
((بسمه تعالی))

آگهی هیات اجرایی هفتمین  دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن سال ۹۶

بدینوسیله اسامی داوطلبین عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان سبزوار که صالحیت آنان به تایید هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی رسیده است همراه با دیگر توضیحات الزم به اطالع اعضای محترم نظام 
پزشکی سبزوار رسانده می شود.

لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی کارشناسان مامایی دکتری علوم آزمایشگاهی دندانپزشکان داروسازان پزشکان
شماره نظام 

پزشکی نام و نام خانوادگی شماره نظام 
پزشکی

نام و نام 
خانوادگی

شماره نظام 
پزشکی نام و نام خانوادگی شماره نظام 

پزشکی نام و نام خانوادگی شماره نظام 
پزشکی نام و نام خانوادگی شماره نظام 

پزشکی نام و نام خانوادگی

ف۱۱۷۸ بهروز نور افشار م-۲۸۲۶ مرضیه انوری آ-۶۷۳ دکتر محمود قناتی ۱۰۶۲۸۷ دکتر رضا فالحی د-۱۵۲۹۸ دکتر زهرا کاویان ۴۱۹۶۸ دکتر غالمعباس کافی

اپ ۳۴۷ حمیدرضا مشقی م-۳۵۸۲0 مریم زمانی آ-۳۰۵۵
دکتر مجتبی فتاحی عبدی 

زاده ۱۰۰۸۶۳ دکتر مهدا فروغی 
سبزوار د-۴۸۳۳ دکتر محمود فاضل ۶۰۴۳۱ دکتر شهره صادقی

ش-۸۰۲ زهرا جغتایی م-۲۸۱۵ فاطمه زارع ۱۳۱۱۷۱ دکتر نوید فتحی ۸۸۴۳۸ دکتر سعید راه چمندی د-۴۷۵۶ دکتر امین 
عربشاهی ۵۳۴۲۷ دکتر حمید زمانیان

ک-د-۱۲۶۶ مرتضی امیری نسب ۷۵۰۸۴ دکتر محبت کاویان د-۲۸۹۳ دکتر علیرضا 
داورزنی ۱۲۴۳۰۲ دکتر سید حسین حسینی 

هوشیار

ف-۱۹۱۹ مهدی مشکانی ۶۸۳۷۵ دکتر عباسعلی 
دستورانی د-۹۷۴۵ دکتر هادی دلبری ۴۴۹۶۵ دکتر فرزان ابراهیمی

ف- ۲۰۹ اسماعیل رستگاری 
پور ۲۷۸۵۰ دکتر عباس اکبری 

زاده ۳۶۲۹۹ دکتر حسین کبیری

۱۰۲۲۶۹ دکتر مهدی کیوانلو 
شهرستانکی

۱۰۶۳۷۱ دکتر مهدی وکیلی
۵۷۷۷۵ دکتر رضا ناوی ثانی
۳۳۸۰۳ دکتر ناصر محمدی فر

۱۰۱۷۳۴ دکتر امیر سمیع زاده
۳۶۹۸۷ دکتر سعیدرضا کریمی ثانی

۱۴۰۶۶۹ دکتر سیما سخنوران
۷۰۰۲۳ دکتر ابراهیم بیدی
۹۰۴۶۹ دکتر مجتبی واهب
۶۵۱۰۶ دکتر رامین شهرآئینی
۵۸۷۳۸ دکتر سعید مهران پور
۶۶۶۰۸ دکتر رضا فروزان

۱۰۸۶۵۵ دکتر عاطفه اسدی

۱۳۲۷۸۳
دکتر امیر حسین بدیعی 

خیرآبادی
۱۰۱۷۸۴ دکتر مریم لطیف نیا



۷۹۵۶۱ دکتر مهدی مولوی
۱۰۷۹۹۶ دکتر داوود سروش
۶۵۷۹۳ دکتر محمد شوریده یزدی
۸۷۰۷۱ دکتر بهناز سویزی

۱۲۱۱۲۹ دکتر حسام قاسم اف
۸۱۶۶۳ دکتر آرش خامنه باقری
۳۸۶۹۷ دکتر علیرضا قاسمی آریان
۷۹۸۱۶ دکتر پیمان حسین زاده
۶۲۷۵۷ دکتر سید حسین هاشمی پور

۱۰۸۰۲۷
دکتر سید مرتضی راستی 

ثانی
۱۱۰۸۸۳ دکتر زهرا میر حسینی
۱۰۰۰۹۲ دکتر یاسر کروجی
۶۸۲۲۹ دکتر شکیبا موزری

۱۰۵۷۹۴ دکتر نجمه رحیمی

زمان تبلیغات از روز دوشنبه مورخه  ۹۶/۴/۱۹  لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۸ می باشد.
ماده ۱۸و۱۹ آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات نظام پزشکی . درخصوص نحوه تبلیغات به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱۸ : تبلیغات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها حداکثر ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع رای گیری پایان می یابد.
تبصره : هر نوع تبلیغات با استفاده از امکانات دولتی ممنوع است.

ماده ۱۹: کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی خود یا نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به چاپ اطالعیه دیواری، اعالمیه، زندگینامه و دیگر آگهی های تبلیغاتی و برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام نمایند.
تبصره ۱: کلیه کاندیداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبلیغات شئون اسالمی و قوانین جاری کشور را مراعات نمایند.

تبصره ۲: تخلفات انتخاباتی توسط هیات اجرایی به هیات نظارت شهرستان منعکس تا در خصوص آنان اتخاذ تصمیم نماید.
انتخابات روز جمعه ۹۶/۴/۳۰ برگزار می گردد.

                                                                                                                                          هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان سبزوار

رونوشت :
جناب آقای دکتر علیرضا مسلم رئیس محترم هیات اجرایی انتخابات

جناب آقای دکتر هومن کامرانیان معاون محترم درمان  
جناب آقای دکتر ده نبی رئیس محترم هیات نظارت انتخابات

جناب آقای محسن خسروجردی مدیریت محترم حراست


