
موضوعايام هفتهتاريخرديف

آماده سازي دعوتنامه شماره يك در رابطه با كانديداتوري عضويت مجمع عمومي در كليه دفاتر نمايندگيشنبه11 مرداد1

آخرين مهلت برگزاري جلسه فوق العاده نمايندگان استان  و تهيه صورتجلسه با دستور انتخابات و تعيين روزنامه محلي يكشنبهحداكثر تا 12 مرداد2

ارسال دعوت نامه از طريق پست و يا پيام كوتاه و نصب اطالعيه در مراكز درماني و داروخانه هاي خاص دوشنبه13 مرداد3

پايان مهلت ارسال فهرست بيماران استان در جدول اكسل با ترتيب اعالم شده و فهرست اعضاي افتخاري، وابسته و تقاضاهاي جديد عضويت سه شنبه14 مرداد4

پيام كوتاه براي اعضاي كانون در كل كشور براي تشويق شركت در انتخابات و كانديدا شدن جهت عضويت در مجمع عمومي يكشنبه و دوشنبه19 و 20 مرداد5

پايان مهلت كانديدا شدن در مركز استانهاپنجشنبه23 مرداد6

پايان مهلت ارسال مدارك كانديداها به دفتر مركزي و اعالم محل برگزاري گردهمايي نوبت اول ( درصورت عدم اعالم محل دفتر آكهي مي شود ) سه شنبه28 مرداد 7

 برگزاري جلسه هيئت مديره جهت تاييد كانديداها و تعيين نمايندگان هيئت مديره و بازرسي براي انتخابات و عضويت اعضاي افتخاري و وابسته جمعه31 مرداد8

انتشار آگهي دعوت نوبت اول گردهمايي هاي استاني توسط دفتر مركزي در تهران و دفاتر نمايندگي ها در روزنامه استاني مصوب هيئت نمايندگانسه شنبه11 شهريور9

ارسال دعوتنامه نوبت اول بعالوه رزومه كليه كانديداها براي اعضاء در كليه استانها و اخذ رسيد پستيسه شنبه11 شهريور10

ارسال دعوتنامه براي مراجع ناظر بر فعاليت سازمانهاي مردم نهادسه شنبه11 شهريور11

پايان مهلت اعالم تاريخ ، محل برگزاري و ساعت برگزاري نوبت دوم گردهمايي هاي استاني به دفتر مركزي با توجه به تاريخ مجاز در رديف  16يكشنبه23 شهريور12

برگزاري اولين نوبت گردهمايي هاي استاني و تهيه صورتجلسه گردهمايي پنجشنبه 10 مهر13

انتشار آگهي دعوت نوبت دوم روزنامه توسط دفتر مركزي در تهران و دفاتر نمايندگي ها در روزنامه استاني مصوب هيئت نمايندگانشنبه12 مهر14

ارسال دعوتنامه براي مراجع ناظر بر فعاليت سازمانهاي مردم نهادشنبه12 مهر15

فاصله زماني مجاز براي تعيين تاريخ و رمان و مكان نوبت دوم گردهمايي ها پنجشنبه 17 مهر الي 1 آبان16

مهلت ارسال پيام كوتاه براي اعضاي كانون كل كشور براي تشويق به شركت در انتخاباتپنجشنبه 17 مهر الي 1 آبان17


