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رئیس محترم دانشگاه اصفهان  

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان 

ریاست محترم دانشگاه هنر اصفهان 

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

موضوع: نمایشگاه و کنفرانس ملی گردشگری سالمت اصفهان

با سالم و احترام
باستحضار میرساند نمایشگاه و کنفرانس ملی گردشگری سالمت اصفهان در اولین شهرک سالمت کشور، 
به عنوان یکی از قطب های درمانی و گردشگری با هدف معرفی و توسعه گردشگری سالمت برگزار می گردد. لذا با 
توجه به اهمیت و نقش این رویداد که موجب ایجاد بستری مناسب برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری، علوم 
پزشکی، مراکز درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی، هتل ها، دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان تور فعال در زمینه 
گردشگـری سالمـت می شـود، خواهشمنـد است دستـور فرمایید نسبت به حمایت و مساعدت هـای الزم و 
اطالع رسانی به اساتید، دانشجویان، مراکز درمانی و بیمارستانی، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی جامعه 
پزشکی، مراکز توانبخشی، انجمن طب سنتی و گیاهان دارویی، مراکز صنعتی و تجارت الکترونیک در حوزه پزشکی 

و گردشگری و سایر مراکز وابسته جهت مشارکت و حضور فعال در این رویداد اقدام نمایند.
 www:ichte.ir:نشانی سایت دبیرخانه        info@ichte.com:ایمیل دبیرخانه

تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۵۱۱۵۳۲۰۰ و ۳۵۱۱۲۰۸۹-۰۳۱ خانم قضاوت
زمان و مکان  نمایشگاه : ۱۳-۱۱ مهر ماه ۹۷    ساعت ۲۰-۱۰        اصفهان – شهرک سالمت

زمان و مکان کنفرانس : ۱۴ مهر ماه ۹۷          ساعت ۱۷-۹          اصفهان – تاالر سیتی سنتر
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