
" یکی از مشکالت ما در رونق اقتصادی، قاچاق است" 

سال تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین

دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد فرزندان ، سرمایه های 
زندگی 

شماره: ۱۴۰۱-۱-۱۳۵/۵۵۰۴

تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

ساعت: ۱۱:۲۹

پیوست: دارد

فکس الکترونیک: ۴۷۷۰۱۸۱۷

مدیرعامل محترم مرکز آموزشی درمانی/ بیمارستان ...

مدیر محترم شبکه های بهداشت و درمان

مدیر محترم مجموعه مدد

رئیس محترم مرکز بهداشت غرب و شمال غرب

موضوع: اطالع رسانی  هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال ۱۴۰۱ (۲۷ آبان لغایت ۳ 
آذر ماه) و ارسال فعالیت های آموزشی عمومی و تخصصی

با سالم و احترام،
 عطف به نامه شماره ۶۵۸/۷۴۱۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش 
مصرف فرآورده های سالمت محور (تصویر پیوست)درخصوص هفته بین المللی آگاه سازی داروهای 
آنتی میکروبیال از  ۱۸ لغایت ۲۴ نوامبر برابر با ۲۷ آبان لغایت۳ آذرماه، به پیوست بسته های 

آموزشی جهت بهره برداری و آموزشهای عمومی و رسانه ای ایفاد می گردد.

نظر به اهمیت ونقش آنتی بیوتیک ها در سالمت و لزوم آموزش تجویز و مصرف منطقی داروهای 
آنتی بیکروبیال جهت جلوگیری ازبروز فاجعه مقاومت به این داروها  خواهشمند است مقرر فرمایید 
درحوزه  آموزشهای تخصصی و عمومی اعم از برگزاری وبینار و تهیه و توزیع محتواهای آموزشی 
در قالب پوستر ، بنر و.....ونمایش و درج  و اطالع رسانی بر روی مانیتورهای بیمارستان و پلتفرم ها، 
اقدامات انجام شده حداکثر لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ فعالیت های خود را مطابق با فایل های اکسل پیوست 

شده ارسال نمایند. 

شایان ذکر است کلیه فعالیت های انجام شده در این هفته در ارزیابی اعتبار بخشی و عملکرد 
بیمارستان لحاظ خواهد شد.
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برای مشاهده کلیپ مقاومت میکروبی به آنتی بیوتیک ها، روی آدرس زیر لینک نمایید.
https://fdo.iums.ac.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-

%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-
%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

https://fdo.iums.ac.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://fdo.iums.ac.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://fdo.iums.ac.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://fdo.iums.ac.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

