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برادر گرامی جناب آقای دکتر سعید نمکی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سالم و احترام، 
همانگونه که مستحضرید قانون سازمان نظام پزشکی مواردی را به شرح ذیل در مورد زمان و 

چگونگی فعالیت هیأت مدیره نظام پزشکیها مطرح نموده است:

۱- ماده ۱۶ قانون تشکیل سازمان تصریح میکند: «مدت عملکرد هر دوره هیأت مدیره نظام پزشکی 

شهرستانها و شورای عالی نظام پزشکی چهار سال تمام میباشد».

۲- تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیل سازمان اشاره دارد: «شروع فعالیت دورههای بعد نظام پزشکی 

بالفاصله پس از پایان دوره قبلی میباشد چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی 

از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه 

خواهند داد و مبدا شروع کار دوره جدید پس از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود».

۳- ماده ۱۷ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی صراحت دارد بر: «انتخابات ... سه ماه قبل از اتمام هر 

دوره با اعالم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام 

خواهد شد».

۴- در دوره حاضر، انتخابات سراسری هیأتهای مدیره شهرستانها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ برگزار شده 

است و پس از تسلیم صورتجلسه انجام انتخابات، از سوی هیأت نظارت بر انتخابات شهرستانها به 

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، این هیأت برای کلیه منتخبین هیأت مدیره نظام پزشکی 

شهرستانها به استناد همان صورتجلسات مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ «اعتبارنامه» صادر کرده و مهلت 

اعتبارنامه را تا پایان دوره مورد تأیید قرار داده است. بر اساس قانون تشکیل سازمان نیز مدت هر دوره 

فعالیت سازمان نظام پزشکی چهار سال میباشد.
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۵- بر اساس حکم صادره از سوی ریاست محترم جمهوری با شماره ۷۰۸۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳، به 

دنبال «انتخاب» ریاست کل سازمان در جلسه مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳، رئیس کل سازمان 

نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، برای مدت چهار سال از تاریخ ابالغ این حکم «منصوب» شدهاند.

با عنایت به مواد قانونی فوقالذکر و سر فصلهای شروع دوره و تاریخ اعتبارنامههای اعضای هیأت مدیره 

شهرستانها و تاریخ تنفیذ حکم ریاست کل سازمان، خواهشمند است موضوع انتخابات دوره آتی 

سازمان نظام پزشکی را مد نظر قرار داده و موارد مرتبط با جدول زمانی انتخابات و تشکیل هیأت 

مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی و هیأتهای اجرایی مربوطه را مورد توجه و در دستور 

کار قرار دهید. بدین منظور این سازمان آمادگی کامل خود را جهت برگزاری نشستی با جنابعالی و 

دستاندرکاران مربوطه در راستای هماهنگیهای الزم در این امر اعالم مینماید.

رونوشت:
- هیات رییسه محترم شورای عالی
- هیأت رئیسه محترم مجمع عمومی 

- جناب آقای دکتر حریرچی، معاون کل محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- اعضای محترم شورای عالی سازمان

- نظام پزشکیهای سراسر کشور


