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تدوین کنندگان :
انجمن جنین شناسی
با جمع آوری نظرات:
هیئت بورد تولید مثل ،هیئت بورد نازائی
اساتید بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
انجمن علمی متخصصی زنان و مامائی
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بهمن 1395

مقدمه:
توسعه جوامع و گسترش نظام های سالمت ،به ویژه در دو سده اخير و نيز گسترش علوم پزشکی در جهان موجب شده است
كه تقریباً تمام كشورها به منظور برآورده شدن نيازهای سالمت محور خود ،به تدوین راهنماهای بالينی (راهکارها ،سياست ها،
استانداردها و پروتکل های بالينی) در راستای ارتقا سطح كيفی و كمی ارائه خدمت و همچنين تدوین سياست های كالن در چارچوب
استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد گام بر دارند .از سویی ضرورت تعيين حدود و ثغور اختيارات دانش آموختگان حرف مختلف پزشکی
و استاندارد فضای فيزیکی و فرآیندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شناسنامه های مرتبط به منظور افزایش ایمنی ،اثر بخشی و
هزینه اثر بخشی در دستور كار وزارت متبوع قرار گيرد.
اندازه گيری كيفيت برای جلب اطمينان و حصول رضایت آحاد جامعه ،قضاوت در زمينه عملکردها ،تامين و مدیریت مصرف
منابع محدود ،نيازمند تدوین چنين راهنماهایی می باشد .این مهم همچنين به سياستگذاران نيز كمك خواهد نمود تا به طور نظام مند ،به
توسعه و پایش خدمات اقدام نموده و از این طریق ،آنان را به اهدافی كه نسبت به ارائه خدمات و مراقبتهای سالمت دارند ،نائل نماید
تا به بهترین شکل به نيازهای مردم و جامعه پاسخ دهند .عالوه بر تدوین راهنماها ،نظارت بر رعایت آن ها نيز حائز اهميت می باشد و
میتواند موجب افزایش رضایتمندی بيماران و افزایش كيفيت و بهره وری نظام ارائه خدمات سالمت گردد .طراحی و تدوین راهنماهای
مناسب برای خدمات سالمت ،در زمره مهمترین ابعاد مدیریت نوین در بخش سالمت ،به شمار می آید .اكنون در كشورمان ،نياز به
وجود و استقرار راهنماهای ملی در بخش سالمت ،به خوبی شناخته شده و با رویکردی نظام مند و مبتنی بر بهترین شواهد ،تدوین شده
است.
در پایان جا دارد تا از همکاری های بی دریغ معاون محترم درمان «جناب آقای دكتر محمد حاجی آقاجانی» ،معاون محترم
آموزشی «جناب آقای دكتر باقر الریجانی» و شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالينی در مدیریت تدوین راهنماهای طبابت بالينی ،و
نيز هيات های بورد و انجمن های علمی تخصصی مربوطه ،اعضاء محترم هيئت علمی مراكز مدیریت دانش بالينی و همچنين هماهنگی
موثر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان های بيمه گر و سایر همکاران در
معاونت های مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تقدیر و تشکر نمایم.
انتظار می رود راهنماهای طبابت بالينی تدوین شده تحت نظارت فنی دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت و
كميته فنی تدوین راهنماهای بالينی ،مورد عنایت تمامی نهادها و مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملکرد و محك فعاليت
های آنان در نظام ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
اميد است اهداف متعالی نظام سالمت كشورمان در پرتو گام نهادن در این مسير ،به نحوی شایسته محقق گردد.
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اسامی تدوین کنندگان اصلی:
دکتر محمد مهدی آخوندی :جنین شناس ،عضو تیم تخصصی پژوهشگاه رویان
دکتر مجتبی رضازاده :جنین شناس ،مدیر گروه پژوهشی جنین شناسی پژوهشگاه رویان
دکتر احمد حسینی :جنین شناس ،عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری
دکتر پوپک افتخاری یزدی :جنین شناس ،مسئول بخش جنین شناسی پژوهشگاه رویان
دکتر منصوره موحدین :جنین شناس ،عضو هیئت مدیره انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری
دکتر علیرضا میالنی فر :پزشک و حقوقدان
دکتر حجت اله سعیدی :جنین شناس ،مسئول بخش جنین شناسی مرکز ناباروری امید
دکتر لیال کریمیان :جنین شناس ،عضو تیم تخصصی پژوهشگاه رویان
دکتر محمد رضا صادقی :جنین شناس ،مسئول بخش جنین شناسی پژوهشگاه ابن سینا
فهیمه رنجبر :کارشناس ارشد مامائی ،دبیر جلسات تدوین شناسنامه ها
دکتر مهران دخت عابدینی :متخصص زنان و زایمان ،مسئول کمیته راهبری تدوین شناسنامه های خدمات درمان ناباروری

اسامی همکاران مرور کننده شناسنامه:
همکاران متخصص کلیه و مجاری ادراری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
دکتر محمد صدیقی گیالنی ،دکتر محمد رضا نوروزی
همکاران فلوشیپ نازائی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی:
دکتر اشرف آل یاسین( دبیر هیئت بورد زنان و نازائی) ،دکتر ساغرصالح پور (عضو هیئت بورد زنان و نازائی) ،دکتر مهناز اشرفی (دانشگاه علوم
پزشکی ایران) ،دکتر عالیه قاسم زاده (دانشگاه علوم پزشکی تبریز) ،دکتر نزهت موسوی فر(دانشگاه علوم پزشکی تبریز) ،دکتر آیدا نجفیان (دانشگاه
علوم پزشکی تهران) ،دکتر زهرا حیدر (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،دکتر لیال نظری(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،دکتر آزاده اکبری
(دانشگاه علوم پزشکی ایران) ،دکتر ژیال عابدی اصل
سایرهمکاران :دکتر احمد وثوق ،متخصص رادیولوژی ،معاون درمان و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان ،محسن قائنی نژاد رئیس اداره صدور پروانه

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای بالینی
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
دکتر علیرضا اولیایی منش ،دکتر مجید داوری ،دکتر آرمان زندی ،دکتر آرمین شیروانی ،مجید حسن قمی،
دکتر عطیه صباغیان پی رو ،دکتر مریم خیری ،دکتر بیتا لشکری ،مرتضی سلمان ماهینی
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الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و التین):

89280: Assisted oocyte fertilization, Microtechnique; less than or equal to 10 oocytes

 :89280تلقیح آزمایشگاهی تخمک ،به روش تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم ،تا  10تخمک

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:
دیگرنامهای رایج:

)Microinjection, Interacytoplasmic Sperm Injection (ICSI

ميکرواینجکشن ( )ICSIموفقترین و جدیدترین روش بهكاررفته برای غلبه بر شکست باروری ،در مقایسه با تلقيح تخمك
( )Insemination of oocytes; 89268یا لقاح آزمایشگاهی ( )Conventional in vitro fertilitization; IVFاست.
ميکرواینجکشن تزریق مستقيم اسپرم به داخل سيتوپالسم تخمك است .در این روش ،موانع فيزیکی در مسير حركت طبيعی اسپرم،
شامل زونا پلوسيدا و غشای پالسمایی تخمك ،حذف میشود .گذشته از ویژگیهای اسپرم ،ميکرواینجکشن با افزایش ميزان لقاح و
بارداری ،بهعنوان تزریق ميکروسکوپی كارآمد در درمان ناباروری مطرح است .ميکرواینجکشن در موارد تعداد محدود ،حركت رو به
جلوی ضعيف و مورفولوژی نامناسب اسپرم و یا در موارد آزواسپرمی انسدادی یا غير انسدادی (گرفتن اسپرم با روش جراحی
ميکروسکوپی از بيضه یا اپيدیدیم) استفاده میشود .در افراد دارای اسپرموگرام كامالً مختل (تحرک ،مورفولوژی و تعداد) استفاده از
روش ميکرواینجکشن میتواند به نتایج مثبت لقاح و بارداری منجر گردد .از موارد دیگر اندیکاسيون ميکرواینجکشن بهدستآمدن تعداد
كم تخمك پس از تحریك تخمكگذاری در خانمهای با سن باال یا پاسخ ضعيف به داروهای تحریك تخمكگذاری است.
ميکرواینجکشن در مواقع نياز به انجام تشخيص ژنتيکی پيش از النهگزینی ) (PGDنيز توصيه میشود .همچنين در موارد انجام PGD
با گویچۀ قطبی تخمك ،استفاده از روش ميکرواینجکشن تنها گزینۀ تلقيح است ( )1ص  ،171ستون  ،1پاراگراف  1و  .2و ص ،178
ستون  ،1پاراگراف .1
تجربه و مهارت متخصص جنينشناس نقشی مهم در موفقيت روش ميکرواینجکشن دارد و تزریق باید بهگونهای انجام شود كه
تخمكها در كمترین زمان ممکن در معرض محيط خارج از انکوباتور قرار داشته باشند .تزریق تخمك تا  10عدد ،بهعنوان یك خدمت
در نظر گرفته میشود و در صورت وجود تعداد تخمك بالغ بيشتر و با درخواست بيمار ،خدمت كد  89281انجام میشود ( )2ص
 ،203پاراگراف .4
مراحل انجام خدمت:
 -1اطالع از درخواست خدمت ،حداقل دو روز قبل از انجام شدن آن
 -2اطمينان از تجویز خدمت (تعيين پالن درمانی) ،از سوی افراد دارای صالحيت
 -3ثبت مشخصات زوجين متقاضی خدمت در فهرست كاری روز انجام آن
 -4تهيه محيطهای كشت مورد نياز
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 -5آمادهسازی ظروف حاوی قطرات محيط كشت و  PVPو پوشاندن آن با روغن ،صبح روز انجام خدمت
 -6به تعادل رساندن محيط كشت از نظر دما و  ،pHبا قراردادن پتریدیشهای كشت سلول در انکوباتور  ،CO2به مدت یك تا 3
ساعت
 -7اطمينان از تکميل و تأیيد فرم رضایتنامه توسط زوجين و انجامشدن دیگر امور اداری ص  ،1256ستون  ،1قسمت 4.1
 -8كنترل سالمت زوجين از نظر ابتال به عفونتهای ویروسی ،مانند  HBVو ( HCVدر صورت ابتال ،عمل پانکچر و لقاح باید
برای جلوگيری از انتقال آلودگیها ،در شرایط خاص انجام شود).
 -9كنترل سالمت زوجين از نظر ابتال به ( HIVدر صورت ابتال به  HIVعمل پانکچر و لقاح باید در اتاق عمل و آزمایشگاههای
جداگانه و شرایط خاص انجام شود )(3).ص  ،1255ستون  ،2قسمت 3.3
 -10آمادهسازی اسپرم یا ( Semen processingكد 89260 :یا كد )89261 :قبل از انجام خدمت
 -11جمعآوری و آمادهسازی تخمكها (كد  ،)89254همزمان با انجام خدمت و بررسی تخمكها از نظر مرحلۀ بلوغ ،یكپارچگی
تخمك ،متافاز ( (MII) IIبر اساس فقدان ژرمينال وزیکول و خارج شدن جسم قطبی) ص  ،172ستون  ،2پاراگراف  ، 2سطر 38
 -12حذف آنزیمی و مکانيکی تودۀ سلولهای كومولوس و سلولهای تاجی  -شعاعی اطراف تخمك/ها( .مراحل آن در زیر آمده
است).
 -13ارزیابی و ثبت كيفيت و بلوغ تخمك/ها ( )1ص  ،172ستون  ،2پاراگراف .2
 -14قرار دادن حدود یك ميکروليتر از سوسپانسيون اسپرم (بر اساس غلظت و كيفيت اسپرم) در قطرات ریز  4ميکروليتری محيط
كشت حاوی  PVPدر مركز پتریدیش ،بالفاصله قبل از تزریق ص  ،172ستون  ،2پاراگراف  ،2سطر 27
 -15قرار دادن هر تخمك در قطرههای  8ميکروليتری محيط كشت اطراف  PVPحاوی سوسپانسيون اسپرم
 -16انتخاب بهترین اسپرم از محيط كشت حاوی  )1( PVPص  ،173ستون  ،1پاراگراف  ،2سطر .1
 -17بی حركت كردن اسپرم (با قرار دادن پيپت تزریق بهصورت عرضی روی دم اسپرم) ص  ،173ستون  ،1پاراگراف  ،4سطر .1
 -18آسپيراسيون اسپرم غير متحرک از سمت دم به داخل پيپت تزریق و انتقال آن از قطرۀ  PVPبه یکی از قطرات محيطی حاوی
تخمك
 -19ثابت نگهداشتن تخمك با پيپت نگهدارنده و چرخاندن تخمك تا قرار گرفتن گویچۀ قطبی ،در موقعيت ساعت  6یا 12
 -20حركت آرام اسپرم داخل پيپت تزریق به طرف نوک پيپت و قرار دادن آن در موقعيت ساعت  3تخمك
 -21فرو بردن پيپت تزریق به داخل تخمك تا بيش از نصف قطر آن
 -22آسپيراسيون سيتوپالسم تخمك به داخل سوزن تزریق تا اطمينان از پارگی غشای سيتوپالسمی
 -23تزریق اسپرم همراه سيتوپالسم آسپيره شده به داخل تخمك
 -24خروج سوزن تزریق از تخمك
 -25آزاد كردن تخمك از پيپت نگهدارنده
 -26انتقال تخمك تزریق شده به محيط كشت جنين (این عمل به تعداد همۀ تخمكهای  MIIبهدستآمده از  punctureانجام
میشود( ).كد  )1()89250ص  ،173پاراگراف آخر و ص  ،174پاراگراف .1
 -27بررسی یکپارچگی سيتوپالسم ،تعداد و اندازۀ پرونکلئوسها  12تا  17ساعت بعد از تزریق
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 -28جدا كردن تخمكهای لقاحیافته با پيشهستههای غير طبيعی ()3PN, 1PN
 -29جداكردن تخمكهای دژنره شده از تخمكهای سالم
 -30بررسی تسهيم و همچنين ،ثبت تعداد و اندازه بالستومرها در هر جنين 24 ،ساعت بعد از لقاح
 -31ارزیابی جنينها از نظر نياز به هچينگ ،پيش از انتقال به رحم
 -32انتقال جنين به رحم  48تا  72ساعت پس از تزریق(كد  )58974ص  ،174ستون  ،1پاراگراف .2

مراحل جداسازی تخمک/ها و حذف سلولهای کومولوسی:
 -1قراردادن كمپلکس تخمك -كومولوس در قطرهای محلول هيالورونيداز ( حداكثر  5تودۀ كومولوسی ،بهصورت همزمان) و
آسپيره كردن مکرر آن از طریق پيپت با قطر مناسب به مدت  40ثانيه
 -2انتقال كمپلکس تخمك -كومولوس به قطرهای از محيط كشت بدون آنزیم حاوی بافر  HEPESو آسپيره كردن مکرر آن از
طریق نوک استریپر یا پيپت دهانی دارای فيلتر و متصل به پيپت با قطر 150µm
 -3ادامۀ آسپيراسيون با استریپر یا پيپت دهانی دارای فيلتر و متصل به پيپت به قطر  135 µmو شستوشوی تخمكها در
قطرههای متوالی محيط كشت ،برای حذف كامل سلولهای تاجی شعاعی و آنزیم هيالورونيداز
 -4انتقال تخمك/ها به قطرههای محيط كشت جنين و تهيۀ تصاویر با بزرگنمایی مناسب برای ثبت و بررسیهای بعدی
 -5انتقال تخمكهای بدونِ سلولهای تاجی شعاعی به قطرههای محيط كشت بافری  HEPESدر پتریدیش (هر تخمك در یك
قطره) ()1ص  ،108ستون  ،1پاراگراف آخر ،سطر 1

نکات مهم قبل ،حین و بعد از ارائۀ خدمت:
 .1اطمينان از استریل بودن انکوباتورها و كنترل ميزان  CO2و دما و رطوبت آنها ،طی فرایند لقاح
 .2اطمينان از وجود برق اضطراری
 .3اطمينان از پایان نيافتن تاریخ مصرف محيطهای كشت مورد استفاده
 .4اطمينان از استریل بودن محيطهای كشت ،محلولهای مورد استفاده و انجام روند آمادهسازی اسپرم و تخمك ،زیر هود استریل
 .5اطمينان از به تعادل رسيدن محيط كشت (برای شستوشوی اسپرم و جمعآوری تخمك) و روغن ،از نظر دما و  ،pHبا قراردادن
آنها در انکوباتور  CO2از شب قبل
 .6استفاده از وسایل یکبار مصرف ،استریل و مخصوص كشت جنين انسان در تمام مراحل فرآیند
 .7بررسی كيفيت و قابليت تخمك و اسپرم برای  ،ICSIاز سوی جنينشناس
 .8كنترل سالمت زوجين از نظر مبتال نبودن به عفونتهای ویروسی ،مانند  HBV، HIVو  HCV)(3ص  ،1255ستون ،2
قسمت 3.3
 .9تکميل و تأیيد فرم رضایتنامه ( )3ص  ،1256ستون  ،1قسمت 4.1
 .10انجام نشدن همزمان كار روی نمونۀ بيش از یك بيمار ،توسط یك فرد ،برای پرهيز از خطای احتمالی
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 .11الزم است طی این فرایند ،برای كاهش سرعت آسپيراسيون و پيشگيری از چسبيدن اسپرم به پيپت تزریق ،از محلول  PVPبا
غلظت مناسب استفاده شود( )1ص  ،173ستون  ،1پاراگراف  ،2سطر .5
 .12فرایند  ICSIبا ميکروسکوپ اینورت مجهز به سيستم نوری هافمن ،تا بزرگنمایی  400 xو صفحۀ گرم ،انجام میشود .این
ميکروسکوپ به دو مانيپوالتور كنترل و دو ميکرومانيپوالتور هيدروليك مجهز است .ميکروپيپتها در یك ابزار نگهدارندۀ
كنترلشونده توسط  2ميکرواینجکتور قرار میگيرند ( )1ص  ،173ستون  ،1پاراگراف  ،2سطر .21
 .13برای اطمينان از این كه اسپرم به داخل سيتوپالسم تخمك تزریق شده است نه در فضای پریویتيلن ،یك مکش مالیم از طرف
پيپت تزریق وارد میشود تا یك پارگی یا جابهجایی در غشای پالسمایی تخمك مشاهده شود .پارگی غشای تخمك با حركت
مالیم و تکراری پيپت تزریق بر روی فرورفتگی اوولما ،انجام میشود.
 .14برای تماس مستقيم اسپرم با ارگانلهای اووپالسم و نيز جلوگيری از برگشت اسپرم به فضای پریویتلين ،اسپرم باید دور از نوک
پيپت تزریق شود تا در موقع خروج پيپت ،از نزدیك شدن اسپرم به ارگانلهایی كه به حفظ اسپرم در جای خویش كمك میكنند،
اطمينان یابيم .هنگام خروج پيپت ،ناحيۀ شکاف داده شده باید دیده شود و دهانۀ آن شکل قيفی با دهانۀ رو به تخمك داشته باشد.
اگر حاشيۀ اووپالسم برجسته شود ،ممکن است ارگانلهای اووپالسم خارج شوند.
 .15انتخاب اسپرم از اسپرمهای متحرک در محيط كشت ویسکوز ) )PVPو بر اساس ویژگیهای مورفولوژیك و الگوی حركت آن،
با بزرگنمایی  400 xصورت میگيرد .اولویت با اسپرمی است كه در حاشيۀ قطره شنا میكند ص  ،173ستون  ،1پاراگراف .3
 .16برای جلوگيری از تحرک اسپرم داخل اووپالسم ،پس از تزریق و جلوگيری از آسيب به ساختار تخمك و نيز ،برای فعال كردن
احتمالی اسپرم برای لقاح تخمك ،اسپرم قبل از كشيده شدن به داخل سوزن تزریق ،با ایجاد فشار مکانيکی خفيف بر دو سوم
انتهایی دم اسپرم بیحركت میشود .متخصص جنينشناس اسپرم مناسب را انتخاب می كند و با قرار دادن پيپت تزریق بهصورت
عرضی روی دم اسپرم ،آن را بی حركت میكند .آنگاه با برداشت سوزن از دم اسپرم از بیحركتی اسپرم اطمينان حاصل میشود.
برای آسانسازی ورود اسپرم به داخل سوزن ،با ایجاد جریان در محيط ویسکوز ،دم اسپرم غير متحرک در امتداد راستای سوزن
قرار میگيرد .بی حركت كردن اسپرم بخشی مهم از فرایند  ICSIاست ،زیرا غشای آن نفوذپذیر میشود و
امکان  decondensationهسته برای لقاح ایجاد میگردد.
 .17برای جلوگيری از آسيبدیدگی دوک تقسيم ميوز ،هنگام تزریق ،تخمك باید در وضعيتی قرار گيرد كه گویچۀ قطبی آن در ساعت
 6یا  12و تزریق از ساعت  3صورت گيرد .ص  ،173ستون  ،1پاراگراف  ،4سطر .1
 .18تعداد جنين منتقلشده ،به سن مادر بستگی دارد ،اگرچه در دسترس بودن جنين و كيفيت آن نيز معياری مؤثر است .در بيماران30
≥ سال  ،معموالً  2یا  3جنين منتقل میشود ،درحالیكه در افراد  31-34ساله 35-41 ،ساله و گروههای سنی  ≤42سال ،تعداد
جنينها ،بهترتيب ،به  4 ،3یا  5و یا بيشتر افزایش مییابد ( )1ص  ،174ستون  ،1پاراگراف ،2سطر .10

د) فرد/افراد دارای صالحیت برای تجویز ( )Orderخدمت مربوط (با ذکر عنوان دقیق تخصص و در صورت نیاز ذکر
سوابق کاری و یا گواهی های آموزشی مصوب مورد نیاز .در صورت ذکر دورۀ آموزشی باید مدت اعتبار دورههای آموزشی تا
بازآموزی مجدد قید گردد):
-

متخصص زنان و زایمان دارای فلوشيب نازایی و متخصص زنان و زایمان واجد شرایط.
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هـ) ویژگیهای ارائهکنندۀ اصلی دارای صالحیت برای ارائۀ خدمت مربوط (با ذکر عنوان دقیق تخصص و در صورت نیاز
ذکر سوابق کاری و یا گواهیهای آموزشی مورد نیاز .در صورت ذکر دورۀ آموزشی ،باید مدت اعتبار دورههای آموزشی تا
بازآموزی مجدد قید گردد):
جنينشناس بالينی ( )4ص  ،47ستون  ،1قسمت :3a.1
-

به متخصصی گفته میشود كه دارای مدرک دكترا در یکی از رشتههای علوم پایۀ پزشکی ،شامل بيوشيمی بالينی ،ایمونولوژی
بالينی ،علوم تشریح ،بيولوژی توليد مثل و پزشکی مولکولی و همچنين ،دارای مدرک دورۀ تکميلی تخصصی جنينشناسی بالينی،
مورد تأیيد معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از یکی از مراكز درمان ناباروری داخلی باشد .دارندگان
مدارک مشابه از دیگر كشورها ،پس از ارزشيابی و تأیيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جنينشناس بالينی بهشمار
میآیند.

و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای دیگر اعضای تیم ارائهکنندۀ خدمت:

ردیف

عنوان تخصص

تعداد موردنیاز،

فرمول

به طور

محاسباتی

استاندارد ،به

تعداد نیروی

ازای ارائۀ هر

انسانی مورد

خدمت

نیاز

میزان تحصیالت

سابقۀ کار و یا دورۀ آموزشی

مورد نیاز

مصوب در صورت لزوم

كارشناس ارشد رشته

كنترل وجود درخواست خدمت و

علوم آزمایشگاهی یا
بيولوژی یا یکی از
1

رشتههای علوم پایه

نقش در فرایند ارائۀ خدمت

یك نفر

پزشکی مرتبط( )5ص

یك نفر ،به ازای

كارشناس ارشد()5

هر  2فرایند در

ص  ،47ستون ،1

یك نوبت كاری

قسمت 3a.1

 ،47ستون  ،1قسمت

داشتن گواهی  6ماه فعاليت تحت

انجام موارد اداری ،از جمله تکميل

نظارت و  6ماه فعاليت مستقل در

رضایتنامه و تطبيق شرایط بيمار با

یك بخش جنينشناسی و كمك به

دستورالعملهای اجرایی مصوب و

انجام مراحل مختلف ICSI

یاری رساندن به جنينشناس ،در انجام
فرایند ICSI

3a.1
یك نفر ،به ازای
2

پذیرش

یك نفر

3

خدمات

یك نفر

هر  10فرایند ،در

تشکيل پرونده ،ثبت و مستندسازی
فوق دیپلم

-

درخواست بيمار ،پيگيری مسائل اداری

یك نوبت كاری

و مالی

یك نفر ،به ازای

جابهجایی وسایل بين بخشها،

هر  10فرایند ،در

دیپلم

یك نوبت كاری

-

شستوشو و ضد عفونی كردن
آزمایشگاه
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ز) استانداردهای فضای فیزیکی برای ارائه خدمت (در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذکر مبانی محاسباتی مربوط
به جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد):
آزمایشگاه جنينشناسی باید در مجاورت اتاق عمل پانکچر ،دارای موقعيت استریل و یا نيمه استریل ،دور از آزمایشگاههای عمومی (كه
با مواد شيميایی سر و كار دارند) ،با تهویه مناسب برای حذف مواد فرّار آلی ( ،)VOCمساحت حداقل  40متر مربع برای استقرار
دستگاه ،امکانات انجام  IVFو  ICSIبا دمای  23˚Cتا  ،25˚Cحداقل تابش نور مستقيم خورشيد و بدون استفاده از روشنایی
فلوروسنت باشد.
گفتنی است كه موارد زیر باید در آزمایشگاه جنينشناسی رعایت شوند:
-

شستوشوی سطوح كاری با الکل  %70یا مواد ضد عفونی كننده مخصوص ،بهصورت روزانه

-

شستوشوی كف و دیوار آزمایشگاه با مواد ضد عفونی كننده مخصوص (برای نمونه  ،)7xبهصورت روزانه

-

ممنوعيت استفاده از مواد شویندۀ اكسيدان ،دترجنتها و نور  UVدر محيط آزمایشگاه جنينشناسی و اتاق عمل پانکچر ()6
ص  ،32ستون  ،1پاراگراف  ،1سطر  ،1ص  ،34ستون  ،1پاراگراف  ،1سطر  ،13ص  ،31ستون  ،1پاراگراف  ،6سطر 1

ح) تجهیزات پزشکی سرمایهای (و یا اقالم اداری) استاندارد ،به ازای هر خدمت ( ذکر مبانی محاسباتی تجهیزات مورد نیاز
بر حسب بیمار و یا تخت):
تعداد
ردیف

عنوان
تجهیزات

انواع
مارکهای واجد

شناسه فنی

شرایط

کاربرد در

متوسط

خدمات

فرایند ارائه

عمر مفید

قابل ارائه

خدمت

تجهیزات

در واحد
زمان

متوسط زمان
کاربری به
ازای هر
خدمت

امکان استفاده
همزمان برای
ارائۀ خدمات
مشابه و یا دیگر
خدمات

Inverted
با قابليت نصب

1

ميکروسکوپ

Olympus
Nikon
Ziess
Leica
یا موارد مشابه

ميکرومانيپوالتور و
دارای صفحۀ گرم با
قابليت اتصال

مشاهدۀ
تخمك و

 10سال

اسپرم

ميکرومانيپوالتور،

 1خدمت
در ساعت

 60دقيقه

وجود ندارد

دوربين و مانيتور با
كيفيت تصویر باال
2

ميکرومانيپوال
تور

Eppendorf
Narshigie
RI
یا موارد مشابه

اتوماتيك یا نيمه

استفاده برای

اتوماتيك

تزریق اسپرم

 5سال

 1خدمت
در ساعت

 60دقيقه

وجود ندارد

حذف
3

ميز
ميکروسکوپ

ارتعاشات
K system

ضد ارتعاش

محيط هنگام
كار با
ميکروسکوپ
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 10سال

 1خدمت
در ساعت

 60دقيقه

وجود ندارد

تعداد
ردیف

عنوان
تجهیزات

انواع
مارکهای واجد

شناسه فنی

شرایط

کاربرد در

متوسط

خدمات

فرایند ارائه

عمر مفید

قابل ارائه

خدمت

تجهیزات

در واحد
زمان

قابليت تأمين برق
4

UPS

5

ميکروسکوپ

6

یخچال فریزر

7

انکوباتور

فاراتل
یا موارد مشابه

اضطراری
ميکروسکوپ،
انکوباتور ،هود ،ليزر و

برق ،در
صورت قطع

 10سال

Olympus
Nikon
Ziess
Leica
یا موارد مشابه

Stereo

زیمنس

مجهز به سيستم

نگهداری مواد

Bosch
یا موارد مشابه

دیجيتال نمایشگر درجۀ

و محلولهای

حرارت

آزمایشگاهی

جابهجایی

 10سال

جنين/تخمك

 10سال

تأمين دمای

متغير

 37 ˚Cو
شرایط بهينه

 2خدمت
در ساعت

-

 5سال

برای كشت

به حجم
انکوباتور

و یا
 multigasبه

مارک مانومتر-

همراه

هریس(آمریکا)

تجهيزات ،مثل

Zinster
یا موارد مشابه

 5خدمت

منبع گاز
Medical Grade
 40ليتری

 CO2یا
multigas
در انکوباتور

در روز و
 10سال

یك كپسول،
به ازای هر
انکوباتور

رگالتور
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10

انکوباتور

متغير

وجود دارد

 30دقيقه

-

وجود ندارد

بلی

متغير

بلی

متغير ،تا زمانی
آلمانی-ژاپنی-چينی

IVF work
station

خدمات

متغير است

كپسول CO2

مانومتر و

خدمت

مشابه و یا دیگر

متغير ،بسته

جنين

8

ازای هر

ارائۀ خدمات

برق
مشاهده و

 CO2یا multigas

کاربری به

همزمان برای

تأمين فوری

ميکرومانيپوليتور

New Brunswick
Leek
Memmert
یا موارد مشابه

متوسط زمان

امکان استفاده

كه نمونۀ داخل
انکوباتور باشد
(كپسول CO2
هر  15روز یك-

بلی

بار ،به ازای هر
انکوباتور شارژ
میشود).

K system
ژال تجهيز
ESCO
یا موارد مشابه

هود كالس  IIدارای

ایجاد فضای

 warm stageبا

استریل و

قابليت  0/1درجه

حفظ دمای

سانتیگراد

37˚C

با قابليت تنظيم دما در
بهداد

حد  0/1درجه
سانتیگراد

حداكثر 5

 1خدمت

سال

در ساعت

 60دقيقه

بلی

متغير ،بسته
نگهداری
نمونهها

 5سال

به حجم
انکوباتور
متغير است
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متغير

بلی

تعداد
ردیف

عنوان
تجهیزات

انواع
شناسه فنی

مارکهای واجد
شرایط

کاربرد در فرایند
ارائه خدمت

متوسط زمان

متوسط

خدمات

عمر مفید

قابل ارائه

تجهیزات

در واحد
زمان

11

كامپيوتر

Samsung
LG
ACER
HP
یا موارد مشابه

12

سمپلر متغير

Eppendorf
Biohit
Socorex
یا موارد مشابه

13

اسمومتر

Gonotec
یا موارد مشابه

14

ترازو

Kern
Sartorius
یا موارد مشابه

15

تلفن

Panasonic
یا موارد مشابه

امکان استفاده
همزمان برای

کاربری به
ازای هر
خدمت

ارائۀ خدمات
مشابه و یا دیگر
خدمات

كنترل اطالعات
-

زوجين و ذخيرۀ

 3سال

اطالعات فرایند

 4خدمت
در ساعت

 15دقيقه

خير

تزریق
 1سال /هر
 10تا 100

اندازهگيری حجم

سال یكبار

 6خدمت

ماكروليتری

كم محيطها

باید كاليبره

در ساعت

10دقيقه

خير

شود.
حداقل حساسيت
یك ميکروگرم

سنجش اسموالریته
محيط های كشت

 5سال

توزین پودرهای
الزم برای ساخت

 5سال

محيطهای كشت
به منظور هماهنگی

-

با فرد صاحب

 5سال

تخمك

 6خدمت
در ساعت
 6خدمت
در ساعت
 12خدمت
در ساعت

 10دقيقه

 10دقيقه

 5دقيقه

خير

خير

خير

ط) داروها ،مواد و لوازم مصرفی پزشکی (استاندارد) برای ارائۀ هر خدمت:

مورد نیاز

(تعداد یا نسبت)

(تولید داخل و خارج)

1

پيپت نگهدارنده تخمك ()holding pipet

 1عدد

 Cook, Reproline, RI,یا موارد مشابه

2

پيپت تزریق ()injection pipet

 1عدد

 Eppendorfو  WPIیا موارد مشابه

3

محلول PVP

 20ميکروليتر

 Sageیا موارد مشابه

4

محيط كشت حاوی HEPES

 1ميلیليتر

5

پيپت پاستور

 10عدد

 Volac, Isolabیا موارد مشابه

6

پتریدیش )Falcon 3004(60*15

 1عدد

 Falconیا موارد مشابه

7

پتریدیش )Falcon 1006(50*9

 1عدد

 Falconیا موارد مشابه

8

Labeling device
ماژیك دائمی

 1عدد

 steadtlearیا موارد مشابه

9

گاز استریل

 5عدد

كاوه یا موارد مشابه

ردیف

اقالم مصرفی

میزان مصرف

مدل /مارکهای واجد شرایط

11

 Global Sage, Orgio, Vitro Life,یا موارد
مشابه

مورد نیاز

(تعداد یا نسبت)

(تولید داخل و خارج)

 1عدد

 Falconیا موارد مشابه

 1عدد

 Falconیا موارد مشابه

12

لولۀ استریل یكبار مصرف )2003( ml 5

 2عدد

 Falconیا موارد مشابه

13

سر سمپلر

 2عدد

 Falconیا موارد مشابه

ردیف

اقالم مصرفی

میزان مصرف

مدل /مارکهای واجد شرایط

10

11

ظرف نمونهگيری دهانه گشاد یكبار مصرف و استریل
)Falcon 2070 B.D( 30*115
لولۀ یكبار مصرف 15 ml
)Falcon 2095 B.D(; conical 17*120

ی) عنوان خدمات درمانی و تشخیص طبی و تصویری ( استاندارد) برای ارائۀ هر واحد خدمت (به تفکیک قبل ،بعد و
حین ارائه خدمت مربوط در قالب تأیید شواهد برای تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات):
ردیف

عنوان خدمت

تخصص دارای

پاراکلینیکی

صالحیت تجویز

1

آزمایش HIV

2

آزمایش HCV

3

آزمایش HBS Ag

متخصصان زنان،
ارولوژیست و یا عفونی
متخصصان زنان،
ارولوژیست و یا عفونی
متخصصان زنان،
ارولوژیست و یا عفونی

شناسه فنی خدمات

تعداد مورد نیاز

قبل ،حین و یا بعد از ارائۀ خدمت (با
ذکر بستری و یا سرپایی بودن)

 1بار(تنها آزمایش
ELISA, RIA

مربوط به  6ماه قبل

قبل از خدمت

مورد پذیرش است)
 1بار(تنها آزمایش
ELISA, RIA

مربوط به  6ماه قبل

قبل از خدمت

مورد پذیرش است)
ELISA, RIA

1بار(تنها آزمایش

قبل از خدمت( )4 .3ص  1255ستون ،2

مربوط به  6ماه قبل

پاراگراف  ،5سطر 1و ص  ،1260ستون ،1

مورد پذیرش است)

پاراگراف  ،14سطر 1

 2بار با فاصله بين 3
هفته تا  3ماه(برای
4

آناليز مایع منی (كد:
)89300

ارولوژیست/
آندرولوژیست

دستی یا دستگاهی

متخصص زنان

حذف امکان تغييرات

قبل از خدمت ( )6ص  ،465ستون ،2

نمونه در طول زمان و

پاراگراف  ،3سطر  1و ( )7قسمت 1.3.1.3

جلوگيری از خطاهای

و 1.3.1.4

احتمالی در
نمونهگيری)
آمادهسازی اسپرم یا
5

Semen processing
(كد 89260 :یا كد:

جنين شناس

-

حداقل یك بار

قبل از خدمت ( )6ص  ،172ستون ،1
پاراگراف  ،4سطر 1

)89261
استحصال تخمك
6

( oocyte

متخصص زنان

-

یك بار

()retrievalكد )58970
7

جداسازی تخمك از مایع
فوليکولی و انجام پروسه

جنين شناس

ميکروسکوپ

12

یك بار

قبل از خدمت( )6ص  ،172ستون،2
پاراگراف  ،2سطر 1
قبل از خدمت

ک) ویزیت یا مشاورههای الزم (ترجیحاً استاندارد) برای هر واحد خدمت (سرپایی و بستری):
ردیف

نوع ویزیت/مشاوره تخصصی مورد نیاز

تعداد

سرپایی /بستری

1

مشاوره ارولوژیست /آندرولوژیست (در صورت نياز)

 1بار

سرپایی

2

مشاوره متخصص عفونی(در صورت نياز)

در صورت نياز

سرپایی

ل) اندیکاسیونهای دقیق جبرای تجویز خدمت (ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز

تعداد مواردی که ارائۀ این خدمت در یک بیمار ،اندیکاسون دارد):


 1ميليون > تعداد كل اسپرم متحرک )Total motile sperm count (TMC



 >%4مورفولوژی نرمال و  5ميليون> TMC



عدم لقاح یا ميزان پایين لقاح در سيکل IVF



استفاده از اسپرم اپيدیدیم یا بيضه



در خانمهای مبتال به آمنوره هيپوتاالميك



در افراد poor responder



در خانمهای با سن باال و تعداد تخمك كم و همچنين ،كيفيت پایين تخمك



ترجيحاً در موارد نياز به انجام PGD



در موارد استفاده از اسپرم منجمد حاصل از مایع منی و یا بافت بيضه



در موارد ناباروری با علت نامشخص



در موارد وجود آنتیاسپرم آنتیبادی با تيتر باالی  %40و مقاوم به درمان دارویی  )(7قسمت )6( 1.13.1ص  ،450جدول .3
 34و( )7ص  ،156ص  )(8.1.13.1ص  ،465قسمت نتایج

م) دامنۀ نتایج (مثبت و منفی) مورد انتظار ،در صورت رعایت اندیکاسیونهای مذکور (ذکر دقیق جزئیات مربوط به عالئم
پاراکلینیکی و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد):
ميزان لقاح  50تا  80درصد است و ميزان بارداری در هر بار انتقال جنين آماده شده به روش  30 ،ICSIدرصد است (.)10 .9 .6
):5 (online fact sheetص  ،177ستون  ،2سطر .8
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ن) شواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیونهای دقیق خدمت (ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی و مبتنی
بر شواهد):
استفاده از  ICSIدر همۀ موارد توصيه نمیشود ،بلکه روش انجام لقاح توسط متخصص جنينشناس ،بر اساس كيفيت اسپرم (تعداد،
تحرک و مورفولوژی) و نيز وضعيت تخمك (كيفيت و تعداد) ،سن زوج ،سوابق درمانهای قبلی و علت ناباروری ،برای هر زوج
بهصورت جداگانه انتخاب و انجام میشود.

س) مدت زمان استاندارد هر واحد خدمت به طور کلی (قبل ،حین و بعد از ارائه خدمت) و نیز بر حسب مشارکت همۀ
افراد دخیل در ارائۀ خدمت مذکور:
ردیف

عنوان تخصص

1

متخصص زنان

میزان تحصیالت

مدت زمان مشارکت در فرایند ارائۀ خدمت

نوع مشارکت در قبل ،حین و بعد از ارائۀ خدمت

دارای فلوشيپ

آماده سازی بيمار جهت انجام پروسه

نازایی و متخصص

تعيين زمان انجام پروسه

زنان واجد شرایط

چند جلسه

بازیافت تخمك
انتقال جنين بعد از انجام پروسه
درمان های حمایتی
ارزیابی كيفيت تخمك و اسپرمها 20 :دقيقه ،انجام و

جنينشناس()4
2

ص  ،45ستون ،2

نظارت بر آمادهسازی محيطها و ظروف 30 :دقيقه
دكتری

 2ساعت

شماره 10

(قبل از خدمت) ،روند تزریق تا  40دقيقه( :حين
خدمت) ،نظارت بر ثبت مستندات و كنترل كيفی30 :
دقيقه(بعد از خدمت)

كارشناس ارشد

3

كارشناس ارشد()5

بررسی درخواست خدمت و اطمينان از انجام تمام

ص  ،47ستون ،1

مراحل اداری 10 :دقيقه ،اطمينان از تطبيق شرایط بيمار

قسمت 3a.1

با دستورالعملهای انجام خدمت 10 :دقيقه ،ثبت

رشته علوم

مشخصات زوجين متقاضی خدمت در فهرست كاری

آزمایشگاهی یا

روز بعد 5 :دقيقه ،تهيه محيطهای كشت مورد نياز10 :

بيولوژی یا یکی

دقيقه ،آمادهسازی ظروف حاوی قطرات محيط كشت

از رشتههای علوم

 2ساعت

در صبح روز انجام خدمت 15 :دقيقه ،انجام فرایند

پایه پزشکی

كنترل كيفی 15 :دقيقه (قبل از خدمت) ،كمك در انجام

مرتبط( )5ص

فرایند تزریق 30 :دقيقه (حين خدمت) مستندسازی

 ،47ستون ،1

اطالعات بيمار 10 :دقيقه ،انجام فرایند كنترل كيفی15 :

قسمت 3a.1

دقيقه (بعد از خدمت)
* همۀ وظایف سپردهشده به كارشناس تحت نظارت و
با تأیيد جنينشناس انجام میشود.
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ردیف

عنوان تخصص

میزان تحصیالت

مدت زمان مشارکت در فرایند ارائۀ خدمت

4

پذیرش

فوق دیپلم

 10دقيقه

5

خدمات

دیپلم

 15دقيقه

نوع مشارکت در قبل ،حین و بعد از ارائۀ خدمت
تشکيل پرونده ،ثبت و مستندسازی درخواست بيمار،
پيگيری مسائل اداری و مالی
جابهجایی وسایل بين بخشها ،شستوشو ،ضد عفونی
كردن آزمایشگاه

ع) مدت اقامت استاندارد در بخشهای مختلف بستری برای ارائۀ هر بار خدمت مربوط و ذکر شواهد برای پذیرش و
ترخیص بیماران در هر یک از بخشهای مربوط (مبتنی بر شواهد):
این خدمت بستری ندارد.

ف) حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت دریافتی (با تأکید بر عوارض جانبی مرتبط با خدمت دریافتی):

تکالیف متقاضی
 -1پيگيری در خواست انجام خدمت و قبول آزمایشها و بررسیهای الزم و ارائه كليه مستندات
 -2ارائه درخواست كتبی برای عمليات برابر ضوابط
 -3حضور بهموقع در مركز و پرداخت همه هزینهها
 -4تکميل و امضای اسناد قرارداد و اعالم رضایت توسط زوجين

حقوق متقاضی
 -1تشریح كامل خدمت و چگونگی آن و ارائه خدمت با كيفيت مناسب وعده داده شده و از سوی افراد دارای صالحيت
 -2اطالع از احتمال نابودی تمام یا بعضی از جنينها ،حين یا پس از عمليات تزریق اسپرم به داخل تخمك
 -3اعالم این كه آخرین دستاوردهای علمی قابل اعتماد و نيز قانون كشور ،در هر زمان ،بر مفاد اسناد و قرارداد راجع به خددمت
حاضر حاكم است.
 -4اطالع از كاهش تعداد جنين های در دسترس برای درمان ،به دليل نابالغ بودن آن یا آسيب دیدن جنين توسط فرایند ICSI
 -5اطالع از اینکه این تکنيك نسبتا جدید بوده و در مورد سالمت و باروری كودكدان متولدد شدده از ایدن روش اطالعدات كمدی
وجود دارد(ART fact sheet) .
 -6اطالع از خطرات ناشی از  ICSIو احتمال به ارث رسيدن بيماری های دارای منشاء ژنتيك ،اپی ژنتيك یا اختالالت
كروموزومی (از جمله جهش ژن كيستيك فيبروزیس ،اختالالت  ،imprintingنقص كروموزوم جنسی و كاهش باروری
ارثی).
 -7اطالع از احتمال چندقلویی و عوارض بيشتر بارداری های چندقلویی()11ص ،8پاراگراف1و(from NIH site) 2
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: در کشورمان وجود دارد،ص) چه خدمات جایگزینی (آلترناتیو) برای خدمت مورد بررسی
، زیرا در مواقعی كه مشکلی در فرایند لقاح وجود ندارد، درمان جایگزین دیگری وجود ندارد، اندیکاسيون داردICSI در مواردی كه
.1.13.1  قسمت،39 ) ص7(  ميزان بارداری را بهبود نخواهد بخشيدICSI انجام

:) نسبت به خدمات جایگزین (مبتنی بر شواهد،ق) مقایسه تحلیلی خدمت مورد بررسی
)سهولت (راحتی

- میزان هزینه

به زندگی و یا

برای بیماران

اثربخشی نسبت به

کیفیت زندگی نسبت

نسبت به خدمت

خدمت مربوط (در

به خدمت مورد

مربوطه

)صورت امکان

بررسی

میزان ایمنی
نسبت به
خدمت مورد
بررسی

میزان دقت
میزان اثربخشی

نسبت به خدمت

نسبت به خدمت

مورد بررسی

مورد بررسی

خدمات
جایگزین

-

ردیف

میزان ارتقای امید

1

End (  چگونه است؟ (با ذکر مزایا و معایب مذکور از دیدگاه بیماران، اولویت خدمت با توجه به دیگر جایگزینها،در پایان
- :)) و دیدگاه حاکمیتی نظام سالمتUser
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با تشکر از همکاری :

دكتر علی شهرامی ،دكتر امير احمد اخوان ،حسن باقری ،سعيد معنوی ،دكتر غالمحسين صالحی زالنی ،دكتر سيد موسی طباطبایی،
عسل صفایی ،دكتر علی شعبان خمسه ،سلماز سادات نقوی الحسينی ،دكتر مينا نجاتی ،پروانه سادات ذوالفقاری ،دكتر زهرا خيری،
سوسن صالحی ،مهرناز عادل بحری ،ليدا شمس ،گيتی نيکو عقل ،حوریه اصالنی ،حامد دهنوی ،دكتر محمدرضا ذاكری،
معصومه سليمانی منعم ،مهرندا سالم زاده ،سيد جواد موسوی ،افسانه خان آبادی ،دكتر مجتبی نوحی
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