1393/01/23 :سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی هفدهمین نمایشگاه ایران هلث
بدینوسیله به اطالع کلیه شرکتهای تجهیزات پزشكی می رساند باعنایت به برگزاری هفدهمین نمایشگاه ایران هلث در روزهای
 52الی 52اردیبهشت ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران ،مطابق مصوبه شورای سیاستگذاری ایران هلث،39
سمینارهای تخصصی و کارگاه های آموزشی هفدهمین نمایشگاه ایران هلث توسط موسسه طراحان فردای دیگر با نظارت،
همكاری و مشارکت کارشناسان این اداره کل و شرکت صنعت سالمت(مجری هفدهمین نمایشگاه ایران هلث )39برگزار
خواهد شد.
کارگاه های تخصصی و سمینارها عالوه بر گسترش و رونق اقتصادی شرکت ها فرصتهایی را برای بازآموزی و آشنایی بیشتر
مخاطبین با آخرین تولیدات علمی و فنی ،فرآیندها ،محصوالت و خدمات در حوزه های مختلف تجهیزات پزشكی را فراهم می
آورد .لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای حاضر در نمایشگاه ایران هلث  39و یا شرکتهای متقاضی ،جهت فعالیتی سازنده دعوت
بعمل می آید .الز بذکر است برگزاری سمینارها و کارگاهها در قال یكی از  4گروه ذیل خواهد بود:
1کارگاههای تخصصی شرکت های تجهیزات پزشكی شامل:أ.معرفی تكنولوژیهای نوین
ب.معرفی و ارائه توانمندیهای خدمات پس از فروش درزمینه های ذیل:
i.آموزش کاربری و فنی
ii.توانمندی نیروهای فنی
iii.برنامه های نگهداشت کاربری و فنی
iv.تنظیم و کالیبراسیون (امكانات وتجهیزات مربوطه)
v.تعمیرات وسرعت خدمات دهی ( تعمیرات کلی وجزئی و ارتقاء و روزآمدی)
vi.بكارگیری روشهای خاص در ارائه خدمات پس ازفروش
vii.معرفی برنامه های آتی شرکت در جهت ارتقاء سطح خدمات پس از فروش
ج.معرفی دستگاه یا دستگاههای تحت پوشش ( اصول کار و ویژگیهای دستگاه)
د.معرفی وآموزش برنامه های نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه یا دستگاههای تحت پوشش
2سمینارهای تخصصی در قال  25پنل تخصصی حوزه های مختلف تجهیزات پزشكی شامل تجهیزاتآزمایشگاهی(بالینی،تحقیقاتی،علو پایه) ،وسایل یكبارمصرف و موادمصرفی ،تجهیزات تصویربرداری
وآندوویژن(رادیولوژی،رادیوتراپی و ،)....تجهیزات بیمارستانی(تنفسی،بیهوشی ،دیالیزCCU,ICU, ،اتاق عمل) ،تجهیزات
توانبخشی و ارتوپدی ،نر افزارهای بیمارستان  (Pacs, HISو… ،).بهداشت محیط،حرفه ای وکنترل عفونت و
استریلیزاسیون) ،(CSRتجهیزات زیبایی و پوست ،کالیبراسیون و کنترل کیفی ،دندانپزشكی و لواز وابسته ،تجهیزات بخش
قل  ،تجهیزات چشم پزشكی خواهند بود.
3برگزاری ششمین کنفرانس سالمت الكترونیكی و کاربردهای  ICTدر پزشكی ایران همزمان با نمایشگاه جهت ارسالمقاالت و تعریف کارگاهها (به سایت  TFDI.irمراجعه گردد)
4برگزاری نشستهای تخصصی که موضوعات آن متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.الز بذکر است کلیه شرکتهای تجهیزات پزشكی تا تاریخ  39/5/2فرصت دارند تا در زمینه های یادشده ضمن اعال آمادگی
خود از طریق سایت  tfdi.irو شماره های  55224552،55224559موسسه طراحان فردای دیگر ،سوابق و توانمندیهای
مربوطه به موارد فوق الذکر را نیز جهت بررسی به موسسه فوق الذکر ارسال نمایند.

