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استاد گرامی جناب آقای دکتر ملک زاده    
معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع : هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل 
عفونت و استریلیزاسیون 

  با سالم و احترام
     ضمن قدردانی و تشکر از حمایت و حضور حضرتعالی، مدیران و کارشناسان محترم درکنگره های گذشته، به استحضار می رساند هشتمین 

کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون، در تاریخ ٢١ الی 
٢٢ مرداد ماه ١٣٩٧ به همراه تقدیر از خیرین حوزه سالمت و جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت در مرکز همایشهای بین المللی 

رازی برگزار می گردد. 

با عنایت به اهمیت موضوع کنترل عفونت در مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و با توجه به اینکه آن مرکز محترم یکی از مهمترین و موثـرترین 

ارکان این بخش محسوب می شود، از آن مقام محترم و معاونین، مدیران و کارشناسان محترم دعوت بعمل می آورد تا با حضور و ایراد نظرات 

سازنده و پیشنهادات در جهت ایجاد عزم ملی برای شکل گیری نظام یکپارچه رصد، پیشگیری وکنترل عفونت اهتمام ورزند. این کنگره با حمایت 

دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن کنترل عفونت و مجمع خیرین سالمت کشور و با همکاری معاونتهای وزارت متبوع، سازمان غذا و دارو، سازمان 

بهداشت جهانی، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری، دفترمدیریت بیمارستانی و 

تعالی خدمات بالینی، مرکز سالمت محیط و کار، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، دفتر توسعه منابع فیزیکی و 

امور عمرانی وزارت بهداشت، دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اداره کل استاندارد استان تهران، 

سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، پژوهشگاه استاندارد، سازمان جهانی استریل، سازمان پژوهشهای علمی و 

صنعتی ایران و آزمایشگاه مرجـع سالمت، همراه با کارگاه های تخصصی و امتیاز بازآموزی برای متخصصین مرتبط از جمله متخصصین بیماریهای 

عفونی، 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 برگزار می شود.

مزید امتنان است دستور فرمائید ضمن اطالع رسانی همه جانبه از جمله درج اطالعات کنگره در سایت و بوردهای آن معاونت محترم، با ارسال نامه به 

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور به همراه فایل پوستر و محورهای کنگره، بر حضور و ارائه مقاله و آثار وتحقیقات برتر اساتید و کارشناسان 
گروههای علمی و کاربردی تمامی دانشکده های تابع و اساتید و مدیران و کارشناسان ستادی معاونت تحقیقات و فناوری تاکید گردد.                                                                                                                    

در ضمن وب سایت اختصاصی کنگره www.sterileonline.ir می باشد.


