مهلت ارسال خالصه مقاله
پذیرش خالصه مقاله در این همایش از  40/1/51آغاز و تا تاریخ
 40/7/51ادامه خواهد داشت .آخرین مهلت ارسال مقاله

مییی باشیید .بییدیهی اسییت پییی از اییین تییاریخ ،دبیرخانییه از
پییذیرش مقییاالت خییودداری نمییوده و امکییان دبییت مقالییه در
سییایت نیییز وجییود نخواهیید داشییت .اطالعییات تکمیلییی در
خصییون نهییوه دبییت نییام ،نهییوه ارسییال و مهلییت ارسییال
خالصییه مقییاالت و سییایر اطالعییات ییروری از طریی سییایت
همایش در دسترس می باشد
www.congress.umsu.ac.ir
www.umsu.ac.ir
امتیاز بازآموزی همایش
همایش دارای امتیاز بازآموزی برای پرستاران ،پزشکان و ماماها
می باشد .میزان امتیاز پی از تصویب دفتر آموزش های مداوم
جامعه پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از
طری سایت همایش به اطالع عالقمندان خواهد رسید.

نحوه اسکان و رزرو هتل
برگزارکنندگان همایش به جز برای سخنرانان مقاالت
پذیرفته شده ،مسئولیتی در قبال اسکان سایر شرکت
کنندگان ندارند.
خواهشمند است نسبت به رزرو هتل شخصا اقدام فرمائید.
«مشخصات تعدادی از هتل های شهرستان ارومیه»

نام هتل

آدرس (ارومیه)

مروارید

خیابان ساحلی

دریا

خیابان امام  ،خیابان طرزی

مهمانسرا

خیابان کاشانی

ساحل

بلوار والفجر

هزینه ثبت نام


دبت نام برای تمامی شرکت کنندگان(دارندگان مقاله،

آنا

اعضای هیات علمی،پزشکان عمومی،پرستاران و
ماماها) الزامی است.


بیمارستان مطهری

(کد)400 :
33646333
39992263
39992364
39993383
33342233
33342233

:
اروميه ،بلوار رسالت ،انتهاي خيابان جهاد ،دانشگاه علوم پزشکي و
خدمات بهداشتي درماني اروميه ،معاونت تحقيقات و فناوري

33633336

رضا

خیابان امام  ،نبش خیابان بعثت

399994383

خرم

خیابان امام  ،پشت مسجد سردار

39993666

خیابان دانشکده  ،پشت مسجد

33663933

قبا

33636333

3311 :
300-12222333
12203202

وجه دبت نام شرکت در همایش متعاقبا در سایت
اعالم خواهد شد.



خیابان کاشانی ،روبروی

تلفن

هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان بابت دبت نام،
ارائه گواهی آموزشی و پذیرایی بین جلسات می باشد.

فرهنگیان

:
ps1394@umsu.ac.ir
وب سايت

www.congress.umsu.ac.ir

محورهای همایش ایمنی بیمار

بسمه تعالی
به موازات توسعه کمی و گسترش سیستم های بهداشتی و
درمانی،حفظ و ارتقای کیفیت آنها به یکی از مهمترین چالش های
فراروی مدیران نظام های ارائه خدمات بهداشتی،درمانی و آموزشی
تبدیل شده است .در این میان یکی از بارزترین حقوق انسان ها ،ایمن
بودن از خطرات و آسیب ها در هنگام دریافت خدمات سالمت می
باشد .ایمنی از ارکان اصلی کیفیت در سازمان های بهداشتی و درمانی
است و ایجاد مهیطی امن که در آن صدمه ای از خدمات پرستاری و
پزشکی به بیمار نرسد از اولویت تمامی دست اندرکاران این حرف می
باشد .توجه ناکافی به ایمنی بیمار یکی از مشکالت پنهان در سیستم
های بهداشتی و درمانی ملل مختلف است و سالیانه بیش از هزاران
بیمار تهت مراقبت های غیر ایمن قرار می گیرند که حدود  51تا 14
درصد از آنها قابل پیشگیری می باشند .بنابراین ،توجه ویژه به شکاف
موجود بین ارائه خدمات،کیفیت خدمات و ایمنی بیمار از اهمیت
بسزایی برخوردار است .امروزه در کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه ،مدیران ارشد به این اتفاق نظر رسیده اند که ایمنی بیمار در
راس اولویت های خدمات بهداشتی و درمانی قرار دارد.
خوشبختانه بعد از برگزاری اولین و دومین همایش کشوری ایمنی
بیمار در سال های  5044و  5045در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
امروزه شاهد هستیم که فعالیت های پژوهشی در تمامی دانشگاه های
علوم پزشکی کشور در کلیه مقاطع تهصیلی به این امر مهم اهتمام
داشته و نهضت درمان و مراقبت ایمن بیمار در جای جای میهن مان
گسترش پیدا کرده است.
لذا در ادامه این مسیر،مرکز تهقیقات ایمنی بیمار معاونت تهقیقات و
فناوری دانشگاه و کلیه اعضا هیات علمی بر آن شده است که با
برگزاری سومین همایش سراسری ایمنی بیمار در آبان ماه سال 5040
از تجارب اندیشمندان در ارتقاء خدمات بهداشتی،درمانی و آموزشی
برای تداوم نهضت درمان و مراقبت ایمن و گسترش فرهنگ ایمنی
بیمار در کشور استفاده نمایند.
دکتر رحیم بقایی
دبیر علمی همایش

 -5استاندارد سازی و ایمنی بیمارStandardization & Patient Safety
 -5روش های علمی برای ارتقاء ایمنی بیمارScientific Methods for Improving Safety
 -0ریشه یابی تهدید کننده های ایمنی بیمارRoot Cause Analysis of Patient Safety
Threats
 -0ایمنی بیماردر دارو درمانیMedication Practice &Patient Safety
 -1آموزش و استقرار ایمنی بیمارEducation & Implementation Patient
Safety
 -6مدیریت و فرهنگ ایمنیManagement & Culture of Patient Safety
 -7فناوری و ایمنی بیمارTechnology & Patient Safety
 -8مشارکت بیمار و خانواده در ایمنی بیمارPatient & Family Involvement in Patient
Safety

راهنمای تنظیم خالصه مقاالت
در تنظیم خالصه مقاالت موارد زیر رعایت گردد:
عنوان مقاله:
نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان،نشانی پستی و نشانی
پست الکترونیک ارائه دهنده مقاله ذکر گردد.
خالصه مقاله شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه و اهداف :اهمیت مساله تهقی و شرح مختصری از پیشینه
تهقی
روش اجرا :جمعیت مورد مطالعه،نهوه نمونه گیری،جمع آوری داده
ها،طرح مطالعه و معیارهای انتخاب
نتایج یافته های پژوهش :نتایج(بدون جدول و شکل)صرفا به صورت
متن آورده شود.
بهث و نتیجه گیری :تفسیر نتایج به دست آمده در پژوهش و مقایسه
منطقی با نتایج سایر تهقیقات
کلمات کلیدی :حداکثر پنج مورد
خالصه مقاالت حداکثر  014کلمه بوده و به صورت متناسب بین
بخش های فوق الذکر تقسیم گردد.
مقاله فارسی با نرم افزار  Microsoft Word 2007در اندازه
کاغذ  A4با فونت فارسی  B nazaninو انگلیسی Time New
 Romanنگارش گردد.
از کلیه پژوهشگران مهترم درخواست می گردد مقاالت خود را
حداکثر تا تاریخ  5040/7/51به پست الکترونیکی
 ps1394@umsu.ac.irارسال فرمایند.
به مقاالت ارسالی به صورت چاپی ترتیب ادر داده نخواهد شد.خالصه
مقاالت پذیرفته شده بدون هیچگونه تغییر در کتاب خالصه مقاالت
چاپ خواهد شد .صهت علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده یا
نویسندگان می باشد .همچنین مقاله نباید در کنگره یا مجله قبال چاپ
شده باشد.
نهوه ارائه مقاله در کنگره به صورت شفاهی ( )oralو پوستر
( )posterمی باشد.
ارائه مقاالت سخنرانی صرفا از طری نرم افزار  power pointو زبان
فارسی انجام خواهد شد .در صورت نیاز به تو یهات بیشتر با شماره تلفن
دبیرخانه تماس حاصل فرمائید.

