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برادر گرامی جناب آقای دکتر علی اکبر والیتی 
رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

برادر گرامی جناب آقای دکتر امیدوار رضایی
رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر شهرام علمداری
رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا مشاری
سرپرست محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی 

برادر گرامی جناب آقای دکتر شمس اله نوری پور
رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و. درمانی کودکان مفید

برادر گرامی جناب آقای دکتر علیرضا منافی راثی
مدیرعامل محترم بیمارستان امام حسین (ع)

برادر گرامی جناب آقای دکتر مسعود یاوری 
رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی پانزده خرداد

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانی
رئیس محترم بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

برادر گرامی جناب آقای دکتر سعید علیپور پارسا
رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مدرس

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر شهرزاد زاده مدرس
رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه

برادر گرامی جناب آقای دکتر رضا مینائی نوشهر
رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر
برادر گرامی جناب آقای دکتر همایون نیک خواه

سرپرست محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه
برادر گرامی جناب آقای دکتر ابوالقاسم افخمی اردکانی

رئیس محترم بیمارستان شهید آیت ا... اشرفی اصفهانی
برادر گرامی جناب آقای دکتر مجتبی بنداد کرمانی

سرپرست محترم بیمارستان سوم شعبان دماوند
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برادر گرامی جناب آقای دکتر امین متینی فر
سرپرست محترم بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه

برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن عالئی
سرپرست محترم بیمارستان شهید مفتح ورامین

برادر گرامی جناب آقای دکتر فرزین لطفی
رئیس محترم بیمارستان زعیم پاکدشت

برادر گرامی جناب آقای دکتر انوشیروان صادقی
رئیس محترم بیمارستان شهدای پاکدشت

برادر گرامی جناب آقای دکتر سید مجتبی میرهاشمی
رئیس محترم بیمارستان شهدای گمنام

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر ثمانه میرزاحسینی
سرپرست محترم بیمارستان حضرت فاطمه (س) دماوند

برادر گرامی جناب آقای دکتر غالمرضا قاسمی
مدیر محترم بیمارستان انصارالغدیر بومهن

 
موضوع : دعوت نامه حضور فعال درهفتمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و     

مدیریت منابع و تجهیزات

با سالم و احترام    

          پیرو نامه شماره ٠١٠٠/٣١٣٣ مورخ ١٤٠١/٠٧/٢٦ ، به استحضار می رساند ، هفتمین کنگره تخصصی 
وچهارمین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات درتاریخ ٢٩ الی ٣٠ آبانماه ١٤٠١به 
همراه جشنواره تقدیر ازخیرین سالمت و پیشگامان ساخت بیمارستان درمرکز همایشهای بین المللی رازی با 
پوسترومحورهای پیوست به همت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، مجمع خیرین سالمت کشوروانجمن کنترل 
عفونت وبامشارکت وهمکاری سازمانها و نهادهای ذیربط باامتیاز بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای مدیران 

وکارشناسان وکارگاههای تخصصی، در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزارمی شود.

باتوجه به اهمیت موضوع ضمن دعوت به حضور فعال حضرتعالی و معاونین و مدیریت و مترون محترم بیمارستان  ، 
ضروری است بر ثبت نام و حضور فعال مدیریت و کارشناسان محترم واحدهای فنی و تاسیسات ، تجهیزات پزشکی ، 

بهداشت محیط و حرفه ای  بیمارستان تاکید و دستور اقدام مقتضی صادر گردد.
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ثبت نام کلیه شرکت کنندگان درکنگره وکارگاهها ازطریق سایت اختصاصی کنگره www.Hospitalbuild.ir و 
ارسال فرم های ثبت نام ازطریق نمابر٠٢١٧٧٦۵٣٧٠٠وتلفن ٠٢١٧٧٦۵٣٧٠۵لغایت١٤٠١/٠۸/٢٠ ضروری است. 

در صورت نیازبه کسب امتیاز بازآموزی،الزم است ثبت نام ازطریق سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت انجام شود. 
اطالعات بیشترباعضویت درکانال کنگره به آدرسhospitalbuild@ قابل دریافت است.


