یک شنبه  – 97/09/18سالن شماره یک

ساعت
8/00-8/10

تالوت آیاتي از كالم ا ..مجيد و پخش سرود جمهوري اسالمي

8/20-8/30

آقاي دكتر شاهقدمي

دبیر علمی کنگره  :بیان اهداف کنگره

8/30-8/50

آقاي دكتر آقاجاني

رئیس دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و رئیس کنگره

8/50 – 9/15

آقاي دكتر صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی

9/15 – 9/40

آقاي دكتر جان بابایي

معاون درمان وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی

9/40 –10

آقاي دكتر شهریاري

دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور ورئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی

10 –10/15

آقاي مقدم

مدیر کل دفتر اسكان بشر سازمان ملل متحد

10/15 – 10/30

آقاي دكتر صادقي راد

معاون برنامه ریزی و نظارت درمان سازمان تامین اجتماعی

10/30 – 10/40

تقدیراز خيرین و پيشگامان حوزه ساخت بيمارستان

10/40 -11

پذیرایي ميان وعده

پانل رویکردهاي جدیدوتجربيات بين المللي تامين منابع مالي و جلب مشاركتهاي مردمي
آقاي دكتردانش جعفري :مشاور عالی وزیر بهداشت
آقاي دكترقریب:مشاوروزیر و رئیس مرکزهماهنگی اموراقتصادی وزارت

آقاي دكتردرفشي  :رئیس دانشگاه البرز و رئیس هیات امناء ارزی
آقاي دكتر شهرامي  :معاون توسعه دانشگاه شهید بهشتی

آقاي مهندس ساكي  :مدیرکل توسعه منابع فیزیكی وزارت بهداشت
آقاي دكتر اسدي  :معاون اجرایی مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت
Dr. Mehmet Akdogan, UN-Habitat Programme Management
Officer

چالش هاي هيات امنایي نمودن مدیریت بيمارستانها
آقاي دكتر دانش جعفري
11
الي
13

مشاورعالی وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشكی
برنامه واگذاري بيمارستانها بر اساس تبصره  19قانون بودجه

آقاي دكترقریب

مشاوروزیرورئیس مرکزهماهنگی اموراقتصادی وزارت بهداشت

مدیریت دارایي ها
آقاي مهندس ساكي

مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیكی و امر عمرانی وزارت بهداشت
تجربيات واگذاري در دانشگاه علوم پزشکي البرز – چالشها و راهکارها

آقاي دكتردرفشي

رئیس دانشگاه علوم پزشكی البرز و رئیس هیات امناء ارزی
تجربيات واگذاري در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – چالشها و راهکارها

آقاي دكتر شهرامي

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
Health System Reform: comparison of various successful cases
Dr. Mehmet Akdogan
UN-Habitat Programme Management Officer

 13الي14

نماز و ناهار

یک شنبه  – 97/09/18سالن شماره یک

ساعت

پانل تاب آوری بیمارستانها در حوادث و بالیا
فوق دکتری سالمت در حوادث و بالیا ،قائم مقام رئیس سازمان اورژانس کشور

آقاي دكترخانکه

معاون نظارت و ارزشیابی دفتر توسعه منابع فیزیكی وزارت بهداشت

آقاي مهندس سليمي

متخصص طب اورژانس،رئیس گروه نظارت بر اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت

آقاي دكتر واعظي
خانم دكتر صباغيان

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،رئیس گروه تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

خانم عباس آبادي

دانشجو دکتری سالمت در حوادث و بالیا ،رئیس گروه ارتقاء کیفیت دانشگاه علوم پزشكی تهران
عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

آقاي دكتر كاشاني

مداخالت نظام سالمت در ارتقاء تاب آوری بیمارستانی
14
الي
16

فوق دکتری سالمت در حوادث و بالیا ،قائم مقام رئیس سازمان اورژانس کشور

آقاي دكترخانکه

تاب آوری بیمارستانهای ایران  :چالشها و راهکارها
دانشجو دکتری سالمت در حوادث و بالیا ،رئیس گروه ارتقاء کیفیت دانشگاه علوم پزشكی تهران

خانم عباس آبادي

وضعیت آمادگی و پاسخ اورژانس بیمارستانها در حوادث و بالیا
متخصص طب اورژانس،رئیس گروه نظارت بر اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت

آقاي دكتر واعظي

نقش هتلینگ بیمارستانی در ارتقاء تاب آوری بیمارستانی
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،رئیس گروه تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

خانم دكتر صباغيان

روشهای ارتقاء تاب آوری لرزه ای در بیمارستانهای کشور

آقاي دكتر كاشاني :عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

تعیین و رتبه بندی شاخص های بیمارستان تاب آور در برابر تغییرات اقلیمی
آقای خادمی پور

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان

تجربیات بیمارستان تاکستان قزوین در مقاوم سازی عناصرغیرسازه ای
16-16/15

خانم مشفق

مدیر بیمارستان تاکستان

پذیرایی
پانل رویکردها و تکنولوژي هاي نوین طراحي و ساخت بيمارستانهاي آینده

16/15
الي 18

خانم دكتر راد جهانباني

معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي دكتر عليرضایي

دکترای معماری و عضو هیات علمی دانشگاه

خانم مهندس نصوري

مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي مهندس رحيمي

مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

New approaches and technologies for design, build and equipping the future hospitals
آقای مهندس نیازمند

Author of official Health Facility Guidelines in several Countries from Australia to the UAE

تحليل اخالقي رویکرد  Evidenve based designدر طراحي فضاهاي درماني
آقاي دكتر هاشمي نژاد

مدیر سابق فنی و مشاور  R&Dمدیریت فنی دانشگاه علوم پزشكی مشهد

شاخصهاي طراحي مراكز جامع سرطان پاسخگو  ،مدل توسعه یافته طراحي معماري 2018
خانم مهندس فالحتگر

کارشناس ارشد مهندسی معماری شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی

بررسي كارایي بيمارستان هاي بزرگ جهان خانم مهندس صحرایي  :کارشناس ارشد مهندسی پزشكی  -دانشگاه علوم پزشكی بوشهر

ساعت

Strategies for Design and Retrofitting of Safe Hospitals

یک شنبه 97/09/18

سالن شماره دو

 Mehmet Akdogan, UN-Habitat Programme Management Officer
 Farzin Fardanesh, UN-Habitat BEHTAB Project Manager

 16الي 14

خانم مهندس نصوري

مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي دكتر یوسف زاده

مدیر گروه سازه دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

Innovative technologies in design and retrofitting of hospitals
Mohsen Ghafori-Ashtiany, International Institute of Earthquake Engineering & Seismology

Challenges of using base isolators
Alan Park, CEO Robinson Seismic Limited, New Zealand

Discussion Panel
یک شنبه 97/09/18

ساعت
 17/20الي 16/20

كارگاه :

Smart Hospital

 17/50الي  17/20كارگاه  :مميزي انرژي
 18/10الي 17/50

 14/50الي 14
 15/40الي 14/50
15/40 – 16
16 - 16/20
16/40الي 16/20

آقاي دكتر خليل نژاد

کارشناس ارشد مهندسی مكانیک

آقاي مهندس بنا زاده
یک شنبه 97/09/18

سالن شماره سه

نقش  LIMوترانسفورماتورهاي ایزوله درحفظ ایمني وسالمت بيماران،كادردرماني وتجهيزات پزشکي
آقاي مهندس پرتوي

کارشناس ارشد مهندسی برق
كارگاه  :شيوه هاي تأمين مالي پروژه هاي حوزه سالمت با رویکردPPP

آقاي مهندس زرنگ

کارشناس مسئول مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت
كارگاه  :تهيه گزارشات تصميم به واگذاري

آقاي مهندس اكابري

کارشناس مسئول مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت
تامين مالي در حوزه سالمت  :ظرفيتها  -چالشها
دکتری اقتصاد  ،معاون عملیات لیزینگ بانک ایران زمین

آقاي دكتر موالیي

روش هاي تامين مالي جایگزین براي پروژه هاي سالمت
دکتری اقتصاد  ،مشاور دفتر بودجه وزارت بهداشت

آقاي دكتر حسيني

چگونه صاحب یک بيمارستان خوب شویم

آقاي مهندس علي اكبري

کارشناسی ارشد معماری

آقاي مهندس فخري مدیر کنسرسیوم تهران ستورز – کوتوال – هیت لند

 17الي 16/40
 17/20الي 17

اقتصاد مقاومتي درساخت وبهره برداري بيمارستان

 18الي 17/40

کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی وزارت بهداشت

آقاي مهندس آینه چي

ابزارهاي نوین مالي در بازار سرمایه

 17/40الي 17/20

دکتری کامپیوتر – نرم افزار

سيستم نوین تاسيسات و در جزء آب شيرین كن خورشيدي دو منظوره با راندمان بهينه

ساعت
 13الي 12

سالن شماره دو

آقاي مهندس عرفانيان :پژوهشگر مرکزرشددانشگاه امام صادق (ع)

صرفه جویي انرژي درساختمان بيمارستان با نماي دو پوسته از شيشه

آقاي مهندس ابراهيمي  :کارشناس ارشد تبدیل انرژی

افزایش كارایي در بيمارستانها :یک مطالعه در مورد تاثيركویل  Round-Aroundو مبدل حرارتي لوله گرمایي
روي HVAC

آقاي مهندس بيات

کارشناس ارشد مهندسی مكانیک

دوشنبه 97/09/19

ساعت

8– 8 /05

تالوت آیاتي از كالم ا ..مجيد

Improving Multi Hazard Resilience of Hospitals
معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي مهندس معظمي

مدیر گروه سازه دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي دكتر یوسف زاده

UN-Habitat BEHTAB Project Manager
UN-Habitat Loss Analysis Senior Expert
UN-Habitat Guidelines-Standards Development Expert
UN-Habitat Capacity Development & Training Expert

8/05
الي
9/50

 Dr. Farzin Fardanesh
 Dr. Salar Arian Moghaddam
 Dr. Masoumeh Mirsafa
Dr. Ehsan Asnaashari

معرفی اهداف و برنامه های پروژه بهتاب
معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي مهندس معظمي

BEHTAB Project Introduction
UN-Habitat BEHTAB Project Manager
What/Why/How: Improving Resilience of Hospitals
UN-Habitat Capacity Development & Training Expert
ارزیابی و بهسازی لرزه ای بیمارستان سرپل ذهاب

Dr. Farzin Fardanesh,
Dr. Ehsan Asnaashari,

معاون نظارت و ارزشیابی دفتر توسعه منابع فیزیكی وزارت بهداشت

آقاي مهندس سليمي

ارزیابي لرزه اي اجزاي غير سازه اي بيمارستان
عضو هیات علمی گروه سازه مرکز تحقیقات راه  ،مسكن و شهرسازی

آقاي دكتر عطاري
 9/50الی
10/10

پذیرایي ميان وعده
پانل رویکردهاي نوین نظارت و اعتباربخشي و بيمارستانهاي ایمن
آقاي دكتر عسکري

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

آقاي مهندس عسگري

مشاور معاون درمان و معاون فنی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان
کارشناس مسئول اعتبار بخشی موسسات درمانی

آقاي دكتر سادات

10/10
الي
11/40

آقاي دكترهاشم زاده

رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت

خانم دكتر لعل

معاون اداره اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز درمانی

خانم دكتر گودرزي

کارشناس مسئول اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز درمانی

خانم مهندس روح پرور
خانم عابدین

کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز درمانی

کارشناس مسئول گروه اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز درمانی
نظام اعتباربخشی بیمارستانها در ایران از دیدگاه ساخت بیمارستان و مدیریت منابع

آقاي دكتر عسکري

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
اعتباربخشی و بهبود زیرساختهای بیمارستانی

آقاي مهندس عسگري

مشاور معاون درمان و معاون فنی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان

Hospital Design for Patient Safety

آقاي دكتر سادات

گردشگري سالمت و لزوم ارتقاء زیرساختهاي بيمارستاني

کارشناس مسئول اعتبار بخشی موسسات درمانی

آقاي دكترهاشم زاده

رئیس اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت

دوشنبه 97/09/19

ساعت

پانل رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و مدیریت بیمارستانهای آینده
معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

خانم دكتر راد جهانباني

معاون فنی مهندسی و برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی

آقاي مهندس علوي صدر

11/40
الي
13

خانم مهندس نصوري

مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي دكترعليرضایي

دکترای معماری  ،عضو هیات علمی دانشگاه

آقاي دكترمصدق راد

دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران
ارائه خدمات بازتواني ،تشخيصي و درماني به سالمندان در كالن شهرها
دکترای مهندسی پزشكی  -مشاور ارشد تدوین مجموعه کتاب های استاندارد بیمارستان ایمن

آقاي دكتر طلوع

فضاي سبز به عنوان یک ركن معماري پایدار در بهبود بيماران در بيمارستان سبز
دکترای معماری

آقاي دكتر حسيني

افزایش تاب آوري سازماني بيمارستانها :از تئوري تا عمل

دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران

آقاي دكترمصدق راد

استاندارد طراحي بخش تصویربرداري پزشکي

کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان  -مدیر تدوین مجموعه کتاب های استاندارد بیمارستان ایمن

آقاي مهندس معطر

13-14

نماز و ناهار
پانل تجهيزات و مصالح نوین در بيمارستانهاي آینده

14
الي
16

آقاي دكتر شاهقدمي

دبیر علمی کنگره  ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

آقاي مهندس طهماسبي

کارشناس مسئول عالی تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران

آقاي دكتر دهلقي

دانشیار گروه مهندسی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه

خانم مهندس همایي

رئیس اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران

آقاي مهندس سيفوري

رئیس اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

خانم مهندس رسولي

کارشناس ارشد مهندسی پزشكی دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

روشي نوین جهت تشخيص هویت بمنظور كنترل تردد با استفاده از تركيب دو روش  RFIDو بيومتریک
دکترای مهندسی پزشكی

خانم دكتر قدسي زاد
مواد شيشه اي در تکنولوژي برتر

آقاي مهندس كوشا

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

صفحات كامپوزیت تقویتشده با پارچه سهبعدي بافتهشده با نخ شيشه
دکترای تخصصی کامپوزیت و عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

آقاي دكتر اخباري

بيمارستانهاي هوشمند :بومي سازي راهکارهاي عملياتي براي ایران 1400
آقاي دكتر خليل نژاد اميري

دکترای کامپیوتر – نرم افزار

امکان سنجي فني و اقتصادي بکارگيري كفپوش هاي اپوكسي درجاریز جهت تامين همزمان مالحظات بهداشتي و دوام در
فضاهاي درماني

آقاي مهندس عيسي پور

کارشناس ارشد مهندسی عمران

دوشنبه 97/09/19

ساعت

حفاظ هاي پليمري به عنوان جایگزین سرب در برابر تشعشعات الکترومغناطيسي
آقاي دكتر چنگيزي

دکترای فیزیک پزشكی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران

رویکردهاي نوین در سيستم هاي انتقال پنوماتيک

کارشناسی ارشد مهندسی پزشكی

آقاي مهندس محمدي زاده

پانل روشهاي نوین در تاسيسات  ،بهداشت و مدیریت منابع
آقاي مهندس ميرابي

مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

آقاي مهندس عابدي

رئیس گروه تاسیسات و نگهداشت شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی

آقاي مهندس آئينه چي

کارشناس ارشد دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي مهندس عرفان

مدیر گروه تاسیسات مكانیكی کتابهای استاندارد بیمارستان ایمن

انتقال انرژي الکتریکي بيمارستاني بوسيله باس داكت

خانم مهندس شریفي

کارشناس ارشد مهندسی

مروري بر تکنولوژیهاي جدید  BIMو چرایي استفاده آن در پروژه هاي ساخت بيمارستاني
 16الي
18

آقاي مهندس عظيمي

كارشناس ارشد مهندسی عمران

نقش و اهميت تکنولوژي سقف سرد در رضایت مندي بيماران و مدیریت انرژي و بهداشت محيط
آقاي مهندس صاحب الزماني

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

نحوه تامين بهينه برق بيمارستانها از طریق سيستم CHP

آقاي مهندس قلي زاده

کارشناس ارشد مهندسی برق

چالش كنترل عفونت و تهویه مطبوع در كتابهاي استاندارد بيمارستان ایمن
آقاي مهندس عرفان

مدیر گروه تاسیسات مكانیكی کتابهای استاندارد بیمارستان ایمن

تهویه نوین اتاق هاي عمل با استفاده از المينار ایرفلو و بهينه سازي سيستم هاي كنوني
آقاي مهندس كفایتي

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

بررسي كارایي تعبيه فرایند انعقاد الکتریکي در تصفيه خانه هاي فاضالب بيمارستان جهت حذف آنتي بيوتيکها
خانم مهندس محمدي اصل
 18/15الي 18

کارشناس ارشد بهداشت
اختتاميه و مراسم قرعه كشي و اهداء جوایز

دوشنبه 97/09/19

ساعت
8/20 – 9/50
10/05 – 11/25
ساعت

سالن شماره دو

كارگاه آموزشي استانداردهاي اعتباربخشي مدیریت خطر حوادث و بالیا
خانم دکتر عباس آبادی  -آقای مهندس مرادیان
كارگاه اتاق عمل یکپارچه ماژوالر ( اتاق عمل هاي آینده )
کارشناسی ارشد مهندسی پزشكی

آقاي مهندس عرفانيان
Improving Multi Hazard Resilience of Hospitals: Applicable Methodolog y
دوشنبه  97/09/19سالن شماره دو
آقاي مهندس معظمي

معاون برنامه ریزی دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقاي دكتر یوسف زاده

مدیر گروه سازه دفتر توسعه منابع فیزیكی و امور عمرانی وزارت بهداشت

Dr. Farzin Fardanesh, UN-Habitat BEHTAB Project Manager
 Navab Merikhi, UN-Habitat Structural Vulnerability Assessment Senior Expert
 Dr. Salar Arian Moghaddam, UN-Habitat Loss Analysis Senior Expert
 Dr. Laya Abbasi, UN-Habitat Non-structural Vulnerability Assessment Expert
 Dr. Masoumeh Mirsafa, UN-Habitat Guidelines-Standards Development Expert
Dr. Ehsan Asnaashari, UN-Habitat Capacity Development & Training Expert
Rapid Visual Assessment and risk management
Dr. Salar Arian Moghaddam, UN-Habitat Loss Analysis Senior Expert

 13الي 11/30

Performance Based Design for hospitals
Navab Merikhi, UN-Habitat Structural Vulnerability Assessment Senior Expert
Non-structural hazard mitigation
Dr. Laya Abbasi, UN-Habitat Non-structural Vulnerability Assessment Expert
Urban Resilience and BEHTAB Mobile Application
Dr. Farzin Fardanesh, UN-Habitat BEHTAB Project Manager

Discussion Panel
ساعت
 14/20الي 14
14/20 – 14/40
 15/20الي 14/40
 15/40الي 15/20
 16/10الي 15/50

دوشنبه 97/09/19

سالن شماره دو

مدل سازي مکان یابي بهينه پایگاه هاي امداد
کارشناسی ارشد مهندسی عمران دفتر توسعه منابع فیزیكی وزارت بهداشت

آقاي مهندس عارفي

مقایسه كاركردي قراردادهاي متعارف سه عاملي و ( EPCطراحي ،تدارک و ساخت) با ابزار تحليل شبکه اي
کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مهندس سروش شباني

كارگاه طراحي نوین بخش هاي مراقبت هاي نوزادان در بيمارستان هاي مدرن
کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان

آقاي مهندس معطر

طراحي معماري داخلي مراكز درماني با رویکرد خلق فضاي شفابخش
آقاي مهندس دوستوندي

کارشناسی ارشد معماری داخلی

نقش استانداردهاي طراحي و ساخت مراكز سوختگي در فرایند درمان سوختگي ها
خانم مهندس عربشاهي

کارشناسی ارشد مهندسی بیمارستان

 16/40الي 16/20
 17الي 16/40

بررسي عوامل موثر بر مشاركتهاي مردمي در نظام سالمت بویژه ساخت مراكز درماني
مدیر بیمارستان پاکدشت ورامین

آقاي كریمي نودهي

تحليل فرآیند نيازسنجي و دستیابي به « برنامه خدمات درماني و تشخيصي» بيمارستانهاي جدید در تهران
کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم پزشكی تهران

خانم مهندس ملک زاده
دوشنبه 97/09/19

ساعت

سالن شماره سه

رویکرد جدید و تجربيات سازمان تامين اجتماعي در ساخت ،بازسازي ،استاندارد سازي ،تجهيز و بهره برداري از
 12الي 8/10

فضاهاي بيمارستان هاي ملکي
برگزار كننده  :مدیران و كارشناسان سازمان تامين اجتماعي

 13الي 12
 14/30الي 14
 15الي 14/40
 15/20الي 15
 15/50الي 15/30
 16/10الي 15/50
 16/30الي 16/10
 16/50الي 16/30

كارگاه  :كاربرد تکنولوژي هاي نوین شيشه در بيمارستانها
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

آقاي مهندس كوشا

بررسي موردي عملکرد سيستم هاي كنترلي لرزه اي در سازه هاي بيمارستاني
آقاي مهندس اسدپور

کارشناس ارشد مهندسی سازه
استراتژي بهره وري سبز در بيمارستان هاي آینده

خانم دكتر پوراحمدي

دکتری مدیریت استراتژیک

بهره وري پایدار با هماهنگي استراتژیک در سازمان هاي بهداشتي و درماني
متخصص اطفال  -دکتری مدیریت استراتژیک

آقاي دكتر نيکودل

Hospital Central Catering
مسئول تغذیه بالینی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت

خانم دكتر ترابي

اثربخشي نظام شبکه توزیع تجهيزات پزشکي در مدیریت خدمات درماني
آقاي مهندس امامي

مدیر پشتیبانی اداره کل تجهیزات پزشكی وزارت بهداشت

شناسایي و اولویت بندي عوامل موفقيت در ساخت پروژه هاي درماني ایران با استفاده از تکنيک تصميم گيري
گروهي AHP

آقاي مهندس زندي

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

مصالح و تکنولوژي هاي نوین طراحي و ساخت و تجهيز بيمارستانهاي آینده
خانم مهندس صادقي

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

