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 معاونت توسعه مديريت و منابع

 دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني
 
 
 

 ،درمان و آموزش شهرك قدس : خيابان سيماي ايران، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت

 پزشكي
  : 88363560 – 80تلفن                                                                                                                 

                     : 88363857نمابر 

    : صفحه الكترونيكي معاونت توسعه مديريت و منابع                                                                        

        http://mrd.mohme.gov.ir 

   : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                              

http://www.mohme.gov.ir 

 تولید و اشتغال ؛قتصاد مقاومتی ا
 مقام معظم رهبری 

 معاونین محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

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

 استریلیزاسیون

 سالم و احترامبابا 
رل عفونت و د حوزه کنتکي و مواهفتمین کنگره تخصصي و اولین کنگره بین المللي استانداردهای تجهیزات پزشرساند، به استحضار مي

 و جشنواره انتخاب آثار و تحقیقاتصي های تخصبه همراه کارگاه 1396مردادماه  31الي  30در تاریخ ، دارای امتیاز بازآموزیاستریلیزاسیون 

مع خیرین و مجفونت نترل ع، انجمن کدانشگاه علوم پزشکي ایرانبه همت  برتر حوزه کنترل عفونت درمرکزهمایشهای بین المللي رازی

ازی دارد ساستانمیت با عنايت به اهگردد. و با همکاری نهادهای ذیربط مطابق نامه و پوستر پیوست برگزار ميسالمت کشور 

طراحی و ساخت فضاهای بیمارستانی و تاسیسات الکتريکی و مکانیکی و سیستمهای تهويه و تصفیه هوا در 

 مدیران و فني و ، بدین وسیله از جنابعالي، مدیریتارائه خدمات بهداشتی و درمانی پیشگیری و کاهش عفونتهای ناشی از

آید. خواهشمند يمت به عمل ده دعواله و آثار و تحقیقات برتر در کنگره یاد شکارشناسان مرتبط ستادی آن دانشگاه جهت حضور و ارائه مق

ل عفونت و مار، کنترمني بیاست در خصوص ضرورت اطالع رساني حضور روسا، مدیران و کارشناسان فني و تاسیسات، تجهیزات پزشکي، ای

 بذول دارید.مام مقتضي ور اقدگاهي در کنگره یاد شده دستبهداشت بیمارستان های تحت پوشش آن دانشگاه اعم از دانشگاهي و غیر دانش

و یا دبیرخانه اجرایي کنگره به شماره  www.sterileonline.irثبت نام کلیه شرکت کنندگان از طریق سایت اختصاصي کنگره 

 .الزامي است 02177653705
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