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رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع : دعوتنامه ششمین کنگره تخصصی و سومین 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    

            ضمن قدردانی از حمایت و حضور جنابعالی و معاونین و مدیران و کارشناسان محترم درکنگرههای گذشته، به استحضار میرساند ششمین 
  (Hospital Build & Facility) Managementکنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

در تاریخ ۹ الی ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ به همراه جشنواره تقدیر از خیرین سالمت و پیشگامان ساخت بیمارستان و محورهای پیوست به همت دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، مجمع خیرین سالمت کشور و انجمن کنترل عفونت و با مشارکت و همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی، 

 UNHABITAT ،سازمان برنامه و بودجه، معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

وابسته به سازمان ملل متحد، مرکز هماهنگی امور اقتصادی، حوزه روابط بین الملل، سازمان غذا و دارو، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز 

بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 

بالینی، سازمان اورژانس کشور، دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، مرکز سالمت محیط و کار، جامعه مهندسان مشاور ایران، دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه علم وصنعت، 

سازمان تامین اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، انجمن علمی اداره امور بیمارستانها، انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور، شرکت 

خانه سازی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و ماهنامه مهندسی بیمارستان با امتیاز بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای مدیران و کارشناسان و 

کارگاههای تخصصی، در مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

مزید امتنان است دستور فرمائید ضمن درج اطالعات کنگره در سایت آن دانشگاه، با ارسال نامه به کلیه معاونتها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و 

بیمارستانهای دولتی و خصوصی تابع به همراه فایل پوستر کنگره، بر حضورفعال و ارائه مقاله و آثار  و تحقیقات برتر مدیران و اساتید و کارشناسان 

ذیربط بویژه مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی، تجهیزات پزشکی، روسا، مدیران و کارشناسان محترم بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی 

تابع تاکید گردد. اطالعات بیشتر با عضویت درکانال کنگره به آدرس hospitalbuild@ قابل دریافت و  وب سایت اختصاصی کنگره 

www.hospitalbuild.ir می باشد.


