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حمایت از کاالی ایرانی
                                            مقام معظم 

رهبری

روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
موضوع : دعوتنامه پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان 

باسالم واحترام

         به استحضار میرساند در راستای سیاستهای کلی نظام سالمت، حمایت از طرح تحول نظام سالمت، گسترش 
بیمارستانهای ایمن، جلب بیشتر مشارکتهای مردمی و افزایش بهره وری منابع، پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره 
بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات دارای امتیاز بازآموزی و امتیاز آموزش ضمن خدمت در تاریخ 
۱۸ الی ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ مطابق پوستر و محورهای پیوست در مرکز همایش های بین المللی رازی به همت دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی و مجمع خیرین سالمت کشور و انجمن کنترل عفونت و با مشارکت دفتر توسعه منابع 
فیزیکی و امور عمرانی و دفتر اسکان بشر ملل متحد UN-HABITAT، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر سازمانها و نهادهای ذیربط به همراه جشنواره تقدیر از خیرین سالمت و 
پیشگامان ساخت بیمارستان شامل کارگاههای تخصصی جهت مدیران و کارشناسان برگزار می گردد. لذا بدین وسیله از 
جنابعالی و معاونین محترم ، مدیران و کارشناسان محترم آن دانشگاه جهت حضور و ارائه مقاله و آثار و تحقیقات برتر در 
کنگره یاد شده دعوت به عمل می آید. ضمنا خواهشمند است بطور مقتضی موضوع به دانشکده ها وبیمارستان های 
تحت پوشش آن دانشگاه و شرکتهای مشاور و پیمانکار، در خصوص حضور و ارائه مقاله در کنگره اطالع رسانی مبذول 

گردد. 
 الزم به ذکر است ثبت نام کلیه شرکت کنندگان در کنگره و کارگاهها ازطریق سایت اختصاصی کنگره 
www.Hospitalbuild.ir و ارسال فرم های ثبت نام ازطریق نمابر۰۲۱۷۷۶۵۳۷۰۰و تلفن ۰۲۱۷۷۶۵۳۷۰۵لغایت 
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ الزامی است. در صورت نیاز به کسب امتیاز بازآموزی، الزم است ثبت نام ازطریق سامانه آموزش مداوم 
 https://telegram.me/hospitalbuildوزارت متبوع انجام شود. اطالعات بیشتر با عضویت در کانال کنگره به آدرس

قابل دریافت است.
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