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هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران به میزبانی دانشگاه برگزار شد

حضور اعضای سازمان نظام پزشکی
در پای صندوق رأی
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هفتمیــن دوره انتخابــات نظــام پزشــکی تهــران ،بــا اســتقبال

بـــر ایـــن اســـاس در گـــروه پزشـــکی  10نفـــر بهعنـــوان

چشـــمگیر رأیدهنـــدگان بـــه میزبانـــی دانشـــگاه علـــوم

عضـــو اصلـــی و ســـه نفـــر بهعنـــوان عضـــو علیالبـــدل ،در

پزش ــکی ته ــران برگ ــزار ش ــد.

گروههـــای دندانپزشـــکی و داروســـازی بهطـــور جداگانـــه

ایـن انتخابـات سـاعت  8روز جمعـه  30تیر  96آغاز شـد و تا

 2عضـــو اصلـــی و یـــک عضـــو علیالبـــدل و در گروههـــای

سـاعت  22ادامه داشت.

علـــوم آزمایشـــگاهی ،مامایـــی و لیســـانسهای پروانـــه دار

هیئــت نظــارت و هیئــت اجرایــی هفتمیــن انتخابــات نظــام

بهطـــور جداگانـــه یـــک نفـــر بهعنـــوان عضـــو اصلـــی و

پزشــکی ،روز شــنبه  31تیــر  96اســامی حائزیــن اکثریــت

یـــک نفـــر بهعنـــوان علیالبـــدل در هفتمیـــن دوره نظـــام

آرا گروههــای پزشــکی ،دندانپزشــکی ،داروســازی ،علــوم

پزشـــکی تهـــران انتخـــاب شـــدند.

آزمایشــگاهی ،مامایی و لیســانسهای پروانه دار معرفی شــدند.

نکتــه قابلتوجــه در ایــن انتخابــات ایــن بــود کــه باوجــود
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تالشهــای تيــم فنــي ،بــه علــت اختــاالت فنــی پیشآمــده

هیئــت اجرایــی آمادگــی کامــل بــرای دریافــت رأی حضــوری

در ابزارهــای رمزنــگاری پیشــرفته ســامانه انتخابــات ،براســاس

تـــا ســـاعت اعالمشـــده را دارد.

تصمیــم مشــترک هیئــت اجرايــي و هیئــت نظــارت بــرای

دکت ــر فره ــادی ،وزی ــر عل ــوم ،تحقیق ــات و فن ــاوری س ــاعت

حفــظ وصیانــت از آرا ،فرآينــد رأیگیــری الكترونيــك ملغــي

 9:45بـــا حضـــور در محـــل اخـــذ رأی ،در هفتمیـــن دوره

شــد و رأیگیــری در  ٢٠٠حــوزه انتخابيــه در سراســر كشــور

انتخابـــات ســـازمان نظـــام پزشـــکی شـــرکت کـــرد.

بهصــورت حضــوري و طبــق برنامــه پيــش رفــت.
دکت ــر عل ــی جعفری ــان ،رئی ــس هیئ ــت اجرای ــی هفتمی ــن
دوره انتخابـــات نظـــام پزشـــکی تهـــران هـــم اعـــام کـــرد

ÁÁنظـــم و آرامـــش حاکـــم بـــر حـــوزه
انتخاباتـــی

دکتــر محمــد فرهــادی وزیــر علــوم تحقیقــات و فنــاوری در

8

گفتوگ ــوی اختصاص ــی ب ــا س ــایت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی
تهـــران بـــه ارزیابـــی حـــوزه انتخاباتـــی تهـــران پرداخـــت و
گفــت :ایــن انتخابــات بــا نظــم و آرامــش و حتــی روانتــر از
دورههـــای قبـــل برگـــزار میشـــود و تاکنـــون اطالعرســـانی
خوب ــی در ای ــن زمین ــه ص ــورت گرفت ــه اس ــت.
وی ســـازمان نظـــام پزشـــکی را مدافـــع حقـــوق پزشـــکی و
ناظ ــر ب ــر عملک ــرد آن ــان و از س ــوی دیگ ــر مداف ــع حق ــوق
بیم ــاران دانس ــت و اف ــزود :ای ــن س ــازمان مس ــائل و تخلف ــات
حـــوزه پزشـــکی را بررســـی میکنـــد.
دکتـــر فرهـــادی پـــس از شـــرکت در انتخابـــات در جمـــع
خبرنـــگاران گفـــت :ســـازمان نظـــام پزشـــکی میتوانـــد
بهعنـــوان واســـط جامعـــه پزشـــکی و وزارت بهداشـــت،
درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی در زمینههای ــی مث ــل تعرفهه ــا
و اعتبــارات و کیفیــت خدمــات ســامت همچنیــن درزمینــه

و  PhDداروس ــازی ،ب ــر ض ــرورت حمای ــت از نامزده ــا تأکی ــد

پیگیـــری مســـائل و مشـــکالت مـــردم در حـــوزه ســـامت و

ک ــرد و گف ــت :بای ــد از هم ــکاران خ ــود حمای ــت و اف ــرادی

نظـــارت بـــر ایـــن مـــورد فعالیـــت کنـــد.

را ک ــه اصل ــح و بهتری ــن هس ــتند ،انتخ ــاب کنی ــم.

وی همچنی ــن اف ــزود :عملک ــرد دوره حاض ــر نظ ــام پزش ــکی

دکتــر میرجعفــری از گــروه مامایــی گفــت :بهعنــوان عضــوی

ب ــا توج ــه ب ــه ح ــدود اختی ــارات آن و خدمات ــی ک ــه ارائ ــه

از جامع ــه پزش ــکی حض ــور در انتخاب ــات نظ ــام پزش ــکی را

کـــرد ،قابلقبـــول بـــوده اســـت.

ضـــروری میدانـــم زیـــرا ایـــن ســـازمان میتوانـــد بهعنـــوان

ÁÁنخستین رأیدهندگان
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تریبونــی بــرای پیگیــری خواســتههای ایــن گــروه باشــد و از
همــه همــکاران عزیــز بــرای حضــور در ایــن انتخابــات دعــوت

دکتـــر مریـــم ســـهرابی ،نخســـتین رأیدهنـــده از گـــروه

میکن ــم زی ــرا مش ــارکت حداکث ــری هم ــه اعض ــا میتوان ــد

دندانپزشــکی و متخصــص فــک و صــورت که در ســاعات اولیه

ب ــرای اعت ــای اه ــداف نظ ــام س ــامت مثم ــر ثم ــر باش ــد.

رأیگی ــری بهعن ــوان نخس ــتین نف ــر در پ ــای صندوقه ــای

دکتــر بینــش امامــی ،نخســتین رأیدهنــده از گــروه علــوم

رأی حاضــر شــد ،گفــت :ســازمان نظــام پزشــکی یــک نهــاد

آزمایشــگاهی و پاتولوژیســت بــا اشــاره بــه نیــاز ایــن رشــته به

مردم ــی اس ــت و امی ــدوارم صن ــف دندانپزش ــکی ب ــا حداکث ــر

پیشــرفت و توســعه گفــت :فــردی بایــد از ایــن حــوزه انتخــاب

آرا در ای ــن س ــازمان حض ــور داش ــته باش ــد.

شــود که احســاس مســئولیت و اطالعات الزم را داشــته باشــد.

دکتــر مهــدی گویــا ،نخســتین رأیدهنــده از گــروه پزشــکی و

س ــید حس ــین امام ــی میب ــدی ،فیزیوتراپیس ــت و نخس ــتین

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت

رأیدهن ــده از گ ــروه لیسانســههای دارای پروان ــه ب ــا بی ــان

ک ــه ب ــه هم ــراه دکت ــر س ــروش رئی ــس اداره مراقب ــت مرک ــز

دالیـــل حضـــور خـــود در پـــای صندوقهـــای رأی گفـــت:

مدیری ــت بیماریه ــای واگی ــر وزارت بهداش ــت در انتخاب ــات

امیـــدوارم حقـــوق ایـــن صنـــف در وزارت بهداشـــت تأمیـــن

شـــرکت کـــرد ،ایـــن انتخابـــات را دارای اهمیـــت بســـیاری

شـــود و مســـائلی کـــه در زمینههـــای مختلـــف حرفـــهای

دانســـت و گفـــت :امیـــدوارم نمایندگانـــی کـــه شایســـتهتر

وجـــود دارد ،ماننـــد ایجـــاد دکتـــرای حرفـــهای فیزیوتراپـــی

هس ــتند ،ب ــرای ای ــن مس ــئولیت مه ــم انتخ ــاب ش ــوند.

ک ــه در اکث ــر کش ــورهای دنی ــا وج ــود دارد ،برط ــرف ش ــود.

دکت ــر رحیم ــی ،نخس ــتین رأیدهن ــده از گ ــروه داروس ــازی

وی افـــزود :بـــه ایـــن دلیـــل بهعنـــوان اولیـــن نفـــر در

جلوههــای زیبــای دموکراســی دانســت و افــزود :گروههــای
مختلــف پزشــکی سراســر کشــور امــروز بــه صندوقهــای رأی
میرونــد تــا در مــورد منتخبیــن خــود اعــام نظــر کننــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه س ــازمان نظ ــام پزش ــکی حاف ــظ مناف ــع
بیمـــاران و پزشـــکان اســـت گفـــت :طبـــق قانـــون ،شـــورای
عال ــی نظ ــام پزش ــکی ،حک ــم ق ــوه مقنن ــه در ام ــور پزش ــکی
را دارد و اگـــر نماینـــدگان ایـــن ســـازمان بـــا حداکثـــر رأی
انتخ ــاب ش ــوند ،ای ــن س ــازمان از وزان ــت مقبول ــی برخ ــوردار
میشـــود .بدیـــن ترتیـــب شـــاهد بهتـــر شـــدن روابـــط
پزشـــکان ،کادر پزشـــکی و بیمـــاران بـــا وزارت بهداشـــت و
س ــازمان نظ ــام پزش ــکی ،ش ــورای عال ــی بیم ــه ،کمیس ــیون
بهداش ــت مجل ــس و س ــایر نهاده ــای مرتب ــط خواهی ــم ب ــود.

 ÁÁباسابقهترین شرکتکننده انتخابات

ای ــن انتخاب ــات ش ــرکت ک ــردم ت ــا ف ــردی ک ــه مرجعی ــت و

دکتـــر مصفـــا از باســـابقهترین رأیدهنـــدگان ،شـــرکت در

صالحی ــت الزم را دارد ،ای ــن کرس ــی را در اختی ــار بگی ــرد و

انتخابـــات را وظیفـــه شـــرعی و ملـــی دانســـت و گفـــت :از

از حق ــوق ای ــن صن ــف دف ــاع کن ــد.

ســال  1353کــه نخســتین انتخابــات نظــام پزشــکی برگــزار
ش ــد ،تاکن ــون در ای ــن انتخاب ــات ش ــرکت ک ــردهام.

ÁÁســازمان نظــام پزشــکی حافــظ منافــع
بیمــاران و پزشــکان

دانشـگاه نیـز کـه سـاعاتی پـس از آغـاز انتخابـات در حـوزه

دکتــر علــی نوبخــت رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان

رأیگیـری حضـور پیدا کرده بود ،با تأکید بـر اهمیت انتخابات

مجلــس شــورای اســامی ،انتخابــات نظــام پزشــکی را یکــی از

نظـام پزشـکی گفـت :ایـن انتخابات آن قـدر اهمیـت دارد که

دکتر بهادری رئیس دفتر دانشآموختگان و اسـتاد پیشکسـوت
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اگـر پزشـکی کشـور بخواهـد نظم بیشـتری پیدا کنـد ،باوجود

وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه اولی ــن کار هیئ ــت نظ ــارت ،تأیی ــد و

یـک نظام پزشـکی قدرتمند میسـر میشـود؛ بنابرایـن ،در این

ی ــا عدمتأیی ــد صالحی ــت نام ــزد اس ــت گف ــت :زمان ــی ک ــه

انتخابـات ،تلاش بر آن اسـت کـه بهترین افراد انتخاب شـوند

عـــدم صالحیـــت بـــه نامـــزد ابـــاغ میشـــود ،او میتوانـــد

تا وضعیت پزشـکی کشـور سـامان یابد.

نس ــبت ب ــه آن اعت ــراض کن ــد ت ــا دوب ــاره موردبررس ــی ق ــرار

وی گفــت :امیدواریــم بــا امکاناتــی کــه فراهــم شــده ،تعــداد

گیـــرد .در ایـــن صـــورت ،مجـــدداً صالحیـــت نامـــزد تأییـــد

بیشــتری در حوزههــای رأیگیــری حضــور پیــدا کننــد و

و یـــا دوبـــاره رد میشـــود .درصورتیکـــه بـــرای بـــار دوم،

همانطــور کــه شــاهد هســتیم ،ایــن انتخابــات بــا اســتقبال

صالحی ــت ف ــرد رد ش ــده باش ــد ،نام ــزد موردنظ ــر میتوان ــد

گروههــای مختلف پزشــکی ،دندانپزشــکی ،داروســازی و ســایر

ب ــرای اعت ــراض ب ــه هیئ ــت نظ ــارت مرک ــزی مراجع ــه کن ــد.

گروههــا مواجــه شــده اســت کــه نشــانه عالقــه پزشــکان برای
خدمــت بــه مــردم اســت.
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دکتــر غالمحســین نیــک نــژاد رئیــس هیئــت نظــارت بــر

انتخابــات نظام پزشــکی اســتان تهران که از ابتــدای رأیگیری
در ایــن حــوزه انتخاباتــی حضــور یافــت ،در گفتوگــو بــا
خبرنــگار روابــط عمومــی دانشــگاه گفــت :فــردی کــه نامــزد
عضویــت در هیئتمدیــره نظــام پزشــکی میشــود ،بایســتی
حائــز شــرایطی باشــد کــه ایــن شــرایط را هیئــت نظــارت
انتخابــات شهرســتان مربوطــه بررســی میکنــد .بدیــن ترتیب
ریت
ریت
 156هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

هیئــت اجرایــی ،پروندههــای دریافتــی را بــر اســاس آنچــه
در آییننامــه آمــده ،موردبررســی قــرار داده و ســپس ایــن
پروندههــا را در اختیــار هیئــت نظــارت قــرار میدهــد.
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دکتــر نیــک نــژاد ،کار بعــدی هیئــت نظــارت را ،نظــارت بــر

انتخابــات آمدنــد و آرای خــود را بــه صنــدوق انداختنــد.

نحــوه برگــزاری انتخابــات دانســت و افــزود :هیئــت نظــارت بر

دکت ــر والیت ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اس ــتقبال جامع ــه پزش ــکی از

نحــوه انجــام انتخابــات که توســط دانشــگاههای علوم پزشــکی

انتخابـــات ایـــن دوره گفـــت :بهحســـب اطـــاع و گزارشـــی

برگــزار میشــود ،نظــارت دارد .در ایــن صــورت ،اگــر تخلفــی

ک ــه دریاف ــت ک ــردهام ،حض ــور پرش ــور و چش ــمگیری را در

بهصــورت حضــوری مشــاهده شــود و یــا بهصــورت کتبــی

ای ــن دوره ش ــاهد هس ــتیم و س ــازمان نظ ــام پزش ــکی نق ــش

بــه مــا ابــاغ شــود و یــا اینکــه هیئــت اجرایــی انتخابــات،

مه ــم و بیبدیل ــی را در تنظی ــم رواب ــط ،ایج ــاد س ــازوکارهای

مشــکالتی را در نحــوه بررســی ببینــد و اعــام کنــد ،توســط

نظارت ــی و همچنی ــن تقنین ــی در خص ــوص پزش ــکان ،نظ ــام

هیئــت نظــارت شهرســتان موردبررســی قــرار میگیــرد.

ســامت کشــور و بهویــژه بیمــاران بــر عهــده دارد و بدیهــی

وی تعـــداد نامزدهـــای حاضـــر در تهـــران را از گروههـــای

اســـت حضـــور مؤثـــر پزشـــکان و رأی بـــاالی منتخبیـــن

مختل ــف پزش ــکی ،دندانپزش ــکی ،داروس ــازی ،مامای ــی ،عل ــوم

میتوان ــد در ای ــن جه ــت بس ــیار مه ــم و تأثیرگ ــذار باش ــد.
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دکت ــر هاش ــمی وزی ــر بهداش ــت نی ــز در جم ــع خبرن ــگاران،

ت ــن ب ــرآورد ک ــرد و گف ــت :از  182نام ــزدی ک ــه در ابت ــدا

بــا اشــاره بــه ملغــی شــدن انتخابــات الکترونیــک گفــت :بــه

ثبتنـــام کـــرده بودنـــد ،تعـــدادی رد صالحیـــت شـــده و

دلی ــل وج ــود اش ــکاالتی ک ــه در ای ــن روش وج ــود داش ــت،

تعـــدادی نیـــز انصـــراف دادنـــد.

هیئ ــت نظ ــارت در راس ــتای صیان ــت از آرای رأیدهن ــدگان
و اطمینـــان بیشـــتر از درســـتی نتایـــج ،در همـــان ســـاعات

ÁÁحضــور چهرههــای شــاخص در ســاعات
پایانــی انتخابــات

وی بـا اشـاره بـه افزایش اسـتقبال جامعه پزشـکی از انتخابات

دکت ــر عبدالرحم ــان رس ــتمیان ،نماین ــده دوره نه ــم مجل ــس

ایـن دوره نسـبت به دورههای قبل گفـت :اگر روش الکترونیک

ش ــورای اس ــامی ،دکت ــر علیاکب ــر والیت ــی اس ــتاد ممت ــاز

در ایـن دوره از انتخابـات نظـام پزشـکی اجرایـی میشـد،

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و مشــاور بینالملــل

میتوانسـت نقطـه عطفـی در مسـیر ایـن انتخابـات باشـد و

رهبــری ،دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت ازجملــه چهرههــای

همچنیـن منجـر به مشـارکت بیشـتر در روند رأیگیری شـود

مطرحــی بودنــد کــه در ســاعات پایانــی رأیگیــری بــه حــوزه

کـه متأسـفانه امکانپذیر نشـد.

اولیــه تصمیــم گرفــت تــا انتخابــات الکترونیــک را لغــو کنــد.

