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دانشگاه معاونت هاي درمان کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
ستریلیزاسیونوامواد حوزه کنترل عفونت صی استانداردهاي تجهیزات پزشکی وکنگره تخصششمین موضوع : 

علیکمسالم 
مین کنگره تخصصی استانداردهاي تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنتــرل به استحضار می رساند ششاحتراما

ماه به همــراه جشــنواره انتخــاب آثــار و شهریور8و7عفونت و استریلیزاسیون داراي امتیاز بازآموزي در تاریخ 
رازي به همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت در مرکز همایش هاي بین المللی 

بهداشتی درمانی ایران و انجمــن کنتــرل عفونــت و بــا همکــاري نهادهــاي ذیــربط مطــابق نامــه وپوســتر پیوســت 
برگزارمی گردد .باتوجه به اهمیت موضوع پیشگیري وکنترل عفونت بیمارستانی درارتقــاء کیفیــت ارائــه خــدمات 

مدیر درمان و مدیران و کارشناسان مرتبط ستادي آن دانشگاه جهت حضــور و ، سالمت بدین وسیله ازجنابعالی 
مین با توجــه بــه ایــن کــه تاکیــد ششــارائه مقاله و آثار و تحقیقات برتر در کنگره یاد شده دعوت به عمل می آید.

خطــر ... بر موازین پیشگیري و کنترل عفونت در بخش هاي پــر کنگره تخصصی استانداردهاي تجهیزات پزشکی 
مــدیران، پزشــک وپرستارپیشــگیري حضور روســا ،اطالع رسانی خواهشمند است درخصوص ضرورت است ، 

وکنترل عفونت بیمارستانی وکارشناسان ایمنی بیمــار و بهداشــت و مســئول فنــی تجهیــزات وملزومــات پزشــکی 
هاي تحت پوشــش آن بیمارستان مرکزي استریلیزاسیون ، ویژه، سوختگی و واحد ومسئولین بخشهاي اتاق عمل 

باتوجــه بــه مفادبنــد هــاي ذیــل مسئولین یاد شــده توسط دانشگاه اعم ازدانشگاهی وغیر دانشگاهی وارائه مقاله 
دستوراقدام مقتضی مبذول دارید:

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خــدمات بــالینی  و اســاتید با امتیاز باز آموزي توسطذیلدو کارگاه آموزشی
: برگزار می شودح ذیل مدعو ، به شر

ایزوالســیون در و احتیاطات استانداردتهویه ، تاکید بر استانداردهايکارگاه آموزشی کنترل عفونت با -1
بخش هاي پر خطر

سنجه هاي پیشگیري و کنترل عفونت در استانداردهاي اعتباربخشی ملی کارگاه آموزشی -2
وارسال فرم هاي ثبت نام www.sterileonline.irکنگرهثبت نام کلیه شرکت کنندگان ازطریق سایت اختصاصی 

الزامی است.کنگره به دبیرخانه 31/5/1395لغایت 02177653705وتلفن 02177653700ازطریق نمابر
مــدیران وکارشناســان ســتادي و جهــتها در کنگــره رایگــان و ثبت نام معاونین ومدیران محترم درمان دانشگاه

درصد تخفیف  تعیین شده است50ی و کارگاههاي آموزشی یاد شده با بیمارستان هاي دانشگاه
مین کنگره تخصصــی اســتانداردهاي تجهیــزات پزشــکی و مــواد حــوزه کنتــرل عفونــت و ضمناً بیانیه پایانی پنج

جهت استحضار ارسال می گردد.استریلیزاسیون


