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استاد گرامی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -----  

  با سالم و احترام،
         ضمن قدردانی وتشکر ازحمایت وحضور اساتید،روسا ومدیران و کارشناسان محترم آن دانشگاه درکنگره های گذشته، به 

استحضار می رساند هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون ، در تاریخ ٣٠ الی ٣١ مردادماه ١٣٩٦ به همراه جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت درمرکزهمایشهای 
بین المللی رازی برگزار می گردد.با عنایت به اهمیت موضوع کنترل عفونت درمراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و با توجه به اینکه آن 

دانشگاه محترم یکی از مهمترین و موثـرترین ارکان این بخش محسوب می شود، از آن مقام محترم و معاونین محترم درمان ، 

بهداشت، توسعه ،  آموزش و غذا و دارو  دعوت بعمل می آورد تا باحضور درافتتاحیه کنگره و ایراد نظرات سازنده و پیشنهادات 
در جهت تدوین دستورالعمل و راهکارهای اجرایی حوزه کنترل عفونت اهتمام ورزند و در صورت صالحدید نسبت به ثبت نام معاونین ، 
مدیران کل و کارشناسان مرتبط از طریق وب سایت اختصاصی کنگره  www.sterileonline.ir مساعدت الزم صورت پذیرد. این 
کنگره با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، انجمن کنترل عفونت و مجمع خیرین سالمت کشور وباهمکاری معاونتهای بهداشت و درمان 
و توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سازمان غذا و دارو- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مرکز تحقیقات بیماریهای 
عفونی وگرمسیری-مرکزمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی- مرکز سالمت محیط و کار- مرکز مدیریت بیماریهای واگیر- مرکز 
نظارت و اعتبار بخشی امور درمان- دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت – دفترارزیابی فناوری تدوین استانداردوتعرفه 
سالمت- دانشگاه علوم پزشکی تهران- اداره کل استاندارد استان تهران - سازمان تامین اجتماعی- سازمان حفاظت محیط زیست- 
شهرداری تهران- پژوهشگاه استاندارد –سازمان جهانی استریل- شرکت اوزان وابسته به سازمان تامین اجتماعی- سازمان پژوهشهای علمی 
و صنعتی ایران و آزمایشگاه مرجـع سالمت  ، همراه با کارگاههای تخصصی و امتیاز بازآموزی برای متخصصین مرتبط ازجمله متخصصین 
بیماریهای عفونی، طب کار،مراقبتهای وبژه، آزمایشگاه ، پزشکان عمومی،دندانپزشکی، داروسازان ، گروه های پرستاری و مامائی،کارشناسان 
و متخصصین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مهندسی پزشکی ،مهندسی بیمارستان، بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای، کارشناسان 
بخشهای استریلیزاسیون واتـاق عمل واعضای کمیته های کنتـرل عفونت و امتیاز آموزش ضمن خدمت برای کارشناسان رشته های فنی از 

جمله معماری و تاسیسات برگزارمی شود.
     مزید امتنان است در صورت صالحدید دستور فرمائید ضمن اطالع رسانی همه جانبه از جمله درج اطالعات کنگره در سایت آن 

دانشگاه محترم ، با ارسال نامه به معاونتها ، دانشکده هاو گروههای علمی مرتبط به همراه فایل پوستر و محورهای کنگره ،حضور و ارائه 
مقاله و آثار و تحقیقات برتر مدیران و اساتید گروههای علمی و کاربردی و کارشناسان ذیربط بویژه معاونتها ، مدیران و کارشناسان ستادی 

درمان ، بهداشت ، غذا و دارو و روسا ، متخصصین ، مدیران و کارشناسان محترم  ایمنی بیمار ، کنترل عفونت ، تجهیزات پزشکی ، 
بهداشت ،داروخانه، اتاق عمل استریلیزاسیون مرکزی، مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی و اعضاء محترم کمیته کنترل عفونت 

ستادی و بیمارستانهای دانشگاهی و غیردانشگاهی تابع تاکید گردد.


