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  ( 1) جدول شماره آئین نامه انتخابات  6ماده 

 انتخابات  انجمن علمی پرستاران قلب ایران و ششمین دوره جدول زمانبندی برگزاری مجمع عمومی 
 

تاريخ  زمان

 شروع

تاريخ 

 پايان

 اتاقدام

ماه قبل از پايان اعتبار پروانه فعالیت  6

 (ماه قبل از تاريخ انتخابات  3) 
انتخابات و صدور احکام  اعضا توسط رئیس انجمن  و اعالم تشکیل کمیته   12/8/98

 اسامی به کمیسیون 
پس از تشکیل کمیته انتخابات  ) حد 

 روز  10اکثر ظرف مدت  

کانديدا های هیات مديره و بازرسین از طريق  انتشار فراخوان جهت ثبت نام   16/8/98

درج آگهی در روزنامه کثیر االنتشار ، وب ، سايت رسمی انجمن ، نشريات 

 رسمی انجمن و عند اللزوم ارسال پیامک به اعضا  .
 CVپايان مهلت ثبت نام و تحويل مدارک کانديدا ، شروع بررسی مدارک و   5/10/98 روز بعد از فرا خوان  کانديدا توری  50

 کانديدا ها توسط کمیته انتخابات
اعالم اسامی کانديدا ها و نتیجه نهائی بررسی کمیته انتخابات  به دبیرخانه   8/10/98 ماه قبل از تاريخ انتخابات  2

 کمیسیون و نیز خود کانديدا ها 
 کمیسیون  احتمالی  توسط دبیرخانه رسیدگی به اعتراضات   23/10/98 تاريخ انتخابات  قبل از روز 45
درج آگهی برگزاری مجمع عمومی با دستور انتخابات در روزنامه کثیر االنتشار   8/11/98 ماه قبل از تاريخ انتخابات  1

 و نیز اطالع رسانی به ساير روشهای مرسوم و تعیین دستور جلسه
اعالم نهايی اسامی کانديدا های واجد شرايط و برنامه های پیشنهادی از طريق   98/ 18/11 روز قبل از تاريخ انتخابات  20

و ساير روشهای مرسوم ) تحويل سامانه انجمن ، نشريه ،خبر نامه رسمی ،

لیست نهائی کانديدا ها به دبیرخانه کمیسیون توسط نماينده دبیر خانه در 

 انتخاباتکمیته 
بررسی و تعیین لیست نهايی اعضای پیوسته انجمن و تهیه برگ های آراء و   28/11/98 روز قبل از انتخابات  10

هماهنگی با دبیرخانه کمیسیون توسط کمیته انتخابات ) تحويل لیست نهائی  

 اعضا به دبیر خانه کمیسیون  توسط نماينده دبیر خانه در کمیته انتخابات
تائید واجد شرايط بودن حاضرين در جلسه ) اعضای پیوسته(توسط کمیته   8/12/95 انتخابات ) تا قبل از شروع جلسه(روز 

 انتخابات 
پايان کار کمیته انتخابات با ارائه گزارش به مجمع و تشکیل هیات رئیسه   8/12/98 روز انتخابات 

 موقت جلسه و برگزاری انتخابات 
تائید صحت انتخابات و صالحیت هات مديره و بازرسین توسط کمسیون  8/2/99 8/1/99 ماه پس از انتخابات  1حد اکثر 

 انجمنهای علمی 
کمیسیون به انجمن و برگزاری اولین جلسه هیات مديره   رئیس اعالم  8/4/99 8/2/98 ماه پس از انتخابات  2حد اکثر 

 منتخب جهت تعیین ارکان هیات رئیسه 
ارسال صورتجلسه هیات مديره به دبیرخانه کمیسیون و صدور پروانه فعالیت  99 /8/4 8/4/98 ماه پس از انتخابات  3حد اکثر 

 دوره جديد 
    

 


