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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 44 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
شمار زوجین نابارور در ایران از مرز 3.5 میلیون زوج (۷ میلیون نفر) عبور کرده است. تحقیقات مراکز سالمت 
نشان داده از هر 5 زوج جوان ایرانی یک زوج نازاست. این بیماری به وسیلهی عملهای کمکباروری پیشرفته 
و دخالت سلولی، در مراکز درمان ناباروری امکان درمان دارد؛ اما هزینه درمان بسیار گران است. میانگین هزینه 
تولد یک نوزاد در بخش دولتی 25 و در بخش خصوصی 54 میلیون تومان است که این میزان با 5۰ تا ۸۰ 
درصد درآمد ساالنه اقشار متوسط ایرانی برابری میکند. از طرفی مقام معظم رهبری(مد ظلهالعالی) بارها از 
مسئوالن برای تسهیل فرزندآوری و حفظ ساختار جوان کشور مطالبه نمودهاند که این مهم در بند سوم سیاست
های کلی نظام در موضوع جمعیت ابالغی معظمله با تأکید بر بیمه شدن خدمات درمان ناباروری مشهودتر 
است. لذا با توجه به ظرفیت ارائه 33 هزار سیکل درمانی در کل کشور برای درمان ناباروری در سال 13۹۹ 
بار مالی بیمه ناباروری در مجموع هزینههای کشور کمتر از 2۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که این ردیف در 

قانون بودجه به عنوان منابع وزارت بهداشت برای ارائه یارانه درمان ناباروری در نظر گرفته شده است. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
نصراله پژمان فر - عباس گودرزی - سلمان اسحاقی - علیرضا ورناصری قندعلی - اکبر احمدپور - 
ابوالفضل ابوترابی - علی آذری - محمدحسین حسین زاده بحرینی - علی اصغر عنابستانی - علی علی 
زاده - مجید نصیرائی - جالل محمودزاده - محمدصالح جوکار - حسن نوروزی - قاسم ساعدی - 
جعفر قادری - هاجر چنارانی - رمضانعلی سنگدوینی - سیدعلی یزدی خواه - علی خضریان - حسینعلی 
حاجی دلیگانی - مالک شریعتی نیاسر - محمدحسین فرهنگی - مهرداد گودرزوندچگینی - سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی - روح اله ایزدخواه - رسول فرخی میکال - زهرا شیخی مبارکه - سیدموسی موسوی - 
انور حبیب زاده بوکانی - احسان ارکانی - مصطفی نخعی - علی اکبر کریمی - محمدتقی نقدعلی - 
علیرضا سلیمی - محمد باقری - احمد امیرآبادی فراهانی - بهزاد رحیمی - سیدکاظم دلخوش اباتری - 
روح اله نجابت - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - بهروز محبی نجم آبادی - کمال حسین پور - موسی 

احمدی 
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عنوان طرح:
طرح ارتقای خدمات درمان ناباروری

ماده ۱
در راستای اجرایی کردن حکم بند «۳» سیاستهای کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیفهای 
۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵ و ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ را در حسابی تحت عنوان «حساب حمایت از هزینههای درمان 
ناباروری» ذیل ردیفهای وزارت بهداشت متمرکز نماید. هزینهکرد اعتبار این حساب مطابق نظر هیئتامنایی متشکل 
از نمایندگان بیمه سالمت، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد و جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت 

بهداشت و درمان در خصوص موارد ذیل خواهد بود:

 IVF و ICSI پوشش نوددرصدی کل هزینههای ۳ دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری .1
برای هر زوج نابارور، تا سقف ۳۵ هزار دوره درمان در سال.

پوشش هزینههای دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری. .2
ایجاد سامانه ثبت اطالعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز  .3
خصوصی و دولتی ارائهکننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافتکنندگان 

خدمات از ایشان (اعم از مشخصات زوجین و مشخصات اهداکننده تخمک).
تعیین سهم بیمههای پایه بر اساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان. .4

رسیدگی به نحوه هزینهکرد اعتبارات این حساب از ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای پنجساله  .5
توسعه کشور مستثنا است.

ماده ۲
به منظور افزایش سطح دسترسی مردم به مراکز درمان ناباروری و در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و حکم 
بند (۲) سیاستهای کلی جمعیت، وزارت بهداشت موظف است ذیل هر دانشگاه علوم پزشکی حداقل یک مرکز 

درمان ناباروری تأسیس کند. بار مالی این طرح  از محل ردیف ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ تامین میگردد.
ماده ۳

وزارت بهداشت مکلف است با استفاده از سامانه ثبت اطالعات متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری، 
دستورالعمل پیشگیری از نکاح موالید حاصل از اهدای تخمک یا جنینِ دارای قرابتی که نکاح آنان ذیل موضوع 

فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی غیرقانونی است جلوگیری به عمل آورد.
تبصره ۱

وزارت بهداشت مکلف است دستورالعمل تجهیز اتاق والدین (به منظور دریافت اسپرم) در همه مراکز دولتی و 
خصوصی درمان ناباروری را ظرف یک ماه از ابالغ این قانون تهیه و ابالغ نماید.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

13۸۹/3/25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح ارتقای خدمات درمان ناباروری تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 13۸۹/3/25 نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 13۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸5 قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی 5۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از 5۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (15 نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ☐ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ██

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ██

سوم: از نظر قانون برنامه؛
ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ☐
الف- ماده 14۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده 1۸1- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  2/3 رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

5- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (5)اصل(15۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷5 قانون اساسی: در تبصره ماده 3 طرح پیشنهادی این گونه امده است:وزارت 
بهداشت مکلف است دستورالعمل تجهیز اتاق والدین (به منظور دریافت اسپرم) در همه مراکز دولتی و خصوصی درمان 
ناباروری را ظرف یک ماه از ابالغ این قانون تهیه و ابالغ نماید. از حیث اینکه در طرح محل تامین بار مالی تجهیز اتاق فوق 

الذکر نیامده است مغایر اصل ۷5 قانون اساسی می باشد. 
در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با قانون اساسی: در ماده دوم طرح پیشنهادی در راستای اجرای اصل 15۶ قانون اساسی 
وزارت بهداشت مکلف به تاسیس مرکز ناباروری ذیل هر دانشکده علوم پزشکی شده است. اصل 15۶ وظایف قوه قضائیه 
را برشمرده است و قوه مذکور عهده دار این وظایف است لذا طرح پیشنهادی با اصل 15۶ و 5۷(استقالل و تفکیک قوا از 
هم) مغایر است. بدیهی است که اگر در طرح پیشنهادی عبارت در راستای اجرای اصل 15۶ حذف شود مغایرت کان لم 

یکن می شود. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 1- با توجه به اینکه این طرح مرتبط با قانون بودجه سال 
13۹۹ کل کشور است لذا مناسب است در قالب الحاق به همین قانون تدوین شود و عنوان به صورت زیر اصالح شود: طرح 

الحاق چند جزء به بند (و) تبصره (1۶) قانون بودجه سال 13۹۹ کل کشور 
2- الزم است عبارت «در راستای اجرایی کردن حکم بند «3» سیاستهای کلی جمعیت» در ماده (1) و عبارت «به منظور 
افزایش سطح دسترسی مردم به مراکز درمان ناباروری و در راستای اجرای اصل 15۶ قانون اساسی و حکم بند (2) سیاست

های کلی جمعیت» در ماده (2) حذف شوند، زیرا فلسفه، ضرورت و هدف از تقنین باید در مقدمه توجیهی ذکر شود نه در 
متن قانون. 

3- عبارت «وزارت بهداشت و درمان» در ماده (1) و عبارت «وزارت بهداشت» در مواد (2) و (3) به عبارت «وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اصالح شود. 

4- از عبارت «قانون احکام دائمی برنامههای پنجساله توسعه کشور» مندرج در ماده (1)، کلمه «پنجساله» حذف شود. 
5- «تبصره (1)» ذیل ماده (3) به «تبصره» اصالح شود. 

۶- در تبصره ماده (3) عبارت «از ابالغ این قانون» حذف شود، زیرا وفق قاعده عمومی مندرج در ماده (2) قانون مدنی زمان 
اجرای آثار قانون از تاریخ الزماالجراء شدن آنهاست. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (3)  ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 13۸۹/3/25 نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب: 13۸2/۰4/2۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب: 13۷2/۰2/2۶

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی ایران جمهوری اسالمی ایران ( کل قانون اساسی) مصوب: 135۸/۰1/1۰

بخش های قانون: فصل یازدهم-اصل یکصد و پنجاه و ششم**فصل یازدهم-اصل یکصد و پنجاه و ششم-بند 1**فصل یازدهم-
اصل یکصد و پنجاه و ششم-بند 2**فصل یازدهم-اصل یکصد و پنجاه و ششم-بند 3**فصل یازدهم-اصل یکصد و پنجاه و 

ششم-بند4**فصل یازدهم-اصل یکصد و پنجاه و ششم-بند5

عنوان قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب--منقح13۹۶/11/5 مصوب: 13۹5/11/1۰

بخش های قانون: -ماده 1**ماده 1-تبصره 1**ماده 1-تبصره 2**ماده 1-تبصره 3**ماده 1-تبصره 4**ماده 1-تبصره 5**ماده 
1-تبصره ۶**ماده 1-تبصره ۷-ردیف1**ماده 1-تبصره ۷-ردیف2**ماده 1-تبصره ۷-ردیف3**ماده 1-تبصره ۷-ردیف4

عنوان قانون: سیاست های کلی جمعیّت مصوب 3۰ /۰2 /13۹3-- منقح 13۹۸/1/24 مصوب: 13۹3/۰2/3۰

بخش های قانون: همه متن
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