رخدادهای دی ماه سال  4931موسسه ملی تحقیقات سالمت
 .1دٍهیي کاسگاُ آهَصؿی ٍ تَجیْی اصَل ٍ فٌَى هویضی گضاسؽّای پیَػت ػالهت ٍیظُ کاسؿٌاػاى دتیشخاًِ هلی پیَػت ػالهت ( 11دی هاُ)
 .1ػَهیي ًـؼت کـَسی پایؾ ػولکشد دتیشخاًِّای کاسگشٍُ ػالهت ٍ اهٌیت غزایی اػتاىّا دس دتیشخاًِ ؿَسای ػالی ػالهت ٍ اهٌیت غزایی تا
ّوکاسی هَػؼِ هلی (  17دی هاُ ،تْشاى)
 .3ؿشٍع تِ کاس دٍسُّای آهَصؿی پایلَت ًظام ػالهت سٍاى ؿْشػتاى ٍیظُ تین ػالهت ػِ ؿْشػتاى تشدػیش ،قَچاى ٍ اػکَ (اص  5دی هاُ لغایت پایاى
هاُ دس ػِ ؿکل تشای ػِ گشٍُ)
 .4کاسگاُ آهَصؿی پشػـگشی طشح اسصؿیاتی اػتقشاس ًظام خذهات ػالهت سٍاى ػِ ؿْشػتاى تشدػیش ،قَچاى ٍ اػکَ ( 5تا  8دی هاُ ،هَػؼِ هلی
تحقیقات ػالهت)
 .5اسػال هؼتٌذ حوایتطلثی هَفقیت ًظام ػالهت دس گشٍ استقای ػشهایِ اجتواػی کـَس تِ دتیشخاًِ ؿَسای ػالی ػالهت ٍ اهٌیت غزایی
 .6اسػال هؼتٌذ حوایتطلثی تفشیحات ٍ ػالهت ٍ ،ضؼیت هَجَد ٍ ساُ آیٌذُ
 .7تشگضاسی ًـؼت تشسػی ؿیًَُاهِ ستثِتٌذی ػالهت ؿْشػتاى ّای کـَس دس دتیشخاًِ ؿَسای ػالی ػالهت ٍ اهٌیت غزایی کـَس ( 6دی هاُ)
 .8اسایِ گضاسؽ ؿَساّای فشاتخـی هَثش تش ػالهت ایشاًیاى؛ دتیشخاًِ ؿَسای ػالی ػالهت ٍ اهٌیت غزایی کـَس ( 13دی هاُ)
 .9تـکیل ؿَسای هؼیي هَػؼِ هلی ( 18دی هاُ)
 .11کاسگاُ آهَصؿی اصَل ٍ فٌَى اػتقشاس تشًاهِ جاهغ ػالهت ٍیظُ ریٌفؼاى حَصُ هٌطقِ ٍیظُ اقتصادی اًشطی پاسع (ؿْشػتاىّای کٌگاى ،ػؼلَیِ ،دیش ٍ
جن ) 16 ٍ 15 ،دی هاُ ،ػالي خلیج فاسع ػؼلَیِ
 .11تشگضاسی جلؼِ ؿَسای تشجواى داًؾ (  11 ٍ 7دی هاُ)
ً .11ـؼت تخصصی اًطثاق تشًاهِ ؿـن تَػؼِ تا ػیاػتّای کلی ػالهت ٍ اػٌاد تاالدػتی ( 11دی هاُ)
 .13تـکیل کویتِ 16( HTAدی هاُ)
 .14اًتـاس کتاب گضاسؽ «تْشُهٌذی اص خذهات ػالهت دسکـَس ػال»1393
ًْ .15اییػاصی ،تصَیة ٍ اتالؽ ػیاػت دادُّای هلی ػالهت
 .16سًٍوایی تخـی اص داؿثَسد دادُّای هلی ػالهت جْت ؿَسای هؼاًٍاى ٍصاست ( 18دی هاُ)
 .17اتالؽ ؿیًَُاهِ هویضی دادُّای ػالهت هَسد دسخَاػت ػاصهاىّای تیيالوللی ( 11دی هاُ)
 .18تشگضاسی جلؼِ پیـٌْادی هٌطقِ آصاد تجاسی آتاداى تِ هٌظَس اسصیاتی اهکاى ایجاد دفتش هـتشک (ایؼتگاُ اَّاص)
 .19تشگضاسی تشًاهِ ّای آهَصؿی دس ساتطِ تا پذیکَلَصیغ ٍ کٌتشل ٍ دسهاى آى دس هذاسع ؿْشػتاى ؿاّیي ؿْش (ایؼتگاُ اصفْاى)
 .11اًؼقاد تفاّنًاهِ ّوکاسی ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِسیضی اػتاى قضٍیي ٍ ایؼتگاُ تحقیقات ػالهت اػتاى دس پایلَت اقذامپظٍّی ػاصٍکاس سصذ اػٌاد
تَػؼِ ٍ ؿاخصّای تَػؼِ پایذاس
 .11تشگضاسی دٍسُ آهَصؿی اصَل ٍ فٌَى حکوشاًی هحلی ٍیظُ فشهاًذاساى ٍ تخـذاساى اػتاى قضٍیي تِ هٌظَس تاثیش گزاسی تش هَلفِ ّای اجتواػی ػالهت
(پایلَت اػتاًی ) ( 3دی هاُ)
ً .11ـؼت حوایتطلثی ؿَسای فشهاًذاسی ؿْشػتاى صسًذیِ تشای ؿشٍع تِ کاس اقذام جاهؼِ (پایلَت الگَی طشح تحَل ػالهت ؿْشػتاى)ّ-فتِ ػَم دی
هاُ
ً .13ـؼت تشگضیذگاى هشدم تشای ؿکل گیشی خاًِ هـاسکت هشدم ؿْشػتاى (پایلَت الگَی طشح تحَل ػالهت ؿْشػتاى)ّ-فتِ ػَم دی هاُ
 .14اٍلیي کاسگاُ ایوٌی غیش ػاصُ ای تالیا دس هشاکض تْذاؿتی-دسهاًی ( 13-11دی هاُ )
ّ .15فتویي ًـؼت کویتِ هلی هؼلَلیت دس حَادث طثیؼی( 16دی هاُ )

