
تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

۱۳۹/۲۴۰۸/د

دارد

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

 نشانی پستی : شهرک قدس( شهرک غرب)، بلوار شهید فرحزادی، بلوار ایوانک شرق، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک A طبقه ٦ 
 تلفن تماس : ٨١٤٥٤٦٦٣ - ٨١٤٥٤٦٦١                                                نمابر : ٨١٤٥٤٣٧٠                                                شماره پیامک : ٥٠٠٠٤٩٠٠   

nursing@behdasht.gov.ir                                                                                                              : نشانی پست الکترونیکی معاونت پرستاری 
http://dn.behdasht.gov.ir                                                                                                          : نشانی صفحه الکترونیکی معاونت پرستاری 
http://behdasht.gov.ir                                                                              : نشانی صفحه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

معاونت پرستاری

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی

سرپرست محترم دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

موضوع: عطف به دهمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی

با سالم و احترام 
عطف به نامه شماره ۱۰۰/۹۱۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

شهیدبهشتی، به استحضار می رساند «دهمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و 

استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی» از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در مرکز همایش های 

بین المللی رازی با محورهای مندرج در پوستر پیوست همراه با امتیاز آموزشی برگزار می گردد.
باتوجه به اهمیت موضوع پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی و نقش کلیدی پرستاران محترم بدین وسیله از 

جنابعالی، معاون/مدیر/رییس محترم پرستاری، درمان، بهداشت، توسعه، غذا و دارو و مدیران و کارشناسان مرتبط ستادی آن 

دانشگاه جهت حضور و ارائه مقاله، آثار و تحقیقات برتر درکنگره یاد شده دعوت به عمل می آید.

همچنین خواهشمند است دستور فرمایید با ارسال نامه با اولویت آنی به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی 

تحت پوشش آن دانشگاه اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی و خصوصی بر ضرورت ثبت نام روسا، مدیران، پزشک و پرستار 

پیشگیری و کنترل عفونت و کارشناسان ایمنی بیمار، بهداشت، تجهیزات پزشکی و مسئولین بخش های اتاق عمل، واحد 

استریلیزاسیون مرکزی درکنگره یاد شده دستور اقدام مقتضی مبذول دارید.

الزم به ذکر است ثبت نام کلیه شرکت کنندگان ازطریق سایت اختصاصی کنگره www.sterileonline.ir و 

سایت ircme.ir مطابق با کد مندرج درمجوز آموزشی کنگره الزامی است. اطالعات بیشتر، از طریق تماس با دبیرخانه اجرایی 

به شماره ۷۷۶۵۳۷۰۵ و عضویت در کانال کنگره به آدرس  infection_control@  قابل دریافت می باشد.

http://dn.behdasht.gov.ir/
http://behdasht.gov.ir/

