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همکار عالیقدر جناب آقای دکتر علیرضا زالی 

ریاست محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا

با سالم و درود فراوان

احتراماً ، نخست از زحمات طاقت فرسای حضرتعالی و همکاران همراه شما در مبارزه با اپیدمی کووید- ۱۹ عمیقاً 

تقدیر و تشکر بعمل آورده و با شما استاد گرامی برای دفاع از سالمتی مردم میهن مان بار دیگر هم قسم  می شویم.

استاد گرامی، چنانچه حضرتعالی به لحاظ سوابق ریاست بر سازمان نظام پزشکی بخوبی آگاه و مستحضر هستید، 

" مجمع عمومی عادی سالیانه " سازمان نظام پزشکی بنابر ماده ۷  قانون تشکیل سازمان ، ضروری است قبل از 

آغاز شهریور ۱۳۹۹ ، برگزار شود. به همین دلیل به سیاق معمولی طی دو هفته آخر مردادماه ۱۳۹۹ وظیفه داریم 

مجمع عمومی عادی سالیانه را در تهران برگزار کنیم. در همین ارتباط از آن مقام محترم مستدعی است ارشاد 

بفرمایند انجام این وظیفه قانونی از نظر اپیدمیولوژیک در آن تاریخ امکان حصول خواهد داشت؟

البته اشکال زیر برای برگزاری این مجمع به نظر ما رسیده است ، خواهشمند است در مورد بهترین شکل ممکن 

نیز اظهار نظر فرموده و از باب مساعدت ، عنایت الزم نیز مبذول بفرمائید:

برگزاری مجمع عمومی بصورت حضوری در یک فضای آزاد مثالً در یک آمفی تئاتر روباز و با یک  -۱

استادیوم کوچک ورزشی (تنیس و ...) و امکانات دانشگاههای علوم پزشکی 
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برگزاری مجمع عمومی بصورت مجازی و با کمک امکاناتی مانند ویدئو کنفرانس ، نرم افزارهای فضای  -۲

مجازی و ... که با توجه به امکانات موجود در سازمان با مشکالت فنی فراوانی و بدون کمک سازمانهایی 

مانند وزارت بهداشت ، درمان و یا دانشگاههای علوم پزشکی قابل اجرا نیست . 

در خاتمه از بذل توجه حضرتعالی سپاسگزار و آمادگی کامل حاصل است که درصورت صالحدید و دستور 

آن مقام محترم ، حضوراً نیز از باب مالحظات اپیدمیولوژیک و امکان برگزاری مجمع فوق الذکر خدمت 

برسیم.

رونوشت :

استاد گرامی جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس کل محترم سازمان جهت استحضار و مساعدت

اعضای محترم مجمع عمومی سازمان جهت استحضار 


