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دارد

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فراخوان هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت 
و استریلیزاسیون

با سالم،
همانگونه که مستحضرید رسالت وزارت بهداشت حفظ و ارتقاء سالمت همه افراد و آحاد جامعه می باشد که یکی از فعالیت های 
مهم در این مسیر، کنترل عفونت های بیمارستانی است. در این راستا ارتباط تنگاتنگ با استانداردها و روش های صحیح مصرف 
مواد و تجهیزات حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون با هدف ارتقاء کیفیت ارائه خدمات، امری بدیهی و ضروری است. در جهت 
نیل به اهداف فوق در سال ٩٦ هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه 
کنترل عفونت و استریلیزاسیون، از تاریخ ٣٠ الی ٣١ مردادماه به همراه جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر، در مرکز همایش 
های بین المللی رازی -با محورهای مندرج در پوستر پیوست- با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن کنترل عفونت و با 

همکاری سازمان غذا و دارو و معاونت های مرتبط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر نهادها برگزار می گردد.
همچنین سازمان غذا و دارو، درصدد اجرای پانل و کارگاه های آموزشی استانداردها، با موضوعات: کاربردهای مواد ضدعفونی 
کننده و نگرش جدید بر چالش های بالینی مواد و تجهیزات مصرفی کنترل عفونت و آخرین نوآوری ها در زمینه تجهیزات 
ضدعفونی و استریل کننده در کنگره مذکور می باشد. ثبت نام کلیه متقاضیان شرکت در کارگاه و کنگره از طریق وب نمای 
اختصاصی www.Sterileonline.ir و یا دبیرخانه اجرایی به شماره تلفن ٧٧٦٥٣٧٠٥ و فکس ٧٧٦٥٣٧٠٠ الزامی است. برای 

مدیران و کارشناسان ستادی دانشگاه ها نیز پنجاه درصد تخفیف در فرم ثبت نام لحاظ شده است.
     در پایان خواهشمند است ضمن اطالع رسانی همه جانبه در زمینه موضوعات و محورهای کنگره به همراه تصویر پوستر 
پیوست، برحضور فعال اساتید و متخصصین گروه های علمی و کاربردی مرتبط، مدیران و کارشناسان محترم دارو، تجهیزات 
پزشکی و کنترل عفونت در حوزه های بهداشت ستادی و بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی و مسئولین محترم فنی 

شرکت های تجهیزات و ملزومات پزشکی و ارائه مقاله و آثار تحقیقاتی توسط ایشان تاکید گردد. 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.sterileonline.ir/

