
پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و همچنین احراز مقام    به آگاهي مي رساند،انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران  

 بازرس انجمن بزودی و بصورت الکترونیک برگزار مي گردد.   

از این رو ضمن دعوت جهت شرکت در انتخابات مذکور شرایط الزم جهت شرکت در انتخابات و دادن رای به کاندیداهای  

 : مورد نظر بشرح زیر اعالم مي گردد

 

 ر انتخابات و رای دادن به کاندیداهای مورد نظر : شرایط شرکت د ▪

 عضویت در انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران  .1

الکترونیک .2 انتخابات  سامانه  در  انجمن  صفحه  در  وزارت    کمیسیون   عضویت  علمي  های   بهداشت  انجمن 

)  www.ima-net.ir  ( 

گرانقدر جهت اطالع از شرایط عضویت در انجمن و مراحل انجام آن ، به اطالعیه مربوطه مراجعه  همکاران   •

 نمایید. 

خواهشمند است جهت ثبت نام در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمي وزارت بهداشت ،    گرامي همکاران   ▪

مراجعه و پس از ثبت نام ، انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران را به  (    www.ima-net.ir  )به وبسایت مذکور  

 .  یي که در آن عضو هستند اضافه نمائید لیست انجمن ها

 

 چند نکته مهم :  ▪

 بهداشت  وزارت  علمي های انجمن کمیسیون انتخابات سامانه طریق از و  الکترونیک بصورت انتخابات که  آنجا از .1

  نظر   مورد   نامزدهای   به   دادن  رای   و  انتخابات  در   شرکت  به   تمایل  که   محترمي   اعضای  کلیه  لذا  ،   گردد   مي   انجام

  را   ایران   کاردیولوژی   اینترونشنال  انجمن  و   نموده   نام  ثبت   مذکور   سامانه  در   حتما  بایست  مي   دارند   را   خویش

 .باشد  داشته  وجود رای  دادن   امکان انتخابات روز  در  تا باشند  نموده  انتخاب

  انتخابات   سامانه  در   نفر   240  از  بیش   تعداد   این   از   که  داشته   پیوسته   عضو   نفر   300  از   بیش   انجمن   حاضر  حال   در .2

 .باشد  مي   افزایش به  رو  تعداد این و  اند  نموده  نام ثبت  نیز بهداشت وزارت  الکترونیک 

http://www.ima-net.ir/
http://www.ima-net.ir/


  مراجعه   با  توانند   مي  محترم همکاران  و بوده   موجود  انجمن  وبسایت روی  بر  انجمن  محترم   اعضای   اسامي  لیست .3

  از   و نموده  انجمن  اعضای  لیست  مشاهده  به  اقدام  انتخابات  قسمت  در(   www.isoic.org)  انجمن  وبسایت  به

 .نمایند  عضویت  به  اقدام  عضویت عدم صورت  در  و  شده مطمئن انجمن در   خویش عضویت

  وزارت   علمي  های  انجمن  کمیسیون  الکترونیک  انتخابات  سامانه  عضو  که  انجمن  اعضای  از  دسته  آن  لیست .4

  انجمن   صفحه   به  مراجعه  با   توانند   مي   گرامي   همکاران.    باشد   مي  مشاهده  قابل  فوق  سامانه  در  هستند   بهداشت

  اطمینان   مذکور  سامانه  در  عضویت  از(   www.ima-net.ir)   مذکور  وبسایت  در  ایران  کاردیولوژی  اینترونشنال

 . نمایند  عضویت به اقدام عضویت  عدم صورت در   و  نموده صلاح

 راه های تماس با انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران :  ▪

   6934 280 0938واتس اپ انجمن به شماره  .1

   anjoman.isoic@gmail.comایمیل انجمن به نشاني:  .2

  09382806934شماره همراه انجمن:   .3

 ( 12تا  8و پنج شنبه ساعت   14الي  8) شنبه تا چهارشنبه ساعت  84942341: شماره ثابت انجمن .4

 

 با سپاس  

 انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران  

http://www.isoic.org/
http://www.ima-net.ir/
mailto:anjoman.isoic@gmail.com

