
دبیرخانه : شهرک قدس ،بلوار فرحزادی ، بلوار ایوانک ، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ، بلوک A، ضلع شمالی طبقه ۹

تلفن :۸۱۴۵۴۸۹۹ -۸۱۴۵۵۴۱۲-۴۸۹۶-۴۸۹۴-۴۹۶۰           نمابر : ۸۱۴۵۴۷۰۸

 
بسمه تعالی

فرم شماره (۱)

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

بدینوسیله به اطالع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی میرساند هشتمین دوره انتخابات سازمان 
نظام پزشکی در روز جمعه مورخه  ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضیان ثبت نام 
در هیات مدیره شهرستانهای واجد شرایط میتوانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ با توجه به شرایط ذیل و در 

دست داشتن مدارک الزم به هیات های اجرائی انتخابات شهرستانهای خود مراجعه و ثبت نام نمایند. 

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی  به استناد ماده ۲۳ قانون سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل :

تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران  -۱
نداشتن فساد اخالقی و مالی  -۲

داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخالق و شئون پزشکی -۳
داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و و فاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -۴

تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند. 
دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی  -۵

عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی  -۶

مدارک الزم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها :

۱- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)
۲- تصویرکارت ملی

۳- ۶ قطعه عکس ۴*۳ 
۴- تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد. 

۵- تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 
۶- تائیدیه ۳ سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی 

ستاد مرکزی اجرایی
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