
 (1400آگهی انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شاهرود )تیرماه 

بدبنوسیله اسامی داوطلبان واجد شرایط قانونی عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان شاهرود بترتیب حروف 

 الفبا به شرح ذیل اعالم می گردد:

 تخصص/ رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی گروه

 گروه پزشکیالف: 

 غالمحسین اخیانیآقای دکتر -1

 محمدتقی نوده اکبریآقای دکتر  -2

 آناهیتا امیرسرداریدکتر خانم  -3

 حمیدرضا بیکیدکتر آقای  -4

 بیگم مریم حسینیدکتر خانم  -5

 امیرستار رحمانیآقای دکتر  -6

 نسرین زاده رضویاندکتر خانم  -7

 شکری فریبادکتر خانم  -8

 محسن طالییآقای دکتر  -9

 محمدهادی احمدی عربآقای دکتر  -10

 کاردرمحمدحسیندکترآقای  -11

 میناسادات کهبدیدکترخانم  -12

 احمد مهدویآقای دکتر  -13

 مهناز نوریدکترخانم  -14

 بیتاسادات هاشمیدکتر خانم  -15

 پزشک عمومی

 پزشک عمومی

 متخصص چشم

 متخصص داخلی

 پزشک عمومی

 پزشک عمومی

 متخصص داخلی

 پزشک عمومی

 پزشک عمومی

 پزشک عمومی

 فوق تخصص جراحی پالستیک

 متخصص زنان و زایمان

 پزشک عمومی

 متخصص زنان و زایمان

 متخصص پاتولوژی

 ب: گروه دندانپزشکی
 حسین دکتر رحیمی آقای -1

 مهران دکتر محمدی آقای -2

 دندانپزشک عمومی

 دندانپزشک عمومی

 ج: گروه داروسازی
 سعادت مهتابدکتر خانم -1

 دکتر نیکخو محدثهخانم  -2

 داروساز

 داروساز

 د: گروه متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای
 حسین مقدم صالحیدکتر آقای  -1

 مهدی میرزائیدکتر آقای -2

 دکترای علوم آزمایشگاهی

 شناسی باکتری دکترای

 ه: گروه مامایی
 کوثرنداخانم -1

 فرشته میریخانم -2

 مامایی کارشناس

 کارشناس مامایی

 کاردرمان سیدعلی نژاد حسینیآقای -1 ی: گروه لیسانسه های پروانه دار

 می باشد.  25/04/1400برگزاری انتخابات در روز جمعه  زمان 

  :معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1شاهرود: خیابان فردوسی، سالن اجتماعات شماره  -1مکان برگزاری انتخابات 

 میامی : مرکز درمانی امام رضا )ع(-2                                      

  :و در صورت نیاز قابل تمدید خواهد بود 20:00الی  8:00شاهرود از ساعت -1ساعت برگزاری انتخابات. 

 می باشد. 14:00الی  9:00میامی: از ساعت -2                                       

  خواهد بود. 24/04/1400صبح مورخ  8شروع و تا ساعت  15/04/1400شنبه سه فعالیت تبلیغاتی داوطلبین از روز 

  آئین نامه اجرایی انتخابات نظام پزشکی خواهد بود. 19نحوه تبلیغات داوطلبین با عنایت به ماده 

د و با نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به چاپ اطالعیه : کلیه نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی خو19ماده

 دیواری، اعالمیه، زندگی نامه و دیگر آگهی های تبلیغاتی و برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام نمایند.

  کارت نظام پزشکی هنگام رای گیری الزامی است.کارت ملی و ارائه 

 هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان شاهرود 


