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کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

(١٠:٣١)   ١٤٠١/٠٩/٣٠
١٠٠/٩١٦٦

دارد

-««تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین »»-
-««طرح عدالت و تعالی نظام سالمت »»-

برادر گرامی جناب آقای دکتـر علیرضا امانی
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراك 

برادر گرامی جناب آقای دکتر عبدالرضا پازوکی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

خواهر گرامی سرکار خانم دکتر طاهره توفیقیان
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین

برادر گرامی جناب آقای دکتـر علی محمدیان اردی
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمد امین ولی زاده حسنلویی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه 

برادر گرامی جناب آقای دکتر شاهین شیرانی
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمدحسین سرمست شوشتری 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

برادر گرامی جناب آقای دکتـر جاسم محمدی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر سعید موحد
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهـر

برادر گرامی جناب آقای دکتـر سید محمد محمدی 
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 

خواهر گرامی سرکار خانم الهه عزتی
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد 

برادر گرامی جناب آقای دکتر شهرام صیادی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البـرز

برادر گرامی جناب آقای دکتـر سیدعلی مظفرپور خوشرودی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر غالمعلی جاودان 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

برادر گرامی جناب آقای دکتـر حسن ملکی زاده 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

(١٠:٣١)   ١٤٠١/٠٩/٣٠
١٠٠/٩١٦٦

دارد

-««تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین »»-
-««طرح عدالت و تعالی نظام سالمت »»-

برادر گرامی جناب آقای دکتر سید محمد موسوی میرزایی
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

برادر گرامی جناب آقای دکتـر مازیار اویسی
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر رمضان احدی
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهـان

برادر گرامی جناب آقای دکتـر بهمن تقی پور 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبـریز

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین قناعتی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

برادر گرامی جناب آقای دکتـر حسین ابراهیمی پور 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمد محمدی 
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمد رحمانیان 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر علی اصغر خیرخواه وکیل آباد
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیـرفت

برادر گرامی جناب آقای دکتـر سید جواد پورنقی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

برادر گرامی برادر گرامی جناب آقای دکتـر مجتبی دیده دار 
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین

برادر گرامی جناب آقای دکتر عمران خسروی 
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال

برادر گرامی جناب آقای حسین حبیب زاده
رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

برادر گرامی جناب آقای دکتـر علیرضا خسروپناه
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

برادر گرامی جناب آقای دکتـر وحید محمدی شاهرخی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان 
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کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی
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برادر گرامی جناب آقای دکتـر هادی میرزایی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

برادر گرامی جناب آقای دکتـر حبیب غزنوی
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

برادر گرامی جناب آقای دکتـر حسن بختیاری 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمود کریمی
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ســاوه

برادر گرامی جناب آقای دکتـر کامران قدس 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمد ساالری 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر غالمعباس محمدی 
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی سیـرجان 
برادر گرامی جناب آقای دکتـر حسین شیبانی 

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
برادر گرامی جناب  آقای دکتـر ارسالن خالدی فر 

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 
برادر گرامی جناب آقای دکتـر سید وحید حسینی 

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
برادر گرامی جناب آقای دکتـر مجتبی کالنتر 

رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر
برادر گرامی جناب آقای دکتر حسینی

رئیس محترم دانشکده علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی
برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمدکاظم وکیل

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسـا 
برادر گرامی جناب آقای دکتـر عبدا... دیده بان

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 
برادر گرامی جناب آقای دکتـر مهدی مصری  

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 
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کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی
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برادر گرامی جناب آقای دکتـر کوروش ساکی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برادر گرامی جناب آقای دکتـر فریدون عبدالملکی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر مهدی احمدی نژاد
رئیس محتـرم  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر قباد محمدی  
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر رضا احمدی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر حیدرعلی بالو
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر سعید گل فیروزی  
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 

برادر گرامی جناب آقای دکتـراحمد عبداللهی  
رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی گراش 
برادر گرامی جناب آقای دکتر بهرام دلفان 

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان  
برادر گرامی جناب آقای دکتر محسن سلمان پور

رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان  
برادر گرامی جناب آقای دکتـر فرهاد غالمی 

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 
برادر گرامی جناب آقای دکتر الهویردی ارجمند 

رئیس محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه 
برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمدعلی کیانی

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 
برادر گرامی جناب آقای دکتـر مجید درودی 

رئیس  محتـرم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور 
برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمد مهدی مجذوبی 

رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
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کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی
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برادر گرامی جناب آقای دکتـر محمد غالم نژاد 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر عمیدالدین خطیبی 
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 

برادر گرامی جناب آقای دکتـر مصطفی جهانگیر 
رئیس محتـرم مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

برادر گرامی جناب آقای دکتر آرش خجسته
رئیس محتـرم دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

 
موضوع :  دهمین کنگره تخصصی وچهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون،مواد و تجهیزات پزشکی

با سالم و احترام
         ضمن قدردانی وتشکر ازحمایت و حضور اساتید،روسا ،مدیران و کارشناسان محترم آن دانشگاه درکنگره 

های گذشته، به استحضار می رساند دهمین کنگره تخصصی وچهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی در تاریخ ٢٥ الی ٢٦ دیماه ١٤٠١ به همراه تقدیر از خیرین حوزه سالمت و 

جشنواره انتخاب آثار و تحقیقات برتر حوزه کنترل عفونت در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می گردد.
با عنایت به اهمیت موضوع پیشگیری وکنترل عفونت درمراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و با توجه به 

اینکه آن دانشگاه محترم یکی از مهمترین و موثـرترین ارکان این بخش محسوب می شود، از آن مقام محترم و 

معاونین محترم درمان، بهداشت، توسعه ، آموزش ، غذا و دارو ، تحقیقات و اموراجتماعی  دعوت بعمل می 

آورد تا باحضور فعال و ایراد نظرات سازنده و پیشنهادات در جهت ایجاد عزم ملی برای شکل گیری نظام یکپارچه 
رصد، پیشگیری وکنترل عفونتها اهتمام ورزند و نسبت به ثبت نام معاونین ، مدیران و کارشناسان مرتبط از طریق وب 

سایت اختصاصی کنگره www.sterileonline.ir مساعدت و تسریع الزم صورت پذیرد. 
این کنگره با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،انجمن کنترل عفونت ومجمع خیرین سالمت کشوروبا 
همکاری معاونتهای بهداشت ،درمان وتوسعه وزارت بهداشت ،سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی، مرکزتحقیقات 
بیماریهای عفونی وگرمسیری،مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،دفترمدیریت 
بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی،مرکزسالمت محیط وکار،مرکزمدیریت بیماریهای واگیر،دفترنظارت واعتبار بخشی 
اموردرمان،دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،سازمان استاندارد، سازمان تامین 
اجتماعی،سازمان حفاظت محیط زیست،شهرداری تهران،پژوهشگاه استاندارد،سازمان جهانی استریل،سازمان 
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تهران، بزرگراه شهید چمران، ولنجک، خیابان شهید اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه ۶، حوزه ریاست                                                    
riasat@sbmu.ac.ir :تلفن: ۲-۲۲۴۳۹۹۰۰   فکس: ۲۲۴۳۹۷۹۷   پست الکترونیک

کنگره تخصصی و بین المللی کنترل عفونت و 
استریلیزاسیون مواد و تجهیزات پزشکی

(١٠:٣١)   ١٤٠١/٠٩/٣٠
١٠٠/٩١٦٦

دارد

-««تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین »»-
-««طرح عدالت و تعالی نظام سالمت »»-

پژوهشهای علمی وصنعتی ایران ،آزمایشگاه مرجـع سالمت، انجمن ها و اتحادیه ها همراه با اعطای امتیاز آموزشی 
مطابق با مجوز پیوست ، برای پزشکان عمومی و متخصصین مرتبط ازجمله متخصصین بیماریهای عفونی، آزمایشگاه ، 
دندانپزشکی، داروسازی ، گروه های پرستاری و مامائی،  کارشناسان و متخصصین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، 
مهندسی پزشکی ، مهندسی بیمارستان، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، کارشناسان بخشهای استریلیزاسیون و 

اتـاق عمل و اعضای کمیته های کنتـرل عفونت برگزارمی شود.

     مزید امتنان است دستور فرمائید ضمن درج اطالعات کنگره در سایت و فضاهای مجازی آن دانشگاه محترم ، با 

ارسال نامه به معاونتها دانشکده ها، بیمارستانهاو مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی تابع به 

همراه فایل پوستر و مجوز آموزشی کنگره ، بر ضرورت تسریع درثبت نام و ارائه مقاله اساتید ،مدیران 
وکارشناسان ذیربط معاونتهای درمان ، بهداشت ، غذا و دارو ، توسعه مدیریت و منابع آموزش و تحقیقات همچنین 
روسا،مدیران وکارشناسان محترم ایمنی بیمار، کنترل عفونت ،تجهیزات پزشکی ،بهداشت محیط وحرفه ای ،داروخانه، 
اتاق عمل، استریلیزاسیون مرکزی، تاسیسات ،آزمایشگاه، مسئول فنی تجهیزات وملزومات پزشکی واعضاء محترم 

کمیته کنترل عفونت ستادی و بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاهی ، غیردانشگاهی و 

خصوصی تابع تاکید گردد.  
اطالعات بیشتر با عضویت درکانال کنگره به آدرس infection_control@ قابل دریافت است.


