
 ASRM  نیالدیاگ
 

 تسا هتشون  کشزپناور نیصصختم و ناسانش نینج ،ناکشزپ يراکمه اب ار یلمعلاروتسد اکیرما ییازان نمجنا

 .دنک یم سناژروا ریغ ییازان نامرد ياه لکیس مامت عطق هب هیصوت هک

 

 :لماش تاداهنشیپ نیا

    رچکناپ لماش هک IVF و  IUI ،يراذگ کمخت کیرحت لماش ینامرد دیدج ياه لکیس مامت ندرک لسنک - 1

  سناژروا ریغ دراوم رد مرپسا و کمخت زیرف ندرک لسنک نینچمه .دوش یم زیرف نینج لاقتنا و       

 .دوش یم Fresh هچ و زیرف هچ ،اه نینج لاقتنا مامت ندرک لسنک هب هیصوت ایوق - 2

  هکینارامیب ( دوش ماجنا دنراد نینج ای کمخت زیرف هب زاین سناژروا تروص هب هکینارامیب لکیس طقف - 3

 ) دنراد رسناک       

  ویتکلا و سناژروا ریغ ياه لمع مامت قیلعت - 4

 .دوش مک درف اب درف ییورایور ات دننک هدافتسا نیسیدم هلت زا دننک یعس زکارم - 5

 

 رد.دوش لامعا لمعلاروتسد نیا رد یتارییغت تسا نکمم ریخا یمدناپ و 19 دییوک دروم رد ام شناد تفرشیپ اب

 رتهب میراد يرادراب و نینج يور رب نآ ضراوع و 19 دییوک دروم رد هک يدودحم تاعالطا هب هجوت اب رضاح لاح

 هب کمخت زیرف زا دیاب تیعقوم نیا رد.مینک بانتجا ییازان نامرد لکیس هنوگره عورش زا يوناث عالطا ات تسا

 .مینک زیهرپ ادیکا مه( Social Freezing) ویتکلا تروص

 

 راشف تحت نارامیب نینچمه و ینامرد رداک و لنسرپ ، ییازان ياه کینیلک مامت19 دییوک یمدناپ نارود نیا رد

 سرتسا شهاک و عوضوم نیا مهف يارب نارامیب و ناکشزپ و لنسرپ لباقتم يراکمه میمصت نیرتهب. دوب دنهاوخ

 نیا دوجو اب یلو *تسه مه یلام راشف کی زکارم مامت يور رب اعطق هک تسا كرد لباق .تسا رگیدکی هب کمک و

 .دشاب یم سناژروا ریغ ییازان ياه نامرد مامت وغل راک نیرتهب ینارحب تیعضو نیا رد

 

 
ياه هیصوت هصالخ  

Human Fertilisation & Embryology Authority 
  covid19 اب هطبار رد نیصصختم يارب ناتسلگنا

 
 ياه يرامیب لیلد هب  یپارتویدار و ینامرد یمیش  ماجنا هب زاین هک یطیارش رد طقف يروراب ظفح ياه نامرد

 . دوش ماجنا  دناوتیم دشاب اه رسنک لثم، مهم کیمتسیس

 . دوشیمن دنتسه یگسئای کیدزن نینس رد ای هتشاد ینییاپ ینادمخت هریخذ هک ییاهمناخ لماش عوضوم نیا

 

 . دننک ظفح ندیشخب نانیمطا و اه هیصوت تهج نارامیب اب ار دوخ طابترا يرورابان زکارم

  لزنم رد ندنام يارب نارامیب هب هیصوت

 

 .دنتسه لزنم زا جراخ هک ییاهنامز رد نارگید اب  رتم ود هلصاف لقادح تیاعر و نارگید زا يرود هب هیصوت



 .دنا هدش فقوتم ناتسلگنا رد يرورابان نامرد ياهلکیس ي همه لیرپا مهدزناپ خیرات زا رضاح لاح رد 

 

 :ASRM رظن

 . تسا هدرک  يرورابان نامرد ياه لکیس فقوت هب هیصوت 

 

 : ایلارتسا يرورابان نمجنا رظن

 هیصوت. درادن دوجو يرورابان ياه نامرد عطق ای و یعیبط تروص هب يرادراب زا يریگشیپ موزل يارب یفاک لیالد 

 . دنشاب نآ هب كوکشم ای هدوب يرامیب ینیلاب مئالع ياراد هک دوشیم هتفرگ رظن رد يدارفا رد نامرد عطق  يارب

 

ESHRE: 

 .درادن دوجو نآ هیلوا لحارم رد صوصخ هب یگلماح رب covid 19 رثا رب لاد يوق لیالد 

 رادراب نامز نیا رد دنکیم هیصوت رورابان نارامیب مامت هب و تسا هناراک هظفاحم ESHRE ياههیصوت دوجو نیا اب 

 .دننک دمجنم ار دوخ نینج ای کمخت و هدشن

 

 زکارم هب طوبرم ياهیسرزاب یمامت ،ناتسلگنا رد یسانشنینج و يرورابان روما يروراب نیلوئسم رظن ساسا رب

 .دش دهاوخ ماجنا ریخأت اب يرورابان

 

 

 ناریا يرورابان و يروراب یصصخت یملع نمجنا

 

 ؛صیخلت و همجرت

 ناوریپ نازوس رتکد ، يراصنا دازرهش رتکد


