
  آئین نامه اجرائی برگزاري انتخابات نظام پزشکی

  

  انتخابات اعضاي هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها: فصل اول

  

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی  20و  19و  18هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات طبق مواد  -1ماده

جمهوري اسالمی ایران، الزم است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعالم رسمی تاریخ برگزاري 

سانه هاي قانون از طریق ر 4انتخابات توسط وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به کلیه مشمولین ماده 

گروهی، بنا به دعوت ایشان در محل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران کار خود را به منظور 

  . انجام انتخابات شروع نماید

قانون، هیئت مرکزي نظارت موظف است  20و تبصره ذیل ماده  19ماده  1بر اساس تبصره  -2ماده 

قانون الزم است انتخابات  10هایی که بر طبق ماده روز هیئت هاي نظارت شهرستان 15حداکثر ظرف مدت 

  . در آنها صورت گیرد را تعیین نماید

قانون، معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  12و  11، 10بر اساس مواد  -3ماده 

یات رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران اسامی شهرستانهایی که واجد شرایط تاسیس ه

روز پس از اعالم رسمی تاریخ برگزاري انتخابات  7مدیره نظام پزشکی می باشند را حداکثر ظرف مدت 

  . هیئت مدیره ها، در اختیار هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات قرار خواهند داد

دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و روساي شوراي هماهنگی نظام پزشکی  - تبصره

ها موظفند اسامی آن عده از شهرستانهایی را که پس از برگزاري انتخابات سراسري هیئت مدیره ها استان

شرایط الزم براي تشکیل هیئت مدیره نظام پزشکی را کسب می نمایند به اطالع وزارت بهداشت، درمان 

و قانون تشکیل وآموزش پزشکی و هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات برسانند تا با رعایت این آئین نامه 

سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران نسبت به برگزاري انتخابات میان دوره اي هیئت مدیره نظام 

  . پزشکی آنها اقدام نمایند

مسئولیت اجراي انتخابات با معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی است که  -4ماده

ابات ، تقویم زمان بندي مراحل برگزاري انتخابات را تنظیم و پس بالفاصله پس از اعالم زمان برگزاري انتخ

از تایید هیات مرکزي نظارت به سازمان نظام پزشکی و هیاتهاي نظارت و اجرایی در شهرستانها اعالم می 

  . نماید

مسئولیت برگزاري انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان برعهده هیئت اجرایی  -5ماده 

  : آن شهرستان است که ترکیب آن به شرح زیر می باشدانتخابات 

رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا یکی از معاونین یانمایندگان  - الف

  ) رییس هیات اجرایی(آنان در آن شهرستان حسب مورد 

یل سازمان نظام پزشکی قانون تشک 4رییس هیات اجرایی شهرستان باید از مشمولین ماده : تبصره 

  . قانون مزبورباشد 23جمهوري اسالمی ایران و واجد شرایط مندرج در ماده 
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  نماینده فرماندار  -ب

  پنج نفر از جامعه پزشکی شهرستان مربوطه  -ج

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی  4نفر کادر پزشکی مشمولین ماده  15رئیس هیات اجرایی از  -1تبصره 

نفر عضو اصلی و دونفر 5ی ایران دعوت به عمل آورده تا در حضور هیئت نظارت شهرستان جمهوري اسالم

  . این آئین نامه را انتخاب نمایند 5ماده ) ج(عضو علی البدل موضوع بند 

سال 3رئیس هیات اجرایی و اعضاي اصلی و علی البدل موضوع این تبصره باید داراي حداقل  -2تبصره 

  . پزشکی باشندسابقه اشتغال در امور 

براي تهران بزرگ ریاست هیئت اجرایی با رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ می باشد و تعداد  -3تبصره 

نفر عضو اصلی 20پنجاه نفر خواهد بود که از بین آنان ) این آئین نامه 5موضوع ماده (مدعوین کادر پزشکی 

ام پزشکی تهران بزرگ خود نامزد در صورتیکه رئیس نظ. نفر عضو علی البدل انتخاب می گردند5و 

انتخابات باشد ریاست هیئت اجرایی با راي اکثریت از بین یکی از روساي دانشگاههاي علوم پزشکی تهران، 

  . شهیدبهشتی و ایران تعیین و معرفی می شود

باید اعضاء هیئت هاي اجرایی و نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران ن -4تبصره 

  . نامزد عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باشند

شرکت کنندگان باید واجد کارت نظام پزشکی بوده و هیأت اجرایی شهرستان مکلف است لیستی  _6ماده 

  . ازمرکز نظام پزشکی ومرکز بهداشت شهرستان اخذ واقدام به تطبیق اشتغال آنها در آن حوزه نماید

  . حق شرکت در انتخابات به عنوان رأي دهنده را دارندرزیدنت ها  _تبصره

رؤساء دانشگاهها یا دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یا نمایندگان آنها حسب  -7ماده 

روز پس از تشکیل هیئت هاي نظارت بر انتخابات شهرستانها، هیئت  5مورد موظفند حداکثر ظرف مدت 

  . هاي مربوطه را مطابق این آئین نامه تشکیل دهنداجرائی انتخابات شهرستان

روز پس از تشکیل، نسبت به 7هیئت هاي اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت  -8ماده 

چاپ و انتشار آگهی ثبت نام داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها از طریق نشریات 

اتب را به نحو مقتضی از طریق سایر مبادي اطالع رسانی به اطالع مشمولین محلی اقدام نموده و ضمناً مر

  . قانون نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران برسانند 4موضوع ماده 

هیئت هاي اجرائی موظفند یک نسخه از آگهی ثبت نام داوطلبین را جهت اطالع در اختیار هیئت  - تبصره

  . مانداري قرار دهندنظارت بر انتخابات شهرستان مربوطه و فر

روز از تاریخ 7داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باید حداکثر ظرف مدت  -9ماده 

ثبت نام به محل هاي اعالم شده در آگهی براي ثبت نام مراجعه نمایند و پرسشنامه مخصوص اعالم 

  . و رسید دریافت نمایند داوطلبی را دریافت و پس از تکمیل، به مسئولین ثبت نام تسلیم

قانون،  4داوطلبین عضویت در هیات مدیره شهرستانها چنانچه در بیش از یک گروه موضوع ماده  -1تبصره

در سازمان عضویت داشته باشند صرفاً میتوانند به اختیار خود در یک گروه به عنوان داوطلب ثبت نام 

ضمناً تغییر گروه . ون را براي همان گروه دارا باشندقان 23ماده ) ه(نمایند و بایستی شرط مندرج در بند 

این آئین نامه با تائید هیات نظارت  13داوطلبی تا قبل از پایان مهلت نهایی اعتراضات موضوع ماده 
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هیئت هاي اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات کامل  -2تبصره. امکانپذیر خواهد بود

مدیره نظام پزشکی شهرستان را با سریعترین وسیله به هئیت نظارت بر  داوطلبان عضویت در هیئت

  . انتخابات شهرستان، هیات مرکزي نظارت بر انتخابات و هیأت اجرایی برگزاري انتخابات اعالم نمایند

وزارت (هیات نظارت شهرستان می باید بالفاصله در خصوص صالحیت داوطلبان از مراجع قانونی  -10ماده 

قانون  23در چارچوب مفاد ماده ) ، دادگستري، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ذیربطاطالعات

روز بررسی هاي الزم را پیرامون  14استعالم به عمل آورد و این مراجع موظفند حداکثر ظرف مدت 

را به ) تائید یا رد صالحیت آنها(صالحیت عضویت داوطلبین ثبت نام نموده به عمل آورده و نظر خود 

در صورت عدم . صورت کتبی و رسمی به اطالع هیئت هاي نظارت بر انتخابات شهرستان ذیربط برسانند

  . پاسخ هر یک از مراجع قانونی در موعد مقرر مطابق نظر سایر مراجع عمل خواهد شد

ورد روز پس از جمع آوري اطالعات م2هیئت هاي نظارت شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت  -1تبصره

نیاز و تصمیم گیري در خصوص صالحیت داوطلبین نتایج این بررسی را به داوطلبین رد صالحیت شده با 

  . ذکر دالیل قانونی اطالع دهند

کلیه مکاتبات مربوط به فرایند بررسی صالحیت کاندیداها در همه مراحل داراي طبقه بندي  -2تبصره 

حیت آنها به تائید هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان داوطلبینی که صال - 11ماده . محرمانه می باشد

روز پس از وصول نظریه هیات نظارت شهرستان اعتراض و یا 2نرسیده است، می توانند حداکثر ظرف مدت 

شکایات خود را با ذکر مشخصات و نشانی کامل کتباً به هیئت نظارت شهرستان تسلیم نمایند تا مورد 

  . رسیدگی قرار گیرد

روز اعتراضاتی که به موقع واصل  2هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان حداکثر ظرف مدت  -12ماده 

گردیده را بررسی نموده و نتایج بررسی صالحیتها را به انضمام سوابق و مدارك مربوط به داوطلبین رد 

  . صالحیت شده به هیات مرکزي نظارت اعالم می نماید

روز نتایج واصله از هیاتهاي نظارت شهرستانها را  10ت ظرف مدت هیئت مرکزي نظارت بر انتخابا -13ماده 

مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد و چنانچه افرادي را حائز شرایط مقرر در قانون تشخیص ندهد 

  . مراتب را با ذکر دالیل قانونی به داوطلب اعالم می نماید

زي نظارت بر انتخابات نرسیده، می توانند داوطلبینی که صالحیت آنها به تایید هیئت مرک -14ماده 

روز پس از وصول نظریه هیات مرکزي نظارت اعتراض خود را با ذکر مشخصات و 5حداکثر ظرف مدت 

  . نشانی کامل کتباً به دبیرخانه هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد

روز اعتراضاتی را که در مهلت مقرر 5حداکثر ظرف مدت هیئت مرکزي نظارت موظف است  -15ماده 

واصل گردیده بررسی نماید و نتایج نهایی و قطعی بررسی صالحیت کاندیداها را به هیاتهاي اجرایی 

  . شهرستانهاي سراسر کشور و ستاد مرکزي برگزاري انتخابات اعالم نماید

ل اسامی داوطلبان تایید شده مراتب را از هیاتهاي اجرایی شهرستان ها موظفند به محض وصو -16ماده 

  . طریق انتشار آگهی در نشریات محلی و سایر مبادي اطالع رسانی به اطالع اعضاي سازمان برسانند

هیاتهاي اجرایی شهرستانها مکلفند اسامی کاندیداها را به صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  - تبصره

  . در برنامه هاي تهیه شده استفاده ننمایندمنعکس تا طی دوران انتخابات از آنان 
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برگزاري انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اخذ راي در سراسر کشور به صورت  -17ماده 

ساعت با نظر هیئت  14تا  5همزمان در یکی از روزهاي تعطیل رسمی انجام می شود و مدت آن بین 

  . نظارت هر شهرستان خواهد بود

روز قبل از روز برگزاري انتخابات شروع 10بلیغات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها حداکثر ت -18ماده 

  . ساعت قبل از شروع راي گیري پایان می یابد 24می گردد و تا 

  . هر نوع تبلیغات با استفاده از امکانات دولتی ممنوع است - تبصره

زند جهت معرفی خود یا نامزد انتخاباتی مورد نظر کلیه نامزدهاي انتخابات و طرفداران آنها مجا -19ماده 

نسبت به چاپ اطالعیه دیواري، اعالمیه، زندگینامه و دیگر آگهی هاي تبلیغاتی و برگزاري میزگرد و 

کلیه کاندیداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبلیغات شئون اسالمی و  - 1تبصره. سخنرانی اقدام نمایند

  . مراعات نمایندقوانین جاري کشور را 

تخلفات انتخاباتی توسط هیات اجرایی به هیات نظارت منعکس تا در خصوص آنان اتخاذ تصمیم  -2تبصره 

  . نماید

 22در انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها هر یک از مشمولین واجد شرایط ماده  -20ماده 

  . نظام پزشکی راي دهند قانون فقط می توانند یکبار با ارائه کارت عضویت سازمان

محل شعبه برگزاري انتخابات بنا به پیشنهاد هیئت اجرایی و تائید هیئت نظارت شهرستان  -21ماده 

  . مربوطه مشخص و به نحو مقتضی به اطالع عمومی راي دهندگان خواهد رسید

و نام خانواگی و  داراي دو قسمت خواهد بود، در قسمت باالي تعرفه نام) تعرفه(برگ اخذ راي  -22ماده 

قسمت زیر تعرفه سفید و براي نوشتن . شماره نظام پزشکی نوشته و به امضاء راي دهنده خواهد رسید

اسامی کاندیداها خواهد بود، برگ تعرفه الزمست به نحوي ممهور به مهر انتخابات نظام پزشکی شود که 

  . قسمتی از مهر در باال و بقیه در پائین برگ تعرفه قرار گیرد

هیأت اجرایی برگزاري انتخابات موظف است تعرفه هاي مورد نیاز را به تفکیک گروههاي داوطلبی  -1تبصره

با درج شماره سریال تهیه و پس از تائید هیات مرکزي نظارت تکثیر و در اختیار هیاتهاي اجرایی 

صورت الکترونیکی با در صورت فراهم بودن امکان برگزاري انتخابات به  -2تبصره. شهرستانها قرار دهد

  . پیشنهاد هیئت اجرایی و تائید نظارت در هر حوزه انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می گردد

در صورتیکه اسامی نوشته شده در برگ راي بیش از تعداد الزم باشد اسامی اضافی در آخر  -23ماده 

  . خوانده نمی شود

متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکتراي حرفه  -ي داروسازدکترها -دندانپزشکان - براي پزشکان -24ماده 

  . ماماها و لیسانسیه هاي پروانه دار یا باالتر گروه پزشکی صندوقهاي راي جداگانه وجود خواهد داشت - اي

قبل از شروع اخذ راي باید صندوقهاي خالی اخذ راي در حضور هیئت نظارت بر انتخابات  -25ماده 

رت شهرستان مربوطه ممهور گردد و طی صورتجلسه اي خالی بودن صندوقهاي شهرستان به مهر هیئت نظا

  . مذکور به تائید هیئت نظارت شهرستان برسد

پس از پایان اخذ راي صندوقهاي فوق الذکر در همان محل بالفاصله توسط هیئت اجرایی با  -26ماده 

با ته برگها، نسبت به قرائت و حضور هیئت نظارت باز و پس از شمارش و تطبیق تعداد برگه هاي راي 
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شمارش آراي ماخوذه اقدام و صورتجلسه مربوطه توسط هیات اجرایی تنظیم و به امضاء اعضاء هیئت 

نظارت و هیئت اجرایی رسیده، سپس صندوق حاوي کلیه مستندات مربوط به راي گیري مهر و موم و به 

  . انتخابات نگهداري می گرددهیات اجرایی شهرستان تحویل و تا زمان تایید نهایی صحت 

در صورتجلسه شمارش آرا اسامی حائزین اکثریت نسبی آراء به عنوان اعضاي اصلی هیئت مدیره  -1تبصره

اعضاي هیئت مدیره در هر گروه به ترتیب آراء ماخوذه به عنوان ) و حداقل یک نفر(و به تعداد یک سوم 

  . ي نظارت اعالم می گردداعضاي علی البدل هیئت مدیره ثبت و به هیئت مرکز

هیات نظارت شهرستان موظف است نتایج اولیه انتخابات را به صورت کامل جهت اطالع داوطلبان  -2تبصره

  . در محل هیاتهاي اجرایی و نظارت و نیز سازمان نظارم پزشکی شهرستان نصب نماید

امر شمارش آراء به ازاي هر  کاندیداهاي هر یک از گروههاي پزشکی می توانند جهت نظارت بر -27ماده 

نفر را از بین خود تعیین و به هیئت نظارت شهرستان مربوطه جهت انجام امر فوق معرفی 3تا  2صندوق 

  . نمایند

هیئت مرکزي نظارت پس از بررسی و تائید انتخابات در صورت تساوي آراء از آخرین افراد  -28ماده 

مگر آنکه یکی از منتخبین مذکور به نفع دیگري کنار . هد کردمنتخب عده الزم را به حکم قرعه انتخاب خوا

  . رود

در صورت فوت، استعفا و یا غیبت غیرمجاز یک یا چند نفر از اعضاي هیات مدیره مطابق ضوابط  -29ماده 

فعالیت هیاتهاي مدیره که به تصویب شورایعالی نظام پزشکی می رسد از اعضاي علی البدل انتخاب شده 

  . نی دعوت به عمل خواهد آمدجهت جایگزی

روز پس از اعالم نتایج اولیه آراء 2مهلت تسلیم شکایات به هیات نظارت شهرستان حداکثر  -30ماده 

روز شکایات واصله را مورد بررسی قرار داده 2هیات نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف . خواهد بود

ود را به همراه مستندات مربوطه به هیات نظارت و ضمن اعالم نتایج بررسی به ذینفعان، نظر نهایی خ

  . مرکزي اعالم نماید

روز می توانند اعتراض خود را به 2معترضین به راي هیات نظارت شهرستان حداکثر ظرف مدت  -31ماده 

هیات مرکزي نظارت موظف است حداکثر ظرف . صورت مکتوب به هیات مرکزي نظارت تسلیم نمایند

ان مهلت اعتراضات، نظر نهایی خود را در مورد حسن انجام انتخابات هر شهرستان روز پس از پای10مهلت 

اعالم و نتایج نهایی انتخابات را به نحو مقتضی به اطالع هیاتهاي اجرایی و نظارت و منتخبین رسانده و 

  . ضمن آگهی اسامی آنان، اعتبار نامه منتخبین را امضا نماید

رایی و نظارت در شهرستانها در اجراي دقیق آئین نامه با ابهاماتی روبرو در صورتیکه هیئتهاي اج -32ماده 

گردند جهت رفع ابهام از هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات استعالم نمود و اعالم نظر هیئت مرکزي نظارت 

  . بر انتخابات براي هیئتهاي فوق قطعی و الزم االجراست

یره نظام پزشکی شهرستانها در یک زمان معین در سراسر هیئت مد) تشکیل اولین جلسه(افتتاح  -33ماده 

کشور و حداکثر هفت روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبین از سوي هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات در 

حضور اعضاي هیئت اجرایی و نظارت شهرستان و هیات مدیره قبلی و بنا به دعوت رئیس هیات اجرایی در 

بدیهی است که اتخاذ هرگونه تصمیم در . هرستان انجام خواهد پذیرفتمحل سازمان نظام پزشکی ش
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خصوص تعیین نمایندگان قانونی و مسئولیتهاي داخلی هیات مدیره پس از پایان افتتاحیه و خروج مهمانان 

صحت انتخابات هر حوزه منوط به تایید هیات  -1تبصره . صرفاً در جمع هیات مدیره صورت می گیرد

  . س از طی مراحل مندرج در این آیین نامه استنظارت مرکزي پ

هیات نظارت مکلف است به تخلفات انتخاباتی کاندیداها قبل از امضاء اعتبارنامه رسیدگی و  -2تبصره 

  . اظهارنظر نماید

  

  مجمع عمومی : فصل دوم

  

از افتتاح روز پس  3هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت  -34ماده 

هیئت مدیره و بر اساس صورتجلسه هیئت نظارت و هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات متضمن تعداد شرکت 

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران  6کنندگان در انتخابات شهرستان مربوطه و ماده 

پزشکی شهرستان مربوطه در  تعدادنمایندگان قانونی را از بین خود به عنوان نماینده هیئت مدیره نظام

مجمع عمومی سازمان تعیین و رسماً به هیات مرکزي نظارت،سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران 

شهرستانهایی که به نحوي از انحاء تشریفات  -تبصره. و هیأت اجرایی برگزاري انتخابات معرفی نمایند

نماینده در مجمع عمومی نبوده و نیز اعضاي هیات مدیره انتخابات در آنها پایان نیافته باشد مجاز به معرفی 

  . قبلی آنها مجاز به کاندیداتوري جهت شورایعالی و ریاست کل نمی باشند

تشکیل مجمع عمومی سازمان پس از اتمام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و  -35ماده 

کزي نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمی هیئت تائید نهایی صحت انجام انتخابات آنها از سوي هیئت مر

  . مدیره نظام پزشکی این آئین نامه انجام می پذیرد

مسئولیت دعوت و تهیه مقدمات برگزاري مجمع عمومی سازمان با رئیس کل سازمان نظام  -36ماده 

  . پزشکی جمهوري اسالمی ایران خواهد بود

روز پس از تشکیل هیئت  21ارت ظرف مدت رئیس کل موظف است با هماهنگی هیات نظ _37ماده 

مدیره نظام پزشکی شهرستانها جلسه مجمع عمومی سازمان را در تهران و در حضور هیات مرکزي نظارت 

  . تشکیل دهد

  . اعضاء رسمیت خواهد یافت 3/2اولین جلسه مجمع عمومی سازمان با حضور  -1تبصره 

  . ز تاریخ برگزاري مجمع از اعضا دعوت بعمل آوردروز قبل ا 10رئیس کل موظف است حداقل  -2تبصره 

برگزاري انتخابات هیات رئیسه مجمع عمومی به عهده هیات رئیسه سنی مرکب از دو نفر مسن  -38ماده 

  . ترین و دو نفر جوانترین اعضاي مجمع خواهد بود

اب همزمان رئیس کل نسبت به انتخ) مطابق آئین نامه مربوطه(پس از تعیین هیات رئیسه مجمع  -39ماده 

  . و اعضاي شورایعالی اقدام می گردد

  انتخابات شورایعالی : فصل سوم

ا نتخاب اعضاء اصلی و علی البدل شورایعالی نظام پزشکی از بین اعضاء منتخب هیات مدیره نظام  -40ماده 

  . پزشکی شهرستانها توسط مجمع عمومی صورت می گیرد
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زشکی شهرستانها که داوطلب عضویت در شورایعالی هستند بایستی اعضاي هیات مدیره نظام پ -41ماده 

ساعت قبل از تشکیل مجمع عمومی مراتب داوطلبی خود را به صورت رسمی به رئیس کل سازمان  24تا 

  . اعالم نمایند

اطالع رسانی به اعضاي هیات هاي مدیره جهت داوطلبی عضویت در شورایعالی همزمان با دعوت  –تبصره 

  . جمع براي شرکت در جلسه مجمع عمومی توسط رئیس کل به طرق مقتضی انجام می گیرداعضاي م

  . اسامی کاندیداهاي شورایعالی در مجمع قرائت و در معرض دید حاضرین قرار می گیرد -42ماده 

راي گیري به صورت مخفی انجام و سپس توسط هیات رئیسه مجمع تحت نظر هیات مرکزي  -43ماده 

  . مارش قرار می گیردنظارت مورد ش

داراي دو قسمت خواهد بود، در قسمت باالي تعرفه نام و نام خانوادگی و ) تعرفه(برگ اخذ راي  -1تبصره 

قسمت زیر تعرفه سفید و براي نوشتن . شماره نظام پزشکی نوشته و به امضا راي دهنده خواهد رسید

مهور به مهر انتخابات نظام پزشکی شود که برگ تعرفه الزمست به نحوي م. اسامی کاندیداها خواهد بود

  . قسمتی از مهر در باال و بقیه در پائین برگ تعرفه قرار گیرد

رئیس کل موظف است تعرفه هاي مورد نیاز را با درج شماره سریال، تهیه و پس از تایید هیات  -2تبصره 

  . مرکزي نظارت تکثیر و در اختیار هیات رئیسه مجمع قرار دهد

پس از پایان راي گیري ، صندوقهاي راي در همان محل بالفاصله باز و پس از شمارش و تطبیق  -44ماده 

تعداد برگه هاي راي با ته برگها، نسبت به قرائت و شمارش آراي ماخوذه اقدام و صورتجلسه مربوطه در دو 

ه هیات مرکزي یک نسخه مربوط ب(نسخه توسط هیات رئیسه تنظیم و به امضاء اعضا هیئت نظارت رسیده 

و سپس صندوق حاوي کلیه مستندات مربوط به راي ) نظارت و یک نسخه مربوط به هیات رئیسه مجمع

  . گیري مهر و موم و به هیات رئیسه مجمع تحویل می گردد

کاندیداهاي معترض می توانند در همان جلسه و به صورت کتبی اعتراض خود را به هیات نظارت  -1تبصره 

  . یندمجمع تسلیم نما

اعتراضات بالفاصله توسط هیات نظارت در همان جلسه رسیدگی و به رئیس مجمع ابالغ خواهد  -2تبصره 

  . نظر قطعی هیات مرکزي نظارت توسط رئیس مجمع اعالم خواهد شد. شد

در صورتیکه اسامی نوشته شده در برگ راي بیش از تعداد الزم باشد اسامی اضافی در آخر  -3تبصره 

  . ی شودخوانده نم

نفر را از بین 5تا  2داوطلبین عضویت در شورایعالی می توانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء  -4تبصره 

  . خود تعیین و به هیئت مرکزي نظارت جهت انجام امر فوق معرفی نمایند

 هیئت مرکزي نظارت پس از بررسی و تایئد انتخابات در صورت تساوي آراء از آخرین افراد -45ماده 

مگر آنکه یکی از منتخبین مذکور به نفع دیگري کنار . منتخب عده الزم را به حکم قرعه انتخاب خوهد کرد

  . رود

در صورتجلسه شمارش آرا، اسامی حائزین اکثریت به ترتیب آرا به عنوان اعضاي اصلی شورایعالی  -46ماده 

سازان و دکتراي علوم آزمایشگاهی تعیین و سپس براي کادر پزشکی پنج نفر، براي دندانپزشکان، دارو

تشخیص طبی، کارشناسان مامایی و سایر لیسانسیه هاي پروانه دار هر کدام یک نفر به عنوان عضو علی 
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  . البدل تعیین می گردد

اسامی افراد انتخابی جهت عضویت در شورایعالی توسط رئیس مجمع به هیات نظارت و رئیس  -47ماده 

  . کل اعالم می گردد

روز اسامی منتخبین شورایعالی را جهت 5هیات مرکزي نظارت موظف است حداکثر ظرف مهلت  -48ماده 

  . اطالع اعضاي سازمان آگهی و اعتبار نامه منتخبین را صادر نماید

  انتخابات رئیس کل : فصل چهارم 

جمع داوطلبین تصدي مسئولیت ریاست کل سازمان نظام پزشکی پس از تعیین هیات رئیسه م -49ماده 

  . می باید مراتب داوطلبی خود را کتباً به رئیس مجمع اعالم نمایند

  . کلیه شرایط حاکم بر انتخابات اعضاي شورایعالی بر انتخاب رئیس کل حاکم می باشد -50ماده 

پس از قطعی شدن انتخابات رئیس کل نتیجه طی نامه اي با امضاء مشترك رئیس مجمع و  -51ماده 

ارت جهت صدور حکم ریاست کل سازمان به ریاست محترم جمهوري اعالم می رئیس هیات مرکزي نظ

  . گردد

رئیس کل سازمان در مدت یکماه بعد از صدور حکم توسط ریاست جمهوري، ملزم به دعوت از  -52ماده 

منتخبین شورایعالی جهت تشکیل اولین جلسه شورایعالی با حضور اعضاي هیات مرکزي نظارت و مسئولین 

  . شور می باشدپزشکی ک

با اصالحات  08/07/1387شورایعالی نظام پزشکی تنظیم و در تاریخ  5/5/87این آئین نامه در جلسه مورخ 

. به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید
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