
 بسمه تعالي

 انتخابات هيئت مديره سازمان نظام پرستاري شهرستان خرم آباد پنجمين دوره آگهي اسامي نامزدهاي

و مشخصات نامزدهاي21در اجراي ماده آيين نامه اجرايي قانون سازمان نظام پرستاري، بدين وسيله اسامي
 حوزه انتخابيه شهرستان خرم آباد بشرح زير اعالم مي دارد:انتخاباتي 

 اسامي كانديداهاي رشته پرستاري به ترتيب حروف الفبا
.مواليد4شماره شناسنامه.. ... محمد حسن فرزند. ماشااله اكبري آقاي-1

.191 شماره شناسنامه..خيراله فرزند..... صادق امامي شاهيوندي آقاي-2

.415 .. شماره شناسنامه...ابراهيم فرزند اسفنديار امرايي آقاي-3

.451 . شماره شناسنامه..احمد فرزند حافظ امرايي آقاي-4

شمهدي فرزند. اكبر اميري آقاي-5  484ماره شناسنامه...

 202 شماره شناسنامه.. سپهدار فرزند. پروين ايدونخانم-6

.3667. شماره شناسنامه جهانگير فرزندحميد رضا بامس آقاي-7

 21113 شماره شناسنامه.. صيد نازار فرزند. بيرانوندي رضا آقاي-8

 4060605964. شماره شناسنامه..رضا فرزندزهرا بيرانوندي خانم.-9

 6807. شماره شناسنامه.عليرضا فرزند. سعيد جمشيدي آقاي- 10

3 . شماره شناسنامه صيدنازار فرزند. مصطفي حسن پور آقاي-11

 46462. شماره شناسنامه شيرولي فرزند محسن سپهوند آقاي-12

 1990271138شماره شناسنامه نور محمد فرزند محمد رضا سپهوند آقاي-13

.1636شماره شناسنامه تيپه فرزند. كامران سيفي پور آقاي-14

.427شماره شناسنامه علي نظر فرزند مجيد عالي پور آقاي-15

 6960 شماره شناسنامه نبي فرزند نگار عليپور خانم-16

 612. شماره شناسنامه صيد قاسم فرزندكاظم محمدي آقاي-17

 46474. شماره شناسنامه حاجي مراد فرزند محمد محمدي صديق آقاي-18

 901 شماره شناسنامه. فتح علي فرزند فريدون مرادي آقاي-19

 ستاد مركزي اجرايي
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 1813 شماره شناسنامه. مجتبي فرزند سميه مصطفي زاده فرد خانم-20

 10063شماره شناسنامه نعمت اله فرزند محمد مير دريكوند آقاي-21

 8729شماره شناسنامه علي مردان فرزند رضا ناصرپور آقاي-22

و اتاق عملاسامي كانديداهاي رشته  به ترتيب حروف الفبا هوشبري

 1920080767 شماره شناسنامه. اردشير فرزند.. سعيد اميري آقاي-1

 426شماره شناسنامه فرهاد فرزند فريبا پاپي پور خانم-2

 ..21664شماره شناسنامه رحم خدا فرزند مسعود خادمي آقاي-3

 41735 شماره شناسنامه. كيانفرفرزند دريكوند بهزاد آقاي-4

و21/4/98روز.جمعه مورخ18تا8اخذ رأي از ساعت ضمناً اضافه مي نمايد كه و در صورت نياز خواهد بود

و اجرايي مركزي تمديد خواهد شد . محل اخذ رأي در)نماز14تا13( ساعت باهماهنگي هيئت نظارت

و يك صندوق سيار براي ساير–شهيد مدني–شهيد رحيمي–بيمارستانهاي شهداي عشاير تأمين اجتماعي خرم آباد

. مراكز مي باشد. ي طبق جدول زمانبندي پيوستي انجام خواهد شد رأ و مكان اخذ

 دكتر عباس پزشكي

 دانشگاه پنجمين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري رئيس هيئت اجرايي



 سمه تعاليب

ي ابات هيئت مديره هاي نظام پرستاردوره انتخ پنجمين برنامه زمانبندي صندوقهاي اخذ رأي

 حوزه انتخابيه شهرستان خرم آباد

 بعد از ظهر18صبح تا ساعت8زمان اخذ رأي از ساعت

 رأيشعبه اخذ شماره صندوق ها

 ثابت بيمارستان شهداي عشاير1صندوق شماره

 ثابت بيمارستان شهيد رحيمي2صندوق شماره

 ثابت مدنيشهيد بيمارستان3صندوق شماره

 ثابت خرم آباد تأمين اجتماعيبيمارستان4صندوق شماره

 سيار*صندوق سيارو ساعات استقرارمسير5صندوق شماره

 صندوق سيار اخذ رأي پنجمين دوره انتخابات هيئت مديره سازمان نظام پرستاري خرم آبادساعات استقرار*

ساعت استقرار صندوقبيمارستان يا درمانگاهرديف
( نيم ساعت)8-30/8بيمارستان ارتش
( نيم ساعت)50/8-20/9بيمارستان توحيد
ساعت)1(30/9–30/10بيمارستان عسلي
)دقيقه20(40/10-11بيمارستان ايران

)دقيقه55(15/11-10/12شفابيمارستان
( و روان (اعصاب دقيقه)40(20/12–13بيمارستان مهر

و نماز ساعت)1(13–14ناهار
( و روان (اعصاب )دقيقه50(10/14-10/15بيمارستان مهر

)دقيقه20(25/15-45/15فوريتهاي پزشكي
ساعت)1(55/15-55/16بيمارستان شفا

)20(10/17-30/17درمانگاه تأمين اجتماعي دقيقه
)20(40/17-18بيمارستان شجاع دقيقه
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و سيار ) از ساعت توضيحات:همكاران حاضر در سر صندوقهاي را اقامه نمـاز ناهارو جهت14تا13اخذ رأي ( ثابت كـار خـود

 تعطيل خواهند نمود.



 بسمه تعالي

 توصيه هاي الزم در خصوص نحوه راي گيري

 كنندگان شرايط انتخاب-24ماده
 عضويت در سازمان نظام پرستاری-١
 به ھنگام رأی دادن كارت عضويت در سازمان نظام پرستاري،و ارائه داشتن-٢
و برای رأی دھندگان صرفاٌ ارائه کارت عضويت-١تبصره در سازمان با ھر سابقه ای قابل قب+ول اس+ت

 نياز به تاريخ روز يا سه سال سابقه عضويت ندارد.
در-٢تبصره ، مأموريت يا نقل محل سکونت، افراد صرفاٌ با داش+تن ک+ارت عض+ويت در صورت انتقال

کونت ي+ا سازمان يا تأييديه از طرف ھيآت م+ديره نظ+ام پرس+تاری مقص+د م+ی توانن+د در انتخاب+ات مح+ل س+
 اشتغال جديد رأی دھند.

و ھيچ كس به جاي ديگري نمي تواند رآي دھد-٣تبصره  ھر كس فقط با كارت خودش ميتواند رأي دھد
و١۶ھر يک از مشمولين واجد شرايط ماده-25ماده قانون در روز انتخابات فقط می توانن+د ي+ک ب+ار

 دھند.با ارائه کارت عضويت در سازمان نظام پرستاری رأی 
(تعرفه ) دارای دوقسمت خواھد بود. در قسمت باCی تعرفه نام ونام-30 ماده برگ اخذ رأی

و به امضاء وی خواھد رسيد . قسمت زير  و شماره نظام پرستاری رأی دھنده نوشته شود خانوادگی
و برای نوشتن اسامی کانديداھا خواھد بود. برگه تعرفه Cزم است به نحوي مم ھور به مھر تعرفه سفيد

و نيم ديگر روي ته  و ھيأت نظارت بر انتخابات گردند كه نيمي از مھرھا روي تعرفه ھا ھيأت اجرايي
 چك تعرفه ھا ثبت شود.

اگر تعدادی از اسامی نوشته شده در برگه ھای تعرفه بيش از تعداد Cزم در قانون باشد.-31ماده
 اسامی اضافی در آخر برگه تعرفه حذف می شوند

به–32ماده نفر پرستار دو نفر بھيار يک نفر اتاق عملی يا ھوشبری۶رای دھنده می تواند حداکثر
، داوطلب نباشد به جای آنھا از رده٩رای دھد ( جمعا  نفر) اگر چنانچه در رده ھای دارای سھميه

 پرستاری جايگزين می شود 
، کسانی که دارا-34ماده و کارت قديمی ھستند بايد کارت PVCی کارتبه ھنگام تحويل تعرفه رأی

و بعد از پايان زمان راي گيري به ستاد اجرايي مركزي واقع در ستاد ھا را تحويل ھيئت اجرايی بنمايد
 دانشگاه تحويل داده شود 

و سفيد بررسي شود كه تعداد تعرفه ھاي استفادهه در آخر راي گيري تعداد تعرف- ھاي استفاده شده
 كارتھاي تحويل گرفته شده برابر باشدشده با 

 تقسيم كار منشي ها به شرح ذيل ميباشد:-

 نظام پرستاري عضويت در سازمان منشي اول  : كنترل كارت-
و شمامنشي دوم : درج،- و نام خانوادگي ره كارت نظام پرستاري رأي دھنده در فرم ثبت نام

 نام کارت پرستاری رأی دھندگان 
و منشي سوم نوشتن- و شماره کارت نظام پرستاری در قسمت باCی تعرفه نام ونام خانوادگی

و تحويل به رأی دھنده و گرفتن اثر انگشت ممھور نمودن آن
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