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ندارد

-««تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین »»-
-««طرح عدالت و تعالی نظام سالمت »»-

کنگره تخصصی ساخت بیمارستان

و مدیریت منابع و تجهیزات

جناب آقای دکتر جمشید سالم زاده

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه 

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 ٠١٠٠/٣١٢٨ 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 ، معاونین ، مدیران و کارشناسان تجهیزات پزشکی  ، 
دستور فرمایید با ارسال نامه با اولویت آنی به تمام تامین و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی طرف قرارداد با دانشگاه به 
همراه فایل پوستر کنگره بر ضرورت ثبت نام و حضور فعال علمی و اجرایی  مدیر عامل ، معاونین  و کارشناسان محترم 

شرکت به همراه ارایه مقاله تجربیات کاربردی در کنگره  تاکید و دستور اقدام مقتضی صادر گردد.

ثبت نام کلیه شرکت کنندگان درکنگره وکارگاهها ازطریق سایت اختصاصی کنگره www.Hospitalbuild.ir و 
ارسال فرم های ثبت نام ازطریق نمابر٠٢١٧٧٦۵٣٧٠٠وتلفن ٠٢١٧٧٦۵٣٧٠۵لغایت١٤٠١/٠٨/٢٠ 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.


