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پنجمینمركزي  ستاد اجرايي :  

نظام پرستاري سازمان دوره انتخابات  

 

مین دوره انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ايرانپنججدول زمانبندي   

 

ردي

 ف
 مسئول اجرا فعالیت

تاريخ 

 شروع
 مالحظات تاريخ پايان

۱1/۸۵/1۰ ستاد اجرايي مركزي اعالم برگزاري انتخابات 1  -  

 انتشار آگهي ثبت نام از طريق رسانه هاي گروهي 2
كزيستاد اجرايي مر   

دانشکده علوم پزشکي/ ستاد اجرايي دانشگاه   
۳۸/۸۵/1۰ روز ۱ -   

 ثبت نام از داوطلبين 3
 ستاد اجرايي مركزي 

دانشکده علوم پزشکي/ ستاد اجرايي دانشگاه   
۳۳/۸۵/1۰  ۳۰/۸۵/1۰ روز ۵   

4 
ارسال مشخصات و مدارك داوطلبين براي هيئت مركزي 

 نظارت
۳/۸۴/1۰ ستاد اجرايي مركزي روز ۱ -   

۸/۸۴/1۰ هيئت مركزي نظارت بررسي صالحيت داوطلبين  5  ۳۵/۸۴/1۰ روز ۱۵   

6 
اعالم اسامي داوطلبين تأييد صالحيت شده به ستاد 

 اجرايي مركزي 
۳۴/۸۴/1۰ هيئت مركزي نظارت  ۸۸/۸۴/1۰ روز ۸   

7 
اعالم اسامي داوطلبين واجدين شرايط از طريق آگهي 

 رسمي كشور

 ستاد اجرايي مركزي

دانشکده علوم پزشکي/ رايي دانشگاه ستاد اج  
۸۱/۸۴/1۰  ۱/۸۴/1۰ روز ۳   

۳/۸۴/1۰ كانديداهاي رد صالحيت شده اعتراض به رد صالحيت  8  ۴/۸۴/1۰ روز ۷   

۰/۸۴/1۰ هيئت مركزي نظارت رسيدگي به شکايات رد صالحيت شدگان 9  ۱۷/۸۴/1۰ روز ۵   

 اعالم اسامي اعضاء مجمع نمايندگان 11
 هيئت مديره نظام پرستاري شهرستان

دانشکده علوم پزشکي/ ستاد اجرايي دانشگاه   
۱۵/۸۴/1۰  ۱۴/۸۴/1۰ روز۸   

11 
به منظور )تشكیل جلسه مجمع نمايندگان 

 (برگزاري انتخابات و شمارش آراء
21/17/98 ستاد اجرايي مركزي و هيئت مركزي نظارت روز 1 -   

۳۱/۸۴/1۰ هيئت مركزي نظارت دريافت شکايات 12 روز ۱ -   

13 
رسيدگي به شکايات درخصوص برگزاري انتخابات و اعالم 

 نظر در مورد صحت يا ابطال انتخابات
۳۳/۸۴/1۰ هيئت مركزي نظارت  ۱/۸۰/1۰ روز ۴   

۷/۸۰/1۰ هيئت مركزي نظارت صدور اعتبار نامه اعضاء شوراي عالي 14 روز ۱ -   

۴/۸۰/1۰ ستاد اجرايي مركزي يتشکيل اولين جلسه شوراي عالي نظام پرستار 15 روز ۱۵تا  -   

 


