
1 
  

  

  بسمه تعالي

  

  وزارت کشور
  

قـانون  )  93(بنـا به پیشنهاد وزارت کشور و به اسـتناد مـاده     21/9/1378هـیأت وزیـران در جلـسه مـورخ 

  :آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود  – 1378مصوب  –انتخابات مجلس شوراي اسالمی 

  

هیأت   1378 /21/9مصوب  مجلس شوراي اسالمی آئین نامه اجرائی قانون انتخابات "
  "وزیران با اصالحات بعدي

  

  کلیات: فصل اول 

  

هر جا که در این آئین نامه از کلمه قانون به تنهایی یاد شده است ، منظور قانون انتخابـات مجلـس شـوراي     ـ  1ماده 

  . اسالمی می باشد 

قانون موظف اند از آغاز انتخابات و پس از دریافت احکام اعضاي ) 3(اجراي ماده  فرمانداران و بخشداران در ـ 2ماده 

هیأتهاي نظارت شوراي نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت کامل ایشان را در کلیه مراحل اجرائی انتخابات فراهم 

ـ     ـظارت مـربــوط نیــز   نمایند و کلیه صورت جلساتی که به امضاي هیأت اجرائی رسیده است بـه امضـاي هیـأت ن

  .بـرسـد و یک نسخه از هریک از صورت جلسات تنظیمی ، به هیأت مذکور تسلیم شود 

ستاد انتخابات استانداري پس از وصول اسامی هیأت نظارت استان از ستاد انتخابات کشور ، ضمن اعـالم   ـ  3ماده 

خابیه ، از آنان براي تشکیل جلسه دعوت به عمل اسامی نامبردگان به فرمانداریها و بخشداریهاي مراکز حوزه هاي انت

  . می آورد 



2 
  

هیأت مرکزي نظارت منتخب شوراي نگهبان باید یک نسخه از رونوشت احکام ناظران و بازرسـان خـود در    ـ  1تبصره 

  . استان ، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید 

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شـوراي  ) 6(ه ذیل ماده در استانهایی که به استناد تبصر ـ  2تبصره 

، انـتخابـات تنـها در یـک حوزه برگزار می شود و هیأت نظارت استان تشکیل نمی گردد   9/5/1365اسـالمی مصـوب 

خشـدار مرکـز   ، هیأت مرکزي نظارت کلیه وظایف هیأت مذکور را به عهده خواهد داشت ، در این صورت فرماندار یـا ب 

حوزه انتخابیه در تمام مواردي که به موجب قانون مـلزم بـه مکـاتبـه و ارتـباط با هیأت نظارت استان می باشـد بـا   

  .هیأت مرکزي نظارت در تماس خواهد بود 

شرکت اعضاي هیأت نظارت شوراي نگهبان در جلسات هیأت اجرائی به منظور نظـارت بـر صـحت اجـراي      ـ  4ماده 

خابات مجلس شوراي اسالمی بوده وعدم حضور آنان در جلسات و یـا خـودداري آنـان از امضـاي صـورت      قانون انت

  .جلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود 

چنانچه اعضاي هیأتهاي نظارت مراکز حوزه هاي انتخابیه و حـوزه هـاي فرعـی نتواننـد در جلسـه هیـأت        ـ  5ماده 

یم صورت جلسه ، نماینده اي از بین خود انتخـاب و نماینـده منتخـب بـا در دسـت      اجرائی شرکت نمایند ، ضمن تنظ

داشتن یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی در جلسه متشکله شرکت نموده و صورت جلسـه تنظیمـی را بـه منظـور     

امضـاي  .  ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه یا حوزه هاي فرعی تسلیم می نماید

  .نماینده مزبور در ذیل صورت جلسات به منزله امضاي هیأت نظارت می باشد 

قانون و تبصره ذیل آن و تبصره ذیل ) 11(چگونگی محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت که در اجراي ماده  ـ 6ماده 

، استانداریها ، فرمانداریها ،  قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی با وزارت کشور) 4(ماده 

بخشداریها ، هیأت هاي اجرائی ، شوراي نگهبان و هیأتهاي منصوب از جانب آن همکاري می نمایند به شرح زیـر مـی   

  : باشد 

آن دسته از کارکنان دولت که براي حداکثر سه ماه در هر مرحلـه انتخابـاتی از سـوي    ) 22/8/1390اصالحی ( –الف 

) 68(ماده ) 7(بند ا به مراجع یاد شده مأمور می شوند ، حقـوق و مـزایـاي مـاهانه خود را براساس یکی از دسـتگاهـه

از دســتگاه ذي  قـانون مـذکور   ) 121(و ماده ) 21(ماده ) 2(قانون مدیریت خدمات کشوري و آیین نامه اجرایی تبصره 

  .ربط دریافت می دارند 
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براي آن دسته از کارکنان دولت یا نیروهاي مردمـی کـه بـه صـورت     میزان حق الزحمه  )22/8/1390اصالحی ( –ب 

داوطلبانه براي رأي گیري، قرائت و شمارش آرا با هیأتهاي اجرایی یا هیأتهاي نظارت بر انتخابات همکاري می کننـد،  

یب براي هر دوره بنا به پیشنهاد مشترك وزارت کشور و شوراي نگهبان در سقف اعتبارات مصوب مربوط بـه تصـو  

  .پرداخت هرگونه وجهی خارج از چارچوب این بند تحت هر عنوان ممنوع می باشد. هیأت وزیران می رسد

دسـتگاههـاي مـربوط مـوظف بـه تـأمین اعتبـار الزم و پرداخت حق الزحمه مستخدمان مشمول ایـن مـاده مـی     –پ 

  .باشند 

ارت می تواند براي قدردانی از تالشهاي مجریان یـا  فرماندار یا بخشدار یا رییس هیأت نظ )22/8/1390 الحاقی( -ت

  .ناظران انتخابات تقدیرنامه کتبی صادر نماید

نظارت استان و شهرستان از نظـر  یأت هاي تقدیرنامه هاي صادر شده از سوي رؤساي ه )22/8/1390 الحاقی( -ث

  .ر می باشدبرخورداري از مزایاي اداري به ترتیب معادل تشویق نامه استاندار و فرماندا

به منظور جلوگیري از وقفه در امر انتخابات و تسریع در ارسال پیامهاي انتخاباتی ، فرمانداران و بخشداران  ـ 7ماده 

مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند متن نامه ها و مکاتبات خود را با سریعترین وسایل مخـابراتـی مـوجود در محل 

  .فاصله تأییدیه آن را نیز از طریق پست ارسال نمایند بـه مراجـع ذي ربـط اعـالم و بـال

به جز مواردي که در این آئین نامه مستثنی شده است ، اقـدامات فرمانـداران تهـران و اصـفهان بـه عنـوان        ـ  8ماده 

ـ  ز حـوزه  فرمانداران مراکز حوزه هاي انتخابیه اقلیتهاي دینی ، عیناً مطابق اقدامات کلیه فرمانداران و بخشداران مراک

  .هاي انتخابیه خواهد بود 
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  تشکیل هیأت اجرائی: فصل دوم 
فرمانداران وبخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند بالفاصله پس از دریافت دستور شروع انتخابات  ـ 9ماده 

  . ، وصول آن را به ستاد انتخابات کشور اعالم نمایند 

حوزه هاي انتخابیه بالفاصله پس از وصول دستور شروع انتخابـات ، بـه   فـرمانداران وبخشداران مراکز  ـ  10مـاده 

قانون ، دستور تشکیل هیأتهاي اجرائی فرعی را به فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعـی صـادر   ) 31(استناد ماده 

  .می نمایند 

) 33(و مـاده  بصره هاي ذیــل آن  قانون و بارعایت ت) 32(فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده  ـ  11ماده 

بالفـاصله پـس از وصول دستور شـروع انتخابات ، بـراي تعیین معتـمدان اصلی و علـی البـدل عضـو هیـأت     قانون 

سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه ) 5(نـفر از مـعتمدان بـومی ساکـن در مـحل و یا ساکنانی که پنج ) 30(اجرائی ، 

ختلف مردم انتخاب و به منظور تأیید صالحیت به هیأت نظارت مربوط معرفـی نماینـد و رسـید    دارند ، را از اقشار م

  .دریافت دارند 

هیأتهاي نظارت موظف اند پس از وصول فهرست اسامی معتمـدان پیشـنهادي فرمانـداران یـا بخشـداران ،       ـ  12ماده 

را در خــصوص تـأییــد صالحــیت آنــان     قانون و تبصره هاي ذیل آن به طور کتبی نظـر خـود   ) 32(براساس ماده 

  .روز به فرماندار یا بخشدار ذي ربط اعالم نمایند ) 3(حداکثر ظرف مدت سه 

در صورت رد صالحیت معتمدان ، فرمانداران و بخشداران موظف اند بالفاصله به تعداد دوبرابر مــعتمدان   ـ  1تبصره 

  .ي تـأمین کسري معتمدان به هیأت نظارت معرفی نمایند تـأییـد نشـده ، افـراد واجد شـرایط دیگري را بـرا

ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید ، ) 24(هیأت نظارت مربوط موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار  ـ 2تبصره 

  .در خصوص تأیید یا عدم تأیید صالحیت معتمدان پیشنهادي به طور کتبی اعالم نظر نمایند

روز نخواهد بود ، تعداد معتمـدان تأییـد   ) 4(مراحل یاد شده که حداکثر متجاوز از چهار  چنانچه پس از طی ـ  3تبصره 

نفر برسد ، فرماندار یا بخشدار موظف است بالفاصله از آنان براي انتخاب اعضاي اصلی و ) 20(شده به حداقل بیست 

  .علی البدل هیأت اجرائی دعوت بعمل آورد 

نفر نرسند وفرماندار یا بخشدار با هیأت نظارت مربوط بـه  ) 20(شده بـه بیـست چنانچه معتمدان تأیید  ـ  4تـبصره 

توافق نرسند ، فرماندار و بخشدار موظف است حداکثر در پایان روز چهـارم از شروع انتخابات ، مراتـب را بـا شـرح    
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هیـأت   بـه نــوشت آن را  نـفر ، به اسـتاندار مربـوط اعــالم و رو   ) 30(ماوقع به منظور تأمین کسري معتمدان تا سی 

  .د نسـتاد انتخابات کشور ارسال نمایمربوط و نظارت استان 

ساعت پس از اعالم فرماندار یـا  ) 24(هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار حداکثر ظرف بیست و چهار  ـ  5تبصره 

و یا هیأت نظارت مربوط ، براي  بخشدار ، از معتمدان واجد شرایط به تعداد الزم اعالم شده توسط فرماندار و بخشدار

تأمین کسري ، انتخاب و بالفاصله اسامی آنان را براي دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشـداري ذیـربط اعـالم مـی     

  .نماید 

چنانچه در پایان روز پنجم ، هیأت نظارت استان و استاندار موفق بـه انتخـاب و تـأمین کــسري ســایر       ـ  6تبصره 

د نـیاز نـشدنـد ، بـالفاصلـه مـراتب تـوسط استـانـدار به ستاد انتخابات کشـور و توسـط هیـأت    مـعتـمـدان مـور

  .نظارت استان به هیأت مرکزي نظارت منعکس می شود 

در شهرستانها و بخشهایی که شوراي اسالمی شهرستان یا بخش تشکیل شده باشد ، فـرماندار یا بخشدار  ـ  13ماده 

قانون موظف است مراتب را بـه شــوراي ذي ربـط اعـالم و از عضـو معرفـی شـده       ) 31(ده در اجراي تبصره ذیل ما

  .نفر معتمدان براي شرکت در جلسات دعوت نماید ) 9(شوراي اسالمی شهرستان یا بخش به عنوان یکی از نه 

یـل آنهـا از اعضـاي    قانون و تبصـره هـاي ذ  ) 32(و ) 31(فرمانداران و بخشداران موظف اند با رعایت مواد  ـ  14ماده 

) 9(هیأت نظارت شوراي نگهبان ، رئیس ثبت احوال و معتمدانی که مورد تأیید قرار گرفتـه اند ، بـه منـظور انتخاب نه 

  . نفر معتمدان علی البدل هیأت اجرائی دعوت به عمل آورند ) 5(نفر معتمدان اصلی و پنج 

ـ  را برگزار می نمایند موظف اند براي تعیین معتمدان هیأت اجرائی  فرماندارانـی که انتـخابـات اقلیتهاي دینی تبصره 

  .نفر معتمدان همان اقلیت دعوت نمایند ) 30(اقلیتها از سی 

روز از تـاریخ ارسال دعوتنامه ، جلسه انتخاب معتمدان هیأت اجرائی ) 2(فرمانداران و بخشداران ظـرف دو  ـ 15ماده 

) 20(ي نگهبان و رئیس ثبت احوال تشکیل داده و پس از حضور حداقل بیست را با حضور اعضاي هیأت نظارت شورا

نفر ) 9(نفر از معتمدان دعوت شده ، رسمیت جلسه را اعالم می نمایند ، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بین خود نه 

بخـش مـی باشـند ،    در شهرستانها و بخشهایی که داراي شوراهاي اسالمی شهرستان یا ( را به عنوان معتمدان اصلی 

نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرائی با رأي مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب ) 5(و پنج ) نفر ) 8(هشت 

  .می نمایند 
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چنانچه کار انتخاب و تأیید معتمدان هیأت اجرائی در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پایان  ـ  1تبصره 

ه تصمیم هیأت نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود ، جلسه انتخاب معتمـدان اصـلی و علـی    نیابد و موکول ب

  . روز از ارسال دعوت نامه تشکیل خواهد شد ) 1(روز ظرف یک ) 2(البدل هیأت اجرائی به جاي دو 

ـ  ـ  2تـبصره  سات هیــأت  عضو معرفی شده شوراي اسالمی شهرستان یـا بخـش مـوظف به شرکت در تـمـامی جلـ

  .اجـرائی اسـت و همچون سـایر اعضاي هـیأت داراي حق رأي در تصمیم گیریها می باشد 

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند بالفاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی  ـ 16ماده 

  .د البدل هیأت اجرائی ، مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعالم نماین

فـرمـانداران و بخشداران حـوزه هـاي فـرعی مـوظف اند بـالفاصله پــس از انتخاب معتـمدان اصـلی و  ـ 17مـاده 

  .عـلی البـدل هیـأت اجرائی فرعی ، مراتب را به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعالم نمایند 

حوزه هاي فرعی در محل فرمانداري یا بخشـداري مربـوط    جلسات هیأتهاي اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و ـ  18ماده 

  .تشکیل می شود 

در بخشهاي مرکزي شهرستان ها ، هیأت اجرائی تشکیل نمی شود و امور انتخابات در بخش مرکزي برابـر   ـ  19ماده 

  .قانون به عهده هیأت اجرائی شهرستان میباشد ) 43(ماده 

اداره ثبت مستقل وجود ندارد ، فردي که ریاست امـور ثبـت احـوال مرکـز      در مراکز حوزه هاي انتخابیه که ـ  20ماده 

  .قانون خواهد بود ) 31(مزبور را دارد ، عضو هیأت اجرائی موضوع ماده 

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ابطال شده است 1/10/1382-389به موجب رأي  –)1( )18/9/1382الحاقی (تبصره 

قـانون، فرمانـدار یـا    ) 53( و) 35(در صورت تحقـق شـرایط منـدرج در مـواد       )22/8/1390 الحاقی( -مکرر 20ماده

بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است ضمن اجراي وظایف قانونی، مراتب را به سـتاد انتخابـات اسـتان اعـالم و     

  .رونوشت آن را به ستاد انتخابات کشور و هیأت نظارت مربوط ارسال نماید

ا بخشداران حوزه هاي انتخابیه نیز مراتب را به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعالم می فرمانداران ی :تبصره

  .کنند

                                                        
چنانچه در حوزه هاي فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نماینده اي از رده تشکیالتی باالتر  -)18/9/1382الحاقی (تبصره   -۱

 .از آن براي عضویت درهیأت اجرایی معرفی می شود



7 
  

  اعـالم داوطلـبی و بـررسـی سـوابـق و رسیـدگی بـه صالحیـت داوطلبان و انتشار اسامی نامزدها: فـصل سـوم 

  

قـانون و تبصـره   ) 45(ي اسالمی براساس مـاده  داوطلبان نمایندگی مجلس شورا )22/8/1390اصالحی ( ـ  21ماده 

آن ظرف مهلت مقرر قانونی به فرمانداري یا بخشداري مرکز حـوزه انتخابیـه و یـا وزارت کشـور و در     ) 2(و ) 1(هاي 

ـ بـا ارا نمایندگیهاي سیاسی جمهوري اسالمی ایران مراجعـه و  و خارج از کشور به سفارتخانه ها، کنسولگري ها  ه و ی

  :دکنن براي شرکت در انتخابات اعالم می ، ضمن اخذ رسید، آمادگی خود رازیرتکمیل موارد 

  خودو کارت ملی اصل شناسنامه عکس دار   -1

  جدید  سه در چهارقطعه عکس ) 10(  -2

   و سه نسخه تصویر کارت ملی صفحات شناسنامه تمامیسه نسخه تصویر  -3

  اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلی معتبر -4

و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشـن بـودن وضـعیت خـدمت وظیفـه      اصل   -5

   عمومی

در حضـور فرمانـدار یـا بخشـدار یـا مسـئول ثبـت نـام در وزارت کشـور،           ،اعالم داوطلبـی  دریافت و تکمیل فرم  -6

  سفارتخانه، کنسولگري یا نمایندگی سیاسی 

  قانون )29(مقام و مشاغل موضوع ماده  تأیید قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و ه گواهی رسمی مبنی بریارا -7

قانون بالفاصـله پـس از اعـالم وزارت کشـور ، تـاریخ      ) 45(فرمانداران و بخشداران مکلفند در اجراي ماده  ـ  1تبصره 

ا با وسایل مقتضی به اطالع کلیه شروع و خاتمه ثبت نام از داوطلبان و شرایط انتخاب شوندگان و مدارك مورد نیاز ر

  .اهالی حوزه انتخابیه برسانند 

وزارت کشور مـوظف است بالفاصلـه مدارك داوطلبانی را که در وزارت کـشور ثبت نام نموده انـد ، بـه    ـ  2تـبصره 

ا نیـز بـه   فرمانداري یا بخشداري مرکز حوزه انتخابیه مربوط ارسال و در پایان همان روز اسامی و مشخصات آنان ر

  .حوزه انتخابیه اعالم نماید 
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قانون ) 45(ذیل ماده ) 1(وزارت امور خارجه موظف است ترتیبات الزم به منظور تسریع در اجراي تبصره  ـ  3تبصره 

را به نـحوي فـراهم نمایـد تـا مفاد منـدرج در پـرسشنامه داوطلب در پایان هر روز به ستاد انتخابـات کشـور اعـالم    

  . گردد 

اسامی و مدارك داوطلبان ثبت نام شده در خارج از کشور بالفاصله پس از وصول ، توسط وزارت کشـور   ـ  4صره تب

  .به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعالم و ارسال خواهد شد 

ل برگ اعالم فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند در مدت تعیین شده نسبت به قبو ـ 22ماده 

داوطلبی اقدام نمایند و باید توجه داشته باشند که بعد از پایان روز هفتم هیچ گونه تقاضاي اعالم داوطلبی را نپذیرند 

.  

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف انـد در پایـان هـر روز      )22/8/1390اصالحی (ـ  23ماده 

ثبت نام شده هـمان روز و نیز در پایان مهلت قانونی ثبت نام ، مشخصات کلیه ی و مشخصات داوطلبان ـفهرست اسام

داوطلبان را یکجا و به ترتیب حروف الفبا به ستاد انتخابات کشور اعالم نمایند و همه روزه بالفاصله پس از ثبت نام ، 

و سـه قطعـه   و کـارت ملـی   اعالم داوطلبی و دو نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه  )فرم(برگه دو نسخه تصویر 

وزارت کشـور نیـز موظـف    . عکس هر یک از داوطلبان را با سریعترین وسیله به ستاد انتخابات استان ارسال نمایند 

  . است تصویري از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزي نظارت اعالم نمایند 

خصات داوطلبان هر یک از اقلیتهاي دینی را نیز جداگانه فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامی و مش ـ  1تـبصره 

  .به ستاد انتخابات کشور اعالم می نمایند 

فرمانداران و بخشداران مراکز حـوزه هـاي انتخابیه موظف انـد در روزهـایی کـه     )22/8/1390اصالحی (ـ   2تبصره 

ان روز مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعالم هموقت اداري هیچ مراجعه کننده اي براي ثبت نام نداشتند ، در پایان 

  . نمایند 

بـه منـظور پـرهیز از هـرگونه تأخیر در رسـیدن مدارك مربـوط بـه ثبـت نـام از داوطلبـان بـه سـتاد         ـ  3تبـصره 

انتخابات کشور ، ستاد انتخابات استانداري موظف است حتی المقدور روزانه مدارك مربوط به کلیه داوطلبان سـطح  

تان را توسط پیک ویژه استانداري به ستاد انتخابات کشور تحویل نماید ، در غیر این صورت تحویل مدارك مذکور اس

  .به ستاد انتخابات کشور حداکثر ظرف یک روز پس از پایان مهلت ثبت نام از داوطلبان ، الزامی است 
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قانون ، طبـق فرمهـایی کـه در چهـارچوب      وزارت کشور در مورد صالحیتهاي داوطلبان به شرح مندرج در ـ  24ماده 

  . قانون در چهارچوب وظایف آنها استعالم می نماید ) 48(قانون تنظیم خواهد نمود ، مراتب را از مراجع مذکور در ماده 

دالیل و مدارك معتبر مربوط به غیرقانونی بودن احزاب ، سـازمانها و گروههـاي    )3/10/1382اصالحی ( ـ  25ماده 

توسط مقامـات صـالحه بـه مراجـع اجرائـی و      قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی باید ) 30(ماده ) 3(موضوع بند 

  .نظارتی ارسال شود 

و کسانی که در جهـت تحکـیم مبـانی    ) قانون ) 30(ماده ) 3(موضوع بند ( وابستگان تشکیالتی و هواداران  ـ  26ماده 

مــاده  ) 10(و نیـز سایـر موارد موضوع بنـد  ) قانون ) 30(ماده  )1(موضوع بند ( رژیم سابق نقش مؤثري داشته اند ، 

مـجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق بـه    22/8/1378قانون ، براساس مصوبه مورخ ) 30(

  .شکایات داوطلبان رد صالحیت شده در انتخابات مختلف یا اعالم مراکز مسئول 

مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند پس از انقضاي مهلت ثبت نام ضمن دعوت فرمانداران و بخشداران  ـ  27مـاده 

از اعضاي هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به منظور رسیدگی به صالحیت داوطلبان ، تشکیل جلسه داده و با توجه 

ت کشـور ، نامزدهـاي   به نتایج به دست آمده از بررسیهاي الزم در محل و با استفاده از نتایج اعالم شده توسط وزار

  .روز تعیین و مراتب را صورت جلسه و نتایج را به هیأتهاي نظارت اعالم نمایند ) 10(واجد شرایط را حداکثر ظرف ده 

به منظور جلوگیري از وقفـه در امـر رسیـدگی بـه صـالحیت داوطلبـان و اتمـام کـار در مـوعــد مــقرر ،        ـ  1تبصره 

  .از روز اول ثـبت نـام مـقدمات این کار را فراهم نمایند ضروري اسـت هیـأتهـاي اجـرائی 

چنانچه هیأت اجرائی بعضی از داوطلبان را براساس نتایج به دست آمده از بررسیهاي الزم در محل و بـا   ـ  2تبصره 

واجـد  قـانون  ) 30(و ) 29(، ) 28(استفاده از نتایج اعالم شده توسط وزارت کشور و با رعایت شرایط مقـرر در مـواد   

صالحیت نداند و در نتیجه صالحیت آنان را رد کند ، موظف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارك مذکور و اشـاره بـه   

  .مواد قانونی و بندها و تبصره هاي آنها در صورت جلسه درج نماید 

ملـی بـه اسـالم و    رد صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسالمی در مورد شرط اعتقاد و التزام ع ـ  3تبصره 

نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشـد کـه مطـابق مصـوبه     

مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لـزوم رسـیدگی دقیـق بـه شـکایات داوطلبـان رد صـالحیــت شــده در         

  .ی و نظارتی ارسال شده است انتـخابات مختلف ، توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائ
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و اصل مترقی والیت جمهوري اسالمی ایران مناط ابراز وفاداري به قانون اساسی  )3/10/1382اصالحی ( ـ 4تبصره 

  .  ، اظهار ، اعالم یا هر طریق دیگري است که به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده باشد مطـلقه فقـیه 

ن مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند بالفاصـله پـس از دریافـت صـورت جلسـه      فرمانداران و بخشدارا ـ  28ماده 

رسیدگی بـه صالحـیت داوطلـبان ، نـتیجـه آنـرا بـه هیأت نـظارت استان و ستاد انتخابات کشور اعالم ویک نسخه 

سـتاد انتخابـات    از صورت جلسه را بـه ضمـیمه اسنـاد و مـدارك به هیـأت نظارت استان و یک نـسخه از آن را بـه 

  .کشور با سریعتریـن وسیـله ارسال نمایند 

فرمانداران و بخشداران به منظور تسریع در کار مـی تواننـد ضـمن ارسـال مـتن        )22/8/1390اصالحی (ـ  1تبصره 

، اصل مدارك را براي ارسال به وزارت کشور تحویل سامانه الکترونیکی وزارت کشورصـورت جلسه مذکـور تـوسـط 

  .انتخابات استان بدهند ستاد 

ستاد انتخابات استان موظف است ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر یک روز پـس از   )22/8/1390اصالحی ( ـ  2تبصره 

صورت جلسـات مربوطه توسط پیک ویـژه در  دو نسخه اتمام کار بررسی صالحیت داوطلبان در هیأت هاي اجرائی ، 

  . اختیار ستاد انتخابات کشور قرار گیرد

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه مکلف اند علـت رد صـالحیت داوطلبـان را بـا ذکرمـواد       ـ  29ماده 

  .قانونی مورد استناد ، به صورت کتبی و محرمانه به داوطلب ذي ربط ابالغ نمایند 

وسط مرجع رسیدگی کننده با در صـورت درخـواست داوطلب ، باید دالیل و مدارك رد صالحیت وي نیز ت ـ 1تـبصره 

  . مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطالع وي رسانده شود   22/8/1378لحاظ مصوبه مورخ 

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه باید بـه گونـه اي برنامـه ریـزي نماینـد کـه نتیجـه رد         ـ  2تبصره 

لبان ذي ربط یا نماینده وي به آدرسی که اعالم نمـوده  صالحیت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخیر به دست داوط

  .است ، برسد 

قانون ) 51(داوطلبانی که صالحیتشان در هیأت اجرائی رد شده است می توانند به استناد تبصره ذیل ماده  ـ 30ماده 

وط اعالم نمایند و روز از ابالغ مراتب رد صالحیت ، شکایت خود را مستدالً به هیأت نظارت استان مرب) 4(ظرف چهار 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به   22/8/1378در صورت تمایل حسب مصوبه مورخ 
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شکایت داوطـلبان رد صالحـیت شـده ، توضیـحات و دفـاعیات خـود را حضوري بـه سـمع اعضـاي هیـأت نظـارت      

  .وظف به رسیدگی می باشند استـان و هیـأت مـرکزي نظارت برسانند و هـیأتـهاي نظارت مـ

روز بـه شـکایات دریـافتی از    ) 7(قانون ، ظـرف مـدت هفـت    ) 52(هیأتهاي نظارت استان ها در اجراي ماده  ـ  31ماده 

  .داوطلبان رد صالحیت شده در هیأت اجرائی رسیدگی و نتیجه را صورت جلسه می نمایند 

الحیت بعضی از داوطلبان را داشته باشند که از نظر هیأت چنانچه هیأتهاي نظارت استان ها پیشنهاد رد ص ـ 1تبصره 

اجرائی واجد صـالحیـتهاي قانونی شناخته شده بودند ، مکلف اند علت رد صالحیت را بـا ذکـر مـواد قـانونی مـورد      

استناد و دالیل و مدارك مربوط ، با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیـق بـه شـکایات داوطلبـان رد صـالحیت شـده در       

  .ابات مختلف ، در صورت جلسه درج نمایند انتخ

هیأتهاي نظارت استان ها به منظور تسریع در کار می توانند بالفاصله پس از دریافت صـورت جلسـات از    ـ  2تبصره 

  .حوزه هاي انتخابیه مربوط ، مقدمات رسیدگی به صالحیت داوطلبان را آغاز نمایند 

د بالفاصله نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صـالحیت شـده و   هیأت هاي نظارت استانها موظف ان ـ  3تبصره 

همچنین اظهارنظر خود در خـصوص داوطلبانی که توسط هیأت اجرائی واجد شرایط قانونی تشخیص داده شده اند 

را که باید با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده در انتخابـات مختلـف صـورت    

  .رد با سریعترین وسیله به هیأت مرکزي نظارت ارسال نمایند گی

له پس از اعالم مراتب به هیأت مرکزي نظارت ، موظف اند در خــصوص  ـاي نظارت استانها بالفاصـهیأته ـ  32ماده 

، دریـافت نـظریه هـیأت مـرکزي نـظارت ، پـیگیـري الزم به عمل آورند و پس از کسب نظریه هیأت مرکـزي نظـارت   

ورت جلسه کـرده و بالفاصـله یـک نسـخه آن را بـه فرمانـدار یـا        ـقانون ص) 52(ماده ) 1(مراتب را در اجراي تبصره 

  .بخشدار مرکز حوزه انـتخابیه ذي ربط ارسال نمایند 

ـ  روزه ) 7(هیأتهاي نظارت استانها باید به گونه اي برنامه ریزي و اقدام نمایند که حداکثر در پایان مهلت هفت  تبصره 

  .رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صالحیتشان در هیأت اجرائی رد شده است ، رسیدگی نمایند 

ساعت ) 24(فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف مدت بیست و چهار  ـ 33ماده 

یــأت اجــرائی رد شــده اســت و     پس از وصول صورت جلسه رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صالحیتشان در ه

همچـنین اظـهار نـظر در خصوص سایر داوطـلبان از هـیأت نـظارت اسـتان ، ابتـدا بالفاصـله مراتـب رد صـالحیت     
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مجمـع    22/8/1378داوطلبان را با ذکر مواد قانـونی مـورد استـناد و دالیـل و مدارك مربوط با لحاظ مصـوبه مـورخ   

ـبان ذي ربـط ابـالغ و سـپس مـتن صـورت جلـسه مـذکـور را بـه ستاد انتخابـات  تشخیص مصلحت نظام به داوطل

  .تأیید صالحـیت نـیز به داوطلبان ذي ربط ابالغ خواهد شد . کشور اعالم نمایند 

کلیه داوطلبانی که صالحیت ایشان در هیأت اجرائی تأیید می شود ولی هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات  ـ  34ماده 

رد صالحیت آنان دارد و همچنین کلیه داوطلبانی که صالحیت ایشان توسط هیأت اجرائی رد می شود و این رد  نظر به

قـانون مـی   ) 52(ماده ) 3(و ) 2(صالحیت مورد تأیید هیأت مرکزي نظارت نیز قرار گرفته است ، در اجراي تبصره هاي 

ز ابـالغ مراتـب رد صـالحیت ، بـه عنـوان شـوراي       ساعت پس ا) 24(توانند اعتراض خود را ظرف مدت بیست و چهار 

  .نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیأت نظارت استان اعالم نمایند 

ـ  داوطلبانی که صالحیت آنان در هیأت اجرائی تأیید شده اسـت ، ولـی هیـأت مرکـزي نظـارت بـر انتخابـات         تبصره 

با توجه بـه قـانون لـزوم رسـیدگی دقیـق بـه شـکایات        براساس شرایط قانونی و مستند به دالیل و مدارك معتبر و 

داوطلبان رد صـالحیـت شده در انتخابات مختلف ، صالحیت ایشان را رد کـرده است ، می توانند عالوه بـر اعتـراض   

  .کتبی حـضوراً تـوضیحات و دفاعیات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان نیز برسانند 

ظف است پس از دریافت نظریه شوراي نگهبان در خصوص تأیید یا رد صالحیت ستاد انتخابات کشور مو ـ  35ماده 

کلیه داوطلبان سراسر کشور ، حداکثر ظرف مدت یک روز مراتب را حسب مورد به هر یک از مراکز حوزه هاي انتخابیه 

  . ذي ربط ابالغ نماید 

در ( د که صالحیت ایشان در مراحل قبلـی  چنانچه نظر شوراي نگهبان مبنی بر رد صالحیت داوطلبانی باش ـ  1تبصره 

تأیید شده است ، مراتب رد صـالحیت بـاذکر مـواد قـانونی مـورد      ) هیأت اجرائی و هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات 

استناد و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده در انتـخابـات مختــلف ، بــه   

شور اعـالم می گردد تا ستاد انتخابات کشور از طریق مرکز حوزه انتخابیه مراتب را به داوطلب ذي ستـاد انتخابات ک

  .ربط ابالغ نماید 

روز از تـاریخ ابـالغ مراتـب رد    ) 3(این ماده می تواننـد حـداکثر ظـرف سـه     ) 1(داوطلبان مشمول تبصره  ـ  2تبصره 

  .ات الزم درخواست رسیدگی مجدد نمایند صالحیت ، از شوراي نگهبان با اداي توضیحات و دفاعی
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روز از دریافـت هـر یـک از درخواسـتهاي رسـیدگی مجـدد بـه رد        ) 7(شوراي نگهبان ظرف حـداکثر هفـت   ـ  3تبصره 

  .صالحیت داوطلبان ، به درخواست رسیدگی و نتیجه را به ستاد انتخابات کشور اعالم می نماید 

کز حوزه هاي انتخابیه موظف اند پس از دریافت نظریه شـوراي نگهبـان در فـرمانـداران و بخشداران مرا ـ 36مـاده 

خـصوص رسـیدگی مـجدد به درخواست داوطلبان رد صالحیت شده از سـتاد انتخابـات کشـور ، ضـمن ابـالغ نظـر       

 )1(شوراي نگهبان در خصوص رد صالحیت کلیه داوطلبان رد صالحیت شده به داوطلبان ذي ربط ، حداکثر ظرف یک 

روز آگهی اسامی نامزدهاي تأیید شده توسط هیأت مـرکزي نـظارت و یـا شــوراي نگهــبان را در ســراسر حــوزه     

  .انتخابیـه منتشر نمایند 

قانون براي جلوگیري از تضییع حقـوق  ) 20(مکرر ذیل ماده ) 2(در اجراي تبصره  )13/11/1378 الحاقی( ـ  1تبصره 

شخیص هیأت اجرائی یا نظارت مرکز حوزه انتخابیه ، نامزدي در حـوزه انتـخابـیه داوطلبان نمایندگی ، چنانچه به ت

بـراي عامه مردم ناشناخـته و گمـنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام 

اجرائی و نظارت مربوط موظفند با  یا نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد ، هیأت هاي

هماهنگی یکدیگر مشخصه اي را براي وي تـعیین و مـراتب را بـراي قید در تـبلیغات انتخـابــاتی بــه داوطلــب ذي    

  .بخشدار مرکز حوزه انتخابیه اعالم نمایند /  ربـط و درج در آگهـی انتشار اسـامی نامزدها به فرماندار 

به غیر از نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه به نام دیگري نـیز مـشهور بـاشد کــه   چنانچه داوطلب ـ  2تبصره 

آن را در پـرسشـنامـه اعالم داوطلـبی قید کرده است و مورد تأیید هیأت اجرائی نیز باشد ، فرماندار یا بخشدار مرکز 

مالك احتساب رأي به هر یک از نامزدها ، . ماید حوزه انتخابیه موظف است آن نام را نیز در آگهی اسامی نامزدها قید ن

) 2(نام خانوادگی یا اشتهار آنان که در آگهی اسامی نامزدها آمده است ، می باشد و در صورت تشابه اسمی ، تبصـره  

  .قانون اجرا خواهد شد ) 20(ذیل ماده 

نگهبـان در خصـوص صـالحیت    فرمانداران تهران و اصفهان موظف اند پـس از دریافـت نظریـه شـوراي      ـ  37ماده 

داوطلبان از وزارت کـشور ، ضـمن ابـالغ نظر شوراي نگهبان در خصوص رد صالحیت به داوطلبان ذي ربط حـداکثر  

روز آگهی اسامی کلیه نامزدهاي انتخابـی اقـلیتهاي دینی تأیید شده توسط هیأت مرکزي و یـا شـوراي   ) 1(ظرف یک 

آئین نامه در مرکز حوزه انتخابیه منتشـر  ) 36(اي دینی با رعایت تبصره ذیل ماده نگهبان را به تفکیک هر یک از اقلیته

نمایند و سپس بـه منظور جلوگیري از وقفه در انتشار آگهی در حوزه هاي فرعی ، اسامی نامزدهـاي انتخابـات را بـا    
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یتهاي دینـی اعـالم کننـد تـا     سریعترین وسیله مخابراتی به فرمانداریها و بخشداریهاي حوزه هاي فرعی انتخابات اقل

فرمانداران و بخشداران مذکور راساَ و به طور جداگانه براي هر یک از اقلیتهاي دینی ، نسبت به چاپ و انتشار آگهـی  

  .اقدام نمایند 

فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظـف انـد بالفاصـله پـس از انتشـار آگهـی اسـامی         ـ  38ماده 

تخاباتی ، یک نسخه از آن را به هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و دو نسخه به ستاد انتخابات کشور و نامزدهاي ان

  .یک نسخه به هیأت نظارت استان ارسال نمایند 
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  تبلیغات: فصل چهارم 

  

عنـوان   از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی ، انجام هرگونه فعالیت تبلیغـاتی تحـت   ـ  39ماده 

  .نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می باشد 

روز قبل از روز اخـذ رأي آغـاز مـی شـود و دقیقـاَ      ) 8(تـبلیغات انتخـاباتی نـامزدهاي نمایندگی هشـت  ـ  40مـاده 

  .ساعت قبل از شروع اخذ رأي پایان می پذیرد ) 24(بیست و چهار 

تبلیغاتی از اعالم نظر شخصیتها در تأیید خود استفاده کنند ،  چنانچه نامزدهاي انتخاباتی بخواهند در آثار ـ 41ماده 

الزم است اوالَ اعالم نظر شخصیـتها بـدون ذکر عنوان و مسئولیت باشد ، ثانیاَ مدرك کتبی امضا شده ایشان ، تسلیم 

  .هیأت اجرائی شده باشد 

مـزد مورد نظر ، وي می تواند حمایت آنان پس از اعالم حمایت گروههـا و مـجامع و اقـشار مختلـف بـه نا ـ  42ماده 

  .را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید 

  . نصب هرگونه تابلو که نشان دهنده مکان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد ، بالمانع است  ـ 43ماده 

ورت رعایت موارد زیـر ، نـوع و   عکس براي تراکت ، زندگی نامه و جزوه در ص )13/11/1387اصالحی ( ـ  44ماده 

مقصـود از  . محدودیت خاص دیگر نداشته و رنگی یا غیر رنگی بودن کاغذ یا نوشته آثار تبلیغاتی مجاز بالمانع است 

سانتی متـر از کاغـذ یـا مقـوا چـاپ و        20×  15تراکت ، هرنوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 

امه و جزوه نیز هرنوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است کـه بـه صـورت دفتـر یـا کتـاب       زندگی ن. منتشر می گردد 

  )1(. سانتی متر تجاوز نماید 20×  15منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 

اصالح آئـین نامـه اجرایـی قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمی مصـوب           3به موجب بند این ماده ـ   45ماده 

  .وزیران حذف شده استهیأت  13/11/1378

                                                        
» مجاز می باشد 10×15حداکثر در قطع ... چاپ عکس «قانون که اعالم می نماید  57ماده ) 1/12/1386الحاقی ( 2با توجه به تبصره   -١

 .که به اندازه عکس پرداخته منسوخ ضمنی می باشد 44قسمتی از ماده 
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نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به صورت پالکارد توسط اقشار ، گروهها و احزاب و جمعیتها به شرطی مجاز  ـ 46ماده 

است که فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکري از اسامی نامزد یا نامزدهـاي خاصـی   

  . نداشته باشد 

نامزدهاي انتخاباتی می توانند با استفاده از آثـار تبلیغـاتی مجـاز بـه صـورت        )13/11/1378اصالحی (ـ47ماده 

  . مشترك نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند 

نـصب و استفـاده از بلـندگو صرفاَ در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایـشان مـجاز اسـت  ـ48مـاده 

  . از محیط سخنرانی و ستاد تبـلیغاتی ممنوع می باشد استفـاده از بـلنـدگو در خارج . 

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظف اند قبل از شروع اخذ رأي ، هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها  ـ49ماده 

ز را از محل شعب ثبت نام امحا نمایند و تـرتیبی اتخاذ کنند که در طول ساعات رأي گیري نیز محـل اخـذ رأي عـاري ا   

  .هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها باشد 

اعم از اینکه مرکز ( کیالت ستادهاي تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها ـتش   )13/11/1378اصالحی (ـ50ماده 

شهرها و شهرستانها مـجاز بـوده و در شـهـرهاي بـزرگ در هـر منطقه شـهرداري می ) بخش ، شهر یا روسـتا بـاشد 

قبل از تشـکیل سـتاد الزم اسـت محـل سـتاد و نـام مسـئول آن بـه         . ل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر کرد توان یک مح

  .فرمانداري یا بخشداري اعالم گردد 

نـامزدهـاي نـمایندگی باید طرفداران خـود را بـه نحو مقتضی توجیه نمایند تا از پاره کردن یا محو آثـار  ـ 51مـاده 

  .ا خـودداري کننـد و برعلـیه دیگر نـامزدهاي انتـخابـاتی به هیچ طریقی تبلیغ ننمایند تبـلیغاتی سایر نامـزده

می توانند با استفاده از امکانات محلی ، مکانهاي مناسبی را و دهیاریها شهرداریها   )22/8/1390اصالحی ( ـ 52ماده 

  .براي الصاق و یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند 

فرمانداران و بخشداران موظف اند از طریق نیروي انتظامی ، شهرداري و سایر مراجع محلـی نسـبت بـه     ـ  53ماده 

  .امحاي آثار تبلیغاتی که در محلهاي ممنوع نصب شده اند ، اقدام نمایند 
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  تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اعضاي شعب: فصل پنجم 

  

دان اصلی و علی البدل و تشکیل هیأت اجرائی ، هیأتهاي اجرائی حوزه هاي بالفاصله پس از انتخاب معتم ـ 54مـاده 

قانون به منظور تعیین تعداد و محـل استـقرار شعب ثـبت نام و اخذ رأي تشکیل ) 36(فرعی موظف اند در اجراي ماده 

ماندار یـا بـخشــدار   جلسه داده و مراتب را صورت جلسه نموده به وسیله فرماندار یا بخـشدار حـوزه فـرعی به فـر

  .مـرکـز حوزه انتخابیه اعالم دارند 

تواننـد بـراي منـاطق     قانون مـی ) 44(به استناد مادهفرعی هیأتهاي اجرایی   )22/8/1390 الحاقی(  -مکرر54ماده 

رأي مقدور نیسـت، بـا اطـالع هیـأت      نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ مسافتهاي دور و صعب العبور، کوهستانی و

  .شعب اخذ رأي سیار در نظر بگیرندو تصویب هیأت اجرایی مرکز حوزه، نظارت 

اعم از بیمارستان، پادگان،  روستاها، دهسـتانها  (مسیر تردد شعب اخذ رأي سیار  دبایمربوط هیأت اجرایی  -1تبصره 

  .حق خروج از مسیر تعیین شده را ندارند ،را تعیین نماید و اعضاي شعب...) و

توسـط نماینـده هیـأت    شعبه در پایـان اخـذ رأي    يت شعب اخذ رأي در صورتجلسه نتایج آرامسیر حرک -2تبصره 

  .می گرددو تأیید قید نظارت 

یـا  به محل فرمانداري د صندوق پس از انقضاي مهلت اخذ رأي بای يشعب اخذ رأي سیار جهت شمارش آرا -3تبصره 

مراجعـه  است، تعیین گردیده ) حسب مورد(بخشداري  یا یا مکانی که از قبل توسط فرمانداري )حسب مورد(بخشداري

  .نمایند

هیأتهاي اجرائی مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند پس از دریافت صورت جلسات تعیین شـعب ثــبت    ـ  55ماده 

نـام و اخـذ رأي حـوزه هاي فـرعی ضمن بررسی و تصویـب آنها ، شعب ثبت نام و اخذ رأي مرکز حوزه انتخابیـه را  

  .تعیین و مراتب را صورت جلسه نمایند نیز 

  .استقرار شعب ثبت نام واخذ رأي در محل ابنیه تاریخی ممنوع می باشد  ـ 1تبصره 

قانون ، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخـذ رأي  ) 40(ماده ) 2(غیر از موارد استثنا شده در تبصره  ـ  2تبصره 

استقرار شعب در مرحله اول می باشد و هرگونه تغییـري در ایـن خصـوص    مرحله دوم انتخابات ، همان تعداد و محل 

  .ممنوع است 

  .هیأت وزیران حذف شد 22/8/1390به موجب مصوبه مورخه   )29/3/1379 الحاقی( -3تبصره 
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فرمانداران و بخشداران مراکـز حـوزه هاي انتخابیه به محض وصول صورتجلسه تعیین شعب ثبت نام و  ـ  56ماده 

أي از هیأت اجرائی مرکز حـوزه انتـخابیه نسبت به انتشار آگهی انتخابات به ترتیبی اقدام می نمایند که موعـد  اخذ ر

روز قبل از روز اخذ رأي آگهی انتخابات در سراسر حـوزه  ) 9(قانون دقیقاً رعایت شده و نه ) 38(مقرر قانونی در ماده 

  .انتخابیه منتشر شده باشد 

ـ  ن تـهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراکز حوزه هاي انتخابیه اقلیتهـاي دینـی مـی تواننـد     فـرمانـدارا تـبصره 

  . وظیـفه انـتشار آگهـی انـتخـابـات را به فـرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعی اقلیتهاي دینی محول نمایند 

بر عمـومی و گـذرگاهها در سراسـر حـوزه     فرمانداران و بخشداران براي الصاق آگهی انتـخابــات در معـا   ـ  57ماده 

  . انتخابیه با استفاده از امکانات نیروي انتظامی و شهرداریها و سایر منابع محلی اقدام خواهند نمود 

قـانـون سـه نسـخـه از ) 39(فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند در اجراي ماده  ـ  58ماده 

ـده را بـه سـتاد انتـخابـات کشور و براي پیـش بینی هاي الزم در سطح استان یـک نسـخه   آگهـی هـاي منتــشر ش

بـه ستـاد انتـخابات اسـتانـداري ارسـال دارنـد ، ستاد انتخابات کـشور یک نسـخه از ایـن آگهـی هـا را بـه هــیأت       

  .مـرکزي نظارت بر انتخابات ارسال می نماید 

قانون نسبت ) 40(حوزه هاي انتخابیه و حوزه هاي فرعی موظف اند در اجراي ماده هیأتهاي اجرائی مراکز  ـ  59ماده 

در شعب پرتراکم بـه تشـخیص هیـأت    . به تنظیم صورت جلسه تعیین اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمایند 

  .نفر را به عنوان عضو شعبه تعیین کرد ) 7(نفر ، هفت ) 5(اجرائی می توان به جاي پنج 

قانون باید از عضویت کسانی که در انتخابات قبل مرتکـب تخلـف شـده    ) 32(ذیل ماده ) 4(براساس تبصره  ـ  1 تبصره

  . باشند ، در شعب اخذ رأي خودداري گردد 

قـانـون ، اعـضاي شعـب ثبـت نـام و اخـذ رأي نبایـد در حـوزه انتخابیـه بـا        ) 33(بـه اسـتنـاد مـاده  ـ  2تـبصـره 

  . ویشاوندي نسبی یا سببی داشته باشند داوطلبان انتخابات خ

فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هیأت اجرائی مبنی بر تعیین اعضـاي شـعب    ـ  60ماده 

ثبت نام و اخذ رأي نسبت به صـدور ابالغ آنان اقدام و از ایشان براي تحویل گرفتن صندوق ، لوازم و مدارك ثبت نام 

  . به عمل آورند  و اخذ رأي دعوت
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فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي در جلسه توجیهی ضـمن   ـ  61ماده 

آموزشهاي الزم درباره برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء ، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از 

اخـذ رأي بـه محـل شـعب اعـزام شـونـد و بــا انتــخاب هــیأت رئـیســه ،     روز اخذ رأي اعضاي شعب ثبت نـام و 

  . مـحل شـعـبه را آمـاده براي اخذ رأي نمایند 

فرمانداران و بخشداران موظف اند به گونـه اي برنامه ریزي نمایند که در مناطق دورافتاده و صعب العبور  ـ 62ماده 

تعرفه و برگهاي رأي و مهر انتخابات و سایر وسایل و لـوازم انتخابـاتی در    حتی االمکان یک روز قبل از روز اخذ رأي

تحویل موارد فوق به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي در شهرها باید در همـان روز  . اختیار اعضاي شعبه قرار گیرد 

  . اخذ رأي و چند ساعت قبل از آغاز رأي گیري انجام شود 

قانون نسبت به صـدور  ) 41(مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند در اجراي ماده  فرمانداران و بخشداران ـ  63ماده 

  .حکم نماینده فرماندار یا بخشدار اقدام نمایند 

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه می تواند اختیار تعیین نماینده را به فرماندار یـا بخشـدار حـوزه     ـ  1تبصره 

  .هاي فرعی تفویض نماید 

روز قبل از روز اخذ رأي ، وظایف نمایندگان فرماندار یـا  ) 5(فرمانداران و بخشداران موظف اند حداقل پنج  ـ  2تبصره 

  .بخشدار را به نحو مقتضی به نامبردگان یادآوري کنند و آموزش الزم را به آنان بدهند 

نام و اخذ رأي حتی االمکان از کارمندان فـرمانداران و بخشداران براي تعیین نماینده خود در شعب ثبـت  ـ  3تـبصره 

  .فرمانداري یا بخشداري و یا سایر ادارات دولتی استفاده خواهند کرد 

براي هر یک از شعب ثبت نـام و اخذ یا ناظران تعیین و معرفی کتبی ناظر  پس از   )22/8/1390اصالحی (ـ 4تبصره 

ابیه، فرمانداران و بخشداران نسبت به اعزام آنان به محـل  رأي حوزه انتخابیه از طرف هیأت نظارت مرکز حوزه انتخ

  .شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمایند

فـرمـانـداران و بخـشداران مـوظف انـد بـراي حفاظت شعب ثبت نـام و اخـذ رأي بـا همکـاري نیـروي       ـ  64مـاده 

گـان ، آنـان را در معیـت اعضـاء شـعبه و      انتظامی محل به تعداد الزم از مأموران انتخاب و ضمن صدور ابـالغ نامبرد 

  .نماینده فرماندار یا بخشدار به محل اعزام نمایند 
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ـ  نیروي انتظامی می تواند در صورت نیاز با تصویب شوراي تأمین ذي ربط از نیروهـاي نظـامی نیـز بـراي      تبصره 

  .حفاظت از شعب ثبت نام و اخذ رأي استفاده نمایند

مـی   ،قـانون ) 55(نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی با لحاظ مـاده    )22/8/1390 الحاقی(-1مکرر  64ماده

مشخصات سجلی و یک قطعه عکس  فهرسته جهت حضور در شعب اخذ رأي با ارای توانند نماینده یا نمایندگان خود را

  .به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند سه در چهار

  .معرفی گردد دروز قبل از شروع اخذ رأي بای پنج ذ رأي حداقلنماینده نامزد در شعبه اخ -1تبصره

  .تأمین نیازهاي نماینده نامزد در روز اخذ رأي بر عهده نامزد مربوط است -2تبصره 

  .تحویل گردد دساعت قبل از اخذ رأي بای بیست و چهار کثرکارت نمایندگان نامزدها حدا -3تبصره

 ننمایندگان نامزدها می توانند بدون دخالت در انجام وظایف سایر مسئوال   )22/8/1390 الحاقی(- 2مکرر 64ماده 

  .شمارش آراء و تنظیم صوتجلسه در شعبه حضور داشته باشند ،تا پایان زمان اخذ رأي ،شعبه

 هـاي  ن شعبه یا هیـأت مراتب را بصورت کتبی به مسئوال دبای ،نمایندگان نامزدها در صورت مشاهده تخلف -1تبصره

  .نظارت اعالم نمایند و اجرایی

فتـار  با وي رمربوط برابر مقررات  ،چنانچه نماینده نامزد در شعبه اخذ رأي له یا علیه نامزدي تبلیغ نماید -2تبصره 

   .خواهد شد
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  ثبت نام ، اخذ رأي و قرائت و شمارش آراء: فصل ششم 

  

  :و شمارش آرابرنامه ثبت نام، اخذ رأي و قرائت    )19/2/1380اصالحی (ـ 65ماده 

هر  ابتدا و در محل شعبه حاضر شده شروع اخذ رأيحـداقل یـک ساعت قـبل از  دبایاعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي 

نسـبت بـه ثبــت     امحا و بعـد از آن است، گونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها را که در اطراف محل شعبه نصب شده 

در صدر فرم صورت جلسـه  ) در صورت حضور(ار، بازرس وزارت کشور ، ناظران، نماینده فرمانداسامی هیأت رئیسه

باید در حضور نماینده هیأت نظارت  ،و سپس صندوق اخذ رأيکنند آنرا امضا حاضران نتیجه اخذ رأي شعبه اقدام و 

ـ   ( بر حوزه انتخابیه و نماینده فرماندار یا بـخشـدار و بــازرس وزارت کــشور    دار یـا  چنـانچــه نـماینــدگان فرمان

بـا  آن را  ،باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق) بخشدار و بازرس وزارت کشور حضور داشته باشند 

نمایندگان هیأت  در محلهاي مشخص پلمپ نموده و) با همکاري ناظران( بستهاي انتخاباتی مخصوص اجرایی و نظارت

می مرحله به شرح زیر انجام  ششدر  خذ رأي و قرائت آراو برنامه ا نظارت موضوع را در صورتجلسه گواهی نمایند

  :پذیرد

  مرحله مراجعه رأي دهندگان – اول

  مرحله کنترل – دوم

  مرحله ثبت نام – سوم

  مرحله اخذ رأي  – چهارم

  مرحله قرائت و شمارش آراء –پنجم 

  مرحله تنظیم و تکمیل صورت جلسه  –ششم 

  

  :مرحله مراجعه رأي دهندگان  –اول 

  

اعضاي شعبه باید کوشش نمایند محل اخذ رأي حتی االمکان در محوطه و مکانی مستقر باشـد کـه یـک درب بـراي      -1

  .ورود و یک درب براي خروج رأي دهندگان داشته باشد 



22 
  

ـ  -2 ت کلیه رأي دهندگان حتی افرادي کـه در زندانها ، پـادگانها ، بیمارستانها و نظایر اینها به سر می برند ، با در دسـ

داشتـن اصل شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي حضور یافته و به ترتیب به منظـور ثبـت نـام و دادن    

  . رأي وارد محوطه اخذ رأي می شوند 

  

  :مرحله کنترل  –دوم 

  

  :کنترل در دو مرحله انجام می شود 

هاي شعبه ثبـت نـام و اخـذ رأي بـا مالحظـه       نمـاینـده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه یا هر یک از منشی –الـف 

  :شناسنامه رأي دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند 

  .شناسنامه به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسالمی ممهور نشده باشد  -1

أي شناسنامـه متـعلق بـه شخـص مـراجعـه کننـده بـوده و صـاحب آن در روز اخـذ ر     )12/10/1385اصالحی (-2

  .سال تمام داشته باشد  هجده

نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه و یـا هـر یـک از مـنشی هـا انگشـت سبابه دست راست رأي دهنـده   –ب 

چنانچه مراجعـه  . رنگ جوهر استامپ که نشانه دادن رأي در شعبه دیگر است ، نباشد  اثري ازرا مشاهده می نماید تا 

مه اي باشد که ممهور به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسالمی در روز اخذ رأي بوده و داللت کننده داراي شناسنا

بر دادن رأي در شعبه دیگري نماید یا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأي دیگري مشاهده شود ، بـا  

  .د دستور نماینده فرماندار یا بخشدار از رأي دادن وي جلوگیري به عمل آی

  

  :مرحله ثبت نام  –سوم 

  

پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده اسـت و واجـد شــرایط   -1

رأي دادن می باشد یک نفر از منشی ها براساس مندرجات شناسنامه رأي دهنده و در صـورت لـزوم پـرسـش از وي 
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ات الزم از رأي دهنده روي برگ تعرفه اقدام و پـس از اخـذ اثـر انگشــت وي روي     نـسبت به ثبت مشخصات و اطالع

  .بـرگ تعرفـه ، آنـرا بـا قید تـاریخ ، با مهر انتخابات مجلس شوراي اسالمی ممهور و امضاء می نماید 

انتخابـات  متصدي ثبت نام ، شناسنامه رأي دهنده را در مـحل تعیــین شــده بــه مهـر        )19/2/1380اصالحی (-2

  .ممهور و به وي تحویل می نماید 

  .حذف شد 22/8/1390به موجب مصوبه مورخ  -3

  
  

  :مرحله اخذ رأي  –چهارم 

  

پس از ثبت نام رأي دهنده ، برگ رأي توسط متصدي ثبت نام و ناظر هیأت نظارت بـه    )13/11/1378اصالحی ( -1

رأي دهـنده پـس از  . دا شدن به رأي دهنده تحویل می گردد مهر انتـخابـات و مـهر هـیـأت نـظارت ممهور و پس از ج

اخذ رأي ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصه هاي نامزد یا نامزدهاي مورد نظر خود را برروي آن مـی نویسـد و در   

ورد نظر صورتی که نام و نام خانوادگی نامزدها قبالً در برگ رأي چاپ شده باشد ، در مقابل اسم نامزد یا نامزدهاي م

بـدیهی  . خود ، عالمت می زند و پس از انداختن برگ رأي در صندوق اخذ رأي ، از درب خروجی شعبه خارج می گـردد  

است تعرفه انتخاباتی و قسمت ویژه نظارت پس از ممهور شدن تحت نظر مشترك اعضاي شعبه و نـاظرین شـوراي   

  .نگهبان نگهداري خواهد شد 

ار و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي باید ترتیبی اتخاذ نماینـد کـه رأي دادن و انتخـاب    نماینده فرماندار یا بخشد -2

نامزد یا نامزدها مخفی و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگري انجام گیرد و هیچ یــک از اعــضاي   

رت بر حوزه انتخابیه و اصوالً کلیـه  شعـب و نـمایـنده فـرمانـدار یا بخشدار و مأموران انتظامی و نماینده هیأت نظا

افرادي که به نحوي از انحاء در شعبه وظیفه اي به عهده دارند ، حق نوشتن برگ رأي یا عالمت زدن در مقابل نام نامزد 

در صورتی که براي نوشتن یا عالمت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدهـاي مـورد   . یا نامزدها براي اشخاص را ندارند 

وي برگ رأي نیاز به فرد دیگري باشد ، رأي دهنده باید از وجود افراد خـارج از شـعبه کـه مـورد اعتمـاد وي      نظر برر

  . هستند استفاده نماید و اعضاي شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خالف قانون انجام نگیرد 
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است مراتب را به اعضـاي   نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف -3

شعبه و نماینده فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأموران 

  .انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت جلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامات قضائی دهند 

ا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود هیچ فـرد مسـلحی وارد   نمایـنده فـرمـاندار یا بخشدار و ی -4

  . کنترل این امر تـوسط مأموران انتظامی در جلوي درب ورودي شعبه انجام میشود . شعبه اخذ رأي نشود 

راي نگهبان قانون به جز مسئوالن و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي ، ناظران شو) 55(به استناد تبصره ذیل ماده  -5

، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها ، حضور دیگر افراد در شعب ثبت نام و اخـذ رأي ممـنوع و جـرم اسـت 

و بـه جـز مسـئوالن یاد شده افراد دیگر فقط می توانند به عنوان رأي دهنده در محل شعبه حضور یابند و بالفاصـله  

رئیس شعبه یا نماینـده فرمانـدار یـا بخشـدار بـا همکـاري مـأمــوران        . یند پس از دادن رأي ، محل شعبه را ترك نما

  . انتظامی موظف اند از حضور افراد غیر مسئول در محل شعبه جلوگیري به عمل آورند 

به  ،پس از پایان ساعت رأي گیري، تمام افرادي که جهت دادن رأي داخل صف قرار دارند  )22/8/1390 الحاقی( -  6

ه ورود به هیچ اجاز ،ن شعبه پس از بستن درب شعبهالمسؤو. ده و درب شعبه بسته می گردددایت شداخل شعبه ه

  .ي نخواهند دادشخصی را جهت اخذ رأ

  

  :مرحله قرائت و شمارش آرا  –پنجم 

  

  :شیوه دستی  –یکم 

نندگان رأي خود را اعضاي شعبه پـس از انقضاي مدت اخذ رأي در صورت حـصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه ک -1

در صندوقهاي رأي انداخته اند و دیگر کسی براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد ، بالفاصـله پـس از شـمارش    

  . تعرفه هاي مصرف شده و تعرفه و برگ رأي مصرف نشده باقی مانده ، مراتب را در صورت جلسه درج خواهند کرد 
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ت بر حوزه انتخابیه و نماینده فرماندار یـا بخشـدار و بـازرس وزارت    اعضاي شعبه با حضور نماینده هیأت نظار -2

شمارش و قرائت آرا را آغاز می نمایند و موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند که کـار قرائـت و   ) در صورت حضور(کشور 

  . شمارش آرا همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در این باره مراقبتهاي الزم به عمل آید 

ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رئیس یا نائـب رئـیس     )13/11/1378اصالحی ( ـ  1ره تبص

شعبه اخذ رأي با همکاري منشی ها تعداد تعرفه هاي مصرف شده ثبت مشخصات رأي دهنده را شمارش مـی کننـد و   

و قـسمت به تفکیک در صورت جلسه درج می ضمن تطبیق تعداد آن با تعداد قـسمتـهاي ویـژه نـظارت ، تـعداد هـر د

صندوق اخذ رأي را باز کـرده و تـعداد آراي داخـل صنـدوق را بدون آنکه خوانده  بست هاي پلمپ شدهسپس . گردد 

  :شود برگ شمـاري و به شرح زیر اقدام می نمایند 

ارت باشـد ، بـه تعـداد اضـافی از     چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمتهاي ویـژه نظـ   –الف 

بـر روي آن قیـد و   "باطل شد  "مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود ، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جمله 

  .آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند 

، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صـادر شــده   ) ف ال( چنانچه پس از اجراي قسـمت  –ب 

یـعنی قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بیشتر باشد ، به تعداد اضافی از مجموع برگهاي آرا بـدون آنــکه خـوانــده    

ل نمـوده و در صـورت   بر روي آن قید و آن را باط " باطل شد" شـود ، بـه قیـد قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جمله 

  . جلسه اخذ رأي نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند 

در هر حال چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تعداد قسمت ویژه نظارت یا تعرفه مصرف  –ج 

ـ   داد برگهـاي رأي داخـل   شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده باشد ، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقـط تع

  . صندوق در صورت جلسه درج می شود 

پس از اینکه برگهاي رأي به ترتیب مذکور در فوق شمارش شـد ، قرائـت آرا بـا       )13/11/1378اصالحی (ـ  2تبصره 

ـ      ) 2(قانون و بندها و تبصره هاي ذیل آنها و ماده ) 21(و ) 20(، )19(رعایت مواد  ون قـانون الحـاق چنـد مـاده بـه قانـ

قـانــون انــتخابات   ) 20 (نظارت شوراي نگهبـان بـر انتخابات مجلس شوراي اسالمی و الحاق یک تبصره بـه مــاده  

  . انـجام مـی شود   13/10/1378مـصـوب  –مجلس شـوراي اسـالمـی 
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  : شیوه بکارگیري دستگاههاي شمارشگر رایانه اي  –دوم 

وزارت کشور و هیأت مرکزي نظارت مقرر شده باشد که کار قرائـت و   چنانچه با توافق  )13/11/1378اصالحی ( -1

شمارش آرا با دستگاههاي شمارشگر رایانه اي انجام شود اعضاي شعبه پس از انقضـاي مـدت اخــذ رأي و حصـول     

در  اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداختـه انـد و دیگـر کسـی بـراي رأي دادن    

مـحل شعـبه حـضور نـدارد بـا حـضور نـاظر هیأت نظارت و نماینده فرماندار و بخشدار و بازرس وزارت کشور کار 

  :شمارش آراء را به شرح زیر انجام می دهند 

ابتدا رئیس یا نائب رئیس شعبه اخذ رأي با همکاري منشی ها تعداد تعرفه هاي مصرف شـده ثبـت مشخصـات     –الف 

شمارش می کنند و ضمن تطبیق تعداد آنها با تعداد قسمتهاي ویژه نظـارت ، تعـداد هـر دو قسـمت بـه       رأي دهنده را

سپس الك و مهر صندوق اخذ رأي را باز کرده و تعداد آراي داخل صـندوق را  . تفکیک در صورت جلسه درج می گردد 

  :بدون آنکه خوانده شود برگ شماري و به شرح زیر اقدام می نمایند 

انچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمتهاي ویژه نظارت باشد ، به تعداد اضافی از مجموع چن –ب 

بـر روي آن قیـد و آن را    " باطل شد "برگ آرا بدون آنکه خوانده شود ، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جملـه  

  .ضمیمه صورت جلسه می نمایند  باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نیز درج و در پایان

، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادر شـده   " ب"چنـانـچه پـس از اجـراي قسمت  –ج 

یعنی قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بیشتر باشد ، تعداد اضافی از مجمـوع بــرگهاي آرا بــدون آنــکه خـوانــده     

بر روي آن قید و آن را باطل نمـوده و در صـورت    " باطل شد" ه و با رنگ قرمز ، جمله شـود ، بـه قیـد قرعه برداشت

  .جلسه اخذ رأي نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند 

در هر حال چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي و یا کمتر از تعـداد قسـمت ویـژه نظـارت یـا تعرفـه        –د 

ثبت مشخصات رأي دهنده باشد ، اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط تعداد برگهـاي رأي  مصرف شده یعنی قسمت 

  .داخل صندوق در صورت جلسه درج می شود 

در صورتی که در میان آراي ریخته شده به صندوق ، آراي فاقد مهر انتخابـات یـا فاقـد      )13/11/1378اصالحی ( -2

نوشته می شود و پس از  "باطل شد  "ا به تفکیک با رنگ قرمز جمله مهر هیأت نظارت وجـود داشتـه باشد ، پشت آنه

  . بسته بندي ، تعداد هریک در صورت جلسه قید می گردد 
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پس از اجراي مراحل فوق ، کلیه تعرفه هاي صادر شده و برگهاي رأي ، همراه با یک نسخه از صـورت جلسه داخـل  -3

  .ي پس از لفاف ، الك و مهر می گردد صـندوق قـرار داده مـی شـود و صندوق اخذ رأ

اعضاي شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند کـه کـار شـمارش تعرفـه هـاي صـادر شـده و           )13/11/1378اصالحی (-4

برگهاي رأي داخـل صنـدوق بـا حضـور نماینده هیأت نظارت و نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشـور  

قسمتهاي ویژه نظارت بـراي تحویـل بـه هیـأت نظـارت      . ( اقبتهاي الزم را به عمل آورند انجام شده و در این باره مر

  )مربوط تحویل ناظر شعبه می گردد 

اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي موظف اند همراه با ناظر شعبه و نماینده فرماندار یا بخشـدار و بـازرس وزارت    -5

اي محتوي تعرفه و آراء را براي قرائت و شمارش آرا به محـل  کشور و مأموران محافظ صندوق ، صندوق یا صندوقه

استقرار دستگاههاي شمارشگر آرا که از قبل مشخص شده است حمل نمایند و در صورت عـدم امکـان حضـور تمـامی     

  .اعضاي شعبه ، حضور رئیس یا نائب رئیس آن الزامی است 

رار دستگاههاي شمارشگر صنـدوق اخـذ رأي باز و پس از رسیدن مسئوالن شعبه و صندوق اخذ رأي به محل استق-6

آراي ریـخته شده در آن که قبالَ آراي زائد بر تعرفه ثبت مشخصات رأي دهندگان و قسمت ویژه نظـارت و آراي فاقـد   

مهر انتخابات یا مهر هیأت نظارت از آنها جدا شده است ، براي قرائت و شمارش به کاربر دستگاه تحویل داده می شود 

.  

قانون الحاق چند  2و ماده ) 21(و ) 20(، ) 19(، ) 18(کلیه موارد فوق باید با رعایت مواد   )13/11/1378اصالحی ( -7

قـانون   20ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی و الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده      

  .اشد قانون ب  13/10/1378انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب 

  

  :مرحله تنظیم صورت جلسه قرائت و شمارش آرا  –ششم 

  

  :شیوه دستی  –یکم 

پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا ، صورت جلسه اخذ رأي شعبه در شش نسخه تنظیم و سپس تعـداد رأي  

ندار صورت جلسه پس از تنظیم به امضاي نماینده فرمــا . هر یک از دارندگان رأي در صورت جلسه نوشته می شود 
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یـا بخـشدار و اعـضاي شعبه اخذ رأي و نماینده هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه و بازرس وزارت کشور می رسـد و  

بالفاصله یک نسخه از صورت جلسه همراه با کلیه تعرفه هـاي مصـرف شـده و برگهـاي رأي قــرائت شــده داخــل        

اعضاي توسط بستهاي اجرایی و نظارت ) دوقها صن( صندوق  از پلمپ مجددصنـدوق رأي قـرار داده می شود و پس 

رأي را ) صندوقهاي ( شعبه اخذ رأي بـه اتـفاق نـماینده فـرمانـدار یـا بخشدار در معـیت مأموران انتظامی ، صندوق 

به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأي و تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده باقی مانده و سایر لـوازم و  

اگر در روز اخذ رأي اشکاالت و ایراداتی پدید آمده باشد، . سماَ تحویل هـیأت اجـرائـی یـا نـماینده آن می دهندمدارك ر

باید در صورت جلسه ذکر گردد و به امضاي اعضاي شعبه و نماینده فرمانـدار یا بخشدار و نماینده هیأت نـظارت بر 

  .حوزه انتخابیه و بازرس وزارت کشور برسد 

  

  :شیوه به کارگیري دستگاههاي شمارشگر رایانه اي  –دوم 

پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا ، صورت جلسه نتایج در شش نسخه تنظیم و به امضاي کاربر دستگاه و 

حداقل رئیس یا نائب رئیس شعبه ، ناظر هیأت نظارت ، نماینده فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور می رسد و 

ه از صورت جلسه همراه با کلیه تعرفه هاي مصرف شده و برگهاي رأي قـرائت شده و یک نسخه از بالفاصله یک نسخ

صورت جلسه تنظیمی در محل شعبه داخل صندوق رأي قرار داده می شود و پس از لفـاف کـردن و الك و مهـر شـدن     

برگهـاي رأي مــصرف   رأي به همراه دو نسخه از صورت جلسـه شـعبه اخـذ رأي و تعرفـه و     ) صندوقهاي ( صندوق 

اگـر در روز اخـذ رأي   . نـشده بـاقی مـانده و سایر لوازم و مدارك رسماَ تحویل هیأت اجرائی یا نماینـده آن می گردد 

  . اشکاالت و ایراداتی پدید آمده باشد باید در صورت جلسه تنظیمی در محل شعبه ذکر گردد 

  : رش آراي مرحله دوم برنامه ثبت نام ، اخذ رأي و قرائت و شما ـ 66ماده 

بـرنامـه مرحله اول ثبت نام ، اخذ رأي ، قرائت و شمارش آرا با رعایت نکات زیر در مرحلـه دوم تکـرار مـی    

  :گردد 

چنانچه شناسنامه رأي دهـنده به مهر انتخابات ممهور شده است ، باید مربوط به همان حوزه انتخابیه اي باشد که  -1

  .است در مرحله دوم مراجعه کرده 
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چـنـانچـه رأي دهـنـده در مـرحـله اول بـه هیچ یـک از حـوزه هاي انتخابیه مراجعه نـکرده و شـناسنــامه اش   -2

  .فـاقـد مـهر مـرحلـه اول انتـخابات باشد ، می تواند به هر یک از حوزه هاي انتخابیه اي که تمایل دارد ، مراجعه کند 

  .تخاباتی مرحله دوم انتخابات جاري ممهور نشده باشد شناسنامه مراجعه کننده به مهر ان -3

  .با رعایت مفاد بندهاي یاد شده ، شناسنامه رأي دهنده به مهر مرحله دوم انتخابات جاري ممهور گردد  -4

پـس از دریافـت کلیـه    ) به استثناي بخشهایی که مرکز حوزه انتخابیـه هسـتند   ( هیأتهاي اجرائی بخشها  ـ  67ماده 

آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأي انتخابات بخش نسبت به تنظیم صورت جلسـه جمـع آراي   صندوقهاي 

نسخه اقدام نموده و مدارك ، لوازم و صندوقها را به همراه دو ) 5(شعب بخش در حضور اعضاي هیأت نظارت در پنج 

  .یا سرپرست بخشداري می دهند نسخه از صورت جلسه تنظیمی براي ارسال به مرکز حوزه انتخابیه تحویل بخشدار 

موظف اند بالفاصله پس ) به استثناي بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه ( بخـشداران سراسر کـشور  ـ 68مـاده 

از دریافت صورت جلسه نتایج اخذ رأي بخش از هیأت اجرائی و فرمهاي نتایج آراي شعب ثبت نام و اخـذ رأي کلیـه   

خذ رأي ، به انضمام دو نسخه از صورت جلسه نتایج اخذ رأي بخش و تعرفه و برگهاي مدارك و لوازم و صندوقهاي ا

رأي مصرف نشده بـاقی مـانـده را بـه فـرمـانـدار مـتبـوع خـود ارسـال تـا از آن طـریق بـه هیـأت اجــرائی مرکـز   

  .حوزه انتخابیه تحویل شود 

ـ  تخاباتی آنها متفاوت است و نیز در بخشهایی که حوزه فرعی در بخشهایی که تابعیت تقسیماتی و تابعیت ان تبصره 

یک بخش دیگر می باشند ، بخشداران موظف اند صورت جلسه مربوط و سایر مدارك انتخاباتی را مستقیماَ بـه مرکـز   

  .حوزه انتخابیه ذیربط ارسال نمایند 

لیه مدارك ، لـوازم ، صـندوقــهاي اخــذ    فرمانداران حوزه هاي فرعی موظف اند بالفاصله پس از دریافت ک ـ  69ماده 

رأي و صـورت جـلسـات بـخـشهـاي تــابـع ، نـسبت بـه تشکیل جلسه هیأت اجرائی فرعی در حضور هیأت نظارت 

  .اقدام و نتیجه کلی انتخابات مرکز شهرستان و بخشهاي تابع را صورت جلسه نمایند 

فاصله کـلیه مدارك و لوازم و صندوقهاي اخذ رأي ، به انضـمام  فرمانداران حوزه هاي فرعی موظف اند بال ـ  70ماده 

یک نسخه از صورت جلسه هیأت اجرائی فرعی شـهرستان و تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده باقی مانده را جهـت  

  .تحویل به هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابـیه ، به فـرمانـداري مرکز حوزه انتخابیه ارسال نمایند 
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رمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه پس از دریافت صورت جلسات قرائت آراي حـوزه هـاي   ف ـ  71ماده 

فرعی ، کلیه مدارك و لوازم و صندوقهاي مربوط به آنها را در اسرع وقت به هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه تحویل 

نتایج ، سریعاَ نسبت به تنظیم صورت جلسه نموده و هیأت اجرائی مرکز حوزه با حضور هیأت نظارت پس از تطبیق 

  .مشترك نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه اقدام می نماید 

ـ  فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند کلیه تعرفه و برگهاي    )22/8/1390اصالحی (تبصره 

گرفـته انـد ، همراه با آنچه که در مرکز حوزه                 رأي مصرف نشده باقی مانده را که از حوزه هاي فرعی تحویل

  .محل امن نگهداري و حفاظت نمایند   درتا زمان صدور دستور امحا از طرف وزارت کشور انتخابیه باقی مانده است، 

فرمانداران و بخشداران مراکـز حـوزه هـاي انتخابیـه پـس از دریافـت صـورت          )5/10/1378اصالحی ( ـ  72ماده 

این آئین نامه ، بالفاصله آن را به ستاد انتخابات کشور و شـوراي نگهـبان ) 71(تیجه انتخابات موضوع ماده جلسات ن

  .ارسـال و سـپس نـسبت بـه انتـشار آگهـی نتـیجه انـتخابات در سراسر حوزه انتخابیه اقدام می نمایند 

نی بالفاصله پس از دریافـت صنـدوقــهاي آرا و   هیأت هاي اجرائی حوزه هاي فرعی انتخابات اقلیتهاي دی ـ  73ماده 

مـدارك و صـورت جـلسات شـعب اخذ رأي انتخابات با حـضور اعضاي هیأت نظارت شوراي نگهبان نسبت به تنظیم 

نسـخه اقـدام نمـوده و مـدارك ، لـوازم ،      ) 5(صورت جلسه جمع آراي شعب فرمانداري یا بخشداري مربـوط در پـنج   

نـظیمـی ، تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده باقی مانده را جهت اعالم نتیجه به فـرماندار صندوقها ، صورت جلسه ت

  .مرکز حوزه انتخابیه تحویل فرماندار یا بخشدار مربوط می نمایند 

فرمانداران و بخشدارانی که انتخابات اقلیتهاي دینی را به عنوان حوزه فرعی برگزار می کنند ، موظف اند  ـ  74ماده 

صله پس از دریافت صورت جـلسه نتیـجه اخـذ رأي انتخابات از هـیأت اجـرائی فـرعی اقــلیت دینـی مربـوط ،    بالفا

اعالم و متعاقباَ یـک نسـخه از اصـل صـورت     ) تهران یا اصفهان ( مفاد آنرا به فرماندار مرکز حوزه انتـخابیه ذي ربط 

نـام و اخـذ رأي با سریعترین وسیله به فرماندار مرکـز  جلسه ، به انضمام یک نسخه از نتایج آراي کـلیه شعب ثبـت 

  .حوزه انتخابیه ارسال نمایند 

ـ  ارسـال صـندوقـهاي رأي و سـایر مـدارك انـتخـابـاتی مـربـوط به اقلیتهـاي دیــنی بــه مـرکــز حـوزه       تبـصره 

بـدیهی . هاي حوزه فـرعی بـاقی می ماند لـزومی نـدارد و در فرمـانداریـها یا بـخشـداریـ) تهران یا اصفهان ( انتخابیه 

است در صورت نیاز هیأتهاي اجرائی مراکز حوزه هاي انتخابیه اقلیتهاي دینی به صندوقهاي اخذ رأي و سایر مدارك ، 
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فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعی اقلیتهاي دینی موظف اند سریعاَ با اعزام پیک ویژه موارد درخواسـتی را در  

  .یأتهاي مذکور قرار دهند اختیار ه

بالفاصـله پـس از وصـول    ) مراکز حوزه هاي انتخابیه اقلیتهاي دینی کشور ( فرمانداران تهران و اصفهان  ـ  75ماده 

این آئین نامه را ) 72(و ) 71(نتایج اخذ رأي انتخابات حوزه هاي فرعی اقلیتهاي دینی ، براي این حوزه ها نیز عیناَ مواد 

  .رند به اجرا می گذا

فـرمانـداران تهـران و اصفهان پس از تـنظیم آگهی نتیجه انتخابات مربوط به اقلیتـهاي دینی ، بالفاصله  ـ 76مـاده 

ضمن انتشار آگهی مزبور در مرکز حوزه انتخابیه ، متن آنرا به مـنظور انـتشــار در حــوزه هــاي فــرعی نیـز بـه       

  .م می نمایند فرمانداران حـوزه هاي فرعی اقلیت مربوط اعال

فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعی اقلیتهاي دینـی ، بالفاصـله پـس از وصـول مـتن آگهـی نتیجـه         ـ  77ماده 

انتخابات از فرمانداران مراکز حوزه هاي انتخابیه اقلیتهاي دینی ، به منظور اطالع اقلیت دینی مربوط نسبت به انتشار 

  .هرستان یا بخش اقدام خواهند نمود آن در مهلت مقرر در حوزه هاي فرعی ش
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  رسیدگی به شکایات و اعالم نظر شوراي نگهبان: فصل هفتم 

  

در صـورتی که در پایان مـهلت قانونی هیچ گونه شکایتی از انتخابات نرسید ، هــیأت اجــرائی مرکـز     ـ  78مـاده 

م وصول شـکایــت و اظــهار نــظر در    حوزه انتخابیه با حضور اعضاي هیأت نظارت تشکیل جلسه داده و مراتب عد

  .خـصوص چگونگی بـرگزاري انتـخابات را صورت جلسه می نمایند 

در صورت وصول شکایت به هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه ، شکایات واصل    )22/8/1390اصالحی (ـ  79ماده 

رسیدگی قرار گرفته و نتیجه صـورت  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مورد  )70(و  )68(اد وشده با توجه به م

  .جلسه می گردد

قـانون مـی    )70( هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات با استناد به ماده  )22/8/1390 الحاقی( -تبصره

  .باطل نماید ،یک یا چند شعبه را که در سرنوشت انتخابات مؤثر نیستند يآرا ،تواند با تأیید هیأت نظارت

نداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه بالفصله سه نسخه صورت جلسه رسیدگی به شـکایـات فرما ـ 80ماده 

دریافتـی از هـیأت اجـرائی مـرکز حـوزه انتخابیه را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه بـه هیـأت نظـارت مرکـز     

  .حوزه انتخابیه ارسال می دارند 

از صورت جلسات واصل شده را به هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات جهت ستاد انتخابات کشور دو نسخه  ـ 81ماده 

  .بررسی و اعالم نظر شوراي نگهبان ارسال می دارد 

شوراي نگهبان نظریه خود را در مورد انتخابات هر یک از حوزه هاي انتخابیه با رعایت تبصره ذیل مـاده   ـ  82ماده 

  .ماید قانون به ستاد انتخابات کشور اعالم می ن) 72(

ستاد انتخابات کشور موظف است نظریه شوراي نگهبان را پس از وصـول ، بالفاصـله بـه منظـور اقـدام       ـ  83ماده 

  .قانونی به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ابالغ نماید 
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  صدور اعتبار نامه منتخبان: فصل هشتم 

  

بیه موظف اند پـس از وصـول نظریـه شـوراي نگهبـان در      فرمانداران وبخشداران مراکز حوزه هاي انتخا ـ  84ماده 

خصوص برگزاري مرحله اول انتخابات که از طریق ستاد انتخابات کشور به آنان ابالغ شده است ، حداکثر ظرف چهل 

ساعت نسبت به تـشکیل جـلسه مشـترك هـیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حـوزه انتخابیـه اقـدام و    ) 48(و هشت 

و پایان برنامه مرحله اول انتخابات را صورت جلسه و در صورت داشـتن منتخـب یـا منتخبـان در ایـن      نتیجه نهائی 

  .مـرحله از انتخابات ، نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام نمایند 

ـ   ـ  85ماده  ی در حوزه هاي انتخابیه اي که اعتبار نامه اي براي هیچ یک از نامزدهاي انتخاباتی مرحله اول صـادر نم

گردد ، فرمانداران و بخشداران مراکز این حوزه هاي انتخابیه موظف اند بالفاصله پس از وصـول هـر یـک از صـورت     

جلسات نتایج قطعی مرحله اول انتخابات ، دو نسخه از آنرا به ستـاد انـتخـابات کشور ارسال ، یک نسخه به هیـأت  

  .در پرونده حوزه انتخابیه نگهداري نمایند  نظارت مرکز حوزه انتخابیه تسلیم و نسخه باقی مانده را

در حوزه هاي انتخابیه اي که براي منتخبان مرحله اول انتخابات اعتبار نامه صـادر می گردد ، فرمانداران  ـ  86ماده 

و بخشداران مراکز این حوزه هاي انتخابیه موظف اند بالفاصله پس از دریافت صورت جلسه مربوط ، یـک نسـخه از   

نامه تکمیل شده را به شخص منتخب یا نماینده وي که به طور کتبی معرفی شده باشد ، تسلیم و دو نسـخه از  اعتبار 

صورت جلسه را همراه با سـه نسخـه از اعتـبار نـامه بـه وسیله پیک مطمئن از طـریـق ستاد انتـخابـات استـان بـه 

یـک نسـخه از   . ات را به ستاد انتخابات کشور اعالم نمایند ستاد انتخابات کشور ارسال و متعاقباَ نتیجه نهائی انتخاب

صـورت جلسـه به هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه تحویل و نسخه باقی مانده در پرونده حوزه انتخابیه نگهـداري  

  .می شود 

ي مرکـز حـوزه   عکس منتخب باید در کلـیه نـسخ اعتـبار نـامه الـصاق و به مـهر فـرمانداري یـا بخـشدار ـ  1تبصره 

  .انتخابیه ممهور گردد 

قانون ، در صورتی که اعضاي هیأتهاي اجرائی و نظارت پس از اعالم نظر ) 74(در اجراي تبصره ذیل ماده  ـ  2تبصره 

شوراي نگهبان از امضاي اعتبار نامه خودداري کنند ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظـف اسـت وسـیله    
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ق ستاد انتخابات استانداري کلیه نسخ اعتبارنامه را براي امضـاي وزیـر کشـور و رئـیس هیـأت      پیک مطمئن از طری

  .مرکزي نظارت سریعاَ به ستاد انتخابات کشور تحویل نماید 

، قانون یک نسخه از اعتبارنامه منتخبان ، توسط ستاد انتخابـات کشـور بـه شـوراي     ) 74(در اجراي ماده  ـ  3تبصره 

  . ردد نگهبان ارسال می گ

  .کلیه مراحل اجرائی پس از اظهار نظر شوراي نگهبان در مرحله اول ، عیناَ در مرحله دوم تکرار خواهد شد  ـ 4تبصره 
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  امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده: فصل نهم 

  

ن در وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبار نامـه هـاي نماینـدگی کلیـه مـنتخبــا      ـ  87ماده 

و تمامی  مجلس شوراي اسالمی به پایان رسید ، دستور امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده داخل صندوقهاي رأي

  .کـلیه حوزه هـاي انتخابیه را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه صادر نماید  مهرهاي انتخاباتی

ري آمار و اطالعات مربوط به رأي دهندگان از قبیل سن ، جــنس ،  وزارت کشور می تواند به منظور گردآو ـ  1تبصره 

قبـل از صـدور دستور امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده ، بهره بـرداري الزم از     …تـأهل و تجـرد ، سـواد و 

  .بدیهی است رعایت مخفی بودن آراي رأي دهندگان الزامی است . تعرفه رأي دهندگان را به عمل آورد 

به منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط به انتخابات ،ستاد انتخابات کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید  ـ  2صره تب

که سه صندوق محتوي تعرفه و برگهاي رأي و صورت جلسه نتیجه شعب اخذ رأي از هریک از استانها عیناَ به مرکـز  

  .اسناد انقالب اسالمی تحویل گردد 

بخشداران مراکز حوزه هاي انتخابیه موظف اند پس از وصول دستور وزارت کشـور مبنــی    فرمانداران و ـ  88ماده 

بـر امـحاي تعرفـه وبرگهاي رأي مصرف شده انتخابات مجلس شوراي اسالمی با حضور اعضاي هیأت اجرائی و حتی 

نتخابات سراسر حوزه االمکان هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه نسبت به امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده ا

  .انتخابیه به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورت جلسه نمایند 

ـ  نـظر بـه اینکه صندوقهاي رأي حـوزه هاي فرعی انتخابات اقلیتهاي دینی در محل حوزه فرعی نگهداري شده  تبصره 

ن مراکـز حـوزه هـاي انتخابیـه     و به مرکز حوزه انـتخابیـه ارسال نمی گردد ، فرمانداران تهران و اصـفهان بـه عنـوا   

اقلیتهاي دینی موظف اند پس از وصول دستور وزارت کشور ، مراتب را به حوزه هاي فرعی ذي ربط ابالغ نماینـد تـا   

حوزه هاي فرعی راساَ در این خصوص اقـدام و دو نسخه از صورت جـلسه مربوط را به مرکز حوزه انتخابیه ارسال 

رت جلسه همراه بـا یـک نسـخه از صـورت جلسه مربوط بـه مرکـز حـوزه انتخابیـه     یک نسخه از ایـن صـو. نمایند 

  .توسط فرمـانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخـابات کـشور ارسال خواهد شد 

دستور العمل و فرمهاي مربوط بـه مـواد بخـش اجـرائی این آئین نامه با تصویب وزیر کشور قابل اجـرا   ـ  89ماده 

  . می باشد 
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  آیین نامه اجرایی قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی ‹‹ 

  ›› هیأت وزیران با اصالحات بعدي 14/12/1384مصوب   مجلس شوراي اسالمی

) 3(پس از ابالغ مراتب تأیید صالحیت به داوطلب ذي ربط موضوع تبصره    )25/8/1384اصالحی (-1ماده 

جلس شوراي اسالمی ، داوطلب مذکور فقط براي یک بار حـداکثر تـا پـانزده روز    قانون انتخابات م) 52(ماده 

قبل از روز اخذرأي می تواند درخواست تغییر حوزه انتخابیه خـود را بـه وزارت کشـور و یـا مرکـز حـوزه       

  . انتخابیه اي که در آن ثبت نام نموده است ، تسلیم نماید 

هیأت اجرایی حوزه انتخابیه ذي ربط موظف است درخواسـت  وزارت کشور و یا فرماندار و رئیس  -2ماده 

داوطلب را همراه با نسخه اي از مدارك ثبت نام حداکثر ظـرف یـک روز بـه حـوزه انتخابیـه جدیـد و مـورد        

  . درخواست ارسال نماید 

هیأت اجرایی مرکز حـوزه انتخابیـه جدیـد موظـف اسـت حـداکثر ظـرف دو روز پـس از دریافـت           -3ماده 

ماده واحده قانون تغییـر  ) 3(و ) 2(نسبت به رسیدگی به صالحیت داوطلب براساس تبصره هاي درخواست 

حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسالمی اقدام و مراتب را طی صورت جلسه اي بـه هیـأت   

  . نظارت استان اعالم نماید 

ز دریافـت صورتجلسـه رسـیدگی بـه     هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف دو روز پس ا -4ماده 

صالحیت داوطلب از هیأت اجرایی با کسب نظر از هیأت مرکزي نظارت نظر خود را در خصوص تأیید یـا رد  

هیأت مرکزي نظارت هم زمان نظر خود . صالحیت داوطلب طی صورت جلسه اي به هیأت اجرایی اعالم نماید 

  . را به شوراي نگهبان نیز اعالم خواهد کرد 

مـاده  ) 1(شوراي نگهبان نظر خود را درخصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلـب موضـوع تبصـره     -5ه ماد

واحده قانون مزبور در مهلتی به وزارت کشور اعالم خواهد کرد تـا در صـورتی کـه صـالحیت داوطلبـی در      

نظـام  مراحل قبلی تأیید شده است و اکنون رد شده است ، بتواند براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 

  . درخواست رسیدگی مجدد نماید 

وزارت کشور موظف است بالفاصله نظر تأیید یا رد صالحیت داوطلب را به حوزه انتخابیه جدیـد   -6ماده 

  . ابالغ نماید 
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ماده واحده قانون مذکور ، داوطلبان مشمول این تبصره مـی تواننـد حـداکثر    ) 1(در اجراي تبصره  -7ماده 

قانون مزبور درخواسـت تغییـر حـوزه    ) 52(ماده ) 2(ریافت ابالغ موضوع تبصره ساعت پس از د) 24(ظرف 

  . انتخابیه خود را به وزارت کشور یا مرکز حوزه انتخابیه تسلیم نمایند 

ماده واحـده قـانون یـاد شـده نیـز      ) 1(براي داوطلبان مشمول تبصره ) 4(و ) 3(، ) 2(موضوع مواد  -8ماده 

  . اعمال خواهد شد 

شوراي نگهبان نظـر نهـایی خـود را درخصـوص تأییـد یـا رد صـالحیت          )25/8/1384اصالحی ( -9ماده 

ماده واحده قانون مذکور قبـل از انتشـار اسـامی نامزدهـا و آغـاز تبلیغـات       ) 2(و ) 1(مشموالن تبصره هاي 

  . انتخاباتی به وزارت کشور اعالم خواهد کرد 

خابیه داوطلب توسط هیأت اجرایی و یـا هیـأت مرکـزي    در صورت رد درخواست تغییر حوزه انت -10ماده 

نظارت و شوراي نگهبان تأیید صالحیت داوطلب براي حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه اولیه به قـوت  

  . خود باقی است 
  

  25/8/1390رییس قوه قضاییه مصوب  100/38366/9000بخشنامه شماره 

شوراي اسالمی و میان دوره اي مجلس خبرگان رهبري در اسفند ماه نظر به برگزاري نهمین دوره انتخابات مجلس 

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب « 66و 65،  61، 59، 58، 57، 17، 16سال جاري و در اجراي مواد 

ه تشکیالت قضایی در حوزه انتخابی«آن قانون مبنی بر آن که  67به ویژه تصریح ماده » با اصالحات بعدي 7/9/1388

به منظور پیشگیري از وقوع جرم، ضمن هماهمنگی با ناظرین شوراي نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات الزم را در 

و نیز فصل نهم قانون مزبور، ضروري است با هماهنگی و برنامه ریزي مناسب، » محدوده مقررات معمول می دارد

  :منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد

د ویژه اي به مسئولیت رییس کل دادگستري با حضور مسئوالن و نمایندگان نهادها، در مراکز استان ستا -1

سازمان ها و دستگاههاي ذي ربط قضایی تشکیل و ضمن پایش مستمر امور و فعالیت ها و استفاده از ظرفیت سایر 

بینی و پیشگیري از  و تمهیدات الزم را نسبت به اجراء و اعمال دقیق قانون و نیز پیش نهادهاي ذي ربط، تدابیر
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همچنین در شهرستان ها ستاد مشابهی زیر نظر ستاد مرکز استان وظایف . وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند

 .محوله را انجام دهند

ها، نهادها و ارگان هاي مرتبط با انتخابات از قوه قضائیه به ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاه -2

ل و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل و ضمن هدایت و مسئولیت دادستان ک

هماهمنگی ستادهاي استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهاي مرتبط، تدابیر و تمهیدات الزم و ضروري را در 

 .اینجانب را مطلع نماید حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی را معمول و از نتایج حاصله مستمراً

محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم «: قانون انتخابات که اشعار می دارد 17با عنایت به ماده  -3

الزم است رؤساي محترم دادگستري ها » .انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند

اي در دادسراها و دادگاه ها براي رسیدگی سریع و ویژه  شعبعنداالقتضاء با به کارگیري قضات واجد صالحیت، 

 .خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تشکیل دهند

توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازي، بازدارندگی و ترویج قانونمداري از طریق تشریح و توضیح مفاد  -4

ی، تشکل ها، کاندیداهاي احتمالی و قطعی، قانون، جرایم انتخاباتی و مجازات هاي آن براي اشخاص حقیقی، حقوق

مدیران دستگاه هاي اجرایی، رؤساي ستادهاي انتخاباتی و افکار عمومی قطعاً نقش مؤثري در کاهش و پیشگیري از 

 موجب افزایش مشارکت حداکثري و ارتقاي امنیت عمومی در سه مقطع قبل، بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءاهللا

 . انتخابات خواهد شدحین و بعد از 

  

مؤسسات دولتی،     سازمان معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه ها، 169294/47501بخشنامه شماره 

  28/8/1390مصوب  نهادهاي انقالب اسالمی و استانداري هاي سراسر کشور 

هاي اجرایی و ثبت نام از با تشکیل هیأت  3/10/1390ت به اینکه نهمین دوره مجلس شوراي اسالمی از تاریخ یبا عنا

قانون انتخابات مجلس شوراي ) 11( داوطلبان آغاز خواهد شد، لذا مقتضی است دستگاههاي اجرایی براساس ماده

هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات، همکاري و مساعدت الزم را در  اسالمی و تبصره هاي آن که در ذیل آمده است، براي

در روز اخذ رأي با وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراي نگهبان و  طول برگزاري انتخابات به ویژه

  .هیأت هاي نظارت معمول دارند
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کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات و نهادهاي قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و  -11ماده «

رت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان شهرداري ها و مؤسسات عمومی موظفند حسب در خواست وزا

  .و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند

  .بدیهی است مدت همکاري کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد

اي فوق الذکر موظفند حسب درخواست شوراي در جهت اعمال  نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها وارگان ه -1تبصره

کنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، رنگهبان و هیأت هاي منصوب از جانب آن، کا

  .استانداران، فرمانداران، بخشداران موظفند امکانات الزم را در اختیار آنان قرار دهند

  »می گردد   اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت حق مأموریت کارکنان مذکور از محل -2تبصره


