
  بسمه تعالی

  جدول زمانبندي برگزاري ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

  مالحظات  تاریخ پایان  تاریخ شروع  مسئول اجرا  فعالیت  ردیف

      1/9/91  مقام عالی وزارت  اعالم رسانه اي و تشکیل هیات مرکزي  نظارت  1

      2/9/91  عالی وزارتمقام   ستاد اجرائی  مرکزي رئیستعیین   2

  تعیین شهرستانهاي واجد شرایط  3
ستاد  مرکزي  اجرائی و سازمان 

  پزشکینظام 
  روز 7  12/9/91  6/9/91

  روز 15  27/9/91  13/9/91  هیات مرکزي  نظارت  تعیین هیئت نظارت شهرستانها  4

  روز 15  27/9/91  13/9/91  دانشکده/ رئیس دانشگاه  تشکیل هیئت اجرائی انتخابات شهرستانها  5

  روز 7  4/10/91  28/9/91  هیات اجرایی شهرستان  انتشار آگهی ثبت نام داوطلبین  6

  روز 7  11/10/91  5/10/91  هیات اجرایی شهرستان  ثبت نام از داوطلبین  7

    12/10/91  5/10/91  هیات اجرایی شهرستان  ارسال مدارك به هیئت نظارت شهرستانها  8

9  
اعالم اسامی به بررسی صالحیت داوطلبین و 

  هیات اجرائی شهرستان
  روز 14  26/10/91  13/10/91  هیات نظارت شهرستان

  روز 2  28/10/91  27/10/91  هیات اجرایی شهرستان  اعالم اسامی داوطلبین واجد شرایط  10

  روز 2  30/10/91  29/10/91  هیات نظارت شهرستان  اطالع به داوطلبین رد صالحیت شده  11

12  
صالحیت توسط هیات نظارت اعتراض به رد 

  شهرستان
  روز 2  2/11/91  1/11/91  رد صالحیت شده کاندیداي

  روز 10  12/11/91  3/11/91  هیات مرکزي  نظارت  رسیدگی به شکایات  13

14  
اعتراض به رد صالحیت توسط هیات مرکزي 

  نظارت
  روز 5  17/11/91  13/11/91  رد صالحیت شدهکاندیداي 

  روز 5  22/11/91  18/11/91  هیات مرکزي نظارت  رسیدگی به شکایات  15

  روز 10  2/12/91  23/11/91  کاندیداها  تبلیغات کاندیداها  16

    4/12/91  هیات نظارت و اجرائی شهرستان  برگزاري انتخابات و شمارش آرا  17
برگزاري همزمان 

  انتخابات

      5/12/91  هیات اجرائی شهرستان  اعالم نتایج  18

  روز 2  7/12/91  6/12/91  هیات نظارت شهرستان  انتخابات نتایج مربوط به دریافت شکایات  19

  روز 2  9/12/91  8/12/91  هیات نظارت شهرستان  بررسی شکایات و اعالم نتایج بررسی به ذینفعان  20

21  
اعتراض به راي هیات نظارت شهرستان و اعالم به 

  هیات مرکزي انتخابات
  روز 2  12/12/91  10/12/91  کاندیداها

22  
عالم نظر نهائی مربوط ابررسی شکایات واصله و 

  به صحت انتخابات شهرستانها
  روز 5  17/12/91  13/12/91  هیات مرکزي نظارت

      19/12/91  هیات اجرائی شهرستان  اعالم قطعی نتایج  23

  روز 7  26/12/91  20/12/91  هیات مرکزي  نظارت   شهرستان اعتبار نامه اعضاي هیات مدیره صدور  24

      27/12/91  هیات مرکزي  نظارت  تشکیل اولین جلسه هیات مدیره شهرستان  25
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