
 

  : پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره
اهداف و همسو با  دانشگاههاي جهان اسالم  دانشگاه علوم پزشکی ایران درمسیر دستیابی به جایگاه برتر درمیان

. عالیه نظام مقدس اسالمی و چشم انداز علمی کشور، برنامه اي منسجم و مناسب را طراحی و آغاز نموده است
ره گیري از افکارونظرات اندیشمندان وصاحب نظران علمی داخلی و خارجی نقشی موثر و بی بدیل بی شک به

بسیار مفتخریم که  از این روي. به این مقصود ایفا می کندو براي  این دانشگاه  بسی مغتنم خواهد بود درنیل
 یریت منابع و تجهیزاتساخت بیمارستان و مد واولین کنگره بین المللی کنگره تخصصی چهارمینبرگزاري 

)Hospital Build & Facility Management(  به همراه جشنواره 1396ماه آذر 20الی  19را در تاریخ
اعالن و از اساتید، تقدیر ازخیرین سالمت و پیشگامان ساخت بیمارستان درمرکز همایشهاي بین المللی رازي 

  سازي استاندارد. ر این همایش علمی دعوت کنیمدانش پژوهان وهمکاران محترم براي حضور ارزشمندشان د
وسازهاي بیمارستانی ودارابودن برنامه مدون منطبق بااستانداردهاي جهانی ازاهمیت ویژه اي برخوردار  ساخت
شعارکنگره ایجاد عزم ملی براي هماهنگی نهادهاي ذیربط وافزایش جلب مشارکتهاي مردمی درجهت .است

وهدف کنگره یکپارچه سازي وهماهنگی بین کلیه  ایمن باطراحی هاي نوآورانهساخت وتجهیز بیمارستانهاي 
به منظورافزایش بهره ساخت بیمارستان ومدیریت منابع و تجهیزات دستگاهها و نهادهاي مرتبط و فعال درحوزه 

مع این کنگره به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران ومج.وري منابع وخدمت رسانی بهتربه بیماران می باشد
برنامه سازمان -کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسالمی خیرین سالمت کشوروبامشارکت وهمکاري

عمرانی وزارت اموردفتر توسعه منابع فیزیکی و- معاونتهاي وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی- وبودجه
 ساختمانها وسازمان مجري - سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران–ودارو سازمان غذا–بهداشت

 مرکز-مرکزمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی- تاسیسات دولتی وعمومی وزارت راه وشهرسازي
جامعه - مرکزسالمت محیط وکار–مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان-فوریتهاي پزشکی مدیریت حوادث و

دانشکده معماري –زشکی تهراندانشگاه علوم پ - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-مهندسان مشاور ایران
مرکزتحقیقات مدیریت –سازمان تامین اجتماعی- دانشگاه تهران- وشهرسازي دانشگاه شهید بهشتی

شرکت هاي اوزان -انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور –انجمن علمی اداره امور بیمارستانها–بیمارستانی
وب جتماعی واداره کل استاندارداستان تهران باوسرمایه گذاري خانه سازي ایران وابسته به سازمان تامین ا

مدیران وکارشناسان وکارگاههاي  متخصصین،براي وامتیازبازآموزي www.hospitalbuild.irسایت اختصاصی
دراین کنگره تازه ترین دستاوردها درزمینه .تخصصی ،درمرکزهمایش هاي بین المللی رازي برگزارمی شود

موردبحث وتحلیل صاحب نظران قرارخواهد  با طراحی هاي نوآورانه ساخت و تجهیز بیمارستانهاي ایمن
  .براي میهمانان ارجمند باشیم ضمن برگزاري کنگره اي پر بار،میزبان شایسته اي امیداست.گرفت

با آرزوي توقیق الهی                                                                                                                                                                                                                                                                               
 میراسماعیلحاجی دکتر سید جواد                                                                                                                                                     

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنگره                                                                                                                                         

http://www.hospitalbuild.ir


 

 :کنگره شعار
در جهت ساخت و  افزایش جلب مشارکتهاي مردمیوایجاد عزم ملی براي هماهنگی نهادهاي ذیربط  شعار کنگره

  .است  تجهیز بیمارستانهاي ایمن با طراحی هاي نوآورانه
  

 :اهداف کنگره
ساخت بیمارستان و گاهها و نهادهاي مرتبط و فعال در حوزه هدف کنگره یکپارچه سازي و هماهنگی بین کلیه دست

طراحی ، مشاوره ، تصویب ، پیمانکاري ، اجراء ، نظارت و بهره نیازسنجی ، مدیریت منابع و تجهیزات در سطوح 
بیمارستانهاي جدید بر و تجهیز ساخت  وبه منظور افزایش بهره وري منابع و جلب مشارکتهاي مردمی  برداري
  .و خدمت رسانی بهتر به بیماران می باشد  خرین استانداردهاي بین المللی و ملیاساس آ

  
  محورهاي کنگره

  
رویکردهاي جدیدوتجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداري  .1

 راهکارهاي افزایش مشارکتهاي مردمیو ازبیمارستان

  )Mega Hospitals(طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهاي بزرگ  .2
 رویکردها و تکنولوژي هاي نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهاي آینده .3

 بیمارستانهاي امن و پاسخگو در مواقع  بحران ، حوادث و بالیا .4

 تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهاي بهینه کاهش مصرف انرژي در بیمارستانها  .5

 تجهیزات نوین در بیمارستانهاي آینده .6

 نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها  مهندسی .7

 چالشها و راهکارهاي طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها .8

  



 

 راهکارهاي افزایش مشارکتهاي مردمیرویکردهاي جدید و تجربیات بین المللی در سرمایه گذاري و  .1

 شارکتهاي مردمیمشارکت عمومی خصوصی در توسعه بخش سالمت و راهکارهاي افزایش جلب م •

 از جمله ایرانیان خارج ازکشور

 )فرصتهاي سرمایه گداري د ر بحث سالمت (بازارهاي نوظهور  •

 راهکارهاي تشکیل کنسرسیوم هاي طراحی و ساخت و تجهیز به همراه تامین کننده منابع مالی •

 تجربیات بین المللی در ساخت بیمارستانها و چالشهاي تامین اعتبار در ایران •

 ...مشارکت و / رهاي تامین اعتبارات مورد نیاز ساخت بیمارستان ها از طریق واگذاريراهکا •

 ساخت و بهره برداري از بیمارستان ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی •

 اطالعات يفناور يها رساختیدر ز يگذار هیسرما •

  )Mega Hospitals(طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستانهاي بزرگ  .2
 ب مشاور و فرایند طراحی بیمارستانهاي بزرگروشهاي مختلف انتخا •

 مطالعه تطبیقی و سیرتحول ایجاد بیمارستانهاي بزرگ در جهان •

 بررسی کارائی بیمارستانهاي بزرگ در جهان •

 انتخاب زمین و شاخصهاي تاثیر گذار در ویژگی زمین هاي بیمارستانهاي  بزرگ •

 یازسنجی درمانی این بیمارستانها هاي بزرگ متناسب با نبرنامه ریزي و طراحی بیمارستان •

 وتاثیر آنها در طراحی بیمارستانها )مواد،بیمار،پرسنل وهمراهان(بررسی روابط عملکردي چهارگانه •

 راهکارهاي اصالح جریان حرکتی بیماران در بیمارستان  •

 روشهاي مدیریت بر ساخت و کنترل پروژه در اجراي بیمارستانهاي بزرگ •

 ي نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهاي آیندهرویکردها و تکنولوژي ها .3

  يبودجه جار يها تیمحدودمتناسب با  یطراح کردن نهیبه •
 برقراري ارتباط رویکرد پایداري با طراحی و ساخت پروژه ها  •

 ارزیابی اثرات بیمارستانهاي در آلودگی محیط زیست  •

 نها بیمارستانهاي هوشمند و تاثیر آنها در نحوه طراحی بیمارستا •

 در بیمارستانهاي آینده) IT(بیمارستانهاي دیجیتال و فناوریهاي نوین  •
 نقش نوآوریهاي و فن آوریهاي جدید پزشکی در فضاهاي داخلی بیمارستانها •

 در طراحی بیمارستانها) پزشکان، پرسنل، بیماران و همراهان(راهکارهاي مشارکت ذینفعان  •



 

طراحی داخلی و نازك کاري و زمینه سازي اجراي  بررسی مصالح نوین بیمارستانی و نوآوري در •
 آنها در بیمارستانها

 هاي نوین در طراحی بیمارستانهاي آیندهبررسی ساختار سازه •

رویکردهاي نوین در طراحی مراکز درمانی خاص از جمله مراکز جامع سرطان، مراکز درمانی  •
 ...کودکان و 

 ریق بهبود کیفیت فضاهاي داخلی راهکارهاي ایجاد مطلوبیت در بیمارستان ها از ط •

 راهکارهاي ایجاد انعطاف پذیري در طراحی و ساخت بیمارستان ها •

 بیمارستانهاي امن و پاسخگو در مواقع  بحران ، حوادث و بالیا .4

 امکانسنجی و شاخصهاي تعیین زمین بیمارستانهاي امن  •

 رویکردهاي طراحی و ساخت بیمارستانهاي امن با رویکرد پدافندي •

 وشهاي  طراحی و تکنولوژي هاي ساخت بیمارستاهاي سیار و مدالرر •

 روشهاي  طراحی و تکنولوژي هاي ساخت بیمارستانهاي پیش ساخته  •

 تاسیسات و تجهیزات نوین بیمارستانی و رویکردهاي بهینه کاهش مصرف انرژي در بیمارستانها  .5

 اجرا و بهره برداري از بیمارستانها ارتقاء و بهبود مدیریت مصرف انرژي با اصالح روشهاي طراحی و •

 روشهاي عملی جایگزینی حاملهاي انرژي پایدار، پاك و نو با منابع انرژي موجود •

 استانداردهاي نوین طراحی و اجراي تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستانها •

 ارتقا بسترهاي موجود کنترل هوشمند تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی •

 تهویه مطبوع بیمارستانیروشهاي نوین در  •

 زیرساختهاي نوین برق جریان ضعیف و فشار ضعیف تاسیسات و تجهیزات پزشکی •

 هاي موجود در امحاء زباله هاي بیمارستانی و دفع بهداشتی فاضالبچالش •

ارتقاء و بهبود وضعیت امحاء زباله و دفع بهداشتی فاضالب بیمارستانهاي موجود با بهره گیري از  •
 المللی و روش هاي نوین تجربیات بین

 تجهیزات نوین در بیمارستانهاي آینده .6

 نیازسنجی و تعیین مشخصات فنی تجهیزات نوین درمانی  •

نحوه فعالیت و مشارکت شرکتهاي تامین کننده و مشاور تجهیزات بیمارستانی در طراحی  •
 بیمارستانی



 

 انیراهکارهاي نوین تامین الزامات نصب و راه اندازي تجهیزات بیمارست •

 طرح تجهیز بیمارستان با رویکرد استفاده بهینه از منابع محدود •

 جذب ظرفیت هاي بخش دولتی در تجهیز بیمارستان ها •

 چالش هاي نگهداشت تجهیزات در بیمارستانهاي دولتی موجود و راهکارهاي پیشنهادي •

 تجهیزات نوین و پیشرفته و چالش هاي استفاده از آنها در بیمارستان هاي موجود •

 یپزشک زاتیاز تجه یبانیتدارکات و پشت تیریمد •

 يدر تکنولوژ ينوآور •

 مهندسی نگهداشت ومدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات بیمارستانها  .7

رفع چالشهاي پیش رو در ارتقاء و گذار از نگهداري و تعمیرات سنتی به مدیریت نگهداشت  •
 ورمکانیزه و بهره 

 )CMMS(رویکردهاي نوین در توسعه بستر تکنولوژي اطالعات در نگهداري و تعمیرات  •

راهکارهاي بهینه در تثبیت رویکردهاي جدید مدیریت نگهداشت منابع و تجهیزات مانند  •
 پیشگیرانه، پیشبینانه 

 بررسی نقش کلیدي وموثرحوزه هاي مالی وپشتیبانی درحصول نتایج مدنظر درمدیریت نگهداشت •

به هاي اقتصادي وبهره وري مدیریت نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی وتجهیزات حوزه جن •
 بهداشت و درمان 

 نقش سیستم مدیریت و بایگانی الکترونیکی اسناد در فرایند نگهداشت منابع فیزیکی و تجهیزات •

ت و بازتعریف جایگاه مدیران بیمارستانها، مهندسین و ناظرین فنی و نیز پیمانکاران تاسیسا •
 تجهیزات  در مدیریت نگهداشت

و ) Facility Management(تکنولوژیها و تکنیک هاي  مدیریت منابع و تجهیزات  •
 راهکارهاي اجرایی نمودن آنها در بیمارستانها

 چالشها و راهکارهاي طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها .8

 مشکالت ساخت بیمارستانها و چالشهاي مدیریت اجرائی •

 مقاوم سازي اجزاي غیرسازه اي در بیمارستان هاراهکارهاي  •

   مدیریت و نظارت بر طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان ونقش مشاورینروشهاي  •



 

 :نحوه ثبت نام 

ی براي این کار ابتدا باید به نشان. اولین گام براي برقراري هر گونه ارتباط با کنگره، ثبت نام در پایگاه اینترنتی آن است
در کادر نام .( مراجعه و با انتخاب گزینه ثبت نام، اطالعات درخواستی را وارد نمود www.hospitalbuild.irاینترنتی 

 )کاربري فرم ثبت نام، کد ملی را باید به صورت دقیق وارد نمود

ت نام نهایی پس از واریز توجه داشته باشید که ثب.پس از ثبت نام تاییدیه آن به نشانی پست الکترونیک شما ارسال می شود
 .وجه ثبت نام و تایید آن توسط دبیرخانه کنگره انجام خواهد شد

شرکت کنندگان در صورت نیاز به کسب امتیاز بازآموزي، الزم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و 
 .ایندراجعه و به صورت جداگانه ثبت نام نم http://ircme.irآموزش پزشکی به نشانی

 10/09/1396آخرین مهلت ثبت نام   

 :نحوه واریز وجه

پس از واریز وجه، شماره و تاریخ فیش بانکی باید در پایگاه کنگره وارد و یا به ستاد  - مطابق موارد مندرج در فرم ثبت نام 
  .فکس و اعالم رسید گردد 77653700اجرایی کنگره  به شماره   

 :راهنماي نگارش و ارسال مقاالت 

لذا در . تمام مراحل دریافت، ثبت، داوري و پیگیري آخرین وضعیت مقاالت ارسالی از طریق پایگاه کنگره انجام می شود  
 .به خاطر سپاري نام کاربري و رمز عبور دقت کافی به عمل آید

 .پیش از ارسال مقاله، الزم است به عنوان یک کاربر در پایگاه کنگره ثبت نام صورت پذیرد

 .ست با نام کاربري و کلمه عبور به پایگاه وارد شده و از طریق گزینه ارسال مقاله تمام مراحل ارسال طی شودالزم ا

 .ه کامل تر باشند امکان داوري دقیق تر میسر خواهد بودچمحدودیت کلمات نداشته و هرخالصه مقاالت 

حث باشد و از به کار بردن جمالتی مانند نتایج تاکید می شود خالصه مقاالت شامل مقدمه و هدف، روش پژوهش، نتایج و ب
از ارسال .درج خالصه مقاالت به هردو زبان فارسی و انگلیسی الزامی است.در کنگره ارائه خواهد شد خودداري گردد

 .مقاالتی که قبالً به هر دوشکل ارائه و منتشر شده خودداري شود

لطفا بعد (لذا با مراجعه به صفحه شخصی خود بر روي گزینه. ده استپس از ثبت مقاله مراحل ارسال آن هنوز به پایان نرسی
کلیک نمایید تا مراحل داوري بر )از بررسی نهایی مقاله، براي تایید این مقاله و آغاز مراحل بررسی آن اینجا کلیک کنید

 .روي آن صورت پذیرد

از طریق پست الکترونیک و یا درج در صفحه ) سترشفاهی یا پو( پس از داوري مقاالت، پذیرش یا عدم پذیرش و نحوه ارائه 
 .شخصی کاربر اعالم خواهد شد

 .ارائه مقاالت در کنگره می تواند به زبان فارسی و یا انگلیسی باشد

 .مقاله است) گان(مسئولیت مطالب از نظر علمی بر عهده نگارنده 

  20/08/1396:   آخرین مهلت ارسال مقاالت 
 

http://ircme.ir

