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همکار عالیقدر جناب آقای دکتر ظفرقندی 

رئیس محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی 

سالم علیکم

      احتراماً ، چنانچه استحضار دارید، بسیاری از استعدادهای پرتوان و پتانسیل های کارشناسی در صنوف جامعه 
پزشکی ، در هر دوره انتخابات ، بدلیل مختلف از راهیابی به ارکان تصمیم گیری و هدایت سازمان بازمانده و از 
ظرفیت های ایشان بهره کافی نصیب سازمان نظام پزشکی نمی گردد.بدنبال اتخاذ راهکارهای مناسب و منطقی 
برای پاسخ به مشکل فوق  ، و به منظور بهره گیری از تجارب ارزشمند اعضای پرتوان جامعه پزشکی کشور ، 
چند پیشنهاد جهت تسهیل امکان انتخاب گزینه های اصلح و بهره گیری هر چه شایسته تر از توانمندی های این 
جامعه خدمتگزار ، در هیات رئیسه مجمع عمومی مورد بحث و تصویب و جهت ارائه خدمت آن مقام محترم 
تنظیم شده است مستدعی است از هر طریق  ممکن و قانونی دستور بفرمائید در مراجع ذیربط مانند کمیسیون 
طرح ها و لوایح شورای عالی سازمان ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی و ... در دستور 

کار قرار گرفته و توجه ویژه به آنها مبذول شود:

در خصوص شرایط عضویت در مجمع عمومی سازمان : -۱
الف – برای عضویت در مجمع عمومی سازمان ، داشتن سابقه حداقل یک دوره عضویت در هیات 

مدیره شهرستانها ضروری است 
ب – از آنجائیکه برای کسانیکه اولین بار به عضویت هیات مدیره شهرستان انتخاب شده اند ، عضویت 
در مجمع عمومی امکان پذیر نمی باشد، اگر در شهرستانی برای اولین بار سازمان نظام پزشکی تشکیل 
هیات مدیره داده باشد، و یا هیچکدام از اعضای هیات مدیره واجد شرایط بند (الف) حاضر به 

کاندیداتوری نباشند ، می توان استثناء قائل شد.
در خصوص کاندیداهای عضویت در شورای عالی سازمان -۲
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الف – داشتن حداقل دو دوره عضویت در مجمع عمومی سازمان الزامی است
ب – داشتن حداقل دو دوره عضویت در هیات مدیره شهرستانها ضرورت دارد

با تشکر از توجه حضرتعالی

هیات رئیسه مجمع عمومی

دکتر منصور جعفری نمین   دکتر عباس آقازاده     دکتر الله تدین   دکتر محمدحسین انصاری مود


