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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 ميرساند در راستای سیاستهای کلي نظام سالمت ،حمایت از طرح تحول نظاام ساالمت ،گساتر
بیمارست انهای ایمن ،جلب بیشتر مشارکتهای مردمي و افزایش بهره وری منابع ،پنجمین کنگره تخصصي و دومین کنگاره
بین المللي ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات دارای امتیاز بازآموزی و امتیاز آموز ضمن خادمت در تااریخ
 18الي  19آذرماه  1397مطابق پوستر و محورهای پیوست در مرکز همایش های باین المللاي رازی باه همات دانشاگاه
علوم پزشکي شهید بهشتي و مجمع خیرین سالمت کشور و انجمن کنتارل عوونات و باا مشاارکت دفتار توسا ه مناابع
فیزیکي و امور عمراني و دفتر اسکان بشر ملل متحد  ،UN-HABITATکمیسایون بهداشات و درماان مجلاش شاورای
اسالمي ،سازمان برنامه و بودجه ،و دیگار ساازمانها و نهادهاای ذیارب باه هماراه جشانواره ترادیر از خیارین ساالمت و
پیشگامان ساخت بیمارستان شامل کارگاههای تخصصي جهت مدیران و کارشناسان برگزار مي گردد .لذا بادین وسایله از
جناب الي و م اونین محترم  ،مدیران و کارشناسان محترم آن دانشگاه جهت حضور و ارائه مراله و آثار و تحریرات برتار در
کنگره یاد شده دعوت به عمل مي آید .ضمنا خواهشمند است بطور مرتضي موضاو باه دانشاکده هاا وبیمارساتان هاای
تحت پوشش آن دانشگاه و شرکتهای مشاور و پیمانکار ،در خصوص حضور و ارائه مراله در کنگاره اطاال رسااني مباذول
گردد.
الزم به ذکر است ثبت نام کلیه شرکت کنندگان در کنگره و کارگاهها ازطریق سایت اختصاصي کنگره
 www.Hospitalbuild.irو ارسال فرم های ثبت نام ازطریق نمابر02177653700و تلون 02177653705لغایت
 1397/09/10الزامي است .در صورت نیاز به کسب امتیاز بازآموزی ،الزم است ثبت نام ازطریق سامانه آموز مداوم
وزارت متبو انجام شود  .اطالعات بیشتر با عضویت در کانال کنگره به آدرس https://telegram.me/hospitalbuild
قابل دریافت است.
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