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مح
ل ربگزاری :مهاباد-بلوار شهید عبدا هل پور-ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد-ستاد شبکه بهداشت و ردمان-سالن اجتماعات
صندوق سیار :سردشت – بیمارستان امام خمینی (ره) – از ساعت  14لغایت  18عصر
نحوه بر گزاری:
الف) مراحل رای گیری به روش الکترونیکی
 -1ارسال کد ملی متقاضی به سامانه پیامکی  ،0222102همزمان با شروع فرایند انتخابات  ،توسط تلفن همراهی که شماره آن در سامانه
نظام پزشکی ثبت شده یا مالکیت آن به نام فرد رای دهنده است.
 -0دریافت کد رمز  10رقمی
 -3ورود به سامانه  entekhabat.behdasht.gov.irظرف مدت یکساعت پس از دریافت کد رمز
 -4ثبت رای در سامانه فوق و دریافت کد رهگیری
 -5در صورت عدم امکان برای ثبت رای ،ظرف مدت یک ساعت پس از دریافت اولین کد رمز ،متقاضی حداکثر یک بار دیگر می تواند
تا زمان پایان انتخابات رای گیری ،درخواست مجدد کد رمز کرده تا به صورت الکترونیکی رای بدهد.
ب) رای گیری به روش دستی
 -1چنانچه متقاضی به هر دلیلی نتوانند رای خود را به صورت الکترونیکی ثبت نماید .با همراه داشتن کارت نظام پزشکی و کارت ملی
می تواند به شعبه بر گزاری اخذ رای در شهرستان مربوطه مراجعه نماید.
 -0چنانچه اطالعات شماره نظام پزشکی و کارت ملی به هر دلیلی در سامانه صحیح ثبت نشده باشند به همراه داشتن یکی از مدارک
زیر جهت اخذ رای و احراز هویت الزامی می باشد:
*حکم کارگزینی*پروانه مطب اشتغال*قرارداد رسمی در مراکز دولتی و خیریه*کارت دانشجویی دستیاران یا گواهی اشتغال به
تحصیل

دکتر سامرند مرزنگ
رییس هیات اجرایی هفتمین دوره
انتخابات نظام پزشکی مهاباد

اطالعیه انتخابات نظام پزشکی شهرستان مهاباد
احتراما در راستای آئین نامه انتخابات هی ئتهای مدیره سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران بدین وسیله لیست نهایی کاندیداهای
هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان مهاباد به شرح ذیل اعالم می گردد:

گروه پزشکان:

گروه علوم آزمایشگاهی:

دکتر جعفری -سید جعفر -پزشک عمومی

دکتر نوری -فرهاد

دکتر حسنیانی-زاگرس -متخصص قلب و عروق
گروه مامایی:

دکتر رحمانی -محمد صالح -متخصص رادیولوژی
دکتر شادمان -فتاح  -متخصص کودکان

خانم خرم دل  -پرشنگ

دکتر شمس برهان – جمال – پزشک عمومی

خانم مسعودین  -کژال

دکتر قهرمانی – مرتضی – متخصص ارتوپدی
دکتر کفاشی اصل – حمید – متخصص بیهوشی

گروه کارشناسان پروانه دار:
آقای اناهید -ناصر خسرو-کارشناس علوم تغذیه

گروه دندانپزشکان:

آقای شافعی – مظهر -کارشناس فیزیوتراپی

دکتر صدیقی  -توفیق

آقای محمد پور – کمال -کارشناس بیناسنجی

گروه دارو سازان:

آقای مولودی – احمد -کارشناس علوم تغذیه

دکتر پوراصغر -حسین
دکتر موسی زاده  -صابر
دکتر هندی -ناهید
هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی مهاباد در مورخه  09 /4/32از ساعت  8صبح الی  02شب برگزارخواهدشد.
مکان :مهاباد -بلوار شهید عبداهلل پور -ضلع جنوبی بیمارستان امام خمینی (ره) -سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان مهاباد
صندوق سیار :سردشت – بیمارستان امام خمینی (ره) – از ساعت  14لغایت  18عصر
دکتر سامرند مرزنگ
مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد و رئیس هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان مهاباد

