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  زشکیپ نظام سازمان انتخابات بر نظارت مرکزي هیأت محترم رئیس االمینی، روح دکتر آقاي جناب -

  پزشکی نظام سازمان انتخابات بر نظارت مرکزي هیأت محترم اعضاي -

  

  با سالم و احترام

ترین و مؤثرترین نهادهاي صنفی و غیر دولتی بوده که در راستاي تالش سازمان نظام پزشکی یکی از بزرگ

با  و نیز تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی براي پیشبرد و اصالح امور پزشکی، حمایت از حقوق متقابل پزشک و بیمار

  هاي مرتبط بر اساس قانون تشکیل شده است.دستگاه

ران و هیأت مدیره نظام پزشکی در تهانتخابات اي از روند بررسی صالحیت داوطلبان حضور در کنندهمتأسفانه اخبار نگران

ند، هاي برجسته جامعه پزشکی هستکشور و شخصیتهاي علمی بزرگ و معتبر ها که بعضاً شامل رؤساي انجمنشهرستان

  رسد.به گوش می

نحوه تماس با داوطلبان رد صالحیت شده و برخی مذاکرات غیر معمول با کاندیداها و ترغیب به انصراف براي کم کردن 

  هاي این دوره بوده است.هزینه رد صالحیت افراد، بدعتی در بررسی صالحیت

پزشکی با اعالم نگرانی از روند فوق و تأکید بر رعایت مبناي قانونی و حقوق افراد داوطلب، هاي علمی گروه مجمع انجمن

هاي انجام شده در احراز صالحیت داوطلبان عضویت تا با تجدیدنظر در شیوه بررسیدارد از هیأت مرکزي نظارت انتظار 

یت م شأن و منزلت اعضاي جامعه پزشکی عناهاي مدیره نظام پزشکی، نسبت به احقاق حقوق تضییع شده و تکریدر هیأت

  ویژه مبذول نمایند.

ان ها ضروریست براي امکالزم به ذکر است که با توجه به تأخیر صورت گرفته در اعالم نتایج اولیه بررسی صالحیت

  بررسی مجدد و منصفانه، زمان تجدیدنظر در آن هیأت محترم تمدید گردد.

و عادالنه آن هیأت محترم شاهد انتخاباتی جامع و شامل اکثریت اعضاي محترم جامعه امید است با درایت و بررسی بسیط 

  پزشکی و تقویت بنیادهاي مدنی و صنفی کشور باشیم.

  

  ایران هاي علمی گروه پزشکیمجمع انجمناعضاي هیأت مدیره 
  

  دکتر ایرج فاضل -1

  دکتر علی نوبخت  -3

  دکتر علی تاجرنیا -5

  دکتر بهروز برومند -7

  دکتر محمدتقی جغتایی -9

  دکتر شهریار خاقانی -11

  دکتر سیدحمید خویی -13

  دکتر بابک زمانی -15

  دکتر علیرضا سلیمی -17

  دکتر عبدالرسول صداقت -19

  دکتر کاظم عباسیون -21

  بندپیدکتر محمدعلی محسنی -23

  دکتر محمد وجگانی -25

  دکتر محمدرضا ظفرقندي -2

  دکتر سیدجلیل حسینی -4

  محمدرضا اسدي -6

  دکتر محمد بیات -8

  دکتر سیداحمد جلیلی -10

  دکتر ناهید خداکرمی -12

  دکتر محمدجواد رسایی -14

  دکتر امید سبزواري -16

  دکتر محمود شیرزاد  -18

  زادهدکتر بیژن صدري -20

  دکتر مسعود فالحی -22

  الهیدکتر فاطمه نعمت -24

  دکتر کورش هالکویی نائینی -26



 

  رونوشت:

  جناب آقاي دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و پزشکی  -

بابایی، معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و پزشکی و رئیس ستاد مرکزي اجرایی هشتمین دوره انتخابات جناب آقاي دکتر جان -

  سازمان نظام پزشکی

  رئیس محترم شوراي عالی سازمان نظام پزشکی جناب آقاي دکتر معین، -

  اعضاي محترم شوراي عالی سازمان نظام پزشکی  -

  اعضاي محترم هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی  -

  هاي علمی گروه پزشکی ایران رؤساي محترم انجمن -

  ها رؤساي محترم نظام پزشکی شهرستان -

  الملل سازمان نظام پزشکی ور بینمدیر کل محترم روابط عمومی و ام -
 
 
 
 


