛالغ اٚسژأظ
 -5دٔ ٚفش پشعتبس اطبق ػًّ ( خبُٔ ) وٗ دس يه ِشوض  ARTآِٛصػ ديذٖ ثبؽٕذ .
 -6يه ٔفش وبسؽٕبط يب وبسداْ ِذاسن پضؽىي ( جٙت پزيشػ ثیّبس)
 -7چٙبس ٔفش وبسؽٕبط  ٚوبسداْ آصِبيؾگبٖ
 -8دذالً ٔ 2فش وبسؽٕبط پشعتبسي وٗ دس يه ِشوض  ARTآِٛصػ ديذٖ ثبؽٕذ .

ثخؼ ٘بي ِشوض دسِبْ ٔبثبسٚسي ٚتجٙیضات:
 -1وٍیٕیه ٔبصايي ؽبًِ:
اٌف ) اطبق عٛٔٛگشافي  ٚدذالً يه دعتگبٖ عٛٔٛگشافي ِجٙض ثٗ پشپ ٚاژيٕبي  ٚاثذِٚیٕبي
ة ) اطبق ِؼبيٕٗ تشجیذًب ِجٙض ثٗ وٍپٛعىٛپي – دعتگبٖ وشاي – ٛتخت ژيٕیىٌٛٛژي – ٔگبتٛعىٛپ ٌٛ ٚاصَ ِٛسد ٔیبص ِؼبيٕٗ صٔبْ
ج ) اطبق وٕتشي ثبسداساْ  High riskتشجیذًب ثب ِبٔیتٛس جٕیٓ ٌٛ ٚاصَ ِٛسد ٔیبص ثشاي وٕتشي دبٍِگي
 - 2آصِبيؾگبٖ ثبٌیٕي ؽبًِ:
 آصِبيؾگبٖ ٘ٛسِ ْٛؽٕبعي:دذالً داساي يه دعتگبٖ االيضاسيذس ثب گبِبگبٔتش  ،عبٔتشيفٛژ ٛ٘ ،د  ،فشيضس  ، 20أىٛثبتٛس  37دسجٗ  ،ؽیىش اتٛوال ، ٚفٛس  ،د ٚدعتگبٖ ِیىشٚعىٛپ  ٚعبيش
ٌٛاصَ  ٚتجٙیضات ِقشفي الصَ
 آصِبيؾگبٖ آٔذسٌٛٚژي:دذالً تجٙیضات ؽبًِ يه دعتگبٖ ٘ٛد  ،عبٔتشيفٛژ  ،يخچبي  ،أىٛثبتٛس  37دسجٗ ِؼٌّٛي ِ ،یىشٚعىٛپ ٌٛاصَ يه ثبس ِقشف ثشاي اعپشَ  ّٗٔٛٔٚگیشي اعپشَ ٚؽّبسػ اعپشَ  ،ؽغتؾٛي اعپشَ  ،اِىبٔبت آصِبيؼ ٘بي  ، PCTاعاليذ  ،ايٌّٕٛٛژي  ، ASAآوشٚصيُ  ،اعپشَ ِبس
 -3وٍیٕیه آٔذسٌٛٚژي ؽبًِ:
اٌف ) اطبق ِؼبيٕٗ ِشداْ
ة ) اطبق ّٔ ٗٔٛگیشي
آٔذسٌٛٚگ وغي اعت وٗ دٚسٖ آٔذسٌٛٚژي سا ديذٖ ثبؽذ  ٚدتًّب پضؽه ثبؽذ ( ِتخقـ صٔبْ  -اسٌٛٚگ – جشاح ػِّٛي – دتي پضؽه ػِّٛي وٗ ايٓ دٚسٖ سا ديذٖ
ثبؽذ)
 -4ثخؼ ثغتشي ؽبًِ:
دذالً  5تخت ثشاي ثؼذ اص أتمبي جٕیٓدذالً  5تخت جٙت ػٛاسك دسِبْ ثب آِپٛي ٘بي ٘( HCGیپشاعتِٛٛالعی) ْٛدذالً  5تخت ثشاي جشادي ِذذٚد -5ثخؼ اػّبي جشادي ؽبًِ :

اٌف ) اطبق ػًّ IVF :دذالً تجٙیضات ؽبًِ  :تخت ػًّ – يک دعتگبٖ عٛٔٛگشافي ثبپشٚة  ٚگبيذٚاژيٕبي – دعتگبٖ ثیٛٙؽي – عبوؾٓ – پبٌظ اوغي ِتش
ة ) اطبق ػًّ الپبساعىٛپي  ٚاػّبي  ZIFT.GIFTدذالً تجٙیضات ؽبًِ  :عت الپبساعىٛپي  ،عت وبًِ جشادي ػِّٛي  ،اٌىتش ٚؽٛن ٚ ،عبيً وبًِ ادیبء
ج ) اطبق آصِبيؾگبٖ  IVFدذالً تجٙیضات ؽبًِ :
ِیىشٚعىٛپ اعتشيِ ، ٛیىشٚعىٛپ ايٕٛست ثب ففذٗ  Laminar Air Flowأىٛثبتٛس CO2
د ) يه اطبق ثشاي ثیٛفشيضيٕگ  :ؽبًِ ِٛاد ِٛسد ٔیبص فشيض  ٚدعتگبٖ فشيضيٕگ
٘ـ ) يه اطبق ثشاي تٙیٗ آة ِخقٛؿ  ٚؽغتؾٛي ٌٛاصَIVF
دس فٛستي وٗ ِشوض  ARTآة ِٛسد ٔیبص خٛد سا تٙیٗ ِي وٕذ ثبيذ ِذً تٙیٗ آة سا اػالَ ّٔبيذ.ص ) اطبق IVF
ج ) اطبق أجبس ٌٛاصَ ِقشفي
 -6پزيشػ
 -7عبٌٓ أتظبس
- 8سختؾٛيخبٔٗ
 -9آثذاسخبٔٗ  ٚعشٚيظ ٘بي ثٙذاؽتي
 -10اتبق ِخقٛؿ صٚجیٓ
ٚ -11ادذCSR

ؽشايط عبختّبٔي ٚتأعیغبتي :
اٌف )طشادي ِغیش٘بي ثٗ ٔذٛي ثبؽذ کٗ ثشخٛسد دس سفت ٚآِذ ثیّبساْ ٚکبسکٕبْ ثٗ ٚجٛد ٔیبيذ .
ة ) ٚسٚدي ٘ب ثشاي ػجٛس ثشأکبسد ٚچشر ثیّبس ثٗ أذاصٖ کبفي ٚعیغ ثبؽٕذ .
ج ) تغٙیالت ٚساٖ يبثي پٍکبْ ثٗ ٔذِ ٛطٍٛة پیؼ ثیٕي ؽذٖ ثبؽذ .
د ) پٍٗ ٘ب ٚثبٌکٓ ٘ب ثبيذ داساي دفبظ ِٕبعت ثٗ استفبع دذالً  75عبٔتي ِتش ثبؽذ.
ٖ )دذالً ػشك ٚطٛي پٍٗ ٘ب ثٗ تشتیت  30عبٔتي ِتش  120ٚعبٔتي ِتش ٚدذاکثش استفبع پٍٗ ٘ب  18عبٔتي ِتش ثبؽذ .
 ) ٚػالئُ سإّ٘بيي ثیّبس ثٗ طٛس ِطٍٛة پیؼ ثیٕي ؽذٖ ثبؽذ .
ص ) ٌ ٌٗٛوؾي آة عشد  ٚگشَ  ٚتأعیغبت دشاستي  ٚثشٚدتي ٛٔ ٚس ِٕبعت دس وً دسِبٔگبٖ فشاُ٘ گشدد .
ح ) عیغتُ تقفیٗ ثٗ ٔذٛي پیؼ ثیٕي  ،طشادي  ٚتٕظیُ ؽٛد وٗ دس تّبَ عبػبت سٚص  ٚدس فقٛي ِختٍف آعبيؼ وبسوٕبْ تأِیٓ گشدد .
ط ) وٍیٗ ٚسٚدي ٘ب  ٚسا٘ش٘ٚب  ،پٍىبْ ِ ٚغیش٘بي سفت  ٚآِذ ثیّبس  ،اتبق ٘بي ِختٍف ِ ،ذٛطٗ  ٚ ،عبيش ٚادذ٘بي ِشوض داساي سٚؽٕبيي وبفي ثشاي جٍٛگیشي اص
ثشٚص دٛادث  ٚعٛأخ ثبؽذ .
ي ) ِٕجغ ِٕبعت جٙت رخیشٖ آة ثب اِىبٔبت ثٙذاؽتي ثشاي ِقشف ِذذٚد تب  12عبػت آة ِٛسد ٔیبص دس ِشوض پیؼ ثیٕي گشدد .
ن ) ِذٛطٗ ِشوض ثبيغتي ِجٙض ثٗ عیغتُ اطفبء دشيك ِٛسد تبئیذ عبصِبْ ٘بي ري سثط ثبؽذ .
ي ) اعتمشاس ؽجىٗ ثشق  ٚتجٙیضات ثشلي ِطبثك ِمشسات  ٚمٛاثط  ٚافٛي ايّٕي فٛست گشفتٗ ثبؽذ .
َ ) ِغئٌٛیت أجبَ تؼّیشات ٔ ٚگٙذاسي  ٚايّٕي دسِبٔگبٖ ثب تفٛيل اختیبس ثٗ وبسوٕبْ ٚاجذ ؽشايط دائًّب تذت وٕتشي ِغئٛي فٕي لشاس گیشد .
ْ ) پیؼ ثیٕي سِپ جٙت ٚسٚدي ِشوض  ُ٘ ٚچٕیٓ آعبٔغٛس دس فٛستي وٗ ِشوض دس ِٕطمٗ ُ٘ وف ٔجبؽذ اٌضاِي اعت .
ط ) عیغتُ اخطبس پشعتبس جٙت اطبق ٘بي ثغتشي اٌضاِي اعت .
ع ) پیؼ ثیٕي ژٔشاتٛس ثب تٛاْ ثشق د٘ي ِٕبعت جٙت تأِیٓ ثشق ِقشفي دس ِٛالغ مشٚسي اٌضاِي اعت .
ؽشايط ثٙذاؽتي :
اٌف ) تغٙیالت  ٚعشٚيظ ٘بي ثٙذاؽتي  ٚدعتؾٛيي ثٗ تؼذاد ِٕبعت ثشاي ثیّبساْ  ٚوبسوٕبْ ثٗ تفىیه جٕظ فشاُ٘ گشدد .
ة ) سٔگ آِیضي ديٛاس٘ب ِٕبعت  ٚلبثً ؽغتؾ – ٛوف ٘ب اص ٔظش جٕظ غیشلبثً ٔفٛر دس ثشاثش آة  ٚسطٛثت  ،عمف اص ٔظش أتؾبس ٔٛس ٚمؼیت ِٕبعجي داؽتٗ
ثبؽذ  ٚلبثً ٔظبفت ثبؽذ .
ج ) دفغ ثٙذاؽتي صثبٌٗ ٘بي ِشوض  ٚاعتفبدٖ اص سٚػ ٘بي مذ ػفٔٛي
د ) ادتیبط الصَ ثشاي جٍٛگیشي اص ٚسٚد گشد  ٚغجبس ٛ٘ ٚاي ٔبپبن ثٗ اتبق ػًّ عشپبيي  ،اتبق ٘بي پبٔغّبْ ِ ،شوض اعتشيً عبيش لغّت ٘ب ثب پیؼ ثیٕي تٛٙيٗ
خبؿ  ،سطٛثت  ،فیٍتشاعی ْٛثٗ ػًّ آيذ .
ٖ ) ٔقت تٛسي پٕجشٖ ٘ب  ٚتذاثیش ثٙذاؽتي الصَ ثٗ ِٕظٛس ِجبسصٖ ثب دؾشات  ،جٔٛذگبْ  ٚ ،عبيش دیٛأبت اٌضاِي اعت .

