کىفراوس ملی بیمٍ سالمت؛پًشش َمگاوی ي مدیریت مىابغ مالی

--تُران 7 ،ي  8اردیبُشت 1398

شىبٍ 1398/02/07
ساػت

تزًاهِ

7 – 8:30

ثثت ًام ٍ پذیزش

8:30 – 10

افتتاحیِ

10 – 10:30

پذیزایی

10:30 – 10:45

10:50 – 11:05
11:10 – 11:25
11:30 – 11:45
11:50 – 12:05
12:10 – 12:25
12:30 – 12:50
12:50- 14:30
14:30 -14:45

14:50 – 15:05

15:10- 15:25

15:30 -15:45

15:50 -16:05
16:10 -16:30
16:30- 17

سخٌزاًی آلای دکتز ػلیزضا اٍلیایی هٌص
عضً َیأت علمی داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
هَضَع:تحلیل سیاست ،هسالِ ضٌاسی ٍ ارائِ گشیٌِ ّای سیاستی تستِ تیوِ پایِ سالهت
ایزاى
سخٌزاًی آلای دکتز ػلی حسي سادُ
عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سالمت ایران
هَضَع :الشاهات تذٍیي تستِ تیوِ پایِ در ًظام ّای تیوِ سالهت
سخٌزاًی آلای دکتز هحوذ هْذی سپْزی
عضً َیأت علمی داوطگبٌ تربیت مدرس
هَضَع :پیطگیزی اس تحویل ّشیٌِ ّای ًادرست اس سَی ًادرخذهت گیزًذگاى تیوِ سالهت
سخٌزاًی آلای دکتز رضا دٌَّیِ
عضً َیأت علمی داوطگبٌ علًم پسضکی کرمبن
هَضَع :چالص ّای اجزای خزیذ راّثزدی در ساسهاى تیوِ سالهت ایزاى :هطالؼِ کیفی
سخٌزاًی آلای دکتز رضا رضایتوٌذ
عضً َیأت علمی مرکس تحقیقبت مدیریت ي اقتصبد سالمت ،داوطگبٌ علًم پسضکی اصفُبن
هَضَع:پزّشیٌِ تزیي خذهات دارٍیی ساسهاى تیوِ سالهت ایزاى ٍ راّکارّای کٌتزل ّشیٌِ
سخٌزاًی آلای دکتز هجیذ داٍری
عضً َیأت علمی داوطکدٌ داريسبزی ،داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
هَضَع :ارسیاتی فٌاٍری سالهت ،دارٍدرهاًی تیواراى هتاتَلیک ٍ ػذالت
جوغ تٌذی پٌل

پىل بستٍ خدمات بیمٍ پایٍ
سالمت
() 10:30 -12:50
اػضای پىل (بٍ ترتیب الفبا)

دکتز ػلی اکثزی ساری
دکتز ػلیزضا اٍلیایی هٌص
دکتز هحوذ جْاًگیزی
دکتز ػلی حسي سادُ
دکتز حٌاى حاجی هحوَدی

الاهِ ًواس ً /اّار
سخٌزاًی خاًن دکتز لیال دضوٌگیز
عضً َیأت علمی داوطکدٌ مدیریت ي اطالع رسبوی پسضکی داوطگبٌ علًم پسضکی تبریس
هَضَع :هزٍری تز 95سال هذاخالت سیاستی در ًظام تیوِ ای سالهت ایزاىّ :وچٌاى تالش
تزای دستیاتی تِ پَضص ّوگاًی تیوِ
سخٌزاًی خاًن سویِ صذیمی
پژيَطگر مرکس پژيَصَبی مجلس ضًرای اسالمی
هَضَع :هطالؼِ ػَاهل هؤثز در اجزای تیوِ سالهت ّوگاًی تا استفادُ اس هذل هؼادالت
ساختاری
سخٌزاًی آلای صالح هْزداد
کبرضىبس بروبمٍ ریسی بیمٍ ي درآمد امًر بیمٍ ضدگبن سبزمبن بیمٍ سالمت ایران
هَضَع :دستیاتی تِ پَضص پایذار تیوِ سالهت ّوگاًی در کطَر تا استفادُ اس ارسیاتی
تَاًوٌذی خاًَارّا ،تزاساس تجزتِ طزح تیوِ سالهت ّوگاًی رایگاى
سخٌزاًی آلای دکتز هحوذ تاسیار
عضً َیأت علمی داوطکدٌ بُداضت داوطگبٌ علًم پسضکی ایالم
هَضَع:ادغام صٌذٍلْای تیوِ سالهت در ایزاى :چِ چالطْایی تایذ هَرد تَجِ لزار تگیزًذ؟
سخٌزاًی خاًن افساًِ تکثیزی
گريٌ مدیریت ي اقتصبد سالمت داوطکدٌ بُداضت ،داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
هَضَع :تغییزات در حك دستزسی هْاجزاى تِ خذهات سالهت در جوَْری اسالهی ایزاى
تؼذ اس اجزای طزح تحَل سالهت
جوغ تٌذی پٌل

پىل پًشش بیمٍ سالمت
َمگاوی
() 14:30 -16:30
اػضای پىل (بٍ ترتیب الفبا)

دکتز حویذرضا صفی خاًی
دکتز ضْزام غفاری
دکتز هحوذجَاد کثیز
دکتز هحوذ هیزساتیگی
دکتز اهیز ًَرٍسی

پذیزایی

آدرس  :تُران ،خیبببن يلیعصر (عج) ،ابتدای بسرگراٌ آ یت الٍ َبضمی رفسىجبوی (ویبیص) ،بیمبرستبن ضُید رجبئی  ،مرکس َمبیص َتل قلب
ٍب سایتhamayesh-nchir.ihio.gov.ir

کىفراوس ملی بیمٍ سالمت؛پًشش َمگاوی ي مدیریت مىابغ مالی

--تُران 7 ،ي  8اردیبُشت 1398

شىبٍ 1398/02/08
یک
سبعت
8 – 8:10

تزًاهِ
تالٍت آیات لزآى کزین

8:15-8:10

اػالم تزًاهِ ّا

8:15 – 8:30

سخٌزاًی آلای دکتز اهیي حسي سادُ

عضً َیأت علمی داوطکدٌ علًم ریبضی داوطگبٌ ضُید بُطتی
هَضَع  :رٍش ّای آکچَئزی در هحاسثات هخارج تیوِ سالهت(تا تأکیذ تز تخص دارٍ)
سخٌزاًی آلای دکتز حسي ًاصزی

8:35 – 8:50

() 10:35-8:15

رئیس گريٌ وظبمُبی بیمٍ ای يزارت ویري
هَضَع  :رٍش هحاسثِ حك تیوِ درهاى تا استفادُ اس جذٍل تیواری ٍ جذٍل هثلثی ّشیٌِ ّای
پزداخت ًطذُ تا ًگاّی تِ یک هذل تیوِ ای ٍالؼی در ایزاى
سخٌزاًی آلای هٌْذس سؼیذ ػطایی پَر

8:55 – 9:10

عضً َیأت مدیرٌ ضرکت مدیریت سرمبیٍ بیمٍ سالمت ایراویبن
هَضَع  :هذل ساسی هٌاتغ هالی(درآهذی ٍ ّشیٌِ ای) ساسهاى تیوِ سالهت ایزاى -تا استفادُ اس
ضثیِ ساسی ٍ سیستن دایٌاهیک
سخٌزاًی آلای دکتز ػلی اکثز فضائلی

9:15 – 9:30

عضً َیأت علمی داوطکدٌ بُداضت داوطگبٌ علًم پسضکی َمدان
هَضَع  :تاثیز طزح تحَل ًظام سالهت تز سْن پزداخت اس جیة تیوِ ضذگاى ساسهاى تیوِ سالهت
استاى ّوذاى
سخٌزاًی خاًن دکتز ػفت هحوذی

9:35 – 9:50

پىل تأمیه مىابغ ي حفاظت
مالی

اػضاء پىل(بٍ ترتیب الفبا)
دکتز هحسي تارًٍی
دکتز حویذ پَراصغزی
دکتز ػثاس ػصاری آراًی
دکتز اهیز ػثاس فضائلی
دکتز اهیز هشیٌی

پژيَطگر مرکس تحقیقبت عدالت در سالمت ،داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
هَضَع  :تاثیز طزح تحَل ًظام سالهت تز ػولکزد ساسهاى ّای تیوِ سالهت کطَر
سخٌزاًی آلای دکتز اتَالفضل رحیوی

9:55 – 10:10

عضً َیأت علمی داوطکدٌ اقتصبد ي علًم سیبسی داوطگبٌ ضُید بُطتی
هَضَع  :تاتغ هطلَتیت ٍ همیاس هؼادل  ،ضزٍرت یک رٍیکزد جذیذ در تیوِ

10:15 – 10:35

جوغ تٌذی پٌل
پذیزایی

10:35: -11
11 –11:15

پىل حقًق شُريودی –
سازمان الکتريویک

سخٌزاًی آلای دکتز کیَهزث اضتزیاى

عضً َیأت علمی داوطکدٌ حقًق ي علًم سیبسی داوطگبٌ تُران
هَضَع َّ :یت َّضوٌذ ٍ تیوِ سالهت
سخٌزاًی خاًن دکتز پزی ًاس دضوٌگیز

11:20- 11:35

11:40 – 11:55

کبرضىبس مسئًل آمًزش ي ارتقبی سالمت ضبکٍ بُداضت ي درمبن ضُرستبن ضبستر
هَضَع :تثییي ػَاهل تأثیز گذار تز پشضکی ضذى غیز ضزٍری اس دیذگاُ صاحة ًظزاى ًظام سالهت
ایزاى :هطالؼِ کیفی

کبرضىبسی ارضد مدیریت بیمٍ ،ادارٌ کل بیمٍ سالمت استبن قسيیه
هَضَع :تزرسی ػَاهل هَثز تز پیادُ ساسی تَسؼِ الکتزًٍیکی تیوِ درهاى در ساسهاى تیوِ سالهت
ایزاى
سخٌزاًی آلای دکتز هحسي ًجفیخَاُ

12:20 – 12:35
12:40 – 13

رئیس ادارٌ بیمٍ ،تعرفٍ ي استبودارد معبيوت درمبن داوطگبٌ علًم پسضکی گلستبن
هَضَع :تأثیز اجزای تزًاهِ ًظام ارجاع الکتزًٍیک تز رٍی ّشیٌِ ّای ٍیشیت پشضکاى هتخصص،
خذهات پاراکلیٌیک ٍ دارٍیی تیواراى رٍستایی تحت پَضص تیوِ سالهت استاى گلستاى
مدیر کل بیمٍ سالمت استبن گلستبن
هَضَع  :تأثیز ًظام ارجاع الکتزًٍیک تز رٍی تار هزاجؼِ ٍ ّشیٌِ تیواراى تستزی تحت پَضص
صٌذٍق تیوِ رٍستائی استاى گلستاى
سخٌزاًی خاًن سَلواس اسالهی

15:30 – 15:50
15:50 -16:30

دکتز ٍلی رستوی
دکتز هحسي ًجفی خَاُ

جوغ تٌذی پٌل

سخٌزاًی آلای دکتز سیذ هحوذ حسیٌی

15:10 – 15:25

دکتز ػلی اکثز حمذٍست

الاهِ ًواس ً /اّار

13:00- 14:30

14:50 – 15:05

دکتز سیذ هحوَد تارا

رئیس مرکس ملی تحقیقبت حقًق سالمت ،يزارت بُداضت ،درمبن ي آمًزش پسضکی
هَضَع  :تزرسی هفَْم تَلیت در ًظام سالهت ایزاى

سخٌزاًی خاًن دکتز اًیس ػثاسی

14:30 -14:45

دکتز کیَهزث اضتزیاى

سخٌزاًی آلای دکتز اتزاّین جؼفزی پَیاى

عضً َیأت علمی داوطکدٌ بُداضت داوطگبٌ علًم پسضکی تُران
هَضَع  :پزسطٌاهِ سٌجص سَاد تیوِ سالهت :طزاحی ٍ رٍاًسٌجی
سخٌزاًی خاًن هؼصَهِ ًظزی

12 – 12:15

() 11:00 - 13:00
اػضاء پىل:

کبرضىبس مسئًل بیمٍ ريستبئی ادارٌ کل بیمٍ سالمت استبن آذرببیجبن ضرقی
هَضَع  :تیوِ سالهت ًظام ارجاع ٍ پشضک خاًَادُ

پىل وظام ارجاع ي پسشک
خاوًادٌ
() 14:30 - 15:50
اػضاء پىل:
دکتز ضْزام تَفیمی
دکتز هصطفی جَاًیاى
دکتز سؼیذ داٍدی
دکتز ػشت الِ گل ػلیشادُ

جوغ تٌذی پٌل
پذیزایی

گَاّی حضَر در کٌفزاًس ،در ساػت  15:50رٍس یک ضٌثِ  98/2/8تِ ضزکت کٌٌذگاى هحتزم ارائِ هی گزدد 3.
آدرس  :تُران ،خیبببن يلیعصر (عج) ،ابتدای بسرگراٌ آ یت الٍ َبضمی رفسىجبوی (ویبیص) ،بیمبرستبن ضُید رجبئی  ،مرکس َمبیص َتل قلب
ٍب سایتhamayesh-nchir.ihio.gov.ir

