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با حضور اعضای هیئت نظارت و اجرایی

نخستین جلسه هیئتمدیره هفتمین دوره نظام
پزشکی تهران برگزار شد

 دادرم ادرم
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و یـــژ ه

همزمان با سراسر کشور ،اولین جلسه هیئتمدیره نظام پزشکی

مردمـان مفهـوم را از روی مصـداق میشناسـند و مادامیکـه

تهران برگزار شد و اعضا اعتبارنامههای خود را دریافت کردند.

قصـد دارنـد حرفـه را ترجمـه و معنا کنند ،حرف علوم پزشـکی

نخسـتین جلسـه هیئتمدیره سـازمان نظام پزشـکی ،بهمنظور

را نشـانه میآورنـد .حرفههـا تـا زمانی که خود بسـنده باشـند،

تعییـن و معرفی نمایندگان هیئتمدیـره برای حضور در مجمع

متعالـی میشـوند و اعتال پیـدا میکنند.

عمومی نظام پزشـکی کشور ،تشکیل شد .در ابتدای این نشست

وی با اشـاره به سـبقه و پیشـینه سـازمان نظام پزشکی تصریح

کـه بـا حضور اعضـای هیئت نظـارت ،هیئـت اجرایـی هفتمین

کرد :سـازمان نظام پزشکی ،شـاید بهعنوان قدیمیترین سازمان

دوره انتخابات نظام پزشـکی و اعضای هیئتمدیره سابق ،برگزار

نوین صنفی در ایران که از مجلس اول مشروطه کموبیش نامش

شـد ،دکتـر حمیدرضـا نمـازی از اعضـای هیئت اجرایـی گفت:

مطـرح اسـت ،مظهر و نماد خودبسـندگی حرفـهای بوده و خود

بیتردیـد شـان طبابـت در جامعـه مـا چنان اسـت کـه همواره

ارتقایی ،خودکنترلی و خودارزیابی را ترجمه کرده و هماهنگونه

که از نام آن آشکار است ،نظم و نظام حوزه سالمت است.

همزمـان حضـوری و الکترونیک برگزار شـود.

دکتر نمازی ،سازمان نظام پزشکی را به مکتبی تشبیه کرد که از

وی از سیاسـتگذاری هیئـت اجرایی بر اسـاس بروز مشـکالت

سالیان دور معرف و نماد ،اخالق ،تعهد و حرمت حرفهای بوده و

احتمالـی در رأیگیـری الکترونیـک خبـر داد و افـزود :هیئـت

یادآور شد که مکتب پزشکی ایران و سازمان نظام پزشکی ایران،

اجرایـی آمادگـی بـروز اشـکاالت مختلف را داشـت و بـر همین

بار گران آنهمه نماد سترگ را بر عهده دارد.

اسـاس درخواسـت کرد تا با مبنا قرار گرفتن انتخابات حضوری،

وی در ادامه به مسیر پرفرازونشیب انتخابات هفتمین دوره نظام

 3حـوزه بـرای اخـذ رأی تعییـن شـود که ایـن پیشـنهاد مورد

پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد :اراده معطوف به نوآوری ،در

موافقـت قـرار نگرفـت لـذا برنامهریزیهـا بهگونـهای شـد تـا

اجرا محقق نشد و البته هیئت اجرایی تهران بزرگ بهقدر مقدور

در فضایـی مناسـب بـا چیدمـان درسـت ،رأیگیـری بـه نحوی

تالش کرد تا روند رأیگیری حضوری و روند استعالم الکترونیک

شایسـته برگزار شـود.

را به نحو مطلوب اجرا کند .همچنین تالش شد تا به دلیل

دکتر علیپور افزایش میزهای پاسخگویی بهمنظور تسهیل در امر

پیشبینیناپذیری فرایند رأیگیری الکترونیک ،بخش حضوری

رأیگیری را امری پیشبینیشده خواند و تصریح کرد :از ابتدا

انتخابات ،دارای فرآیندی تسهیل شده ،درست و آسان باشد.

 20میز پاسخگویی برای استعالم الکترونیک افراد در نظر گرفته

ÁÁگزارش هیئت اجرایی

بودیم که بهمحض لغو انتخابات الکترونیک ،با آموزشهایی که از
قبل به افراد داده شده بود ،تعداد میزها افزایش یافت و دسترسی

سـپس دکتـر صدف علیپـور ،قائممقـام هیئت اجرایـی و معاون

افراد به سامانه برقرار شد.

درمان دانشـگاه ،پیـام تبریک و قدردانی دکتـر جعفریان رئیس

وی انتخابات را دارای دو بخش مجزای رأیگیری و استعالم

هیئـت اجـرای را بیان و به ارائه گزارشـی از رونـد اجرا پرداخت

الکترونیک دانست که بخش استعالم الکترونیک آن موجب نظم،

و گفت :در اواسـط خردادماه ،نخسـتین جلسـات هیئت اجرایی

افزایش سرعت عمل و دقت در کار شد چرا که بر اساس آن هر

بـا حمایتهـای هیئـت نظـارت شـکل گرفـت و از همـان ابتدا

فرد تنها میتوانست یکبار در محل تعیینشده رأی دهد.

دغدغههـای برگـزاری انتخابـات الکترونیـک مطـرح شـد .ایـن

دکتر علیپور حضور معتمدین و ریشسفیدان را نیز موجب

دغدغههـا از طریـق مکاتبـات مختلف به هیئـت مرکزی نظارت

رفع اشکاالت پیشبینینشده در روز رأیگیری خواند و افزود:

گـزارش و درنهایـت تصمیـم گرفته شـد که انتخابـات بهصورت

خوشبختانه انتخابات با نظم و سازماندهی بسیار خوبی با نظارت
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و همراهی هیئت نظارت انجام شد و درنهایت طبق برنامهریزی

را در زمان انتخابات تجربه کردند ،افزود :خدا را شاکریم که امروز

ساعت  10شب رأیگیری تمام و شمارش آرا آغاز شد .سپس

نزد کسی شرمنده نیستیم و برای  40ساعت چشم رویهم

نتایج ساعت  15روز شنبه با حضور نمایندگان کاندیداها و اعضای

نگذاشتیم تا اسامی به تائید نهایی برسد.

هیئت نظارت ،تائید و اعالم شد.

دکتر نیک نژاد ،عدم اجرای انتخابات بهصورت الکترونیک را موجب

قائممقام هیئت اجرایی و معاون درمان دانشگاه ،کل آمار

پرسش و بازخواست بسیاری خواند و گفت :تصمیمگیری برای

رأیدهندگان در تهران بزرگ را  7676نفر عنوان کرد که از این

برگزاری انتخابات بهصورت الکترونیک بر عهده هیئت نظارت

تعداد  18رأی باطله 4536 ،رأی گروه پزشکی 940 ،رأی در

نبود و هیئت نظارت تنها وظیفه نظارت بر اجرای درست و سالم

گروه دندانپزشکی 567 ،رأی در داروسازی 604 ،رأی در علوم

انتخابات را بر عهده داشت.

آزمایشگاهی 149 ،رأی در گروه مامایی و  880رأی در گروه

وی خاطرنشان کرد :اگرچه بر سالمت روند اجرایی انتخابات

لیسانسیه های پروانه دار بود.

اطمینان داشتیم ،اما پس از اعتراضات انجام شده ،برای اینکه حقی

وی برخی اعتراضات را موجب تصمیم هیئت نظارت مرکزی

از فردی ضایع نشود ،شمارش مجدد آرا در دستور کار قرار گرفت.

برای بازشماری آرا بر اساس آییننامه انتخابات دانست و گفت:

دکتر نیک نژاد ،از شمارش مجدد  20درصد آرا بدون دخالت

درنهایت با بازشماری مجدد آرا ،مشخص شد که در ترتیب تعداد

هیئت اجرایی خبر داد و افزود :این انتخابات ازنظر اجرایی،

آرا تغییری رخ نخواهد داد و لذا نتایج انتخابات از سوی هیئت

دقیقترین و سالمترین انتخابات بود و لذا پس از شمارش مجدد،

نظارت مرکزی تائید شد.

نتایج انتخابات به تائید هیئت نظارت مرکزی رسید.

 ÁÁگزارش هیئت نظارت

وی در پایان ابراز امیدواری کرد در این دوره از نظام پزشکی،
اعتالی جامعه پزشکی که متأسفانه چه ازنظر جراید و چه در

در ادامه دکتر نیک نژاد ،رئیس هیئت نظارت انتخابات نظام

دید مردم تحتالشعاع قرارگرفته ،با حکمت و درایت اعضا ،به

پزشکی تهران ،ضمن تبریک به منتخبین از زحمات هیئت اجرایی

جامعه پزشکی بازگردد.

در برگزاری انتخابات قدردانی کرد و گفت :خدا را شاهدم که

در پایان الواح تقدیر به اعضای هیئت نظارت و هیئت اجرایی

کوچکترین اشکالی در برگزاری انتخابات و سالمت آن وجود نداشت.

تقدیم شد .همچنین منتخبین نظام پزشکی ،اعتبارنامههای خود

وی با بیان اینکه برخی از اعضای هیئت نظارت  40ساعت بیداری

را دریافت کردند.

ÁÁانتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی

در ادامه این نشست نمایندگان هیئتمدیره برای حضور در
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تعیین شدند .همچنین بر
اساس آرا دكتر علیاصغر پیوندی به ریاست سازمان نظام پزشكی
تهران انتخاب شد.
بر اساس آرا دكتر علیاصغر پیوندی ،علی حسن قمی ،دكتر شاهرخ
خوشسیرت ،دكتر فرزین سركارات ،دكتر محمدرضا ظفرقندی،
دكتر سیدتقی نوربخش ،دكتر ناهید خداكرمی و دكتر محمد
وجگانی راهیافتگان به مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی هستند.
همچنیـن دكتر مسـعود جلال بهعنوان نائب رئیـس اول ،دكتر
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علیرضـا سـلیمی بهعنـوان نائب رئیـس دوم و آقای علی حسـن
قمـی نیـز بهعنـوان دبیـر هیئتمدیـره سـازمان تهـران انتخاب
شدند.

