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رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع : فراخوان چهارمین کنگره تخصصی واولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات –    
معاونتهای توسعه مدیریت و منابع ، درمان ، غذا و دارو ، بهداشت ، آموزش و تحقیقات  

 با سالم و احترام

     به استحضار می رساند ، چهارمین کنگره تخصصی واولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 

(Hospital Build & Facility Management) در تاریخ ١٩ الی ٢٠ آذرماه ١٣٩٦به همراه جشنواره تقدیر ازخیرین سالمت و 
پیشگامان ساخت بیمارستان درمرکز همایشهای بین المللی رازی با وب سایت اختصاصیwww.hospitalbuild.ir با پوستر و 

محورهای پیوست به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران ومجمع خیرین سالمت کشوروبامشارکت وهمکاری کمیسیون بهداشت ودرمان 

مجلس شورای اسالمی،سازمان برنامه وبودجه، معاونتهای وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی 

وزارت بهداشت،حوزه مشارکتهای اقتصادی وروابط بین الملل وزارت بهداشت ،سازمان غذا ودارو،سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی 

ایران، سازمان مجری ساختمانها وتاسیسات دولتی وعمومی وزارت راه وشهرسازی،مرکزمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات 

بالینی،مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی،مرکز نظارت واعتبار بخشی امور درمان،مرکزسالمت محیط وکار،جامعه مهندسان مشاور 

ایران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی،دانشگاه 

تهران،دانشگاه علم وصنعت،سازمان تامین اجتماعی،مرکزتحقیقات مدیریت بیمارستانی، انجمن علمی اداره امور بیمارستانها، انجمن 

متخصصین تجهیزات پزشکی کشور،شرکت های اوزان وخانه سازی ایران وابسته به سازمان تامین اجتماعی واداره کل استاندارداستان 

تهران وبا حضورمدیران و سرمایه گذاران دولتی و خصوصی حوزه سالمت کشور وامتیاز بازآموزی برای متخصصین،مدیران وکارشناسان 

وکارگاههای تخصصی برگزارمی شود.

     مزید امتنان است در صورت صالحدید دستور فرمائید ضمن اطالع رسانی همه جانبه از جمله درج اطالعات کنگره در سایت دانشگاه 

،با ارسال نامه به تمام معاونتها ،دانشکده ها،مراکز تحقیقاتی وبیمارستانهای دولتی وخصوصی تابع به همراه فایل پوستر و محورهای 

کنگره ،حضور و ارائه مقاله و آثار وتحقیقات برتر مدیران واساتیدگروههای علمی و کاربردی وکارشناسان ذیربط بویژه معاونتها،مدیران 

وکارشناسان ستادی ،مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی ، تجهیزات پزشکی، روسا ،متخصصین،مدیران وکارشناسان محترم 

بیمارستانهای دانشگاهی وغیردانشگاهی تابع تاکید گردد.


