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 از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 6/3/2561با اصالحات  21/9/2531مصوب 

  رییس  ، انتخاب انتخابات  شود؛ از راه  اداره  اتكا آرا عمومی  امور كشور باید به  ایران  اسالمی  در جمهوری -اصل ششم

  اصول در  كه  در مواردی  پرسی  همه  یا از راهها شوراها و نظایر  این  ، اعضای اسالمی  شورای  مجلس  جمهور، نمایندگان

 .گردد  می  معین  قانون  دیگر این

،  اسالمی  شورای  شوراها، مجلس "االمر  فی  شاورهم"و  " بینهم  شوری  و امرهم":  كریم  دستور قرآن  طبق -اصل هفتم

امور كشورند. موارد،   و اداره  گیری  تصمیم  كاننظایر اینها از ار ، روستا و ، بخش ، شهر، محل ، شهرستان استان  شورای

 .كند  می  معین  از آن  ناشی  و قوانین  قانون  شوراها را این  و وظایف  حدود اختیارات و  طرز تشكیل

  می  تشكیل  مردم  منتخب  نمایندگان از  كه  است  اسالمی  شورای  مجلس  از طریق  مقننه  قوه  اعمال -اصل پنجاه و هشتم

 .گردد  می  ابالغ  و قضاییه  مجریه  قوه  اجرا به  آید برای  بعد می  اصول در  كه  مراحلی  از طی  پس  آن  شود و مصوبات

شوند   می  انتخاب  مخفی  و با رای  طور مستقیم  به  كه  ملت  از نمایندگان  اسالمی  شورای  مجلس -اصل شصت و دوم

 گردد.   می  تشكیل

  دوره  از پایان  پیش باید  هر دوره  . انتخابات است  چهار سال  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگی  دوره -سوماصل شصت و 

 .نباشد  مجلس  بدون  زمان  كشور در هیچ  كه  طوری  برگزار شود به  قبل

و از   نفر است دو هفتا  دویست  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  عده - (6/3/2561اصل شصت و چهارم)اصالحي 

  عوامل  ، با در نظر گرفتن سال  از هر ده  پس  شمسی  هجری  و هشت  یكهزار و سیصد و شصت  سال  پرسی  همه  تاریخ

 شود.   تواند اضافه  می  نفر نماینده  حداكثر بیست و نظایر آنها  ، جغرافیایی ، سیاسی انسانی

  جنوب  ارمنی  و مسیحیان  نماینده  مجموعا یك  و كلدانی  آشوری  و مسیحیان  نماینده  یك  هر كدام  و كلیمیان  زرتشتیان

 (1)كنند.   می  انتخاب  نماینده  یك  هر كدام  و شمال

                                                           

 شوراي نگهبان  11/4/2561نظريه مورخ  -1

 وزارت كشور

آنها افرادي را مثل آقايان احسان طبري و نورالدين در مورد صالحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي چون در ضمن 

كيانوري كه مشهور به داشتن عقايد ماركسيستي و ضد اسالمي مي باشند اعالم كرده اند الزم به تذكر است كه اين موضوع در جلسه 

 رسمي شوراي نگهبان مطرح و بدين شرح اعالم نظر شد:

استفاده مي  64سوگند به خداوند متعال و پاسداري از حريم اسالم و مفهوم اصل  در مورد 66آنچه از قانون اساسي مخصوصاً اصل » 

شود، فقط كساني صالحيت نمايندگي مجلس شوراي اسالمي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسالم و يا از اقليت هاي مذكور 

 «ست نامزدها حذف و به اطالع عموم برسانند.باشند. بنابراين دستوردهيد اسامي اين گونه افراد را از لي 64در اصل 
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 كند.  می  معین  را قانون  و تعداد نمایندگان  انتخابیه  های  حوزه  محدوده

  مجموع  چهارم  سه  تصویب جمهور و  پیشنهاد رییس  كشور به  نظامی  و اشغال  جنگ  در زمان -اصل شصت و هشتم

شود و در   می  متوقف  معینی  مدت  برای  مملكت  یا تمامی  شده  اشغال نقاط  انتخابات  نگهبان  و تایید شورای  نمایندگان

 .خواهد داد  كار خود ادامه  به  همچنان  سابق  جدید، مجلس  مجلس  تشكیل  عدم  صورت

،  جمهوری  ، ریاست رهبری  خبرگان  مجلس  بر انتخابات  نظارت  نگهبان  شورای -(6/3/2561اصالحي اصل نودو نهم)

 (2)  (1)دارد.    را بر عهده  پرسی  و همه  آرا عمومی  به  و مراجعه  اسالمی  شورای  مجلس

  دولت  و كارمندان  وزیرانجمهور،   رییس  جمهور، معاونان  رییس -(6/3/2561اصل يكصد و چهل و يكم )اصالحي 

از   یا قسمتی  تمام  كه  مؤسساتی دیگر در  شغل  هر نوع  باشند و داشتن  داشته  دولتی  شغل  از یك  توانند بیش  نمی

                                                                                                                                                                                     

 :رئيس هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 11/1/2561مورخ  55/5استعالم شماره  -2

 شوراي محترم نگهبان
مگير در كشور است و امت اسالمي با رشد انقالبي در تمام دوره هاي اخذ رأي به نحو چش مهمهنظر به اينكه امر انتخابات از امور 

انتخابات شركت نموده اند و من بعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم هم چنان محفوظ بماند و اين امر مستلزم 
نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بيطرفي كامل معمول گردد و در اين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه 

د بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل نودو نه قانون اساسي اعالم تداخل مطرح مي گرد
 فرمايند.

 شوراي نگهبان  2/5/2561مورخ  2154نظريه شماره 
 هيأت مركزي نظارت بر انتخابات

  :22/2/1331مورخ  33/3عطف به نامه شماره 
  :شورا بدين شرح اعالم مي گردد مطرح و نظر 1/3/1331موضوع در جلسه 

قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صالحيت  99نظارت مذكور در اصل » 
«كانديداها مي شود.

 شوراي نگهبان  1/21/2563مورخ  2439/12/63از نامه شماره  -1

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
... 
ارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسالم و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي، به نظ» 

نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و هيچ يك از اين وظايف را حتي پاره اي از موارد نمي توان به عهده مقام يا دستگاه 
قوه قضاييه، قوه مقننه،ديوان محاسبات،  ،يت هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست جمهوريديگري گذاشت، چنانكه مسؤول

نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به  73ديوان عدالت اداري و امثال آنها را نيز نمي توان از تشكيالت ديگري خواست وگرنه اصل 
ي از موارد رسيدگي به تظلمات و شكايات را به عهده جاي ديگري نهاده بود شورا همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخ

 است. 171و تعدادي از اصول ديگر هم مانند اصل  11قانون اساسي شناخته و رد كرد. اصل  171بر خالف اصل 
صحيح قوانين در خصوص براساس حق نظارت قوه قضاييه بر حسن جريان امور و اجراي  131سازمان بازرسي كل كشور طبق اصل 

دستگاه هاي اداري به وجود آمده و مربوط به حوزه كار قوه قضائيه مي باشد و به هيچ وجه به امر انتخابات و مسؤوليت شوراي 
نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف  113نگهبان ارتباط ندارد، ضمناً اصل 

ه باشد در اينجا وظيفه رياست جمهوراست كه از مقامات مسؤول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل شد
 «.انتخابات مربوط نمي باشد

تذكرات قانوني و » ، با عنوان 1331اين نامه در فصل پنجم مجموعه نظريات شوراي نگهبان، چاپ دوم، ويرايش اول، تيرماه -1*
 درج شده است. «ارشادي

 



 98 از 3 صفحه

 

و   دادگستری  و وكالت  اسالمی  شورای  مجلس  و نمایندگی  است  عمومی  یا مؤسسات  دولت  به  متعلق  آن  سرمایه

جز  ، خصوصی  شركتهای  مختلف  انواع  مدیره  در هیات  یا عضویت  عامل  و مدیریت  ریاست و نیز  حقوقی  مشاوره

از   تحقیقاتی  ها و مؤسسات  در دانشگاه  آموزشی  . سمتهای است  ممنوع  آنان  برای  و موسسات  ادارات  تعاونی  شركتهای

 . است  مستثنی  ، حكم این
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 ت مجلس شوراي اسالميقانون انتخابا

 با اصالحات بعدي 6/9/2561مصوب 

 كليات –فصل اول 

انتخابات مجلس شورای اسالمی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگززاری   ـ  2ماده 

انتخابات را برگزار نماید به طوری كه كشزور در هزیچ زمزان     ،انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید كه پیش از پایان دوره قبل

 .بدون مجلس نباشد

 .مجلس شورای اسالمی میباشد ،در این قانون "مجلس  "مقصود از كلمه  ـ 2 تبصره

انتخابات مجلس خبرگان ،ي كه عالوه بر انتخابات مجلس شوراي اسالمييدر دور ه ها (5/5/93اصالحي ) – 1تبصره 

وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا انتخاباات مجلاس شاوراي اساالمي و انتخاباات      ،مي شودنيز برگزار 

 مجلس خبرگان به صورت همزمان در يك روز برگزار شود.

اخذ راي بايد با فاصله زماني حداقل هفتااد روز تاا ياياان هار دوره مجلاس شاوراي        ( 5/5/93اصالحي ) -5تبصره 

 اسالمي برگزار گردد.

عده نمایندگان مجلس شورای اسالمی دویست و نود نفر می باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصزت   ـ  1ماده 

 .( قانون اساسی خواهد بود46و چهارم )

 از تعداد كل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد : تبصره ـ

مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنزوب و   ،زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده

 .شمال هر كدام یك نماینده

این نظارت استصوابی و عام و  .نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی به عهده شورای نگهبان می باشد ـ  5ماده 

 .در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است

انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسالمی در حوزه های فاقد نماینده همزمان با  (16/2/2516)اصالحي ـ  4ماده 

چنانچه تعداد نمایندگان  .یكی از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران انجام خواهد شد
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ل به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مزدت  مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یك سا

  .انتخابات میاندوره ای انجام خواهد شد ،باقیمانده هیچیك از انتخابات مذكور برگزار نگردد

 ،فرمانداری و بخشداری در اجرای ایزن قزانون بزه جزای وزیزر كشزور       ،استانداری ،سرپرستان وزارت كشور ـ  3ماده 

 .فرماندار و بخشدار خواهند بود ،استاندار

سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشزكری و كشزوری و سزازمانها و شزركتها و مؤسسززات       ـ  6ماده 

نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبار نامه با اعطای گزروه   ،دولتزی و وابزسته بزه دولزت

سزنوات خزدمتی آنزان محسزوب خواهزد شزد و در دوران نماینزدگی فززق  حقززو           و افزایش سنواتی مربوطه جززو  

 .نزماینزدگی را دریافت خواهند كرد

ـ  سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم كه در طزول دوره نزماینزدگی و  تبصره 

 .ت در می آیند محسوب می گرددیزا پزس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دول
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 فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

 

 .انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود ـ 6ماده 

در انتخابات مجلس شوراي اسالمي فرد منتخب در مرحلة اول انتخابات باياد حاد اقال      (5/5/93اصالحي ) ـ  1ماده 

آراء را  كسب نمايد و انتخابات در مرحلاة دو  و همننايا انتخاباات ميانادوره اي باا كساب       ( درصد از كل 22بيست )

 اكثريت نسبي به هر ميزان است.

قرعزه مزی    ،مالك انتخاب یك یا چند نفر از آنزان  ،در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد ـ  2تبصره 

نامزدهزای مزذكور و یزا     .باشد كه در جلسه مشترك هیأتهای اجرائی و نظارت مركز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت

 .نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه كشی حضور داشته باشند

دد و یا اعتبارنامزه  چنانچه انتخابات یك یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گر(13/1/2569)اصالحي  ـ  1تبصره 

وزارت كشور مكلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداكثر ظرف مدت هفزت   ،منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود

از تزاریخ تعیزین وضزعیت     ،مهلت هفت ماه .ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه های انتخابیه مذكور برگزار نزماید

 .ه مورد نظر محاسبه می شودآخرین حوزه در بین حوزه های انتخابی

استعفا و یا هر علت دیگر حزوزه انتخابیزه ای یزك یزا چنزد       ،چنانچه به علت فوت (13/1/2569ـ)اصالحي   5تبصره 

وزارت كشور مكلف است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعزالم آن توسزز  مززجلس     ،نماینده خود را از دست بدهد

 .ن انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمایدشورای اسالمی با هماهنگی شورای نگهبا

 ،پس از تأیید صحت انتخابزات توسز  شزورای نگهبزان    (16/2/2516و اصالحي  16/21/2515الحاقي ) – 4تبصره 

پزذیر    .وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كلیه منتخبین را صزادر و بزه مجلزس شزورای اسزالمی ارسزال نمایزد       

انصراف هر یك از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیزز مزی بایسزت بزه تصزویب      

 .مجلس شورای اسالمی برسد

منتخبین حوزه های انتخابیه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صالحیت شخص در مجلس شزورای اسزالمی    ـ  3تبصره 

 .ات همان دوره مجلس شورای اسالمی شركت نمایندرد می شود نمی توانند در انتخاب

 حذف شده است. 64/1/1834به موجب قانون اصالحی ( 13/1/2569)الحاقي  -6تبصره 
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حاصزل   ءم آراحداقل یزك پزنج   یك یا چند نفر از داوطلبانچنانچه در مرحله اول برای   (5/5/93اصالحي )  ـ  9ماده 

را در مرحله اول به  ءم آرانی كه از بین نامزدهایی كه حداقل یك پنجبدین مع ،انتخابات دو مرحله ای خواهد شد ،نگردید

را در مرحله اول داشزته   ءفق  به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین كسانی كه بیشترین آرا ،دست نیاورده اند

تمزام   ،كمتر از دو برابر باشد ،ماندهدر انتخابات مرحله دوم شركت می كنند و در صورتی كه تعداد نامزدهای باقی  ،اند

 .آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود

انتخابزات مرحلزه دوم انجزام     ،اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا كمتر از نمایندگان مورد نیاز باشزد  ـ  2تبصره 

 اول به مجلس راه می یابند. مكتسبة مرحلة  یا نامزدهای مذكور با همان تعداد آراء نخواهد شد و نامزد

در غززیر   ،دحزوزه انتخابیزه خزود را نزامزد  كننز     هیچ یك از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یك  ـ  1تبصره 

 .نددوره مجلس محروم می شوایزنصورت نامزدی آنها كالَ باطل و از شركت در انتخابات آن 

یزك مزاه پزس از     مزدت  ن زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرفوزارت كزشور با هماهنگی شورای نگهبا ـ  5تبصره 

 .دتعیین و اعالم خواهد  كر ،نگهباناعالم نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توس  شورای 

كلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراَ در حزوزه انتخابیزه ای كزه در مرحلزه اول انتخابزات رأی داده انزد        ـ  4تبصره 

دوم رأی نزداده باشزند در مرحلزه     در هیچ یك از حوزه های انتخابیزه  ند نمود و كسانی كه در مرحله اولشركت خواه

 .ندانتخابات می توانند شركت كنن

كه در انتخابات قبلی  كسانی حق رأی دارند  ،در انتخابات میاندوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس ـ  3تبصره 

 .ده باشند و یا در هیچ یك از حوزه های انتخابیه شركت نكرده و رأی نداده باشندآن دوره در همان حوزه رأی دا

شزش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سزازی شزیوه   مدت  وزارت كزشور موظف است ظرف -6تبصره 

شزمار  و اعزالم نتزایج و همینطزور      ،سزالمت و نظزارت بهتزر در اخزذ     ،رأی و شمار  آراء به منظور دقزت  های اخذ

  .رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید استاندارد سازی صندوقهای اخذ

وزارت كشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را   (5/5/93الحاقي )-6تبصره 

 در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری های نوین برگزار كند.
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در انتخابات الكترونیكی با تأیید شورای نگهبزان از امضزاهای الكترونیكزی مجریزان و       (5/5/93الحاقي )-1تبصره 

سزتگاه بزه   ابات، در هر شعبة اخذ رأی از یك داستفاده می شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخ ناظران

 طور مشترك برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمار  آراء با تأیید شورای نگهبان استفاده می شود.

در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت نام راي دهنده و بعد از تائيـد   طرح اصالح( 26)ماده  5/5/93)الحاقي اصالحي 

 كارت الكترونيكي مورد تائيد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل راي دهنده مي شود.،نماينده هيات نظارت

نيازي بـه   ،رونيكيبا توجه به انجام كليه بازبيني ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور كارت الكت –تبصره 

 اخذ اثر انگشت از راي دهنده نمي باشد.

ونيكـي پـس از اعـالم رسـمي پايـان راي      ردر انتخابات الكت  طرح اصالح(  26)ماده -5/5/93)الحاقي اصالحي 

با امضـاي الكترونيكـي آنهـا توسـط دسـتگاه       ،شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيات نظارت،گيري

 يكي انجام مي شود.الكترون

ونيكـي نتيجـه   ربالفاصله صورتجلسه الكت ،پس از پايان انتخابات طرح اصالح(  21)ماده -5/5/93)الحاقي اصالحي 

انتخابات با امضاي الكترونيكي  هيات اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پـن   

خه نزد هيات اجرائي مركز حوزه انتخابيه نگهداري مي گردد و بقيـه بـراي هيـات    نسخه از آن چاپ مي شودكه يك نس

 انتخابات ارسال مي شود. نظارت بر نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور )دو نسخه( و هيات مركزي

صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت  ،پس از شمارش آراءطرح اصالح(  29)ماده -5/5/93)الحاقي اصالحي 

صورتجلسه الكترونيكي نتيجـه انتخابـات بـراي بخشـداري و      ،مي شود و همراه نسخه چاپي (ناظرين مهر موم )پلمب

 فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي شود.

رها و سـخت افـزار هـاي    در صورت بروز اختال ل در نرم افزا-طرح اصالح(  11)ماده -(5/5/93)الحاقي اصالحي 

سامانه انتخابات الكترونيكي در يك يا  چند شعبه يا همه شعب حوزه انتخابيه در استان يا كل كشور حسب مورد به پيشنهاد 

انتخابات به صورت غير  ،رئيس ستاد انتخابات استان و رئيس ستاد انتخابات كشور و تائيد هيات نظارت مربوطه،رئيس شعبه

ابتدا شمارش مجـزاي هـر يـك از آراء مـاخو ه      ،ورقه راي انجام مي شود. در پايان مدت اخذ رايالكترونيكي و با 

صورت گرفته وسپس تجميع آراء انجام مي شود و نهايتاً صورتجلسه شـعبه   (با ورقه راي)الكترونيكي و غير الكترونيكي 

 تنظيم مي گردد.
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نتخاب راي سفيد را پيش بيني كرد تا افراد بتوانند در صورت تمايل در سامانه انتخابات الكترو نيكي بايد امكان ا –تبصره 

 از حق قانوني خود استفاده كنند.

راي دهندگاني كه به هر دليل قادر به راي دادن از طريق سامانه  طرح اصالح(  12)ماده - (5/5/93)الحاقي اصالحي 

 ماد براي راي دادن استفاده كنند.مي توانند از كمك همراه مورد اعت ،انتخابات الكترونيكي نباشند

كارشناس فني الكترونيكي با تائيد رئيس شعبه و هيات نظـارت    طرح اصالح(  11ماده )-(5/5/93)الحاقي اصالحي 

 در شعبه حضور داشته باشد. ،مي تواند به منظور رفع اشكاالت احتمالي دستگاه الكترونيكي اخذ راي

صورتجلسات و  ،كليه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه )كد( ها  ح اصالح( طر 15ماده )-(5/5/93)الحاقي اصالحي 

 ،(19( تا )16)،(12( تا )29)،(22( تا )5اسناد الكترونيكي در انتخابات الكترونيكي مشمول مجازات هاي موضوع مواد )

مي باشند. آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي  11/5/2511( قانون جرائم رايانه اي مصوب 41( تا )53)

كشور و ارتباطات و فناوري اطالعات حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه و تنظيم مي شـود و بـه   

 تصويب هيات وزيران مي رسد.

در هر مرحله انتخاباتی هزر شزخص واجزد شزرای  فقز  مزی توانزد یكبزار بزا ارائزه            (5/5/93اصالحي ) ـ  21ماده 

 .رأی دهدو شمارة ملی یا كارت ملی شناسنامه 

مزی   و شماره ملزی یزا كزارت ملزی      اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فق  با ارائه شناسنامه ـ  2تبصره 

 .باشد

 .شناسنامه رأی دهنده ممهور می گردد (13/1/2569ـ)اصالحي  1تبصره 

اخذ رأی در كلیه حوزه های انتخابیه كشور در یك روز انجام می شود و مزدت آن   (13/1/2569ـ)اصالحي   5تبصره 

 .در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد ،حداقل ده ساعت است

 .اسر كشور به عهده وزیر كشور استتشخیص ضزرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یك حوزه یا سر ـ 4تبصره 

 .اخذ رأی باید در یكی از روزهای تعطیل رسمی باشد ـ 3تبصره 

ی ادر انتخابات الكترونیكی مالك اخذ رأی از رأی دهندگان احراز عدم ثبت شمارة ملی ر (5/5/93الحاقي ) -6تبصره 

 شناسنامه وی ممهور می گردد. ،در سامانهدهنده در سامانه انتخاباتی است.  بعد از ثبت شماره ملی رأی دهنده 
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سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها  ،كلیه وزارتخانه ها ـ  22ماده 

كاركنزان و سزایر    ،بخشزداران  ،فرمانداران ،استانداران ،و مزؤسسات عمومی موظف اند حسب درخواست وزارت كشور

بزدیهی اسزت مزدت همكزاری كاركنزان مزذكور جززء ایزام          .امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند

 .مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد

 كلیه نهادها و ارگانهای فو  الذكر موظف اند حسب درخواسزت شزورای ،در جهت اعمال نظارت بر انتخابات ـ  2تبصره 

 ،كاركنزان خزود را در اختیزار آنزان قزرار دهنزد و همچنزین وزارت كشزور         ،نگهزبان و هیأتهزای منصزوب از جانزب آن   

 .فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات الزم را در اختیار آنان قرار دهند ،استانداران

 .تأمین و پرداخت می گرددحق مأموریت كاركزنان مزذكزور از مزحل اعتبارات سازمان متبوع آنان  ـ 1تبصره 

كلزدانی و ارامنزه شزمال بزه مركزیزت حزوزه انتخابیزه         ،آشزوری  ،كلیمی ،انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ـ  21ماده 

فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مركزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسز  فرمانزداران و بخشزدارانی كزه     

 .دارند انجام خواهد شداقلیتهای مزبور در آن جا سكونت 

بزه دسزتور وزارت    ،انتخابات دیگری نیز برگزار گزردد  ،در صورتی كه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس ـ  25ماده 

یك شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهزد   ،كشور

 .شد

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایزران مكلزف اسزت عزالوه بزر تبیزین جایگزاه مجلزس و وظزایف           ـ  24ماده 

نمایندگان برنامه های آموز  انتخاباتی را كه وزارت كشور یا هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نگهبزان ضزروری   

را از شبكه سراسری یا محلی صزدا  تشخیص مزی دهزند و همچنین كلیه اعالمیه ها و اطالعیه های مربوط به انتخابات 

 .و سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش نماید

بزا   ،جنگ و غیزره  شزوند   ،زلزله ،انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ای كه دچار حوادثی از قبیل سیل ـ  23ماده 

صزورت امكان در  تشخیص و پیشنهاد وزارت كشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در

 .حوزه های مذكور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطالع عموم خواهد رسید
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ـ  در شهرستانهایی دائزر مزی شزود كزه      ،شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذكور تبصره 

محزدوده شهرسزتان مهزاجر بزوده و      در ،حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه

 .اسكان یافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند

مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نزظم و جزلوگیزری از هزرگونزه بزی نزظمی در جریزان   ـ  26مـاده 

 .ئی ونظارت را ندارندانتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرا

ـ  نیروهزای نظزامی بزا     ،در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای كمكی با تصویب مراجع ذی صالح قانونی تبصره 

 .نیروی انتظامی همكاری می نمایند

محاكم صالحه قضایی موظف اند به تخلفات و جرائم انتخابات به صزورت فزو  العزاده و خزار  از نوبزت       ـ  26ماده 

 .رسیدگی نمایند

 حذف شده است. 64/1/1834به موجب قانون اصالحی  -و تبصره آن 21ماده 

انتخابیزه  در موارد ذیزل بزا تأییزد هیزأت نظزارت حزوزه       (  5/5/93اصالحي )و   (2/21/2516ـ)اصالحي   29ماده 

 برگهای رأی باطل و مراتب در صورت جلسه قید و آراء مذكور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: ،مربوطه

 در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد. -الف

 .آرا ناخوانا باشد -2

 .آرایی كه كالً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد -1

 .ه سفید به صندو  ریخته شده باشدآرایی ك -5

 در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب  نمی گردد. -ب

 صندو  فاقد الك و مهر انتخاباتی باشد.-2

 آراء زاید بر تعداد تعرفه باشد.-1

 .آرای كسانی كه به سن قانونی رأی نرسیده باشند -5

 .شده یا غیر ایرانی داده شده باشدآرایی كه با شناسنامه افراد فوت  -4

 .به دست آمده باشد (شمار  ،صورت جلسات ،آرا ،در تعزرفه هزا)آرایزی كه با تقلزب و تززویزر  -3

 .غیر یا جعلی اخذ شده باشدو شماره ملی یا كارت ملی آرایی كه با شناسنامه  -6
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 .آرای تكراری -6

 .كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشدملی  و شماره ملی یا كارتآرایی كه با شناسنامه  -1

 .آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد -9

 .آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد -21

 .آرایی كه روی ورقه ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد -22

 آرایی كه از طریق خرید و فرو  به دست آمده باشد. -21

كل آراء مندر  در صورت جلسه ای كه صزندو  اخزذ رأی آن فاقزد اورا  رأی یزا       (2/21/2516ـ )اصالحي   2تبصره 

 .باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد ،برگهای تعرفه باشد

به قید قرعزه از كزل برگهزای رأی كسزر مزی      « ب»( بند 6آرای زائد مذكور در جزء ) (2/21/2516)اصالحي  ـ  1تبصره 

 شود.

( ایزن قزانون   3آراء باطل مأخوذه در حد نصزاب انتخزاب نماینزده موضزوع مزاده)       (2/21/2516)الحاقي ـ   5تبصره

 محاسبه نمی گردد.

بزرگ   ،اسامی دیگری نوشته شزده باشزد   ،در صورتی كه در برگ رأی عالوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ـ  11ماده 

 .رأی باطل نبوده و فق  اسامی اضافی خوانده نمی شود

 در صورتی كه نام یك داوطلب در برگه رأی مكرر نوشته شده باشد فق  یك رأی برای او محسوب می شود. ـ 2ره تبص

چنانچه آرای ریخته شده به صندو  به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص  ـ  1تبصره 

صندو  میان آنان تقسیم می شود و در مزورد رأی   و تفكیك نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن

 .به حكم قرعه عمل خواهد شد ،یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم

به منظور تسزهیل امزر نظزارت و حفزا آرای واقعزی مزردم و جلزوگیری از         (25/21/2561مكرر ـ )الحاقي   1تبصره 

ابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت بزرای عامزه   چنانچه نامزدی در حوزه انتخ ،تضییع حقو  داوطلبان نمایندگی

مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یزا نزام و نزام خزانوادگی او مشزابه نزام خزانوادگی یزا نزام و نزام           

محزل   ،شزغل  ،باید مشخصزه ای ماننزد شزماره )كزد(     ،خانوادگی یكی ازداوطلزبان سزرشناس و معروف آن حوزه باشد



 98 از 13 صفحه

 

آرای فاقزد آن   .نام پدر و غیره بزرای او تعیزین و در آگهزی انتشزار اسزامی نامزدهزای انتخابزاتی در  گزردد         ،سكونت

 .مشخصه برای او منظور نخواهد شد

فرد مذكور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغزات  

وطلب همنام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطالعیزه  دا ،انتخاباتی اعالم انصراف نماید

 ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعالم نماید.

در مواردی كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی كه اشتباهاً به صندو  دیگر ریختزه شزود بزا     ـ  5تبصره 

قبل از هر اقدامی به صندو  مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می حضور ناظرین شورای نگهبان 

 .گیرد

 .خوانده نمی شود ،اسامی اضافی از آخر ،در صورتی كه اسامی نوشته شده بیش از تعداد الزم باشد ـ 12ماده 

صزندوقهای   ،تخابیزه مربزوط  قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بزر حزوزه ان   ـ  11ماده 

بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه ای كه قبل از آغاز زمان انتخابات در  ،خالی

تعداد صندوقها و خالی بودن آنهزا را   ،نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ،محل اخذ رأی تنظیم می گردد

باید به همین ترتیب عمل  ،نیاز باشد كه صندوقی را اضافه نمایند ،تی كه در جریان رأی گیریگواهی نمایند و در صور

 .نموده و صورت جلسه گردد

مطالب مربوط  ،وزارت كشور موظف است در طول برگزاری انتخابات بزا توجه به وظایفی كه به عهده دارد ـ  15ماده 

 .به انتخابات را به اطالع مردم برساند

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه موظف اند بالفاصله پس از خاتمه رأی گیزری و شزمار     ـ 14ماده 

آرا نتایج حاصله را با هیأتهای نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صزورت جلسزه ای بزه وزارت كشزور و     

 .شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعالم نمایند

بدین منظور  .وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است ـ 13 ماده

می تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخزذ رأی اعززام   

 .دارد
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ـ  ی نگهبزان تحزت عنزوان اجزرای قزانون انزتخابززات یززا        هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت كشور و شزورا  تبصره 

 .مزجاز نیست در امر انتخابات دخالت كند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید ،نزظارت

بزالفاصلزه صورت جلسزه نتیزجه انتخابات با امضای هیأت اجرائی مركز حزوزه   ،پس از پایان انتزخابزات ـ 16ماده 

انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می شود كه یك نسخه نزد هیأت اجرائی مركزز  

و هیزأت مركززی    (نسخهدو )حوزه انتخابیه می مزاند و بزقیزه بزرای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور 

 .نظارت بر انتخابات ارسال می شود

 فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

 انتخاب كنندگان باید دارای شرای  ذیل باشند : ـ 16ماده 

 .تابعیت كشور جمهوری اسالمی ایران -2

 .سال تمام هجده (21/21/2513)اصالحي -1

 .عاقل بودن -5

 (1)نتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرای  زیر باشند : (  ا5/5/93اصالحي ) ـ 11ماده 

 اعتقاد و التزام عملی به اسالم -2

 .نظام مقدس جمهوری اسالمی ایرانالتزام عملی به  -1

(6)تابعیت كشور جمهوری اسالمی ایران. -5
 

                                                           

انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدرك  :19/6/2565قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  21ماده  -2

دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد و فتوكپي مدرك ارايه شده از جمله منضمات ضروري پرونده 

 متشكله مي باشد.

 ...-الف 

 كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسالمي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني. –ج 

  :24/1/2561از قانون اصالح موادي از قانون مدني مصوب -1

 اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شود ليكن  -911ماده 

 :نمي توانند به مقامات ذيل نايل گردند

  .رياست جمهوري و معاونين او .1

  .عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه .2

 .انداريوزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرم .3

  .عضويت در مجلس شوراي اسالمي .1

 .عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر .7

  .استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا مأموريت سياسي .6
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 .ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه -4

(1)داشتن مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد یا معادل آن. (25/21/2513)اصالحي -3
 

 .نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه -6

 .شنوایی و گویایی ،سالمت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی -6

 .حداقل سن سی سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام -1

( 1مزذكور در بنزد )   ،صرح در قانون اساسی از التززام عملزی بزه اسزالم    داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی م ـ  2تبصره 

 .مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند

 حذف شد. 63/1/1831به موجب قانون مصوب  -1تبصره

هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی معادل یك مقطزع تحصزیلی فقز  بزرای      (16/2/2516ـ )الحاقي 5تبصره 

  .شركت در انتخابات محسوب می شود

مالك محاسبة سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیة ثبزت   (5/5/93 الحاقي)-4تبصره 

شده در شناسنامة رسمی است و تغییرات بعدی توس  دستگاه های ذیرب  به استثنای محاكم قضائی مالك عمل نمی 

 باشد.

 (1()6) :و شغل خود از داوطلب شدن محرومنداشخاص زیر به واسطه مقام  ـ 19ماده 

                                                                                                                                                                                     

 .قضاوت .3

 .عالي ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي .3

 .تصدي پست هاي مهم اطالعاتي و امنيتي .1

 

 

  :9/3/2591و اصالحات بعدي مصوب  2561( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 11فسير ماده )قانون ت -1

  :موضوع استفساريه
آيا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و كارشناسي و معادل آنها شامل آن دسته از مداركي مي باشد كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و 

آنچه در ثبت )زش پزشكي و حوزه علميه قم و ديگر مراجع قانوني ذي صالح صادر شده است؟ فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آمو
 نام داوطلبين دوره هشتم اعمال شد.(

  :نظر مجلس
مدرك معادل در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

 :22/22/2565از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب   -2

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود. 111با توجه به اصل  – واحدهماده 
تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است  -4تبصره 

لت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع وكا ،و نمايندگي مجلس شوراي اسالمي
 شركت هاي خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.

صالحيه در به شرح زير اصالح شده است، ليكن به موجب قوانين جاري اين ا 21ماده  21/2/11به موجب ماده واحده مصوب  - 1
 انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي شرايط اجرايي ندارد.

 و اصالحات بعدي آن به شرح زير اصالح مي شود: 3/1/1333( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 21ماده ) -ماده واحده
( به شرح زير به 21اضافه و يك جزء به عنوان جزء )« تعاون»بعد از كلمه « ايران»كلمه  ( قانون،21( بند)الف( ماده)23درجزء ) -الف
 الحاق مي شود:« الف»بند
 . اعضاي شوراهاي اسالمي شهرها21
 ( به شرح زير به آن الحاق مي شود:12حذف و يك جزء به عنوان جزء )« شهر و»( قانون، عبارت21( بند)ب( ماده )11در جزء ) -ب

كشاورزي و رؤساي اتاقهاي اصناف و تعاون در استان رؤساي اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و-12
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اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر كشزور   (16/2/2516و  13/1/2569ـ )اصالحي الف 

از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و بزه هزیچ وجزه در آن پسزت شزاغل      قبل ماه  ششمحرومند مگر اینكه حداقل 

 نباشند :

 .رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی -2

 .دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی -1

 .مشاورین معاونین رئیس جمهور -5

 .رؤسای دفاتر سران سه قوه -4

 .وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها -3

 .معاونین و مشاورین وزرا -6

 .مزدیران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مدیران كل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا -6

 .اعضای شورای نگهبان و هیأت مركزی نظارت بر انتخابات -1

 .رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی -9

 .رئیس دیوان عالی كشور و معاونین و مشاورین وی -21

 .دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین وی -22

 .رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی -21

 .ازرسی كل كشور و معاونین و مشاورین ویرئیس سازمان ب -25

رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و  -24

 .جانشینان و معاونین آنان در سراسر كشور

 .رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی -23

 .احمر جمهوری اسالمی ایران و معاونین وی رئیس جمعیت هالل -26

 .استانداران -26

 .معاونین و مشاورین استانداران -21

 .فرمانداران -29
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 .بخشداران -11

 .شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری -12

 .رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی -11

 .رئیس دانشگاه آزاد اسالمی -15

 .اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانكها -14

اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شركتهای دولتی و وابسته به دولت كه حیطه وظایف و اختیارات آنها به كزل   -13

 كشور تسری دارد.

 .رئیس كل بانك مركزی ایران و معاونین و مشاورین وی -16

نهضزت   ،كمیته امزداد امزام خمینزی )ره(    (،مسكن ،خرداد 11 ،یدشه ،مستضعفان)رؤسزا و سزرپرستزان بنیادهای  -16

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیزرات حكزومتی و رؤسزای     ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سواد آموزی

 .معاونین و مشاورین آنان ،ایران اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون

 .شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطالعات -11

 المی  شهرهاساعضای شورای ا 8/36/ 16اصالحی   -63

اشزخاص زیززر از داوطلززب شززدن در حززوزه هزای انتخابیزه قلمزرو        (16/2/2516و  13/1/2569ب ـ )اصالحي  

ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استزعفا نزموده و بزه هیزچ وجه در آن پست  ششمأموریت خود محرومند مگر اینكه 

 شاغل نباشند :

 .ائمه جمعه دائمی -2

 .قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها (16/2/2516)اصالحي -1

 .مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونین آنان -5

 .مدیران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداریها و معاونین آنان -4

 .رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان -3

واحدها رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموز  عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان  -6

 .و شعب آنها
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 .اعضای هزیأت مزدیزره و مزدیزران عزامزل شزركتهزای دولزتی و وابزسته به دولت در استان و شهرستان -6

 .سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانكها در استان و شهرستان -1

 .سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسالمی در مركز استان و شهرستان -9

 .ا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانمدیران مراكز صد -21

 (1) .اعضاء شوراهای اسالمی روستا (16/2/2516)الحاقي  -22

رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی و  روسای اتاقهای  اصناف و تعاون  8/36/ 16اصالحی   -16

 در استان

 .اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود ج ـ

 .كلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذكور در بند های )الف( و )ب( مشمول این مزاده مزی باشزند    ـ  2تبصره 

 .می باشد(6) تشخیص همطرازی با سازمان امور اداری و استخدامی كشور

استعفای آنان منزوط بزه پزذیر  آن از سزوی      ،در مورد كسانی كه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت ـ  1تبصره 

همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرمانزدهی   .قبول استعفا شرط است ،مسئولین مربوطه باشد

 .كل قوا می باشد

ارائه گواهی رسمی مبنی بزر قبزول اسزتعفا و     ،بت نامبه هنگام ث( 16/2/2516و  13/1/2569)اصالحي  ـ  5تبصره 

 ماه قبل از ثبت نام الزامی است. ششعدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای )الف( و )ب( این ماده 

جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صالح باالتر حداكثر به مدت یك ماه ( 16/2/2516)الحاقي  ـ  4تبصره 

  .طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد به

هر یك از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامزه نمزاز و رئزیس    ( 16/2/2516)الحاقي   ـ  3تبصره 

  .ستاد امر به معروف و نهی از منكر مشمول حكم فو  می گردند

                                                           

قانون اصالح موادي از قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  11بند ب ماده  -2

 :23/3/1336با اصالحات بعدي آن مصوب  1337

ستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسالمي منوط به پذيرش نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسالمي رو -مكرر 24ماده  5تبصره 

استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

شوراي اداري، سازمان امور اداري و استخدامي كشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و  11/12/1333به موجب مصوبه مورخ -1

 و سرمايه انساني رئيس جمهور.نام آن به معاونت توسعه مديريت 
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مراتزب را از طریزق رسزانه هزای      ،ل هفت ماه قبل از ثبت نزام از داوطلبزان  وزارت كشور موظف است حداق ـ 6تبصره 

 .گروهی به آگاهی عموم برساند

 (6)  (1)اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند :  ـ 51ماده 

 .كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند -2

 .مالكین بزرگ كه زمینهای موات را به نام خود ثبت داده اند -1

سازمانها و گروههائی كه غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامزات صزالحه    ،وابستگان تشكیالتی و هواداران احزاب -5

 .اعالم شده است

 .كسانی كه به جرم اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران محكوم شده اند -4

 .تداد به حكم محاكم صالحه قضائیمحكومین به ار -3

 .مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق -6

                                                           
  :16/1/2566از قانون اصالح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسالمي مصوب  -2

محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از  ،محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل – مكرر 61ماده 
 :انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد

 .پنج سال پس از اجراي حكم ،محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد .1
  .محكومان به شالق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم .2

 .سه سال، دوسال پس از اجراي حكممحكومان به حبس تعزيري بيش از  .3

حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانون گذار براي اتباع كشور جمهوري اسالمي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو  -1تبصره 
 :حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل

 ب شدن در مجالس شوراي اسالمي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.حق انتخا –الف             
 ...-ب  
  :مركز اسناد انقالب اسالمي 16/6/2561مورخ  5314/61استعالم شماره  -الف -1

 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي   
دگان مجلس شوراي اسالمي كه از سوي مسؤوالن و ارگان هاي مختلف خواهشمند است نظر خود را در باب در خواست سوابق نماين

 دولتي انجام مي پذيرد با توجه به اعطاي مصونيت سياسي و اهميت رعايت مسائل حفاظتي به اين مركز اعالم فرماييد.
  :نظريه شوراي نگهبان

قانون انتخابات*  11حدود موانع مذكور در ماده در صورتي كه از سوي مسؤولين قانوني تشخيص صالحيت داوطلبان نمايندگي در » 
 «پرسشي شود مركز اسناد مي تواند در خصوص نفي يا اثبات هريك از موانع مذكور بدون شرح و تفصيل پاسخ دهد.

 3/1/1333قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  31فوق الذكر منسوخه و در حال حاضر ماده  11*يادآور مي شود ماده 
 زين آن مي باشد.جايگ
 :مركز اسناد انقالب اسالمي 16/6/2561مورخ  5313/61استعالم شماره  -ب

 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي 
خواهشمند است نظر خود را پيرامون در خواست سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي كه از سوي دست اندركاران وزارت 

 ه اهميت و مسؤوليت شرعي حفظ سوابق طبقه بندي شده، اعالم فرمايند.كشور صورت مي پذيرد، با توجه ب
 :نظريه شوراي نگهبان

قانون اساسي در غير مواردي كه قانون تجويز  22به طور كلي اطالع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حيثيت اشخاص طبق اصل » 
« .مي نمايد جايز نيست
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 .محكومین به حدود شرعی مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد -6

 .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد -1

 (1).( قانونی اساسی باشند63محجورین و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم ) -9

وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابسزتگان بزه تشزكیالت فراماسزونری و      -21

شزورای ملزی    ،نمایندگان مجلسین سزنا  ،هیأت رئیسه كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها

 .سابق و مأموران ساواك

اختالس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محكومین به سوء استفاده مالی به  ،محكومین به خیانت و كالهبرداری -22

 .حكم محاكم صالحه قضائی

 فصل چهارم ـ هيأت اجرائي

 

فرمانزدار یزا    ،بالفاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشزور   (5/5/93اصالحي )ـ  52ماده 

های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بزخشزدار حوزه هزای بخشدار مركز حوزه انتخابیه دستور تشكیل هیأت

هیزأت اجرائزی انتخابزات را بززا      ،صزادر نزموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابیزه  ،فرعزی

رئیس ثبت احوال مركز حزوزه انتخابیزه و    دادستان و حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت

 .(  تشكیل دهد86نفر معتمدین موضوع ماده ) هشت

در دوره هائی كه انتخابات مجلس شورای اسالمی همزمان با انتخابات مجلزس خبرگزان رهبزری برگززار مزی       –تبصره 

هیات اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسالمی در صزورت عزدم مخالفزت     شود،

حسب مورد همان هیاتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگزان رهبزری مزی    ،مجلس خبرگان رهبری

 ..باشد

                                                           

سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء  ،هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختالسدولت موظف است ثروت  :ا .( ق49اصل ) -2
استفاده از مقاطعه كاري ها و معامالت دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير 

ت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بي
 شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
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جزهت انتززخاب مززعتمدین اصزلی و     ،فرماندار یا بخشدار مركز هر حوزه انزتخابیزه  (5/5/93اصالحي ) ـ  51ماده 

روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مزردم   سی نفر از تشكیل جلسه داده و ،(81علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده )

را از بزین كلیزه    باشزند سكونت در حوزه انتخابیزه   حوزه انتخابیه را كه بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه 

 .اقشار واجزد شزرایز  در ایزن قانون انتخاب و به منظور تأیید صالحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می نماید

را بزه  نسبت به تأییزد صزالحیت آنزان     اظهار نظر كتبی خود  روز دوبور حداكثر ظرف مدت هیأت نظارت مز

 .فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد

فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه بالفاصله از سی نفر معتمزدین محلزی تأییزد شزده از سزوی هیزأت       

و روز از تاریخ دعوت تشكیل جلسزه مزی دهنزد و پزس از     كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداكثر ظرف د ،نظارت

نفر را بزه عززنوان مزعتمدیززن     هشتدر حضور هیأت نظارت از بین خود  (بیست نفر)حضور حداقل دو سوم مدعوین 

  .اصزلی و پزنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند

فرماندار  ،معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ،چنانچه هیأت نظارت ـ  2تبصره 

هیزأت   .افراد واجد شرای  دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید ،یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر

اگزر بزرای بزار دوم معتمزدین      .نظر خود را كتباَ اعزالم نماینزد   نظارت موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت

مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی كه حداقل بیست نفر مورد تأییزد باشزند اعضزای     ،پیشنهادی

رت بخشزدار و هیزأت نظزا    ،اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند كرد و در صزورت عدم توافزق فرمانزدار  

باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب  ،هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ،شهرستان

 .خواهند كرد

و قزانون   (به جزز حزوزه هزای اقلیزت دینزی     )معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عزملی بزه اسزالم  ـ  1تبصره 

اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروههزای  

 .غیر قانونی نباشند

تعداد اعضای هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و كیفیت و مهلت تشزكیل آنهزا یكسزان     ـ  5تبصره 

 .است
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و بخشداران حوزه  انتخابیه موظفند از معرفی كسانی كه در هیأتهزای اجرائزی و شزعب اخزذ     فزرمانداران  ـ  4تـبصره 

مرتكب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شزعب اخزذ رأی خزودداری     ،رأی انتخابات قبل

 .نمایند

نزام و اخزذ رأی نبایزد در     هیچ یك از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت ـ  55ماده 

 .حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند

 .برادر و خواهر –فرزند  –مادر  –خویشاوندی نسبی : پدر  الف ـ

 .برادر و خواهر او –مادر  –خویشاوندی سببی : همسر و پدر  ب ـ

ملزم به شركت در جلسات و امضای  ،اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت  (5/5/93اصالحي ) ـ  54ماده 

 .صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند

 ،و یا رئیس ثبت احزوال در جلسزات   یا دادستان  ،در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه ـ  2تبصره 

 اعالم داشته كسب تكلیف نماید. آنها  اجرائی مافو  ات ف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقامهیأت اجرائی موظ

یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع  یا دادستان و  در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و ـ  1تبصره 

هیأت نظارت موظف است مراتزب را بزه فوریزت بزه هیزأت       ،اختالف در هیأت اجرائی كه منجر به توقف انتخابات شود

 .نظارت مافو  گزار  دهد

هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزار  كار خود موارد غیبت اعضاء را با ذكر علزت غیبزت    ـ  5تبصره 

 .به وزارت كشور اعالم دارد

ت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر از معتمدین هیأ ـ  53ماده  

از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اكثریت ساق  

ر د .به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمزد  ،كنند

تزأمین   (تا سی نفزر )از باقی مانده از معتمدین  ،صورتی كه با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اكثریت حاصل نگردد

 .خواهند نمود
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هیأتهای اجرائی فرعی بالفاصله پس از انتخاب معتمدین تشكیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شزعب   ـ  56ماده 

به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه جهت طرح در  ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و

 .هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه اعالم می دارند

جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم كلیه اعضزاء رسزمیت یافتزه و اخزذ تصزمیم بزا        ـ  56ماده 

 .اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود

 .ممتنع در حكم رأی مخالف خواهد بود رأی تبصره ـ

هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مركز حزوزه   ـ  51ماده 

انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی 

شرای   ،ساعات اخذ رأی ،ز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخاباتنه روز قبل از رو

جرائم و تخلفات و مزقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسزر حزوزه انتخابیزه مزی      ،انتخاب كنندگان

 .نمایند

 .مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می یابد ،در صورت بروز بعضی از مشكالت با موافقت وزارت كشور تبصره ـ

شره در سزطح حزوزه   زفرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی هزای منتز   ـ  59ماده 

ركزی زه وزارت كشزور بزه هیزأت مز    زخه از این آگهی ها بزه وسیلز  زیك نس .ور ارسال داردزخابیه را به وزارت كشزانت

 .تاده می شودزگهبان فرسزمنتخب شورای ننظارت بر انتخابات 

هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هزر شزعبه ثبزت     ـ  41ماده 

از معتمزدین محزل كزه دارای سزواد      (و در شعب پرتراكم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر)نزام و اخزذ رأی پنج نفر 

 .انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حكم معرفی می نمایند ،شندخواندن و نوشتن با

یك نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنزوان   ،اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك نفر رئیس ـ  2تبصره 

عبه آمزاده بزرای اخزذ    محل ش ،منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از روز اخذ رأی

 .رأی باشد

محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندر  در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینكه دائر نمزودن شزعبه   ـ  1تبصره 

كزه در ایززن   ،به علت حوادث غیر مترقبه یا هزر عزلت دیگری مزقدور نزباشد ،و یا ادامه كار آن در محل اعالم شده قبلی
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 ،تزغیزیر شزعبه ثزبت نام و اخذ رأی توس  هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهززبان بززا ذكززر علزت     صزورت مزراتب

صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در كوتاهترین فاصله نسبت بزه شزعبه سزابق بزه نحزوی دایزر       

ل شعبه باید بزه اطزالع مزردم    خواهد شد كه خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایزجاد نشود و تبدی

 .محل برسد

 .تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد ـ 5تبصره 

فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماَ یا با تفویض اختیار به فرماندار یزا بخشزدار    ـ  42ماده 

 .حوزه های فرعی برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده تعیین نماید

 .ه خود می باشندهیأتهای اجرائی انتخابات مسئول صزحت جزریان انزتخابزات در حزوزه انزتخابی ـ 41ماده 

ـ  بززا اطزالع و    ،در مواردی كه وزارت كشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بزداند تبصره 

تأیید هیأت مركزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صزادر خواهزد   

 .نمود

 .كلیه امزور انزتخابزات بزخش مزركزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد ـ 45ماده 

هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه می تواند برای مزناطق صزعب العزبور و  ـ 44ماده 

شزعب اخزذ رأی سزیار     ،دور نیسزت كزوهسزتانزی و مسافتزهای دور و نقاطی كزه تأسیس شعب ثابزت اخززذ رأی مززق   

نسبت بزه تأسزیس شزعب     ،هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه نیز می توانزد در صزورتی كزه الزم بزداند .تشكیل دهد

اخذ رأی سیار در مركز حوزه انتخابیه و بخش مركزی اقدام نماید ودر هر دو مورد باید به اطالع هیأت نظارت برسد و 

یأت نظارت در معیت صندو  سیار بوده و مسیر گرد  صندو  را در صورت جلسزه قیزد و   همچنین نماینده ای از ه

 .تأیید نماید
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 فصل پنجم ـ اعالم داوطلبي و رسيدگي به صالحيت داوطلبان

داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسزیله وزارت   ـ  43ماده 

كشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصزوص اعزالم داوطلبزی را دریافزت و     

 .تكمیل و تسلیم نمایند

ید و فرمانزداران  زنه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسمراتب قبالً به وسیله وزارت كشور از طریق رسا

 .ی به اطالع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانندزب را به وسایل مقتضزخشداران مكلفند مراتزو ب

باید ضمن مراجعزه بزه    ،داوطلبان نمایندگی مجلس كه واجد شرای  بوده و در خار  از كشور بسر می برند ـ  2تبصره 

نسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صالح سفارت سفارتخانه یا ك

یا كنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم كرده و سفارتخانه نیز مفاد مندر  در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب 

به وزارت كشور اعالم می نمایزد تزا    را به وسیله تلكس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه

 .در مهلت قانونی نسبت به بررسی صالحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید

داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت كشور دریافت و پزس از تكمیزل بزه وزارت كشزور      ـ  1تبصره 

ف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حزوزه انتخابیزه مربوطزه    وزارت كشور موظ .ارجاع نمایند

  .اعالم نماید

تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عكس كلیه داوطلبان ظزرف حزداكززثر سززه روز     ـ  5تبصره 

 .دپزس از خزاتمه ثزبت نزام توس  وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت ارسال می گرد

هریك از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاَ و به صورت كتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یزا   ـ  46ماده 

بخشداری مركز حوزه انتخابیه و یا وزارت كشور اعالم نمایند و مراتب انصراف توس  وزارت كشور فوراَ بزه اطزالع   

 .می شودعدول از انصراف پذیرفته ن ،هیأت مركزی نظارت می رسد

فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات كامزل داوطلبزان حزوزه انتخابیزه      ـ  46ماده 

 .خود را براساس مفاد مندر  در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت كشور اعالم نماید

به هیزأت مركززی نظزارت    وزارت كشور نیز موظف است تصویری از مزشخصزات كامل داوطلبان را روزانه 

 .اعالم نماید
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روزانه لیست كامل آنان را تهیزه و بزه    ،وزارت كشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ـ  41ماده 

سزازمان   ،دادسزتانی كزل   ،منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صالحیتهای مذكور در این قانون به وزارت اطالعات

مراكز مزبور موظفنزد ظزرف    .ه تزشخیزص هزویت و پلیس بین الملل در مركز ارسال می داردثبت احوال كزشور و ادار

 .پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت كشور و شورای نگهبان اعالم نمایند

 .وزارت كشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد تبصره ـ

( مراتزب را بزه   63وزارت كشور موظف است پزس از وصزول نتزایج بررسزی از مراجزع مزذكور در مزاده )        ـ  49ماده 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعالم نماید و فرمانداران و بخشداران مراكزز حزوزه   

هیزأت اجرائزی و هیزأت نظزارت مركزز حزوزه       های انتخابیه موظفند عیناًَ مدارك و نتایج بررسی را در جلسه مشترك 

 .انتخابیه مربوطه مطرح نمایند

هیأتهای اجرائی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پایزان مهلزت ثبزت نزام بزا       ـ  31ماده 

كشور صالحیت  توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای الزم در محل و با استفاده از نتایج اعالم شده توس  وزارت

داوطلبان در رابطه با صالحیتهای مذكور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را كالً بزه هیأتهزای نظزارت    

 .اعالم نمایند

ـ  رد صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی باید مسزتند بزه قزانون و براسزاس مزدارك و اسزناد        تبصره 

  .معتبر باشد

رمانداران و بخشداران مراكز حوزه های انتخابیه مكلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذكر استناد ف ـ  32ماده 

قانونی ظرف یك روز به داوطلبان ابالغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارك به اطالع هیأت نظارت 

 .استان برسانند

ـ  شكایت  ،ید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابالغ به داوطلبكسانی كه صالحیت آنان مورد تأی تبصره 

 .خود را مستدالً به هیأت نظارت استان اعالم نمایند

روز پس از پایان مهلت دریافت شزكایت   بیست گزارشها و شكایات واصله ظرف مدت  (5/5/93اصالحي ) ـ  31ماده 

چنانچزه نظزر هیزأت اجرائزی مبنزی بزر رد        .در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه مزی شزود  

نظزر   ،هیأت نظارت مذكور موظف است در این خصزوص  ،مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد ،صالحیت داوطلب
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هیأت نظارت استان در مورد صالحیت سایر داوطلبزان نیزز نظزر خزود را بزه       .هیأت مركزی نظارت را نیز كسب نماید

 .هیأت مركزی نظارت اعالم می نماید

هیات نظارت استان موظف است راساً یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات   (5/5/93الحاقي )-2تبصره 

اسزتماع   ،داوطلبانی كه صالحیتشان رد شده یا رد می شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده

 نماید

مراتب تأیید یزا رد صزالحیت كلیزه    موظف است  ،هیأت نظارت استان پس از كسب نظر هیأت مركزی نظارت ـ1تبصره

  .داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعالم نماید

مبنی بر تأیید یا رد صالحیت داوطلبان را كه از  ،فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مركزی نظارت ـ  5تبصره 

كتباً بزه   ،به نامبردگان ابالغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صالحیت خود ،هیأت نظارت استان دریافت نموده است

 .شورای نگهبان شكایت نمایند

در صورتی كه نظر هیأت مركزی نظارت مبنی بر رد صالحیت داوطلبانی باشد كه صالحزیت آنزان مززورد   ـ  4تبصره 

طلبان می توانند اعتراض خود را بزه شزورای نگهبزان    داو ،تزأیزید هیزأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه قرار گرفته است

شورای نگهبان بیسزت روز پزس از اظهزار نظزر هیزأت مركززی نظزارت نظزر قطعزی و نهزایی خزود را             .تسلیم نمایند

 .درخصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلبان به وزارت كشور اعالم خواهد نمود

صزالحیت داوطلبزان و سزایر وظزایف خززود مززقررات        در صورتی كه معتمدین هیأت اجرائی در بررسزی  ـ  35ماده 

فرماندار یا بخشدار موظف است با اطالع و تأیید هیأت نظزارت مركزز حزوزه     ،قزانونزی انتزخابات را رعزایت ننزمایند

انتخابیه و با اطالع وزارت كشور نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرائی یا بزه طزور كلزی تشزكیل مجزدد      

(  این 81( و )86تعویض بعض اعضاء و یزا تغیزیر كزل هیزأت اجرائی حسب مورد طبق مواد ) ،ئی اقدام نمایدهیأت اجرا

 .قانون انجام خواهد شد

در مواردی كه طبق گزارشها و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گزردد كزه اعضزای     ـ  34ماده 

شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسزب بزا تخلفزات     ،هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند

 .انجام شده برخورد قانونی نماید



 98 از 29 صفحه

 

یا چند نامزد مشتركاَ می توانند به طریق زیر بزرای شزعب اخزذ رأی یزك نفزر       هر یك از نامزدها به تنهایی ـ  33ماده 

 نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند :

 .حوزه های دارای یك نماینده به ازای هر صندو  یك نماینده الف ـ

 .حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندو  یك نماینده ب ـ

 .ارای سه نماینده به ازای هر سه صندو  یك نمایندهحوزه های د ج ـ

 .حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندو  یك نماینده د ـ

 .حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندو  یك نماینده ه ـ

 .حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندو  یك نماینده و ـ

این نمایندگان  .تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یك نماینده همچنین متناسب با

 ،چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیزرد بزدون دخالزت    .می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند

 .نمود مراتب را به هیأتهای اجرائی و نظارت بخش یا مراكز شهرستان كتباَ اعالم خواهند

 .ار  آرا و تنظیم صورت جلسه بالمانع استزدیداها تا پایان اخذ رأی و شمزضور نمایندگان هر یك از كانزح

ممانعت از حضور نمایندگان كاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلزف بزه مجزازات    

 .( قانون محكوم خواهد شد38مقرر در ماده )

ـ   ،نزاظرین شزورای نگهبزان    ،مسزئولین و اعضزای صزندوقهای اخزذ رأی    )حضور دیگر افراد به جزز مسزئولین    تبصره 

در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم  (نمایندگان نامزدها ،نمایندگان و بازرسان وزارت كشور

د از حضور افراد غیر مسئول جلوگیری مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوقهای اخذ رأی موظفن .محسوب می گردد

 .( محكوم خواهند شد51متخلفین به مجازات مقرر در ماده ) .به عمل آورند
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 فصل ششم ـ تبليغات

 

تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذكور در این قانون است (  5/5/93اصالحي)ـ 36مـاده 

فزعالیزت تبزلیغززات انتزخاباتززی    ،انتظامی و قضائی موظف به برخورد  با تبلیغات غیر مجاز هستند ،و مراجع اداری

آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخزذ   (مرحله اول و دوم)بل از روز اخذ رأی ززت روز قزی هشزدگزنامزدهای نماین

 (1) .رأی ادامه  خواهد داشت

دیوار نویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در  ،پوستر ،استفاده از هر گونه پالكارد ـ  36ماده 

خار  از محی  سخنرانی و امثال آن باستثنای عكس برای تراكت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش 

 .ی باشدو پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع م

 (6)متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می گردند. 

                                                           
تفسير قانوني » ( قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي سابق در قانون اصالحي به شرح فوق، 76نظر به تكرار موضوعات ماده ) -1

 ذيالً درج مي شود: 21/11/1331صوب م« ( اصالحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 76در خصوص ماده )

( اصالحي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مقيد به 76با توجه به اين كه فعاليت تبليغاتي موضوع ماده ) موضوع استفسار:
رر در مورد ( روز مي باشد چنانچه داوطلب نمايندگي قبل از مدت تعيين شده اقدام به فعاليت تبليغاتي نمايد آيا مجازاتهاي مق3هشت)

 متخلف قابل اعمال مي باشد يا خير؟
 :نظر مجلس
ممنوعيت تبليغات از زمان ثبت نام تا زمان اعالم اسامي كانديداهاي تأييد شده توسط هيأت اجرايي است و شامل قبل و  –ماده واحده

 بعد از زمان مذكور نخواهد بود. مشروط به آن كه تحت عنوان كانديداتوري نباشد.
مصوب  25/21/2561( قانون اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 1قانون تفسير بند) –الف -2

19/21/2561: 

 موضوع استفسار:
( قانون اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 36منظور از تراكت و زندگينامه و جزوه در ماده ) –ماده واحده 

 چيست؟ 25/21/2561مصوب 
 :نظر مجلس

سانتيمتر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي  21×17مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 
گردد. زندگينامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن 

 انتيمتر تجاوز نمايد.س 21×17نبايد از 
 
در ارتباط با  11/12/1331مصوب « قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي» نظر به اينكه -ب

ً به درج  ذيال ،( به شرح فوق تكرار شده است73ماده اي از قانون انتخابات سابق تصويب شده كه موضوعات آن ماده ضمن ماده )
 سير قانوني مزبور مبادرت مي شود:تف

 :11/12/1331مصوب  -6/7/1331قانون تفسير الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 
 :موضوع استفسار

جالت اقداماتي كه گروه ها، مجامع و تشكيالت جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و م .2
هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد 

 بود يا خير؟
مقصود از عكس در دو فرم چيست؟ آيا اگر درصدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نام ها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش  .1

 دد خالف ماده واحده است يا خير؟گر

در اين خصوص مالك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده  ،تعريف دقيقي از پالكارد و تراكت ارايه نشده .5
 معناي پالكارد و تراكت است؟
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اعالم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنزوان و مسزئولیت آنهزا باشزد و      ـ  2تبصره

 .مدرك كتبی مربوط بزه امزضزای آنزان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد

نصب و الصا  عكس و پوستر ممنوع می باشزدو چزاع عكزس صزرفاً محزدود بزه       ( 2/21/2516حي )اصال -1تبصره

مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی  11× 11زندگینامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 

 نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز می باشد.

 اپخانه مستوجب مجازات مندر  در این ماده می باشد.تخلف از  مفاداین تبصره توس  چ

هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخابزاتی را كزه در محلهزای مجزاز      (2/21/2561ـ )اصالحي   31ماده 

 .الصا  گردیزده در زمزان قزانزونی تبزلیغزات پاره و یا معدوم یا مخدو  نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود

انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نماینزدگی مجلزس از    ـ  39ماده 

صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولزتی دارد و فزعالزیت كزارمزنززدان در  

شركتهای دولتی و مؤسسات  ،امكانات وزارتخانه ها و ادارات سزاعزات اداری و هزمچزنین استزفاده از وسزایل و سایر

وابسته به دولت و شهرداریها وشزركتها و سزازمانزهای وابسته به آنها و نهادها و مزؤسساتی كزه از بودجزه عمزومی    

جزرم  استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبزور ممنزوع بزوده و مرتكزب م     (به هر مقدار)

 (1) .شناخته می شود

                                                                                                                                                                                     
باشد در ايام انتخابات مي توان مسؤوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر مسؤوليت متوجه وي  .4

نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد؟ و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي 
 شود يا خير؟

 آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟ .3
  :نظر مجلس
 مجلس شوراي اسالمي به شرح  يل تفسير مي گردد: 6/3/2561قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  –ماده واحده 

مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعالم و نامزد مزبور  .2
 ف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد.مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختل

مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آن ها بالاشكال است و مشمول  .1
 ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.

و » چه اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق مقصود از پالكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پار .5
 مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بالاشكال است.« امثال اينها

شد و در هر صورت تبصره مسؤوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها وتشكيالتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي با .4
 ( قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.23ذيل ماده )

 آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد..3
 
در قانون انتخابات  21/12/1331مصوب « ده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي قانون الحاق ماده واح» نظر به اين كه مفاد  -1

 پيش بيني نشده و به علت عدم مغايرت به قوت خود باقي به نظر مي رسد ذيالً درج مي شود: 3/1/1333مجلس شوراي اسالمي مصوب 
  :12/21/2561مصوب  –قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيما و جرايد شامل پخش مستقيم مذاكرات مجلس شوراي اسالمي و درج آن در  –ماده واحده 
 جرايد نمي شود.

 اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا است. –تبصره 
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همانند بنیاد مستضعفان مشمول این مزاده مزی    ،مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است ـ  2تبصره 

 .باشند

نهادها و مؤسسات یزاد شزده در مزتن ایزن      ،ادارات ،وزارتخانه ها ،نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ـ  1تبصره 

 .حق تبلیغ برای نزامززدهای انتخزاباتزی را ولزو بزه صورت در  آگهی ندارند ،ماده

رئزیس جمهزور،وزیر    ،اعضای هیاتهای نظارت شورای نگهبان،اعضای شورای نگهبان  (5/5/93اصالحي ) ـ  61ه ماد

 ،انتخابزات اسزتان  رئیس و اعضای ستاد انتخابات  كشور رئزیس و اعضزای سزتاد    ،كشور و معاونان و مشاوران آنها

فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیاتهای اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دسزت انزدر   ،استانداران

كاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا  به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابزات اعزالم   

 نظر كنند. 

( 13در صورت تخلف از حكم این ماده مرتكبان به جزای نقدی درجه شش موضوع مزاده )  (5/5/93الحاقي ) –تبصره 

 محكوم می شوند.   1/6/1836قانون مجازات اسالمی مصوب 

تزابلوی   ،پوستر و هرگونزه آگهزی تبلیغزاتی روی عالئزم راهنمزائی      ،الصا  اعالمیه  (5/5/93اصالحي ) ـ   62ماده 

بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان هزای عمزومی و ادارات دولتزی و سزازمان هزای      

وابسته به دولت  و خودرو های دولتزی و اتوبوسزهای شزركت واحزد اتوبوسزرانی و تاسیسزات عمزومی و دولتزی و         

یزت  امگزر بزا رع  )چنزین امزاكن بخزش خصوصزی     تابلو ها و هم،پستهای بر  و تلفن،باجه های تلفن ،صندوقهای پست

 در سراسر كشور ممنوع می باشد.(اشخاص ذی حق

 ،فرمانداری ها و بخشداری ها مزی تواننزد بزا اسزتفاده از امكانزات محلزی       ،شهرداری ها (5/5/93الحاقي ) –تبصره 

 مكانهای مناسبی اعم از ثابت  یا سیار را برای الصا  یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین كنند.

هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثزبت نام و اخذ رأی توس  اعضای  ـ  61ماده 

 .شعب امحا گردد

شزهرها و شهرستانززها    ،زلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخشزها ستزادهزای تب (25/21/2561ـ)اصالحي   65مـاده 

در  .دایر می گردد در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یك محل به عنوان ستاد انتخابزاتی مزی توانزد دایزر گزردد     

 .چند عنوان از عناوین فو  الذكر را داشته باشد در حكم یك عنوان می باشد ،مواردی كه یك منطقه
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مندر  در مواد فصل ششم این قزانون   ،مركزی است كه فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها ،ستاد تبلیغات انتخابات ـ 2تبصره 

 .در آن ساماندهی و انجام پذیرد

تشكیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعالم نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشزداری   ـ  1تبصره 

 .ممنوع است

وعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در  كننزد و یزا بزرخالف واقزع     مطب ـ  64ماده 

مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هزر صزورت نامزدهزا حزق دارنزد      

كلف به چاع فوری آن طبزق قزانون   پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه م

در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسزخ نزامزد را بزه نشزریه      .مطبوعات می باشد

انتشار این گونه مطالب در غیر  .مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به در  آن در اولین چاع خود خواهد بود

 .و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمایدمطبوعات نیز ممنوع است 

داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبزان دیگزر نبزوده و تنهزا مزی       ـ  63ماده 

توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطزرح نماینزد و هرگونزه هتزك حرمزت و حیثیزت نامزدهزای        

 .رای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شدانتخاباتی ب

انجام امور زیر ممنزوع اسزت و مرتكبزان تحزت      ،در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات (5/5/93 الحاقي)–مكرر  63ماده 

 پیگرد قانونی قرار می گیرند:

 نوشتن یا اظهار مطالب خالف واقع  -1

 دیوار نویسی -6

 ( این قانون41و اشخاص موضوع ماده )انتشار اعالم نظر مقامات  -8

مقامزات دولتزی مزذكور در     و  فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعالم نظر یا عكس شخصیت هزا  -6

 ( این قانون63ماده )

 تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حیثیت آنان -1

قزانونی تبلیغزات كزه در محلهزای مجزاز      تخریب یا پاره كردن عكس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلزت   -4

 الصا  شده و یا قرار گرفته باشد.
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انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمو له های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خار  از  -5

 مهلت قانونی تبلیغات

 باتی نامزدهاو تعرض به ستاد های انتخااخال ل و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی  -3

 ،مقزوائی  ،پارچزه ای ،استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعزم از آثزار كاغذی   -3

 سانتیمتر 51در 11فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 

 استفاده از كاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلند گو در خار  از محی  سخنرانی  -11

 ز موارد فو  از طریق كلیه شبكه های اجتماعی و فضاهای مجازیانجام هریك ا -11

 متخلفان از مفاد این ماده به یكی از مجازاتهای درجه شش محكوم می شوند. -تبصره

 

 

 فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات

 عالوه بر جرائم مندر  در این قانون ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود : (   5/5/93اصالحي )ـ 66ماده 

توزیع اقالم و لوازمی كه  ،از قبیل هر گونه اقدام به خرید و فرو  مستقیم و غیر مستقیم رای خرید و فرو  رأی -2

كن عمومی و مذهبی اام،نقدی و غیر نقدی به اشخاص یبرای دریافت كننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین كمكها

 .و هیاتهاو امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات

 .رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد -1

 .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات -5

 .رأی دادن با شناسنامه جعلی -4

 .رأی دادن با شناسنامه دیگری -3

 .رأی دادن بیش از یكبار -6

 .توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی توس  افراد متفرقه در محل اخذ رأی -6

 .ل در امر انتخاباتاخال -1
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 .كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها -9

 .تقلب در رأی گیری و شمار  آرا -21

 .تقلب و تزویر در اورا  تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات -22

 .توصیه به نوشتن اسم كاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان -21

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معزدوم نمزودن اورا  و اسزناد تبلیغزاتی از قبیزل تعرفزه و بزرگ رأی و         -25

 .صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها

 .بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و الك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی -24

 .وم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونیدخل و تصرف و یا معد ،جابجایی -23

ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یزا بزدون اسزلحه در امزر      -26

 .انتخابات

 .دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی -26

باعث مخدو  شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل انجام یا عدم انجام هرگونه عملی كه  -21

 .خودداری كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندو  اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده

ـ  نزام و اخزذ    چنانچه وقوع جرائم مندر  در این ماده موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبزت  تبصره 

رأی از مسیر قانونی خود خار  شود و در نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشد مززراتب بززه وسیززله وزارت كززشور بززه      

 .منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مركزی نظارت اعالم می گردد

ضمن هماهنگی با نزاظرین شزورای    ،تشكیالت قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ـ  66ماده 

 .نگهبان و هزیأت اجزرائی اقزدامزات الزم را در محدوده مقررات معمول میدارد

ـ  از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی در رابطه با  تبصره 

است مگر در مواردی كه به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت  اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع

 .آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین الزم ممكن نباشد
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 فصل هشتم ـ شكايات و نحوه رسيدگي

 

هیأتهای اجرائی مراكز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشكیل هیأت اجرائی تا دو روز پزس از اعزالم    ـ  61ماده 

شكایات واصله را بپذیرند و حداكثر ظرف هفزت روز از تزاریخ دریافزت شزكایات در جلسزه       ،نتیجه اخذ رأی انتخابات

 .ایندمشترك هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نم

می توانند ظرف هفت روز از تزاریخ اخزذ    ،كزسانی كزه از نزحوه بزرگزاری انتخابات شكایت داشته باشند ـ  2تـبصره 

 .رأی شكایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند

 ،نزام پزدر   ،ام خانوادگین ،شكایاتی قابل رسیدگی خزواهزند بزود كزه مزشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام ـ  1تبصره 

 .و اصل امضای شاكی را داشته باشد (در صورت داشتن تلفن)شماره تلفن  ،نشانی كامل ،شغل

در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك كسی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افتزرا داشزته باشزد قابزل      ـ  5تبصره 

 .تعقیب و پیگیری است

 .مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع استطرح و بررسی شكایات در  ـ 4تبصره 

 .شكایاتی كه در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه كار انتخابات نمی باشد ـ 69ماده 

هیأت اجرائی پس از بررسی شكایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد كه امزور انتخابزات در یزك یزا چنزد       ـ  61ماده 

انتخابات یك یا چند شعبه مزبور  ،با تأیید هیأت نظارت ،شعبه از جریان عادی خار  شده و صحیح انجام نگرفته است

 .یدباطل اعالم می نما ،را در صورتی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد

ـ   ،چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یك یا چند صندو  اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشزد  تبصره 

 .تصمیم با شورای نگهبان است

قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توس  وزارت كشور به هیزأت   ،كلیه شكایات مربوط به انتخابات ـ  62ماده 

 .پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد ،و پس از آنمركزی نظارت ارسال 

ـ  شزورای نگهزبان مزوظف اسزت كلیه شكایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها بزه مجلزس    تبصره 

 .ارسال دارد



 98 از 36 صفحه

 

 ،ابزات گزردد  در صورتی كه رسیدگی به شكایات هر یك از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخ ـ  61ماده 

 .اعالم آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است

ـ  توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأی  تبصره 

 .اكثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد

به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان  می بززاشد و شززورای    صدور اعتبارنامه منتخبین موكول ـ  65ماده 

نگهزبان در اسزرع وقزت نزظر خزود را درباره انتخابات اعالم می نماید و وزارت كشور موظف است بالفاصله دسزتور  

 .صدور اعتبارنامه را بدهد

اعضای هیأت اجرائزی و هیزأت نظزارت در    اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور و با مهر و امضای  ـ  64ماده 

 .ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می گردد (یك نسخه برای شورای نگهبان)پنج نسخه 

ـ  در صورتی كه هریك از اعضای هیأتهای اجزرائزی و نزظارت پزس از اعزالم نزظر شورای نگهبزان از امضزای    تبصره 

محسوب و تا ده سال از عضزویت در هیأتهزای اجرائزی و نظزارت محزروم       متخلف از قانون ،اعتبارنامه خودداری كنند

 .خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر كشور و رئیس هیأت مركزی نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود
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 فصل نهم ـ مجازات

 

(  تا سه مزاه  44( ماده )3( و )5) ،(4) ،(1) ،(6) ،(8) ،(6) ،(1مجازات مرتكبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای ) ـ  63ماده 

ریزال جزززای نزقززدی و هززشت سززال مزحرومیززت از        (111/111/1( تا پنج میلیون )111/111/1)حبس یا یك میلیون 

 .عزضویت در هیأتزهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد

(  مززاده  13( و )11) ،(16) ،(18) ،(16) ،(11) ،(11) ،(3بنزدهای ) مجازات مرتكبین جرائم و تخلفزات مقزرر در    ـ  66مـاده 

ریزال جززای نقزدی و     (111/111/11)تا پزانزده میلیزون    (111/111/8)(  از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون 44)

حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش مزاه تزا دو سزال و دوازده سزال محرومیزت از عضزویت در هیأتهزای        

 .اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد

(  اعزم از مباشزر و یزا معزاون و یزا تحریزك كننزده در        44( مزاده ) 14مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ) ـ  66ماده 

 .( قانون مجازات اسالمی می باشد415رتزی كزه محار به صد  نكند همان مجازات مقرر در ماده )صو

(  قانون مجازات 111(  عالوه بر مجازات مندر  در ماده )44( ماده )15مجازات مرتكبین جرائم مقرر در بند ) ـ  61ماده 

 .ت و شعب اخذ رأی می باشددوازده سزال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظار ،اسالمی

( و تبصره های مربوط با رعایزت مقزررات   41( و )18) ،(61) ،(86) ،(66) ،(11مجازات تخلف از مقررات مواد ) ـ  69ماده 

حداكثر تا یزك   ،فو  العاده شغل و یا عناوین مشابه ،قانون رسیدگی بزه تزخلفزات اداری عزبارت اسزت از كزسر حقو 

 .سال و یا انفصال موقت از یك ماه تا یك سال سوم از یك ماه تا یك

ـ  نزظزارت و شعب اخذ رأی برای مزدت   ،چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی تبصره 

 .هشت سال محروم خواهد شد

ك میلیززون (  تززا یزز111/111)(  پرداخززت پانصززد هزززار 13( و )15مزززجازات تخزززلف از مزززقررات مززواد ) ـ  11مـــاده 

 .ریال جزای نقدی می باشد (111/111/1)

( آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از 6( و تبصره )13مجازات مرتكبین تخلف مندر  در صدر ماده ) ـ 12ماده 

ریال می باشد و مجازات مرتكبین جزرائم منزدر  در قسزمت اخیزر      (111/111/11)تا ده میلیون  (111/111/6دومیلیون )

 .( قانون مجازات اسالمی خواهد بود133(  آن همان مجازات مقرر در ماده )1( و تبصره )13ماده )
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ریال جززای نقزدی    (111/111/6تا دو میلیون ) (111/111)( از یكصد هزار 41مجازات تخلف از مقررات ماده ) ـ  11ماده 

( استنكاف 41چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده ) می باشد

 .نمایند عالوه بر مجازات مقرر فو  به انفصال موقت از یك تا سه ماه محكوم می گردند

جززای نقزدی از یزك     ،وعزات ( عالوه بر كیفر مقرر در قانون مطب46مجازات مرتكبین تخلفات موضوع ماده ) ـ  15ماده 

در صورتی كه تخلف ارتكابی متضمن افتزرا و اهانزت    .ریال می باشد (111/111/1)تا پنج میلیون  (111/111/1میلیون )

 .باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی محكوم خواهد شد

 (111/111/6)تا دو میلیون  (111/111)هزار  ( از پانصد48مزجازات مزرتكبزین تخلف مقرر در تبصره ماده ) ـ  14ماده 

 .ریال جزای نقدی می باشد

تزا یزك    (111/11)( جزای نقزدی از پنجزاه هززار    41مجازات مرتكبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده ) ـ  13ماده 

 .ریال می باشد (111/111/1)میلیون 

ن قانون از داوطلبان نماینزدگی باشزند بزه حزداكثر     در كلیه مواردی كه مرتكب هر یك از تخلفات موضوع ای ـ  16ماده 

 .مجازات مقرر محكوم خواهد شد

نزاظرین شزورای نگهبزان     ،(  قانون اساسی و حفا بزی طرفزی كامزل   33در اجرای صحیح اصل نود و نهم ) ـ  16ماده 

قزی از یكزی از   بی طرفی كامل را حفا نمایند و جانبداری ناظرین بزه هزر طری   ،موظف اند در طول مدت مسئولیت خود

 .كاندیداها جرم محسوب می شود

ـ  ناظرین شورای نگهبان در صورتی كه مرتكب هر یك از جرائم مربوط به هیأتهای اجرائی و یزا هیأتهزای اخزذ     تبصره 

 .محكوم می گردند ،( برای این هیأتها18(  و تبصره ماده )44رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده )

مجازاتهای این فصل به انواع مذكور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلزف را   ـ  11ماده 

تعزیزرات و  )به مجازات مذكور در این قانون و یا مجازاتی كه برای این تخلفات در كتاب پنجم قانون مجزازات اسزالمی   

 .ایدمقرر گردیده محكوم نم  6/8/1851مصوب  (مجازاتهای بازدارنده
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 تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسالمي ،فصل دهم ـ تمهيد مقدمات

 

فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابیه موظف اند پس از اعالم ستاد انتخابات كشور مبنی بر صزدور   ـ  19ماده 

اعتبار نامه منتخبین حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامزه هزای نماینزدگان مجلزس شزورای      

وی كه كتباً معرفی می شود و برای دریافزت آن  اسالمی حوزه انتخابیه اقدام و یك نسخه از آن را به منتخب یا نماینده 

 .به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند

پزس از آنكزه اعتزبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی واصل شد اداره كل قوانین  ـ  91ماده 

م نمودن مقدمات افتتاح مجلس شزورای اسزالمی بزه استحضزار وزیزر      مجلس شورای اسالمی مراتب را به منظور فراه

 .كشور میرساند

وزیر كزشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تزا در تهزران    ـ  92مـاده 

اداره كزل قزوانین    نمایندگان منتخب موظف اند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر كشزور خزود را بزه    .حضور یابند

 .مجلس شورای اسالمی معرفی نمایند

وزیر كشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسالمی گزار  انتخابات را به مجلزس شزورای    ـ  91ماده 

 .اسالمی تقدیم نماید

 .آئین نامه اجزرائی ایزن قانون را وزارت كشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد ـ 95ماده 

 كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی االثر می باشد. ـ  94ماده 
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 در خصوص ،مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام

 "تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات  "

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 5/22/2561مصوب 

ـ  در  (به جز انتخابات مجلس خبرگزان و شزوراهای كشزوری   )از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات  ماده واحده 

حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز  ،سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است كه تعداد كاندیداها

 .باشد

تعزداد كاندیزداها    ،تخاباتی كه تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفزر باشزد  زده از حوزه های انزر آن عد ـ  2تبصره 

 .باید حداقل یك و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد

 ،پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یك یا چند نفر از كاندیزداهای نماینزدگی اسزتعفا دهنزد و یزا فزوت نماینزد        ـ  1تبصره 

 .انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد

بیسزت و چهزارم اردیبهشزت مزاه یكهززار و       كه در تاریخ سه شنبه " تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات "موضوع ز  

در  ،سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و مورد اختالف مجلس و شزورای نگهبزان قزرار گرفتززه    

در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یكهزار و سیصدو هفتاد به شرح  ،اجزرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی

  .مصلحت نظام رسیده است فو  به تصویب مجمع تشخیص

 

 قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صالحيت شده در انتخابات مختلف

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 11/1/2561مصوب 

ـ  بزه اسزتثنای   )به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگی كننده صالحیت داوطلبان در انتخابات مختلزف   ماده واحده 

موظف اند صزرفاً براسزاس مزواد قزانونی و      (قانون اساسی خواهد بود  113رهبری كه مطابق اصل انتخابات خبرگان 

بزه   ،براساس دالیل و مدارك معتبر كه توس  مراكز مسئول قانونی به مراجع اجرائزی و نظزارتی ارسزال شزده اسزت     

رد صالحیت را به شرح زیر با بررسی صالحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صالحیت داوطلبی را رد كردند باید علت 

 .به داوطلب ابالغ نمایند ،ذكر مواد قانونی مورد استناد و دالیل مربوط

 .مستندات قانونی باید به صورت كتبی به داوطلب اعالم گردد -2
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در صزورت درخزواسزت داوطلزب باید دالیل و مدارك رد صالحیت نیز توس  مرجع رسیدگی كننده به ترتیب زیر  -1

 .الع وی رسانده شودبه اط

 .دالیل و مدارك كتباً به اطالع وی میرسد "  و د  ،ب "در كلیه موارد به استثنای بندهای  الف ـ

ـ  چنانچه شخص داوطلزب   ،با عفت عمومی و یا هتك حیثیت اشخاص مرتب  می شود ،در موردی كه دالیل و مدارك ب 

فزی   ،در معرض هتك باشد دالیل و مدارك حضوراً به اطالع وی مزی رسزد و در صزورتی كزه پزس از اطزالع حضزوری       

 .كتباً به وی ابالغ می شود ،المجلس به طور كتبی تقاضا كند دالیل و مدارك مربوط

دالیل و مدارك فق   ،یا افراد دیگر باشد چنانچه ذكر دالیل و مدارك عالوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتك فرد ج ـ

 .حضوری به اطالع داوطلب می رسد

ـ  در مورد مربوط به امنیت ملی اعالم دالیل و مدارك و نحوه اعالم آنهزا بزه داوطلزب بزه تشزخیص كمیسزیونی بزا         د 

 .عضویت رئیس ستاد فرماندهی كل قوا و وزیر اطالعات و وزیر كشور خواهد بود

 .به تشخیص مرجع رسیدگی كننده خواهد بود ،منزابزع ارائه دهنده اطالعزات مذكورذكزر  ـ 2تـبصـره 

مراجع رسیدگی كننده به شكایات داوطلبان رد صالحیت شده مكلفند بزه شزكایات داوطلبزان رد صزالحیت      ـ  1تبصره 

تقاضزای داوطلبزان رد    در صزورت  .شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعالم نمایند

توضیحات و دفاعیات آنان را استماع  ،حسب مورد موظف است ،صالحیت شده اولین مرجع رسیدگی كننده به شكایات

 .نمایند

 ،چنانچه شورای نگهبان صالحیت داوطلبی را كه در مراحل قبلی مورد تأییزد قزرار گرفتزه اسزت رد نمایززد      ـ  5تبصره 

 ،در خواسزت رسززیدگی مززجدد نززماید     ،ظزرف سزه روز از تاریخ ابالغ شورای نگهبانداوطلزب مزی تزواند حزداكثزر 

 .شزورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعالم نتیجه نماید

در  ،رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی كه صالحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسزیده  ـ  4تبصره 

 .ودمورد عدم صالحیت خواهد ب

مجلزس شزورای    1853مهزر   61تبصره در جلسه علنزی روز سزه شزنبه مزور       6قانون فو  مشتمل بر ماده واحده و 

با  66/3/1853اسالمی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در تاریخ 

 اصالحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
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 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي

 25/3/2563مصوب 

بزه عنزوان  )پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد  ـ  2ماده 

 .شوندبا اكثریت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفی می  (هیزأت مزركززی نظارت بر انتخابات

از پنج نفر عضو هیأت مركزی نظارت حداقل یك نفر باید عضو شورای نگهبان باشزد كزه ریاسزت هیزأت را      ـ  2تبصره 

 .یكی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت

 .رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضا می باشد ـ 1تبصره 

اند برای انجام مسئولیت محوله محل كزار خزود را در وزارت كشزور    هیأت مركزی نظارت بر انتخابات می تو ـ  1ماده 

 ،فرمانزداریها  ،قرار دهد و هیأتهای نظارت استان و حوزه های انتخابیه نیز می توانند محل كار خزود را در اسزتانداریها  

 .بخشداریها قرار دهند

ات وزارت كشزور در امزر انتخابزات و    هیأت مركزی نظارت بر كلیه مراحزل و جریانهزای انتخابزاتی و اقزدام     ـ  5ماده 

  .هیأتهای اجرائی و تشخیص صالحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد كرد

 .كیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می شود ـ 4ماده 

 .از طریق گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن الف ـ

ـ  از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین  ب 

رسیدگی به شكایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی از وظزایف هیزأت   ) ،وزارت كشور

 .(اجرائی مركز حوزه انتخابیه می باشد

 .یی به شكایات و پرونده ها و مدارك انتخاباتاز طریق رسیدگی نها ج ـ

 .از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات د ـ

 .هیأتهای نظارت شورای نگهبان می توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند تبصره ـ

 6و  1هیأت مركزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مركب از پنج نفر با شرای  مذكور در مزواد   ـ  3ماده 

 .جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین كند
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هیأتهای اجرائی استان موظفند هیأت مذكور را در جریان كلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیزأت در  

 مربوط به انتخابات قطعیت دارد به جز موارد زیر : همه موارد

 .ابطال یا توقف كل انتخابات یك حوزه انتخابیه -2

 .ابطال یا توقف انتخابات شعبی كه در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین كننده دارد -1

  .رد صالحیزت داوطزلبان نزمایزندگی مزجلزس كه باید به تأیید هیأت مركزی نظارت برسد -5

ـ ت قبزل از اعزالم لیسزت داوطلبزان     )رد صالحیت محرمانه به اطالع داوطلب می رسد كه در صورت اعتراض وی  بصره 

   .رد صالحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد (واجد صالحیت

هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مركزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مركب از سه نفر با شزرای    ـ  6ماده 

 .جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین كند 6و  1مذكور در مواد 

ـ  ر اسزت تعیزین   در استانهایی كه انتخابات تنزها در یزك حزوزه به تأخیر افتاده یا فق  در یك حوزه امكان پزذی  تبصره 

هیأت نظارت استان ضرورت نزدارد و هزیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توس  هیأت مركززی نظزارت بزر    

 .انتخابات تعیین می شوند

مزی باشزند جهزت نظزارت بزر       1هیأتهای نظارت سه نفره موظف اند افرادی كه واجد شرای  مذكور در ماده  ـ  6ماده 

 .دحوزه های فرعی انتخاب كنن

در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می شود هیأت مركزی نظارت در تمام كشور و هیأت پنج نفزره اسزتانها و    ـ  1ماده 

هیأتهای سه نفره حوزه های انتخابیه بر كیفیت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جریزان یزا تخلزف    

نان موظف اند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبزق قزانون انتخابزات در    مشاهده كنند به فرمانداران و بخشداران اعالم و آ

 .رفع نواقص اقدام كنند

هیأتهای نظارت در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنزان را ملحزون ندارنزد مراتزب را بزه شزورای       

 .نگهبان گزار  خواهند كرد

بایزد بزا بررسزی و دقزت در      ،ان انتخابزات برسزد  هیأت مركزی نظارت ابتدا بدون اینكه شكایتی از سوء جری ـ  9ماده 

 .اعالم نظر نماید ،گزارشهایی كه وزارت كشور یا هیأتهای نظارت از تزفصیل جریان انتخابات می دهند
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فق  باید مدارك حاكی از عدم صحت یا لززوم   .هیأت مركزی حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد ـ  21ماده 

 .برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف كردن آن نظر بدهدمتوقف ساختن آن را 

ادامه انتخابات در حوزه هایی  .نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و الزم االجراست ـ  22ماده 

قزانونی نزدارد و جزز شزورای      بدون اعالم نظر ثانوی شورای نگهبان وجزه  ،كه از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده

 .نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد

در مواردی كه هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یك یا چند صندو  شزعب اخزذ رأی را    ـ  21ماده 

موضوع را با ذكر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مركزز حزوزه انتخابیزه در هیزأت      ،منطبق با قانون تشخیص ندهد

مراتب بزه هیزأت    ،در صورتی كه هیأت اجرائی مذكور نظر هیأت سه نفره را نپذیرفتند .اجرائی محل مطرح خواهد كرد

اردی كزه هیزأت نظزارت اسزتان     پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و الزم االجرا است و در مو

  .وجود ندارد به هیأت مركزی احاله خواهد شد

در كلیه مواردی كه هر یك از هیأتهای اجرائی موظف اند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خزود را بزه وزارت    ـ  25ماده 

ردی كزه امضزاهای   كشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یك نسخه هم به هیأت نظارت سزه نفزره بدهنزد و در مزوا    

 (1) .امضای هیأت نظارت شورای نگهبان نیز الزم است ،هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است

 اعتبار الزم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد. ـ 24ماده 

یك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یك از حوزه هزای انتخابیزه    وزارت كشور موظف است حداقل ـ  23ماده 

 .مراتب را به اطالع و تأیید شورای نگهبان برساند

                                                           

انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي و ماده ( قانون نظارت شوراي نگهبان بر 13( و )11از قانون استفساريه مواد ) -1
 :1/3/1331قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب  11

 موضوع استفساريه:
 -ماده واحده

 1-... 
( قانون نظارت شوراي 13( قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده )11.. با توجه به ماده ).-2

بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعالم حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا نگهبان 
امضاء ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر 

 يراد و اشكال را قيد مي نمايد؟ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ا
 نظر مجلس:

1- ... 
امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي شود. اين  -2

 تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد.

 الزم االجرا مي باشد.مفاد اين قانون )استفساريه( از تاريخ تصويب 
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 .این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد ـ 26ماده 

 

 قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات»

 (11و الحاق يك تبصره به ماده )  9/3/2563مجلس شوراي اسالمي مصوب 

 «6/9/2561قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 

 25/21/2561مصوب 

بزه   ،شورای نگهبان می تواند در هریك از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مركز حزوزه انتخابیزه   ـ  2ماده 

 .تعداد مورد نیاز نماینده تعیین نماید

باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد و آرای بدون مهر مزبور جزء آرای باطله محسوب خواهد برگ رأی  ـ  1ماده 

 .شد و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود

 تعرفه های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشكیل می شود : ـ 5ماده 

 .قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده -2

 .قسمت ویژه نظارت -1

 .قسمت رأی -5

اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشتركاَ موظفند قسمتهای مختلف تعرفزه هزای انتخابزات را     ـ  4ماده 

چنانچه تعداد آرای ریخته شده در صندو  رأی با تعداد برگ ویژه نظزارت تطبیزق    ،حفا نموده و پس از شمار  آرا

جرائی مركز حزوزه انتخابیزه و برگزه هزای     صورت جلسه مربوطه را تنظیم و كلیه آرای مردم را تحویل هیأت ا ،داشت

 .ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند

ـ  بزا مبنزا قزرار دادن تعزداد برگزه هزای        ،چنانچه تعداد برگه های رأی با برگه های ویژه نظارت تطبیق نداشت تبصره 

نظارت به قید قرعه با حضور اعضای شعب اخذ رأی و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آرای صزندو   

 .كسر و جزء آرای مأخوذه نخواهد بود

ود از محزل ردیزف   بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابزات و در صزورت كمبز    ـ  3ماده 

  .و سایر امكانات موجود تأمین و پرداخت می گردد "هزینه های پیش بینی نشده جاری  "بودجه سالیانه   118111
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 قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي

 مجلس شوراي اسالمي

 14/21/2511مصوب 

از تاريخ تصويب ايا قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسالمي كه در ماوعد مقرر قاانوني در   –ماده واحده 

يكاي از حوزه هاي انتخابيه ثبات نا  نموده اند و صالحيت آنها تأييد شده اسات فقاب باراي ياك باار در مرحلاه اول       

حاوزه انتخابياه خاود را از طرياا وزارت      ،ذرأيانتخابات هر دوره اجازه داده مي شود تا يانزده روز قبال از روز اخا  

  .كشور يا حوزه اي كه در آن ثبت نا  نموده اند تغيير دهند

ياس از    7/9/1371( قانون انتخابات مجلس شوراي اساالمي مصاو    22( ماده )3داوطلبان مشمول تبصره ) -2تبصره 

نند ظرف بيست و چهار ساعت نسابت باه تغييار    اعال  نظر نهايي شوراي نگهبان مبني بر تأييد صالحيت آنان مي توا

  .حوزه انتخابيه خود اقدا  نمايند

داوطلبان موضوع ايا قانون نياز به ثبت نا  مجدد نداشته و به جز در مواردي كه مدارك جديادي در حاوزه    -1تبصره 

  .انتخابيه جديد به دست آمده است نياز به بررسي مجدد صالحيت آنها نمي باشد

( قانون انتخابات مجلاس شاوراي اساالمي    29( و بند ) ( ماده )21( ماده )2مفاد ايا قانون نافي اجراي بند ) -5تبصره 

  .نخواهد بود  7/9/1371مصو  

هزينه احتمالي ناشي از اجراي ايا قانون از محل اعتبارات ييش بيني شده براي برگزاري انتخابات مجلاس   -4تبصره 

  .شوراي اسالمي تأميا خواهد شد

  .آئيا نامه اجرايي ايا قانون توسب وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد -3تبصره 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ينج تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهار  دي ماه  

باه تأيياد شاوراي نگهباان       11/11/1312يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تااريخ  

  .رسيده است
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 قانون ميزان تأثير تغييرات در تقسيمات كشوري در محدوده حوزه هاي انتخاباتي

 26/21/2561مصوب 

وزارت كشور مكلف است بدون تغيير جغرافيايي در محدوده حوزه هاي انتخابيه جز در  -ماده واحده

مجلس شوراي اسالمي  32/1/1311چارچو  مفاد تبصره ذيل قانون تعييا حوزه هاي انتخاباتي مصو  

تغييرات ديگري كه بر اساس قانون تعاريف و ضوابب تقسيمات كشوري به وجود آمده يا مي آيد را در 

 ه حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي اعمال نمايد. محدود

 

 از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

 با اصالحات بعدي 23/4/2561مصوب 

رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمان هاي اداري )اجرايي و  -24ماده 

 ست. قضايي( و نهادهاي انقال  اسالمي كشور الز  ا

حوزه هاي انتخابات مجلس شوراي اسالمي حتي االمكان منطبا بر محدوده شهرستان ها و هر  -1تبصره 

حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود محدوده حوزه هاي انتخابات را قانون معيا مي 

 كند. 

سال از تاريخ تصويب ايا وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك  -(21/2/2564)اصالحي  5تبصره 

قانون اليحه قانوني محدوده حوزه هاي انتخاباتي را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب 

  به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد. 
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 از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي

 رياست جمهوري اسالمي ايران

 22/1/1312مصو  

 انتخابات و همه يرسي –بخش سو  

 انتخابات -2

در زمان جنگ و اشغال نظامي، چناننه برگزاري انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه امكان يذير  – 1ماده 

كتباً به مجلس  ،نباشد، رئيس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده يا تمامي كشور را، با ذكر مدت

 شوراي اسالمي جهت اخذ تصميم ييشنهاد مي نمايد.

وزارت كشور موظف است قبل از برگزاري انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عد  امكان  –تبصره 

 انتخابات را به رئيس جمهور تسليم نمايد.

چناننه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمي نيز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاري  – 9ماده 

وزارت كشور بالفاصله گزارش توجيهي شروع توقف  ،انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه متعسر گردد

 ( ايا قانون عمل نمايد.1انتخابات را به رئيس جمهور تسليم  مي نمايد تا برابر ماده )
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 بسمه تعالي

 

 وزارت كشور

 

بنـا به پيشنهاد وزارت كشـور    21/8/1379هـيأت وزيـران در جلـسه مـورخ 

 – 1379مصـو    –(  قانون انتخابات مجلـ  وـوراا اسـ م     83و به استناد ماده )

 آئين نامه اجرائ  قانون ياد وده را به ورح زير تصويب نمود:

 

 

 مجلس شوراي اسالميآئين نامه اجرائي قانون انتخابات  "

 "هيأت وزيران با اصالحات بعدي  2561 /12/9مصوب    

 

 

 فصل اول: كليات

 

هر جا كه در اين آئين نامه از كلمه قانون به تنهايي ياد شده است،  منوتور قتانون انباابتات      ـ  1ماده 

 مجلس شوراي اسالمي مي باشد. 

( قانون موظف اند از آغاز انباابات و پس از دريافت،  3فرمانداران و باشداران در اجراي ماده ) ـ  2ماده 

احكام اعضاي هيأتهاي نوارت شوراي نگهبان با دعوت از آنان موجبات نوارت كامل ايشتان را در كليته   

رسيده اس، بته  مراحل اجرائي انباابات فراهم نمايند و كليه صورت جلساتي كه به امضاي هيأت اجرائي 

امضاي هيأت نتوارت متربتوط نيتز بترستد و يك نساه از هريك از صورت جلسات تنويمي  به هيتأت  

 مذكور تسليم شود.

سباد انباابات اسبانداري پس از وصول اسامي هيأت نوارت اسبان از ستباد انباابتات كشتور      ـ  3ماده 

هاي مراكز حتوزه هتاي انباابيته  از آنتان بتراي      ضمن اعالم اسامي نامبردگان به فرمانداريها و باشداري

 تشكيل جلسه دعوت به عمل مي آورد. 
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هيأت مركزي نوارت منباب شوراي نگهبان بايد يك نساه از رونوش، احكتام نتاظران و    ـ  1تبصره 

 بازرسان خود در اسبان  شهرسبان و باش را به سباد انباابات كشور ارسال نمايد.  

( قانون نوارت شوراي نگهبان بر انباابتات  6ي كه به اسبناد تبصره ذيل ماده )هاي در اسبان ـ  2تبصره 

  انتباابتات تنتها در يتك حوزه برگزار مي شتود و هيتأت    9/5/5365مجلس شوراي استالمي مصتوب 

نوارت اسبان تشكيل نمي گردد  هيأت مركزي نوارت كليه وظايف هيتأت متذكور را بته عهتده خواهتد      

رت فرماندار يا باشدار مركز حوزه انباابيه در تمام مواردي كه به موجب قانون متتلزم  داش،  در اين صو

 بته مكتاتبته و ارتتباط با هيأت نوارت اسبان مي باشد با هيأت مركزي نوارت در تماس خواهد بود.

شرك، اعضاي هيأت نوارت شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرائي بته منوتور نوتارت بتر      ـ  4ماده 

اجراي قانون انباابات مجلس شوراي اسالمي بوده وعدم حضور آنان در جلستات و يتا ختودداري    صح، 

 آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامه كار انباابات ناواهد بود.

چنانچه اعضاي هيأتهاي نوارت مراكز حوزه هتاي انباابيته و حتوزه هتاي فرعتي نبواننتد در        ـ  5ماده 

ايند  ضمن تنويم صورت جلسه  نماينده اي از بين خود انبااب و نماينتده  جلسه هيأت اجرائي شرك، نم

منباب با در دس، داشبن يك نساه از صورت جلسه تنويمي در جلسه مبشكله شرك، نموده و صورت 

جلسه تنويمي را به منوور ضبط در سوابق انبااباتي به فرماندار يا باشدار مركز حوزه انباابيه يتا حتوزه   

ليم مي نمايد. امضاي نماينده مزبور در ذيل صورت جلسات به منزله امضاي هيأت نوارت هاي فرعي تس

 مي باشد.

( قانون و تبصره ذيتل  55چگونگي محاسبه حق الزحمه مسبادمان دول، كه در اجراي ماده ) ـ  6ماده 

وزارت ( قانون نوارت شوراي نگهبان بر انباابات مجلتس شتوراي استالمي بتا     4آن و تبصره ذيل ماده )

كشور  اسبانداريها  فرمانداريها  باشداريها  هيأت هاي اجرائي  شتوراي نگهبتان و هيأتهتاي منصتوب از     

 جانب آن همكاري مي نمايند به شرح زير مي باشد:  

آن دسبه از كاركنان دول، كه براي حداكثر سه ماه در هتر مرحلته   ( 22/9/1381)اص ح   – الف

اهتها به مراجع ياد شده مأمور مي شتوند  حـتتوو و متزايتتاي متتاهانه     انبااباتي از سوي يكي از دستبگ

( متاده  2( قانون مديري، خدمات كشوري و آيين نامته اجرايتي تبصتره )   66( ماده )7بند )خود را براساس 

 از دستبگاه ذي ربط درياف، مي دارند.( قانون مذكور 525( و ماده )25)

ميزان حق الزحمه بتراي آن دستبه از كاركنتان دولت، يتا نيروهتاي        (22/9/1381)اص ح   –  

مردمي كه به صورت داوطلبانه براي رأي گيري  قرائ، و شمارش آرا بتا هيأتهتاي اجرايتي يتا هيأتهتاي      
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نوارت بر انباابات همكاري مي كنند  براي هر دوره بنا بته پيشتنهاد مشتبرز وزارت كشتور و شتوراي      

صوب مربوط به تصويب هيأت وزيران متي رستد. پرداخت، هرگونته وجهتي      نگهبان در سـف اعببارات م

 خارج از چارچوب اين بند تح، هر عنوان ممنوع مي باشد.

دستبگاههتاي متربوط متوظف بته تتأمين اعببتار الزم و پرداخ، حق الزحمه مسبادمان مشمول  – پ

 اين ماده مي باشند.

يا رييس هيأت نوارت مي توانتد بتراي قتدرداني از    فرماندار يا باشدار  (22/9/1381)الحاق   -ت

 تالشهاي مجريان يا ناظران انباابات تـديرنامه كببي صادر نمايد.

تـديرنامه هاي صادر شده از سوي رؤساي هيأت هاي نوارت استبان و   (22/9/1381)الحاق   -ث

 اندار و فرماندار مي باشد.شهرسبان از نور برخورداري از مزاياي اداري به ترتيب معادل تشويق نامه اسب

به منوور جلوگيري از وقفه در امر انباابات و تسريع در ارسال پيامهاي انبااباتي  فرمانتداران   ـ  7ماده 

و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند مبن نامه ها و مكاتبتات ختود را بتا ستريعبرين وستايل      

ط اعتالم و بتالفاصله تأييديه آن را نيز از طريتق پست،   ماتابراتتي متوجود در محل بته مراجتع ذي ربت

 ارسال نمايند.

به جز مواردي كه در اين آئين نامه مسبثني شده اس،  اقدامات فرمانداران تهتران و اصتفهان    ـ  9ماده 

به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انباابيه اقليبهاي ديني  عيناً مطتابق اقتدامات كليته فرمانتداران و     

 شداران مراكز حوزه هاي انباابيه خواهد بود.با

 

 فصل دوم: تشكيل هيأت اجرائي

 

فرمانداران وباشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند بالفاصله پتس از دريافت، دستبور     ـ  8ماده 

 شروع انباابات  وصول آن را به سباد انباابات كشور اعالم نمايند.  

فترمانداران وباشداران مراكز حوزه هاي انباابيه بالفاصله پس از وصتول دستبور شتروع     ـ  11مـاده 

( قانون  دسبور تشكيل هيأتهاي اجرائي فرعي را به فرمانداران و باشتداران  35انباابات  به اسبناد ماده )

 (2بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود) حوزه هاي فرعي صادر مي نمايند.

                                                           

قانون  31ماده به  1تبصره به موجب الحاق  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 2

هائي كه انتخابات مجلس شوراي اسالمي همزمان با در دوره ،3/3/17انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب 
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( قانون و بارعاي، تبصره هتاي ذيتتل   32فرمانداران و باشداران موظف اند در اجراي ماده ) ـ  11ماده 

بالفتاصله پتس از وصول دسبور شتروع انباابات  بتراي تعيين معبتمدان اصتلي و  ( قانون 33و ماده )آن 

( 5كه پتن  )  ( نتفر از متعبمدان بتومي ساكتن در متحل و يا ساكناني33علي البدل عضو هيأت اجرائي  )

سال سابـه سكون، در حوزه انباابيه دارند  را از اقشار مابلف مردم انبااب و به منوور تأييتد صتالحي،   

(3) بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود به هيأت نوارت مربوط معرفي نمايند و رسيد درياف، دارند.
 

ن پيشنهادي فرمانتداران يتا   هيأتهاي نوارت موظف اند پس از وصول فهرس، اسامي معبمدا ـ12ماده 

( قانون و تبصره هاي ذيل آن بته طتور كببتي نوتر ختود را در ختتصو        32باشداران  براساس ماده )

بـر   .( روز به فرماندار يا باشدار ذي ربط اعالم نماينتد 3تتأييتد صالحتي، آنتان حداكثر ظرف مدت سه )

 (4اساس توضيحات پاورق  عمل وود)

در صورت رد صالحي، معبمدان  فرمانداران و باشداران موظتف انتد بالفاصتله بته تعتداد       ـ  1تبصره 

دوبرابر متعبمدان تتأييتد نشتده  افتراد واجد شترايط ديگري را بتراي تتأمين كسري معبمدان بته هيتأت   

 نوارت معرفي نمايند.

اع، پتس از وصتول   ( س24هيأت نوارت مربوط موظف اس، حداكثر ظرف بيس، و چهار ) ـ  2تبصره 

اسامي افراد جديد  در خصو  تأييد يا عدم تأييد صالحي، معبمدان پيشنهادي به طور كببي اعالم نوتر  

 نمايند.

                                                                                                                                                                                     

مركز حوزه انتخابيه و حوزه فرعي در انتخابات  شود، هيات اجرائيانتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي

حسب مورد همان هياتهاي اجرائي  مجلس شوراي اسالمي در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبري،

 شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبري مي باشد

قانون انتخابات مجلس  32به موجب اصالح ماده  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 3

 كند:به شرح زير تغيير مي 11ماده  ،3/3/17شوراي اسالمي مصوب 

( قانون 33و ماده )( قانون و بارعايت تبصره هاي ذيـل آن 32فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده )

يين معتـمدان اصلي و علي البدل عضو هيأت اجرائي، بالفـاصله پـس از وصول دستور شـروع انتخابات، بـراي تع

( 3) سهو يا ساكناني كه اقشار مختلف مردم حوزه انتخابيه را كه بومي بوده مـعتمدان و  روحانيون( نـفر از 31)

انتخاب و به  واجد شرايط در اين آئين نامهاقشار بين كليه سابقه سكونت در حوزه انتخابيه دارند، را از  سال

 تأييد صالحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي نمايند و رسيد دريافت دارند  منظور

مدت زمان تعيين شده در اين ماده براي اعالم تأييد  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 1

 .روز كاهش يافته است (2)روز به  (3)صالحيت از 
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روز ناواهد بتود  تعتداد    (4چنانچه پس از طي مراحل ياد شده كه حداكثر مبجاوز از چهار ) ـ  3تبصره 

ندار يا باشدار موظتف است، بالفاصتله از آنتان     ( نفر برسد  فرما23معبمدان تأييد شده به حداقل بيس، )

بـر اسـاس توضـيحات پـاورق  عمـل       براي انبااب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت اجرائي دعوت بعمل آورد.

 (5وود)

( نفر نرسند وفرمانتدار يتا باشتدار بتا هيتأت      23چنانچه معبمدان تأييد شده بته بيتس، ) ـ  4تـبصره 

از شتروع   رماندار و باشدار موظف اس، حتداكثر در پايتان روز چهتتارم   نوارت مربوط به توافق نرسند  ف

( نتفر  به استباندار مربتوط   33انباابات  مراتب را با شرح ماوقع به منوور تأمين كسري معبمدان تا سي )

بـر اسـاس    د.نت ستباد انباابات كشور ارسال نمايمربوط و هيأت نوارت اسبان  بهاعتالم و رونتوش، آن را 

 (6پاورق  عمل وود) توضيحات

( ستاع، پتس از   24هيأت نوارت اسبان با هماهنگي اسباندار حداكثر ظرف بيس، و چهار ) ـ  5تبصره 

اعالم فرماندار يا باشدار  از معبمدان واجد شرايط به تعداد الزم اعالم شده توسط فرماندار و باشدار و يا 

ه اسامي آنان را براي دعوت از معبمتدان بته   هيأت نوارت مربوط  براي تأمين كسري  انبااب و بالفاصل

 فرماندار و باشداري ذيربط اعالم مي نمايد.

چنانچه در پايان روز پنجم  هيأت نوتارت استبان و استباندار موفتق بته انباتاب و تتأمين         ـ  6تبصره 

كتسري ستاير متعبتمتدان متورد نتياز نتشدنتد  بتالفاصلته متراتب تتوسط اسبتانتدار به سباد انباابتات  

ق  عمل بر اساس توضيحات پاوركشور و توسط هيأت نوارت اسبان به هيأت مركزي نوارت منعكس مي شود.

 (7وود )

در شهرسبانها و باشهايي كه شوراي اسالمي شهرستبان يتا باتش تشتكيل شتده باشتد         ـ  13ماده 

( قانون موظف اس، مراتب را بته شتتوراي ذي ربتط   35فترماندار يا باشدار در اجراي تبصره ذيل ماده )

                                                           
 (1)اين ماده از  3مدت زمان يادشده در تبصره  :اسالميمجلس شوراي  3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 2

 روز كاهش يافته است. (3)روز به 
«  روز سوم»به  1در تبصره « روز چهارم»عبارت  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 1

 .كندتغيير مي
«  روز چهارم»به  6تبصره  در« روز پنجم»عبارت  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 7

 .كندتغيير مي
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( نفتر معبمتدان   9ه )اعالم و از عضو معرفي شده شوراي اسالمي شهرسبان يا باش به عنوان يكي از نت 

 (9بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) براي شرك، در جلسات دعوت نمايد.

( قانون و تبصره هاي ذيل آنها 32( و )35فرمانداران و باشداران موظف اند با رعاي، مواد ) ـ  14ماده 

گرفبته اند  بته  از اعضاي هيأت نوارت شوراي نگهبان  رئيس ثب، احوال و معبمداني كه مورد تأييد قرار

( نفر معبمدان علي البتدل هيتأت اجرائتي دعتوت بته      5( نفر معبمدان اصلي و پن  )9منتوور انبااب نه )

 (8بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) عمل آورند.

ـ  فرماندارانتي كه انبتاابتات اقليبهاي دينتي را برگتزار متي نماينتد موظتف انتد بتراي تعيتين          تبصره 

 ( نفر معبمدان همان اقلي، دعوت نمايند.33جرائي اقليبها از سي )معبمدان هيأت ا

( روز از تتاريخ ارسال دعوتنامه  جلسه انبااب معبمدان 2فرمانداران و باشداران ظترف دو ) ـ  15ماده 

هيأت اجرائي را با حضور اعضاي هيأت نوارت شوراي نگهبان و رئيس ثب، احوال تشكيل داده و پس از 

( نفر از معبمدان دعوت شده  رسمي، جلسه را اعالم مي نمايند  سپس معبمدان 23يس، )حضور حداقل ب

( نفر را به عنوان معبمدان اصلي )در شهرسبانها و باشتهايي كته داراي   9حاضر در جلسه از بين خود نه )

علتي   ( نفر را به عنوان معبمدان5( نفر( و پن  )6مي باشند  هش، ) شوراهاي اسالمي شهرسبان يا باش

بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود  البدل هيأت اجرائي با رأي مافي و اكثري، نسبي آراء انبااب مي نمايند.

(11) 

چنانچه كار انبااب و تأييد معبمدان هيأت اجرائي در چهار روز اول از صدور دستبور شتروع    ـ  1تبصره 

شود  جلسه انبااب   سباندار در روز پنجمانباابات پايان نيابد و موكول به تصميم هيأت نوارت اسبان و ا

( روز از ارستال دعتوت نامته    5( روز ظرف يك )2معبمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرائي به جاي دو )

 (11بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) تشكيل خواهد شد.

                                                           
 ( حذف مي شود.13ماده ) :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 1
نامه، دادستان به اعضاي اداري آيين 11در ماده  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 9

 .( نفر كاهش مي يابد3( نفر به )1از )هيأت اجرايي اضافه مي گردد. متعاقب آن، تعداد معتمدين 
نامه، دادستان به اعضاي اداري آيين 17در ماده  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 12

 .( نفر كاهش مي يابد3( نفر به )1هيأت اجرايي اضافه مي گردد. متعاقب آن، تعداد معتمدين از )
به « چهار روز اول»عبارات  17ماده 1در تبصره  :اي اسالميمجلس شور 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 11

 .تغيير مي كند« روز چهارم»به « روز پنجم»و « سه روز اول»
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ي عضو معرفي شده شوراي اسالمي شهرسبان يتا باتش متوظف بته شترك، در تتمتتام    ـ  2تـبصره 

جلتسات هيتأت اجترائي است، و همچون ستاير اعضاي هتيأت داراي حق رأي در تصتميم گيريهتا متي    

 (12بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) باشد.

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هتاي انباابيته موظتف انتد بالفاصتله پتس از انباتاب         ـ  16ماده 

 معبمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرائي  مراتب را به سباد انباابات كشور اعالم نمايند.

فترمتانداران و باشداران حتوزه هتاي فترعي متوظف انتد بتتالفاصله پتتتس از انباتاب      ـ  17مـاده 

معبتمدان اصتلي و عتلي البتدل هيتأت اجرائي فرعي  مراتتب را بته فرمانتدار يتا باشتدار مركتز حتوزه        

 انباابيه اعالم نمايند.

ر محتل فرمانتداري يتا    جلسات هيأتهاي اجرائي مركز حوزه انباابيه و حوزه هتاي فرعتي د   ـ  19ماده 

 باشداري مربوط تشكيل مي شود.

در باشهاي مركزي شهرسبان ها  هيأت اجرائتي تشتكيل نمتي شتود و امتور انباابتات در        ـ  18ماده 

 ( قانون به عهده هيأت اجرائي شهرسبان ميباشد.43باش مركزي برابر ماده )

ود ندارد  فردي كه رياس، امتور ثبت،   در مراكز حوزه هاي انباابيه كه اداره ثب، مسبـل وج ـ  21ماده 

 ( قانون خواهد بود.35احوال مركز مزبور را دارد  عضو هيأت اجرائي موضوع ماده )

 حذف شد. –(1)( 19/8/1392تبصره )الحاق  

( 53( و )35در صورت تحـتق شترايط منتدرج در متواد )      (22/9/1381)الحاق   -مكرر 21ماده

حوزه انباابيه موظف اس، ضمن اجتراي وظتايف قتانوني  مراتتب را بته      قانون  فرماندار يا باشدار مركز 

 سباد انباابات اسبان اعالم و رونوش، آن را به سباد انباابات كشور و هيأت نوارت مربوط ارسال نمايد.

فرمانداران يا باشداران حوزه هاي انباابيه نيز مراتب را به فرمانتدار يتا باشتدار مركتز حتوزه       تبصره:

 اعالم مي كنند.انباابيه 

 

                                                           
 حذف مي شود. 17ماده  2تبصره  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 12

تبصره  طال شده است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اب 1/11/1332-331اين تبصره به موجب رأي  -1

( عبارت بود از: چنانچه در حوزه هاي فرعي رئيس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نماينده اي 13/1/1332)الحاقي 

 از رده تشكيالتي باالتر از آن براي عضويت درهيأت اجرايي معرفي مي شود. 
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فـصل سـوم: اعـالم داوطلـبي و بـررسـي سـوابـق و رسيـدگي بـه 

 صالحيـت داوطلبان و انتشار اسامي نامزدها

 

داوطلبان نمايندگي مجلس شتوراي استالمي براستاس متاده      (22/9/1381)اص ح   ـ  21ماده 

( آن ظرف مهل، مـرر قانوني به فرمانداري يا باشداري مركتز حتوزه   2( و )5( قانون و تبصره هاي )45)

نماينتدگيهاي سياستي   و انباابيه و يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتاانه ها  كنستولگري هتا   

با ارايه و تكميل موارد زير  ضتمن اختذ رستيد  آمتادگي ختود را بتراي       ه و جمهوري اسالمي ايران مراجع

 شرك، در انباابات اعالم مي كنند:

 خودو كارت ملي اصل شناسنامه عكس دار   -5

 جديد  (3*4سه در چهار )( قطعه عكس 53)  -2

  و سه نساه تصوير كارت ملي صفحات شناسنامه تماميسه نساه تصوير  -3

 آخرين مدرز تحصيلي معببر اصل و تصوير -4

اصل و تصوير برگ پايان خدم، وظيفه عمومي و يا مدركي معببتر دال بتر روشتن بتودن وضتعي،        -5

  خدم، وظيفه عمومي

در حضور فرماندار يا باشدار يتا مستلول ثبت، نتام در وزارت       اعالم داوطلبي درياف، و تكميل فرم  -6

 ياسي كشور  سفارتاانه  كنسولگري يا نمايندگي س

ارايه گواهي رسمي مبني بر تأييد قبول اسبعفاء و عدم اشبغال در پس، و مـام و مشاغل موضوع ماده  -7

 ( قانون29)

( قانون بالفاصتله پتس از اعتالم وزارت    45فرمانداران و باشداران مكلفند در اجراي ماده ) ـ  1تبصره 

بااب شتوندگان و متدارز متورد نيتاز را بتا      كشور  تاريخ شروع و خاتمه ثب، نام از داوطلبان و شرايط ان

 وسايل مـبضي به اطالع كليه اهالي حوزه انباابيه برسانند.

وزارت كشور متوظف اس، بالفاصلته مدارز داوطلباني را كه در وزارت كتشور ثبت، نتام    ـ  2تـبصره 

همتان روز استامي و   نموده اند  به فرمانداري يا باشداري مركز حوزه انباابيه مربوط ارستال و در پايتان   

 مشاصات آنان را نيز به حوزه انباابيه اعالم نمايد.
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( ذيتل  5وزارت امور خارجه موظف اس، ترتيبات الزم به منوور تسريع در اجتراي تبصتره )   ـ  3تبصره 

( قانون را به نتحوي فتراهم نمايتد تتا مفاد منتدرج در پترسشنامه داوطلب در پايان هر روز بته  45ماده )

 نباابات كشور اعالم گردد.  سباد ا

اسامي و مدارز داوطلبان ثب، نام شده در خارج از كشور بالفاصله پس از وصتول  توستط    ـ  4تبصره 

 وزارت كشور به فرماندار يا باشدار مركز حوزه انباابيه اعالم و ارسال خواهد شد.

مدت تعيين شده نستب، بته    فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند در ـ  22ماده 

قبول برگ اعالم داوطلبي اقدام نمايند و بايد توجه داشبه باشند كه بعتد از پايتان روز هفتبم هتين گونته      

 تـاضاي اعالم داوطلبي را نپذيرند.

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظتف انتد     (22/9/1381)اص ح  ـ  23ماده 

ي و مشاصات داوطلبان ثب، نام شده هتمان روز و نيتز در پايتان مهلت،    تاسامدر پايان هر روز فهرس، 

قانوني ثب، نام  مشاصات كليه داوطلبان را يكجا و به ترتيب حروف الفبا به سباد انباابات كشور اعتالم  

اعتالم داوطلبتي و دو نستاه     برگه )فترم( نمايند و همه روزه بالفاصله پس از ثب، نام  دو نساه تصوير 

و سه قطعه عكتس هتر يتك از داوطلبتان را بتا ستريعبرين       و كارت ملي تصوير كليه صفحات شناسنامه 

وسيله به سباد انباابات اسبان ارسال نمايند. وزارت كشور نيز موظف اس، تصويري از مشاصات كامتل  

 داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نوارت اعالم نمايند.  

فرمانداران تهران و اصفهان فهرس، اسامي و مشاصات داوطلبان هتر يتك از اقليبهتاي     ـ  1ره تـبص

 ديني را نيز جداگانه به سباد انباابات كشور اعالم مي نمايند.

فرمانداران و باشداران مراكز حتوزه هتاي انباابيته موظتف    (22/9/1381)اص ح  ـ   2تبصره 

همتان روز مراتتب   وق، اداري اي براي ثب، نام نداشبند  در پايان  اند در روزهايي كه هين مراجعه كننده

 را به سباد انباابات كشور اعالم نمايند. 

بته منتوور پترهيز از هترگونه تأخير در رستيدن مدارز مربوط به ثب، نام از داوطلبان به  ـ  3تبـصره 

سباد انباابات كشور  سباد انباابات اسبانداري موظف اس، حبي المـدور روزانه مدارز مربتوط بته كليته    

در غيتر ايتن    داوطلبان سطح اسبان را توسط پيك ويژه اسبانداري به سباد انباابات كشور تحويل نمايتد  

صورت تحويل مدارز مذكور به سباد انباابات كشور حداكثر ظرف يك روز پس از پايان مهل، ثب، نتام  

 از داوطلبان  الزامي اس،.
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وزارت كشور در مورد صالحيبهاي داوطلبان به شرح مندرج در قانون  طبق فرمهايي كته در   ـ  24ماده 

( قانون در چهارچوب وظتايف  46ز مراجع مذكور در ماده )چهارچوب قانون تنويم خواهد نمود  مراتب را ا

 آنها اسبعالم مي نمايد.  

داليل و مدارز معببر مربتوط بته غيرقتانوني بتودن احتزاب        (3/11/1392)اص ح   ـ  25ماده 

توستط  ( قانون انباابتات مجلتس شتوراي استالمي بايتد      33( ماده )3سازمانها و گروههاي موضوع بند )

 مراجع اجرائي و نوارتي ارسال شود.مـامات صالحه به 

( قانون( و كستاني كته در جهت،    33( ماده )3وابسبگان تشكيالتي و هواداران )موضوع بند ) ـ  26ماده 

( قانون( و نيتز سايتتر متوارد   33( ماده )5تحكيم مباني رژيم سابق نـش مؤثري داشبه اند  )موضوع بند )

مجمع تشايص مصتلح، نوتام     22/6/5376مصوبه مورخ ( قانون  براساس 33( متاده )53موضوع بند )

در خصو  لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صالحي، شده در انباابتات مابلتف يتا اعتالم     

 مراكز مسلول.

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند پس از انـضتاي مهلت، ثبت،     ـ  27مـاده 

نوارت مركز حوزه انباابيه به منوور رسيدگي به صتالحي، داوطلبتان     نام ضمن دعوت از اعضاي هيأت

تشكيل جلسه داده و با توجه به نباي  به دس، آمده از بررستيهاي الزم در محتل و بتا استبفاده از نبتاي       

( روز تعيتين و مراتتب را   53اعالم شده توسط وزارت كشور  نامزدهاي واجد شرايط را حداكثر ظترف ده ) 

 نباي  را به هيأتهاي نوارت اعالم نمايند. صورت جلسه و

به منوور جلوگيري از وقفته در امتر رسيتتدگي بتته صتالحي، داوطلبتان و اتمتام كتار در        ـ  1تبصره 

متوعتد متـرر  ضروري است، هيتأتهتاي اجترائي از روز اول ثتتب، نتتام متتـدمات ايتن كتار را فتراهم       

 نمايند.

ضي از داوطلبان را براساس نباي  به دس، آمده از بررستيهاي الزم  چنانچه هيأت اجرائي بع ـ  2تبصره 

( 29(  )26در محل و با اسبفاده از نباي  اعالم شده توسط وزارت كشور و با رعاي، شرايط مـرر در متواد ) 

( قانون واجد صالحي، نداند و در نبيجه صالحي، آنان را رد كند  موظف است، مراتتب را بتا ذكتر     33و )

 ارز مذكور و اشاره به مواد قانوني و بندها و تبصره هاي آنها در صورت جلسه درج نمايد.اسناد و مد

رد صالحي، داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي استالمي در متورد شترط اعبـتاد و البتزام       ـ  3تبصره 

عملي به اسالم و نوام مـدس جمهوري اسالمي ايران بايد مسبند به قانون و براستاس متدارز و استناد    

عببر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشتايص مصتلح، نوتام در خصتو  لتزوم رستيدگي دقيتق بته         م
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شكايات داوطلبان رد صتالحيت، شتده در انبتاابات مابلف  توسط مراكتز مستلول قتانوني بته مراجتع      

 اجرائي و نوارتي ارسال شده اس،.

مهوري استالمي ايتران   جمناط ابراز وفاداري به قانون اساسي  (3/11/1392)اص ح   ـ  4تبصره 

اظهار  اعالم يا هر طريق ديگري اس، كه به صورت مسبند توستط   و اصل مبرقي والي، مطتلـه فـتيه 

 داوطلب اظهار شده باشد.  

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هتاي انباابيته موظتف انتد بالفاصتله پتس از دريافت،         ـ  29ماده 

صورت جلسه رسيدگي بته صالحتي، داوطلتبان  نتبيجته آنترا بته هيأت نتوارت اسبان و سباد انباابات 

كشور اعالم ويك نساه از صورت جلسه را بته ضمتيمه اسنتاد و متدارز بته هيتتأت نوتارت استبان و     

 يك نتساه از آن را به سباد انباابات كشور با سريعبريتن وسيتله ارسال نمايند.

فرمانداران و باشداران به منوور تسريع در كتار متي تواننتد      (22/9/1381)اص ح   ـ  1تبصره 

  اصتل متدارز را بتراي    سامانه الكبرونيكي وزارت كشورضمن ارسال مبن صتورتجلسه مذكتور تتوستط 

 رت كشور تحويل سباد انباابات اسبان بدهند.ارسال به وزا

سباد انباابات اسبان موظف است، ترتيبتي اتاتاذ نماينتد تتا       (22/9/1381)اص ح   ـ  2تبصره 

صتورت  دو نستاه  حداكثر يك روز پس از اتمام كار بررسي صالحي، داوطلبان در هيأت هتاي اجرائتي    

 ات كشور قرار گيرد.جلستات مربوطه توسط پيك ويژه در اخبيار سباد انبااب

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه مكلف اند عل، رد صتالحي، داوطلبتان را    ـ  28ماده 

 با ذكرمواد قانوني مورد اسبناد  به صورت كببي و محرمانه به داوطلب ذي ربط ابالغ نمايند.

حي، وي نيز توستط مرجتع   در صتورت درختواس، داوطلب  بايد داليل و مدارز رد صال ـ  1تـبصره 

مجمع تشايص مصلح، نوام به اطالع وي رستانده    22/6/5376رسيدگي كننده با لحاظ مصوبه مورخ 

 شود. 

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه بايد به گونه اي برنامه ريزي نماينتد كته    ـ  2تبصره 

به دس، داوطلبان ذي ربط يا نماينتده وي بته    نبيجه رد صالحي، داوطلبان در موعد مـرر و بدون تأخير

 آدرسي كه اعالم نموده اس،  برسد.

داوطلباني كه صالحيبشان در هيأت اجرائي رد شده اس، مي توانند به استبناد تبصتره ذيتل     ـ  31ماده 

( روز از ابالغ مراتتب رد صتالحي،  شتكاي، ختود را مستبدالً بته هيتأت        4( قانون ظرف چهار )55ماده )

مجمع تشتايص    22/6/5376اسبان مربوط اعالم نمايند و در صورت تمايل حسب مصوبه مورخ نوارت 
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مصلح، نوام در خصو  لزوم رسيدگي دقيق به شكاي، داوطتلبان رد صالحتي، شتده  توضيتتحات و  

دفتاعيات ختود را حضوري به سمع اعضاي هيأت نوارت اسبتان و هيتأت متتركزي نوتارت برستانند و    

 نوارت متوظف به رسيدگي مي باشند.هتيأتتهاي 

روز به شتكايات   (7( قانون  ظرف مدت هف، )52هيأتهاي نوارت اسبان ها در اجراي ماده ) ـ  31ماده 

بتر  دريافبي از داوطلبان ردصالحي، شده در هيأت اجرائي رسيدگي و نبيجه را صورت جلسته متي نماينتد.   

 (54و  53اساس توضيحات پاورقي عمل شود )

چنانچه هيأتهاي نوارت اسبان ها پيشنهاد رد صالحي، بعضي از داوطلبان را داشتبه باشتند    ـ  1تبصره 

كه از نور هيأت اجرائي واجد صتالحيتبهاي قانوني شناخبه شده بودند  مكلف اند علت، رد صتالحي، را   

به شكايات  با ذكر مواد قانوني مورد اسبناد و داليل و مدارز مربوط  با رعاي، قانون لزوم رسيدگي دقيق

 داوطلبان رد صالحي، شده در انباابات مابلف  در صورت جلسه درج نمايند.

هيأتهاي نوارت اسبان ها به منوور تسريع در كتار متي تواننتد بالفاصتله پتس از دريافت،        ـ  2تبصره 

 صورت جلسات از حوزه هاي انباابيه مربوط  مـدمات رسيدگي به صالحي، داوطلبان را آغاز نمايند.

هيأت هاي نوارت اسبانها موظف اند بالفاصله نبتاي  رستيدگي بته شتكايات داوطلبتان رد       ـ  3ره تبص

صالحي، شده و همچنين اظهارنور خود در ختصو  داوطلباني كه توسط هيأت اجرائتي واجتد شترايط    

 قانوني تشايص داده شده اند را كه بايد با رعاي، قانون لزوم رسيدگي دقيتق بته شتكايات داوطلبتان رد    

صالحي، شده در انباابات مابلف صورت گيرد با سريعبرين وسيله بته هيتأت مركتزي نوتارت ارستال      

 نمايند.

له پس از اعالم مراتب به هيأت مركتزي نوتارت  موظتف    تاي نوارت اسبانها بالفاصتهيأته ـ  32ماده 

پتس از   اند در ختصو  دريتاف، نتوريه هتيأت متركزي نتتوارت  پتيگيتتري الزم بته عمتل آورنتد و     

ورت جلسته كترده   ت( قانون ص52ماده ) (5كسب نوريه هيأت مركزي نوارت  مراتب را در اجراي تبصره )

                                                           
به نامه، مدت زمان رسيدگي آيين 31در ماده  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 13

( 21( روز به )3توسط هيأت نظارت استان از ) شكايات دريافتي از داوطلبان رد صالحيت شده در هيأت اجرائي

 ه است.روز افزايش يافت
هيات نظارت استان موظف است راساً يا از طريق  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 11

ت و اظهارات داوطلباني كه صالحيتشان رد شده يا رد مي شود و يا احراز نگرديده است نمايندگان خود توضيحا

 را تا پايان مهلت مقرر در اين ماده، استماع نمايد.
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بتر استاس    و بالفاصله يك نساه آن را به فرماندار يا باشدار مركز حوزه انتباابيه ذي ربط ارستال نماينتد.  

 (55توضيحات پاورقي عمل شود )

گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايند كه حداكثر در پايان مهل، هيأتهاي نوارت اسبانها بايد به  تبصره ـ

( روزه رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صالحيبشان در هيأت اجرائي رد شده اس،  رسيدگي 7هف، )

 (56بر اساس توضيحات پاورقي عمل شود ) نمايند.

اكثر ظترف متدت بيست، و    فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند حد ـ  33ماده 

( ساع، پس از وصول صورت جلسه رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صالحيبشان در هيتأت 24چهار )

اجترائي رد شتده است، و همچتنين اظتهار نتور در خصو  ساير داوطتلبان از هتيأت نتوارت استبان  

ي متتورد اسبتتناد و داليتتل و متدارز     اببدا بالفاصله مراتب رد صالحي، داوطلبان را با ذكر مواد قانتتون 

مجمع تشايص مصلح، نوام به داوطلتبان ذي ربتط ابتالغ   22/6/5376مربوط با لحاظ مصوبه مورخ 

و ستپس متبن صتورت جلتسه متذكتور را بته سباد انباابات كشور اعالم نمايند. تأييد صالحتتي، نتتيز   

 به داوطلبان ذي ربط ابالغ خواهد شد.

كليه داوطلباني كه صالحي، ايشان در هيأت اجرائي تأييد متي شتود ولتي هيتأت مركتزي       ـ  34ماده 

نوارت بر انباابات نور به رد صالحي، آنان دارد و همچنين كليه داوطلباني كه صالحي، ايشتان توستط   

هيأت اجرائي رد مي شود و اين رد صالحي، مورد تأييد هيأت مركزي نوارت نيز قترار گرفبته است،  در    

( 24( قانون مي توانند اعبراض خود را ظرف مدت بيس، و چهتار ) 52ماده ) (3( و )2راي تبصره هاي )اج

ساع، پس از ابالغ مراتب رد صالحي،  به عنوان شوراي نگهبان به صورت مسبـيم يا از طريتق هيتأت   

(57بر اساس توضيحات پاورقي عمل شود ) نوارت اسبان اعالم نمايند.
 

ـ  ه صالحي، آنان در هيأت اجرائي تأييد شده اس،  ولي هيأت مركزي نوتارت بتر   داوطلباني ك تبصره 

انباابات براساس شرايط قانوني و مسبند به داليل و مدارز معببر و با توجته بته قتانون لتزوم رستيدگي      

دقيق به شكايات داوطلبان رد صتالحيت، شده در انباابات مابلف  صالحي، ايشان را رد كترده است،   

                                                           
قانون،  72با توجه به الحاق يك تبصره به ماده  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 12

 .( تغيير مي يابد2ره )به تبص  32شماره تبصره مذكور در ماده 
نامه، مهلت تعيين شده آيين 32ماده  1در تبصره  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 11

 ه است.( روز افزايش يافت21( روز به )3از )
قانون،  72ي با توجه به الحاق يك تبصره به ماده :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 17

 .( تغيير مي يابد1( و )3هاي )( به تبصره3( و )2هاي يادشده در اين ماده از )شماره تبصره
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د عالوه بر اعبراض كببي حتضوراً تتوضيحات و دفاعيات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان مي توانن

 نيز برسانند.

سباد انباابات كشور موظف اس، پس از درياف، نوريه شوراي نگهبتان در خصتو  تأييتد     ـ  35ماده 

رد بته هتر   يا رد صالحي، كليه داوطلبان سراسر كشور  حداكثر ظرف مدت يك روز مراتب را حستب متو  

 يك از مراكز حوزه هاي انباابيه ذي ربط ابالغ نمايد.  

چنانچه نور شوراي نگهبان مبني بر رد صالحي، داوطلباني باشد كه صتالحي، ايشتان در    ـ  1تبصره 

مراحل قبلي )در هيأت اجرائي و هيأت مركزي نوارت بر انباابات( تأييد شده اس،  مراتب رد صتالحي،  

الحي، باذكر مواد قانوني مورد اسبناد و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صت 

شده در انبتاابتات مابتلف  بته سبتاد انباابات كشور اعتالم مي گردد تا سباد انباابات كشور از طريق 

 مركز حوزه انباابيه مراتب را به داوطلب ذي ربط ابالغ نمايد.

( روز از تتاريخ ابتالغ   3( اين ماده مي توانند حداكثر ظرف سته ) 5داوطلبان مشمول تبصره ) ـ  2تبصره 

رد صالحي،  از شوراي نگهبان با اداي توضتيحات و دفاعيتات الزم درخواست، رستيدگي مجتدد      مراتب 

 نمايند.

( روز از درياف، هر يتك از درخواستبهاي رستيدگي    7شوراي نگهبان ظرف حتداكثر هف، ) ـ  3تبصره 

ي مجدد به رد صالحي، داوطلبان  به درخواس، رسيدگي و نبيجه را به سباد انباابتات كشتور اعتالم مت    

 نمايد.

فترمانتداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيته موظتف انتد پتس از دريافت، نوريته        ـ  36مـاده 

شتوراي نگهبتان در ختصو  رستيدگي متجدد بته درخواست، داوطلبتان رد صتالحي، شتده از ستباد       

حي، انباابات كشور  ضمن ابالغ نور شوراي نگهبان در خصو  رد صالحي، كليته داوطلبتان رد صتال   

( روز آگهي اسامي نامزدهاي تأييتد شتده توستط هيتأت     5شده به داوطلبان ذي ربط  حداكثر ظرف يك )

 متركزي نتوارت و يتا شتوراي نگهتبان را در ستراسر حتوزه انباابيته منبشر نمايند.

( قتانون بتراي   23( مكترر ذيتل متاده )   2در اجراي تبصتره )  (13/11/1379)الحاق   ـ  1تبصره 

ز تضييع حـوو داوطلبان نمايندگي  چنانچه به تشايص هيأت اجرائي يا نوتارت مركتز حتوزه    جلوگيري ا

انباابيه  نامزدي در حتوزه انبتاابتيه بتراي عامه مردم ناشناختبه و گمتنام باشد ولي نام ختانوادگي و يتا   

بان سرشتناس و معتروف   نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام يا نام خانوادگي يكي از داوطل

آن حوزه باشد  هيأت هاي اجرائي و نوارت مربوط موظفند با همتاهنگي يكتديگر مشاصته اي را بتراي     
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وي تتعيين و متراتب را بتراي قيد در تتبليغات انباتابتتاتي بتته داوطلتتب ذي ربتتط و درج در آگهتتي      

 يه اعالم نمايند.انبشار استامي نامزدها به فرماندار /  باشدار مركز حوزه انبااب

چنانچه داوطلب به غير از نام و نام ختانوادگي منتدرج در شناستنامه بته نتام ديگتري نتتيز         ـ  2تبصره 

متشهور بتاشد كته آن را در پترسشتنامته اعالم داوطلتبي قيد كرده اس، و مورد تأييد هيأت اجرائي نيتز  

نامزدهتا قيتد   باشد  فرماندار يا باشدار مركز حوزه انباابيه موظف اس، آن نام را نيتز در آگهتي استامي    

نمايد. مالز احبساب رأي به هر يك از نامزدها  نام خانوادگي يا اشبهار آنان كه در آگهي اسامي نامزدها 

 ( قانون اجرا خواهد شد.23( ذيل ماده )2آمده اس،  مي باشد و در صورت تشابه اسمي  تبصره )

ه شتوراي نگهبتان در خصتو     فرمانداران تهران و اصفهان موظف اند پس از درياف، نوري ـ  37ماده 

صالحي، داوطلبان از وزارت كتشور  ضتمن ابتالغ نور شتوراي نگهبتان در خصتو  رد صتالحي، بته      

( روز آگهي اسامي كليه نامزدهاي انباابتي اقتليبهاي ديني تأييد 5داوطلبان ذي ربط حداكثر ظرف يك )

اقليبهاي ديني بتا رعايت، تبصتره     شده توسط هيأت مركزي و يا شوراي نگهبان را به تفكيك هر يك از

( آئين نامه در مركز حوزه انباابيه منبشر نمايند و سپس بته منوتور جلتوگيري از وقفته در    36ذيل ماده )

انبشار آگهي در حوزه هاي فرعتي  استامي نامزدهتاي انباابتات را بتا ستريعبرين وستيله ماتابراتي بته          

ات اقليبهتاي دينتي اعتالم كننتد تتا فرمانتداران و       فرمانداريها و باشداريهاي حوزه هتاي فرعتي انباابت   

باشداران مذكور راساَ و به طور جداگانه براي هر يك از اقليبهاي ديني  نسب، به چتا  و انبشتار آگهتي    

 اقدام نمايند.

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند بالفاصله پس از انبشتار آگهتي    ـ  39ماده 

ي انبااباتي  يك نساه از آن را به هيأت نوارت مركز حوزه انباابيه و دو نساه به ستباد  اسامي نامزدها

 انباابات كشور و يك نساه به هيأت نوارت اسبان ارسال نمايند.

 

 فصل چهارم: تبليغات

 

از زمان ثب، نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسمي  انجتام هرگونته فعاليت، تبليغتاتي      ـ  38ماده 

 عنوان نامزد نمايندگي مجلس ممنوع مي باشد.تح، 

( روز قبتل از روز اختذ رأي آغتاز متي     6تتبليغات انباتاباتي نتامزدهاي نمايندگي هشت، ) ـ  41مـاده 

 ( ساع، قبل از شروع اخذ رأي پايان مي پذيرد.24شود و دقيـاَ بيس، و چهار )



 98 از 64 صفحه

 

ليغاتي از اعالم نور شاصيبها در تأييتد ختود   چنانچه نامزدهاي انبااباتي باواهند در آثار تب ـ  41ماده 

اسبفاده كنند  الزم اس، اوالَ اعالم نور شاصيتبها بتدون ذكر عنتوان و مستلولي، باشتد  ثانيتاَ متدرز      

 كببي امضا شده ايشان  تسليم هيأت اجرائي شده باشد.

رد نوتر  وي متي   پس از اعالم حماي، گروههتا و متجامع و اقتشار مابلتف بته نامتزد متو  ـ  42ماده 

 تواند حماي، آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منبشر نمايد.

نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان سباد تبليغتات انباابتاتي نامزدهتا باشتد  بالمتانع       ـ  43ماده 

 اس،.  

عكس براي تراك،  زندگي نامه و جزوه در صتورت رعايت،    (13/11/1397)اص ح   ـ  44ماده 

ارد زير  نوع و محدودي، خا  ديگر نداشبه و رنگي يا غير رنگي بودن كاغذ يا نوشتبه آثتار تبليغتاتي    مو

 55مجاز بالمانع اس،. مـصود از تراك،  هرنوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي اس، كه در قطع حتداكثر  

رنوع مطلب و عكتس  سانبي مبر از كاغذ يا مـوا چا  و منبشر مي گردد. زندگي نامه و جزوه نيز ه  23× 

ستانبي   23×  55مجاز تبليغاتي اس، كه به صورت دفبر يا كباب منبشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 

 (56بر اساس توضيحات پاورقي عمل شود ) مبر تجاوز نمايد.

اصالح آئين نامه اجرايي قانون انباابات مجلس شتوراي استالمي    3به موجب بند اين ماده ـ   45ماده 

 هيأت وزيران حذف شده اس،. 53/55/5376مصوب 

نصب هرگونه آثار تبليغاتي به صورت پالكارد توسط اقشار  گروهها و احزاب و جمعيبهتا بته    ـ  46ماده 

شرطي مجاز اس، كه فـط در جه، تشويق و ترغيب شرك، مردم در انباابات باشد و ذكتري از استامي   

 نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشبه باشد. 

نامزدهاي انبااباتي مي توانند با اسبفاده از آثار تبليغاتي مجاز   (13/11/1379)اص ح  ـ47ماده 

 به صورت مشبرز نيز تبليغات انبااباتي داشبه باشند. 

نتصب و اسبفتاده از بلتندگو صرفاَ در محل سباد تبليغاتي نامزدها و محل سانراني ايتشان  ـ49مـاده 

 دگو در خارج از محيط سانراني و سباد تبتليغاتي ممنوع مي باشد. متجاز است،. اسبفتاده از بتلنت

                                                           
اندازه آثار تبليغاتي شامل كاغذي، پارچه  مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو  بر اساس  - 11

 73( ماده 1/12/1336حاقي )ال 2و بر اساس تبصره  71× 31اي، مقوايي، فلزي، يا هر جنس ديگر حداكثر در قطع 

 مجاز مي باشد. 11× 17قانون، اندازه عكس حداكثر در قطع 



 98 از 65 صفحه

 

اعضاي شعب ثب، نام و اخذ رأي موظف اند قبل از شروع اختذ رأي  هرگونته آگهتي و آثتار      ـ48ماده 

تبليغاتي نامزدها را از محل شعب ثب، نام امحا نمايند و تترتيبي اتااذ كننتد كته در طتول ستاعات رأي     

 رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد.گيري نيز محل اخذ 

كيالت ستبادهاي تبليغتات انباابتاتي تنهتا در مراكتز      تتشت    (13/11/1379)اص ح   ـ51ماده 

باشها )اعم از اينكه مركز باتش  شتهر يتا روستتبا بتتاشد( شتهرها و شهرستبانها متتجاز بتتوده و در          

ن يك محل به عنوان سباد تبليغاتي داير كرد. قبتل  شتهترهاي بتزرگ در هتر منطـه شتهرداري مي توا

 از تشكيل سباد الزم اس، محل سباد و نام مسلول آن به فرمانداري يا باشداري اعالم گردد.

نتامزدهتاي نتمايندگي بايد طرفداران ختود را بته نحو مـبضتي توجيته نماينتد تتا از پتاره       ـ  51مـاده 

كردن يا محو آثتار تبتليغاتي ساير نامتزدها ختودداري كننتد و برعلتيه ديگر نتامزدهاي انبتاابتتاتي بته   

 هين طريـي تبليغ ننمايند.

مي توانند با اسبفاده از امكانات محلتي   و دهياريها شهرداريها   (22/9/1381)اص ح   ـ  52ماده 

بر اساس توضيحات پـاورق  عمـل   مكانهاي مناسبي را براي الصاو و يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.

 (18وود )

فرمانداران و باشداران موظف اند از طريق نيروي انبوامي  شهرداري و ساير مراجع محلتي   ـ  53ماده 

 تبليغاتي كه در محلهاي ممنوع نصب شده اند  اقدام نمايند. نسب، به امحاي آثار

                                                           
قانون؛  61ي ي الحاقي به مادهبر اساس تبصره :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 11

از امكانات محلي،  مي توانند با استفاده، فرمانداريها و بخشداريها شهرداريهااين ماده بدين شرح تغيير مي كند: 

 .را براي الصاق و يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند اعم از ثابت يا  سيار مكانهاي مناسبي
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 فصل پنجم: تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اعضاي شعب

 

بالفاصله پس از انبااب معبمدان اصلي و علي البدل و تشكيل هيتأت اجرائتي  هيأتهتاي     ـ  54مـاده 

( قانون به منوور تعيين تعتداد و محتتل اسبتتـرار    36اجرائي حوزه هاي فرعي موظف اند در اجراي ماده )

شعب ثتب، نام و اخذ رأي تشكيل جلسه داده و مراتب را صتورت جلسته نمتوده بته وستيله فرمانتدار يتا        

 باتشدار حتوزه فترعي به فترماندار يا بتاشتدار متركتز حوزه انباابيه اعالم دارند.

-( قانون متي 44هيأتهاي اجرايي فرعي به اسبناد ماده)  (22/9/1381)الحاق    -مكرر 54ماده 

توانند براي مناطق صعب العبور  كوهسباني و مسافبهاي دور و نـاطي كه تأسيس شتعب ثابت، اختذ رأي    

نيس،  با اطالع هيأت نوارت و تصويب هيأت اجرايي مركز حوزه  شتعب اختذ رأي ستيار در نوتر     مـدور 

 بگيرند.

هيأت اجرايي مربوط بايد مسير تتردد شتعب اختذ رأي ستيار )اعتم از بيمارستبان  پادگتان           -1تبصره 

 ندارند. روسباها  دهسبانها و...( را تعيين نمايد و اعضاي شعب  حق خروج از مسير تعيين شده را

مسير حرك، شعب اخذ رأي در صورتجلسته نبتاي  آراي شتعبه در پايتان اختذ رأي توستط        -2تبصره 

 نماينده هيأت نوارت قيد و تأييد مي گردد.

شعب اخذ رأي سيار جه، شمارش آراي صندوو پس از انـضاي مهلت، اختذ رأي بايتد بته      -3تبصره 

ه از قبل توسط فرمانتداري يتا باشتداري )حستب     محل فرمانداري يا باشداري)حسب مورد( يا مكاني ك

 مورد( تعيين گرديده اس،  مراجعه نمايند.

هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند پس از درياف، صورت جلسات تعيتين   ـ  55ماده 

شعب ثتب، نتام و اختذ رأي حتوزه هاي فترعي ضمن بررسي و تصويتب آنها  شعب ثب، نام و اخذ رأي 

 ركز حوزه انباابيه را نيز تعيين و مراتب را صورت جلسه نمايند.م

 اسبـرار شعب ثب، نام واخذ رأي در محل ابنيه تارياي ممنوع مي باشد. ـ 1تبصره 

( قانون  تعداد و محل اسبـرار شعب ثب، نام 43( ماده )2غير از موارد اسبثنا شده در تبصره ) ـ  2تبصره 

ات  همان تعداد و محل اسبـرار شتعب در مرحلته اول متي باشتد و هرگونته      و اخذ رأي مرحله دوم انبااب

 تغييري در اين خصو  ممنوع اس،.

 هيأت وزيران حذف شد. 22/6/5393به موجب مصوبه مورخه   (28/3/1378)الحاق   -3تبصره 
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 فرمانداران و باشداران مراكتز حتوزه هاي انباابيه به محت  وصتول صورتجلسته تعيتين     ـ  56ماده 

شعب ثب، نام و اخذ رأي از هيأت اجرائي مركز حتوزه انبتاابيه نستب، بته انبشتار آگهتي انباابتات بته       

( روز قبتل از  9ه )( قانون دقيـاً رعاي، شده و ن ت 36ترتيبي اقدام مي نمايند كه موعد مـرر قانوني در ماده )

 روز اخذ رأي آگهي انباابات در سراسر حوزه انباابيه منبشر شده باشد.

ـ  فترمانتداران تتهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكتز حتوزه هتاي انباابيته اقليبهتاي       تـبصره 

ديني مي توانند وظيتفه انتبشار آگهتي انتباتابتات را بته فتترمانداران و باشتداران حتوزه هتاي فرعتي       

 اقليبهاي ديني محول نمايند.  

ي انبتاابتتات در معتابر عمتومي و گتذرگاهها در     فرمانداران و باشداران براي الصتاو آگهت   ـ  57ماده 

سراسر حوزه انباابيه با اسبفاده از امكانات نيروي انبوامي و شهرداريها و ساير منابع محلي اقدام خواهنتد  

 نمود.  

( قتانتتون  39فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند در اجتراي متاده )   ـ  59ماده 

هتي هتاي منبتتشر شتده را بته ستباد انبتاابتات كشور و بتراي پيتتش بينتي هتاي     سته نستاته از آگ

الزم در سطح اسبان يك نساه بته سبتاد انبتاابات استبانتداري ارستال دارنتد  سباد انباابتات كتتشور   

 يك نساه از اين آگهي ها را به هتيأت متركزي نوارت بر انباابات ارسال مي نمايد.

هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انباابيه و حوزه هاي فرعي موظتف انتد در اجتراي متاده      ـ  58ماده 

( قانون نسب، به تنويم صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثب، نام و اخذ رأي اقدام نمايند. در شتعب  43)

به ( نفر را به عنتوان عضتو شتع   7( نفر  هف، )5پرتراكم به تشايص هيأت اجرائي مي توان به جاي پن  )

 تعيين كرد.

( قانون بايتد از عضتوي، كستاني كته در انباابتات قبتل       32( ذيل ماده )4براساس تبصره ) ـ  1تبصره 

 مرتكب تالف شده باشند  در شعب اخذ رأي خودداري گردد. 

( قتانتون  اعتضاي شعتب ثبت، نتام و اختذ رأي نبايتد در حتوزه      33بته استبنتاد متاده ) ـ  2تـبصـره 

 طلبان انباابات خويشاوندي نسبي يا سببي داشبه باشند. انباابيه با داو

فرمانداران و باشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هيأت اجرائتي مبنتي بتر تعيتين      ـ  61ماده 

اعضاي شعب ثب، نام و اخذ رأي نسب، به صتدور ابالغ آنتان اقتدام و از ايشتان بتراي تحويتل گترفبن       

 و اخذ رأي دعوت به عمل آورند.  صندوو  لوازم و مدارز ثب، نام 
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فرمانداران و باشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثب، نام و اختذ رأي در جلسته    ـ  61ماده 

توجيهي ضمن آموزشهاي الزم درباره برنامه و روش ثب، نتام و اختذ رأي و قرائت، آراء  ترتيبتي اتاتاذ      

ثب، نتتام و اختتذ رأي بتته محتتل شتتعب       خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي اعضاي شعب

 اعتزام شتونتد و بتا انبتااب هتيأت رئتيسته  متحل شتعتبه را آمتاده براي اخذ رأي نمايند. 

فرمانداران و باشداران موظف اند به گونته اي برنامه ريزي نمايند كه در منتاطق دورافبتاده    ـ  62ماده 

وز اخذ رأي تعرفه و برگهاي رأي و مهتر انباابتات و ستاير    و صعب العبور حبي االمكان يك روز قبل از ر

وسايل و لوازم انبااباتي در اخبيار اعضاي شعبه قرار گيرد. تحويل موارد فوو به اعضاي شعب ثب، نتام و  

 اخذ رأي در شهرها بايد در همان روز اخذ رأي و چند ساع، قبل از آغاز رأي گيري انجام شود. 

( قتانون  45باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظتف انتد در اجتراي متاده )    فرمانداران و  ـ  63ماده 

 نسب، به صدور حكم نماينده فرماندار يا باشدار اقدام نمايند.

فرماندار يا باشدار مركز حوزه انباابيه مي تواند اخبيتار تعيتين نماينتده را بته فرمانتدار يتا        ـ  1تبصره 

 باشدار حوزه هاي فرعي تفوي  نمايد.

( روز قبتل از روز اختذ رأي  وظتايف    5فرمانداران و باشتداران موظتف انتد حتداقل پتن  )      ـ  2تبصره 

نمايندگان فرماندار يا باشدار را به نحو مـبضي به نامبردگان يادآوري كننتد و آمتوزش الزم را بته آنتان     

 بدهند.

نتام و اختذ رأي حبتي    فترمانداران و باشداران براي تعيين نماينده خود در شتعب ثبتت،    ـ  3تـبصره 

 االمكان از كارمندان فرمانداري يا باشداري و يا ساير ادارات دولبي اسبفاده خواهند كرد.

براي هر يتك از  يا ناظران تعيين و معرفي كببي ناظر  پس از   (22/9/1381)اص ح  ـ  4تبصره 

بيته  فرمانتداران و   شعب ثب، نتام و اخذ رأي حوزه انباابيته از طترف هيتأت نوتارت مركتز حتوزه انباا      

 باشداران نسب، به اعزام آنان به محل شعبه ثب، نام و اخذ رأي اقدام نمايند.

فترمتانتداران و باتشداران متوظف انتد بتراي حفاظت، شتعب ثبت، نتام و اختذ رأي بتا        ـ  64مـاده 

ان  آنتان را  همكاري نيروي انبوامي محل به تعداد الزم از مأموران انبااب و ضمن صدور ابالغ نامبردگت 

 در معي، اعضاء شعبه و نماينده فرماندار يا باشدار به محل اعزام نمايند.

ـ  نيروي انبوامي مي تواند در صورت نياز با تصويب شوراي تأمين ذي ربط از نيروهتاي نوتامي    تبصره 

 نيز براي حفاظ، از شعب ثب، نام و اخذ رأي اسبفاده نمايند.
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نامزدهاي انباابات مجلس شوراي اسالمي بتا لحتاظ      (22/9/1381)الحاق  -1مكرر  64ماده

( قانون  مي توانند نماينده يا نمايندگان خود را جه، حضور در شعب اخذ رأي بتا ارايته فهرست،    55ماده)

 ( به هيأت نوارت حوزه انباابيه معرفي نمايند.3*4مشاصات سجلي و يك قطعه عكس سه در چهار )

 ( روز قبل از شروع اخذ رأي بايد معرفي گردد.5اخذ رأي حداقل پن  ) نماينده نامزد در شعبه -1تبصره

 تأمين نيازهاي نماينده نامزد در روز اخذ رأي بر عهده نامزد مربوط اس،. -2تبصره 

( ستاع، قبتل از اختذ رأي بايتد تحويتل      24كارت نمايندگان نامزدها حداكثر بيس، و چهار ) -3تبصره

 گردد.

نمايندگان نامزدها مي توانند بدون دخالت، در انجتام      (22/9/1381)الحاق  - 2مكرر 64ماده 

وظايف ساير مسلوالن شعبه  تا پايان زمان اخذ رأي  شمارش آراء و تنويم صوتجلسته در شتعبه حضتور    

 داشبه باشند.

نمايندگان نامزدها در صورت مشاهده تالف  بايد مراتب را بصورت كببي به مسلوالن شتعبه   -1تبصره

 يا هيأت هاي اجرايي و نوارت اعالم نمايند.

چنانچه نماينده نامزد در شعبه اخذ رأي له يا عليه نامزدي تبليغ نمايد  برابر مـررات مربتوط   -2تبصره 

  با وي رفبار خواهد شد.

 

  (23اساس توضيحات پاورقي عمل شود )بر  ام، اخذ رأي و قرائت و شمارش آراءفصل ششم: ثبت ن

 

 برنامه ثب، نام  اخذ رأي و قرائ، و شمارش آرا:   (18/2/1391)اص ح  ـ 65ماده 

در محل شعبه حاضر  شروع اخذ رأيحتداقل يتك ساع، قتبل از بايد اعضاي شعب ثب، نام و اخذ رأي 

هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را كه در اطراف محل شعبه نصب شتده است،  امحتا و     اببدا و شده

  ناظران  نماينده فرماندار  بازرس وزارت كشتور )در صتورت   نسب، به ثبت، اسامي هيأت رئيسه بعد از آن

صتندوو   و سپسكنند آنرا امضا حاضران در صدر فرم صورت جلسه نبيجه اخذ رأي شعبه اقدام و حضور( 

بايد در حضور نماينده هيأت نوارت بر حوزه انباابيه و نماينده فرماندار يا بتاشتدار و بتتازرس    اخذ رأي

                                                           

قانون،  1به ماده   3به موجب الحاق تبصره  :مجلس شوراي اسالمي 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 21

تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات  وزارت كشور موظف است با هماهنگي و موافقت شوراي نگهبان

  مصوب با استفاده از روشها و فناوري هاي نوين برگزار كند.
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وزارت كتشور )چنتانچته نتماينتدگان فرماندار يا باشدار و بازرس وزارت كشور حضور داشبه باشتند( بتاز   

انبااباتي ماصو  اجرايتي و نوتارت   با بسبهاي آن را   و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوو

)با همكاري نتاظران( در محلهتاي مشتاص پلمتو نمتوده و نماينتدگان هيتأت نوتارت موضتوع را در          

 :مي پذيردمرحله به شرح زير انجام  ششدر  و برنامه اخذ رأي و قرائ، آرا صورتجلسه گواهي نمايند

 مرحله مراجعه رأي دهندگان – اول

 مرحله كنبرل – دوم

 مرحله ثب، نام – سوم

 مرحله اخذ رأي   – چهارم

 مرحله قرائ، و شمارش آراء –پنجم 

 مرحله تنويم و تكميل صورت جلسه   –ششم 

 

 

 مرحله مراجعه رأي دهندگان: –اول 

اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حبي االمكان در محوطه و مكاني مسبـر باشتد كته    -5

 براي خروج رأي دهندگان داشبه باشد.يك درب براي ورود و يك درب 

كليه رأي دهندگان حبي افرادي كته در زندانها  پتادگانها  بيمارسبانها و نوتاير  ( 25/55/94)اصالحي  -2

خود در محل شعبه ثب، نتام   و ارائه شماره ملي اينها به سر مي برند  با در دست، داشبتن اصل شناسنامه

 و اخذ رأي حضور يافبه و به ترتيب به منوور ثب، نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي شوند. 

 

 مرحله كنبرل: –دوم 

 كنبرل در دو مرحله انجام مي شود:

نمتاينتده فرماندار يا باشدار يا رئيس شعبه يتا هتر يتك از منشتي هتاي      ( 25/55/94)اصالحي  –التف 

موارد زير را مورد توجه  و شماره ملي ارائه شدهرأي دهنده  به ثب، نام و اخذ رأي با مالحوه شناسنامهشع

 قرار مي دهند:

 شناسنامه به مهر انباابات جاري مجلس شوراي اسالمي ممهور نشده باشد. -5
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و شتماره   شناسنامتته  ( احراز هوي، به نحوي كه25/55/94)اصالحي  (21/11/1395)اص ح  -2

سال تمتام   هجدهمبتعلق بته شاتص متراجعته كننتده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأي  ملي ارائه شده

 داشبه باشد.

 .(  با  شماره ملي ارائه شده قبالً در همان انباابات اخذ رأي به عمل نيامده باشد25/55/94)الحاقي -3

يا رئيس شعبه و يتتا هتتر يتك از متتنشي هتتا      نماينده فرماندار يا باشدار ( 25/55/94)اصالحي  –ب 

رنگ جتوهر استبامو كته نشتانه      اثري ازانگشت، سبابه دس، راس، رأي دهنده را مشاهده مي نمايد تا 

با  شماره ملتي ارائته شتده قتبالً در همتان انباابتات رأي       دادن رأي در شعبه ديگر اس،  نباشد. چنانچه 

داراي شناسنامه اي باشد كه ممهور بته مهتر انباابتات جتاري     مراجعه كننده  گيري به عمل آمده باشد يا

يتا در  نمايتد    اختذ رأي مجلس شوراي اسالمي در روز اخذ رأي بتوده و داللت، بتر دادن رأي در شتعبه     

  مكلتف است،   انگش، سبابه او اثر جوهر اسبامو شعبه اخذ رأي مشاهده شود  نماينده فرماندار يا باشدار

( قتانون مراتتب را بته مراجتع     75( و متاده ) 66( ماده )6و دراجراي بند )آورده از رأي دادن وي جلوگيري 

 .قضايي اعالم نمايد

 

 

 مرحله ثب، نام: –سوم 

شماره ملي و  پس از انجام مرحله كنبرل و حصول اطمينان از اينكه شناسنامه ( 25/55/94)اصالحي  -5

بر اساس توضيحات پاورق  انجـا   أي دادن مي باشدمبعلق به مراجعه كننده است، و واجتد شترايط ر ارائه شده

رأي دهنتده و در   و  شتماره ملتي ارائته شتده    يك نفر از منشي ها براساس مندرجات شناسنامه  (21وود )

صتورت لتزوم پترستش از وي نتسب، به ثبت، مشاصتات و اطالعتات الزم از رأي دهنتده روي بترگ      

بترگ تعرفته  آنتترا بتتا قيتد تتتاريخ  بتا مهتر انباابتات        تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت، وي روي 

 مجلس شوراي اسالمي ممهور و امضاء مي نمايد.

مبصدي ثب، نام  شناسنامه رأي دهنده را در متحل تعيتين شتده بتته     (18/2/1391)اص ح  -2

 مهر انباابات ممهور و به وي تحويل مي نمايد.

 شد.حذف  22/6/5393به موجب مصوبه مورخ  -3
                                                           

قانون، در انتخابات  11ماده  6بر اساس تبصره  مجلس شوراي اسالمي: 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 21

دهنده در سامانه انتخاباتي است.   الكترونيكي مالك اخذ رأي از رأي دهندگان، احراز عدم ثبت شمارة ملي راي

 بعد از ثبت شماره ملي رأي دهنده در سامانه، شناسنامه وي ممهور مي گردد.
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 مرحله اخذ رأي: –چهارم 

پس از ثب، نام رأي دهنده  برگ رأي توستط مبصتدي ثبت، نتام و       (13/11/1379)اص ح   -5

ناظر هيأت نوارت به مهر انبتاابتات و متهر هتيتأت نتوارت ممهور و پس از جدا شدن بته رأي دهنتده   

تحويل مي گردد. رأي دهتنده پس از اخذ رأي  نام و نتام ختانوادگي و ستاير مشاصته هتاي نتامزد يتا        

برروي آن مي نويسد و در صورتي كه نام و نتام ختانوادگي نامزدهتا قتبالً در     نامزدهاي مورد نور خود را 

برگ رأي چا  شده باشد  در مـابل اسم نامزد يا نامزدهاي مورد نور ختود  عالمت، متي زنتد و پتس از      

انداخبن برگ رأي در صندوو اخذ رأي  از درب خروجي شتعبه ختارج متي گتردد. بتديهي است، تعرفته        

يژه نوارت پس از ممهور شدن تح، نور مشبرز اعضاي شعبه و نتاظرين شتوراي   انبااباتي و قسم، و

 (22بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود )نگهبان نگهداري خواهد شد.

نماينده فرماندار يا باشدار و اعضاي شعب ثب، نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتااذ نمايند كه رأي دادن  -2

ه صورت كامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شاص ديگري انجام گيرد و و انبااب نامزد يا نامزدها مافي و ب

هين يتك از اعتضاي شعتب و نتمايتنده فترمانتتدار يتا باشتدار و متأموران انبوتامي و نماينتده هيتأت        

نوارت بر حوزه انباابيه و اصوالً كليه افرادي كه به نحوي از انحاء در شعبه وظيفه اي بته عهتده دارنتد     

گ رأي يا عالم، زدن در مـابل نام نامزد يا نامزدها براي اشتاا  را ندارنتد. در صتورتي    حق نوشبن بر

كه براي نوشبن يا عالم، زدن در مـابل نام نامزد يا نامزدهاي مورد نور برروي برگ رأي نيتاز بته فترد    

                                                           
در انتخابات الكترونيكي پس از ثبت نام راي مجلس شوراي اسالمي:  3/3/92الحاق ماده به قانون مصو   - 22

ورد تائيد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل دهنده و بعد از تائيد نماينده هيات نظارت، كارت الكترونيكي م

 راي دهنده مي شود.

با توجه به انجام كليه بازبيني ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور كارت  –تبصره 

 الكترونيكي، نيازي به اخذ اثر انگشت از راي دهنده نمي باشد.
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ده نمايتد و  ديگري باشد  رأي دهنده بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعبمتاد وي هستبند استبفا   

 (23بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) اعضاي شعبه نيز كنبرل نمايند تا عمل خالف قانون انجام نگيرد.

نماينده هيأت نوارت بر حوزه انباابيه در صورت مشاهده تالف يا اعمال نفوذ موظف اس، مراتب را  -3

من بررسي موضوع بايتد فترد يتا افتراد     به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار يا باشدار تذكر دهد و آنان ض

خاطي را توسط مأموران انبوامي حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت جلسه نماينتد و همتراه ختاطي    

 تحويل مـامات قضائي دهند.

نمايتنده فترمتاندار يا باشدار و يا رئيس شعبه ثب، نام و اخذ رأي مراقب، خواهنتد نمتود هتين فترد      -4

ذ رأي نشود. كنبرل اين امر تتوسط مأموران انبوامي در جلتوي درب ورودي شتعبه   مسلحي وارد شعبه اخ

 انجام ميشود.  

( قانون به جز مسلوالن و اعضاي شعب ثب، نتام و اختذ رأي  نتاظران    55به اسبناد تبصره ذيل ماده ) -5

نتام و اختتذ    شوراي نگهبان  بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها  حضور ديگر افراد در شعب ثبت، 

رأي ممتنوع و جترم است، و بته جتز مستلوالن ياد شده افراد ديگتر فـتط متي تواننتد بته عنتوان رأي       

دهنده در محل شعبه حضور يابند و بالفاصله پس از دادن رأي  محل شعبه را ترز نمايند. رئتيس شتعبه   

از حضتور افتراد غيتر مستلول در      يا نماينده فرماندار يا باشدار با همكاري متأمتوران انبوامي موظف اند

 محل شعبه جلوگيري به عمل آورند. 

پس از پايان ساع، رأي گيري  تمام افرادي كه جه، دادن رأي   (22/9/1381)الحاق   - 6

داخل صف قرار دارند  به داخل شعبه هداي، شده و درب شعبه بسبه مي گردد. مسؤوالن شعبه پس از 

 هين شاصي را جه، اخذ رأي ناواهند داد.بسبن درب شعبه  اجازه ورود به 

 

 (24اساس توضيحات پاورقي عمل شود )بر  مرحله قرائ، و شمارش آرا: –پنجم 

                                                           
راي دهندگاني كه به هر دليل قادر به راي مجلس شوراي اسالمي:  3/3/92الحاق ماده به قانون مصو   - 23

دادن از طريق سامانه انتخابات الكترونيكي نباشند، مي توانند از كمك همراه مورد اعتماد براي راي دادن استفاده 

 كنند.

 

در انتخابات الكترونيكي پس از اعالم رسمي : يمجلس شوراي اسالم 3/3/92الحاق ماده به قانون مصو   - 21

گيري، شمارش آراء با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيات نظارت، با امضاي الكترونيكي آنها پايان راي

 توسط دستگاه الكترونيكي انجام مي شود.
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 شيوه دسبي: –يكم 

اعضاي شعبه پتس از انـضاي مدت اخذ رأي در صتورت حتتصول اطمينتان از اينكته كليته مراجعته        -5

كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخبه اند و ديگر كسي براي رأي دادن در محل شعبه حضتور  

ه  ندارد  بالفاصله پس از شمارش تعرفه هاي مصرف شده و تعرفه و برگ رأي مصرف نشتده بتاقي مانتد   

 مراتب را در صورت جلسه درج خواهند كرد.  

اعضاي شعبه با حضور نماينده هيأت نوارت بر حوزه انباابيه و نماينده فرماندار يا باشتدار و بتازرس    -2

شمارش و قرائ، آرا را آغاز مي نمايند و موظف اند ترتيبي اتااذ نماينتد  )در صورت حضور( وزارت كشور 

مواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در ايتن بتاره مراقببهتاي الزم بته     كه كار قرائ، و شمارش آرا ه

 عمل آيد. 

ترتيب شمارش و قرائ، آرا به اين صورت است، كته اببتدا      (13/11/1379)اص ح   ـ  1تبصره 

رئيس يا نائب رئيس شعبه اخذ رأي با همكاري منشي ها تعداد تعرفه هاي مصرف شده ثب، مشاصتات  

مارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آن با تعداد قتسمبتهاي ويتژه نتوارت  تتعداد هتتر  رأي دهنده را ش

صندوو اختذ رأي را   بس، هاي پلمو شدهدو قتسم، به تفكيك در صورت جلسه درج مي گردد. سپس 

باز كترده و تتعداد آراي داختل صنتدوو را بدون آنكه خوانده شود برگ شمتاري و به شرح زير اقدام مي 

 ايند:نم

چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوو بيشبر از تعداد قسمبهاي ويژه نوتارت باشتد  بته تعتداد      –الف 

باطتل   "اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود  به قيد قرعه برداشبه و با رنگ قرمتز  جملته   

ج و در پايتان ضتميمه   بتر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صتورت جلسته اختذ رأي نيتز در     "شد 

 صورت جلسه مي نمايند.

چنانچه پس از اجراي قستم، )الف(  باز هم تعداد آراي داخل صندوو نسب، به تعداد تعرفته هتاي    –ب 

صادر شتده يتعني قسم، ثب، مشاصات رأي دهنده بيشبر باشد  به تعداد اضافي از مجموع برگهتاي آرا  

ر روي آن قيتد  ب "باطل شد  "بدون آنتكه ختوانتده شتود  بته قيتد قرعه برداشبه و با رنگ قرمز  جمله 

 و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.  

در هر حال چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوو مساوي يا كمبر از تعداد قسم، ويژه نوارت يا  –ج 

صورت نمي گيرد و فـتط  تعرفه مصرف شده يعني قسم، ثب، مشاصات رأي دهنده باشد  اقدام خاصي 

 تعداد برگهاي رأي داخل صندوو در صورتجلسه درج مي شود. 
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پتس از اينكته برگهتاي رأي بته ترتيتب متذكور در فتوو          (13/11/1379)اص ح  ـ  2تبصره 

( قانون و بندها و تبصره هاي ذيتل آنهتا و متاده    25( و )23(  )59شمارش شد  قرائ، آرا با رعاي، مواد )

و چند ماده به قانتون نوارت شوراي نگهبتان بتتر انباابتات مجلتس شتوراي استالمي و      ( قانون الحا2)

متصتتتوب  –( قتانتتتون انتتتباابات مجلتتس شتتتوراي استالمتتتي 23 الحتتاو يتتك تبصتتره بتتته متتتاده )

 انتجام متي شود.   53/53/5376

 : (25شود ) اساس توضيحات پاورقي عملبر  شيوه بكارگيري دسبگاههاي شمارشگر رايانه اي –دوم 

چنانچه با توافق وزارت كشور و هيأت مركتزي نوتارت مـترر شتده       (13/11/1379)اص ح   -5

باشد كه كار قرائ، و شمارش آرا با دسبگاههاي شمارشگر رايانه اي انجام شتود اعضتاي شتعبه پتس از     

صندوقهاي رأي انـضاي مدت اختذ رأي و حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در 

انداخبته اند و ديگر كسي براي رأي دادن در متحل شعتبه حتضور نتدارد بتا حتضور نتاظر هيأت نوارت 

 و نماينده فرماندار و باشدار و بازرس وزارت كشور كار شمارش آراء را به شرح زير انجام مي دهند:

تعداد تعرفه هاي مصرف شده ثبت،   اببدا رئيس يا نائب رئيس شعبه اخذ رأي با همكاري منشي ها –الف 

مشاصات رأي دهنده را شمارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آنها با تعتداد قستمبهاي ويتژه نوتارت      

تعداد هر دو قسم، به تفكيك در صورت جلسه درج مي گردد. سپس الز و مهر صندوو اخذ رأي را باز 

 برگ شماري و به شرح زير اقدام مي نمايند:كرده و تعداد آراي داخل صندوو را بدون آنكه خوانده شود 

چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوو بيشبر از تعداد قسمبهاي ويتژه نوتارت باشتد  بته تعتداد       –ب 

باطـل   "اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود  به قيد قرعه برداشبه و با رنگ قرمز  جملته  

بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صتورت جلسته اختذ رأي نيتز درج و در پايتان ضتميمه        " ود

 صورت جلسه مي نمايند.

  باز هم تعداد آراي داخل صندوو نسب، بته تعتداد تعرفته    "  "چنتانتچه پتس از اجتراي قسم،  –ج 

افي از مجمتوع بتترگهاي  هاي صادر شده يعني قسم، ثب، مشاصات رأي دهنده بيشبر باشد  تعداد اض

بتر روي آن   "باطل شد  "آرا بتدون آنتكه ختوانتده شتود  بته قيتد قرعه برداشبه و با رنگ قرمز  جمله 

 قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.

                                                           

قانون، فرد  11ماده  3و تبصره  3به موجب ماده  مجلس شوراي اسالمي: 3/3/92اصالحيه قانون مصو   - 22

( درصد از كل آراي صحيح را كسب نمايد. انتخابات در 21منتخب در مرحلة اول انتخابات بايد حد اقل بيست )

 مرحلة دوم و همچنين انتخابات مياندوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است.
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و مساوي و يا كمبر از تعداد قسم، ويژه نوتارت  در هر حال چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندو –د 

يا تعرفه مصرف شده يعني قسم، ثب، مشاصات رأي دهنده باشد  اقدام خاصي صتورت نمتي گيترد و    

 فـط تعداد برگهاي رأي داخل صندوو در صورت جلسه درج مي شود.

فاقد مهتر  در صورتي كه در ميان آراي ريابه شده به صندوو  آراي   (13/11/1379)اص ح   -2

باطتل   "انباابات يا فاقد مهر هيأت نوارت وجتود داشبته باشد  پش، آنها به تفكيك با رنگ قرمز جمله 

 نوشبه مي شود و پس از بسبه بندي  تعداد هريك در صورت جلسه قيد مي گردد.   "شد 

ه از پس از اجراي مراحل فوو  كليه تعرفه هاي صتادر شتده و برگهتاي رأي  همتراه بتا يتك نستا        -3

صتورت جلسه داختل صتندوو قترار داده متي شتود و صندوو اخذ رأي پس از لفاف  الز و مهتر متي   

 گردد.

اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتااذ نمايند كه كار شمارش تعرفته هتاي      (13/11/1379)اص ح   -4

صادر شده و برگهاي رأي داختل صنتدوو بتا حضتور نماينده هيأت نوارت و نماينده فرماندار يا باشدار 

و بازرس وزارت كشور انجام شده و در اين باره مراقببهاي الزم را به عمل آورند. )قسمبهاي ويژه نوتارت  

 ويل به هيأت نوارت مربوط تحويل ناظر شعبه مي گردد(براي تح

اعضاي شعبه ثب، نام و اخذ رأي موظف اند همراه با نتاظر شتعبه و نماينتده فرمانتدار يتا باشتدار و        -5

بازرس وزارت كشور و مأموران محافظ صندوو  صندوو يتا صتندوقهاي محبتوي تعرفته و آراء را بتراي      

ر دسبگاههاي شمارشگر آرا كه از قبتل مشتاص شتده است، حمتل      قرائ، و شمارش آرا به محل اسبـرا

 نمايند و در صورت عدم امكان حضور تمامي اعضاي شعبه  حضور رئيس يا نائب رئيس آن الزامي اس،.

پس از رسيدن مسلوالن شعبه و صندوو اخذ رأي به محل اسبـرار دسبگاههاي شمارشتگر صنتتدوو    -6

آن كه قبالَ آراي زائد بتر تعرفته ثبت، مشاصتات رأي دهنتدگان و       اختذ رأي باز و آراي ريتابه شده در

قسم، ويژه نوارت و آراي فاقد مهر انباابات يا مهر هيأت نوارت از آنها جدا شده اس،  بتراي قرائت، و   

 شمارش به كاربر دسبگاه تحويل داده مي شود.

( و متاده  25( و )23(  )59(  )56كليه موارد فوو بايد با رعاي، متواد )   (13/11/1379)اص ح   -7

قانون الحاو چند ماده به قانون نوارت شوراي نگهبان بر انباابات مجلس شتوراي استالمي و الحتاو     2

 قانون باشد.  53/53/5376قانون انباابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  23يك تبصره به ماده 

 

 مرحله تنويم صورتجلسه قرائ، و شمارش آرا: –ششم 

 شيوه دسبي: –يكم 
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نستاه تنوتيم و ستپس     ششپس از خاتمه شمارش و قرائ، آرا  صورتجلسه اخذ رأي شعبه در 

تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي در صورتجلسه نوشبه مي شود. صورتجلسه پس از تنويم بته امضتاي   

انباابيته و   نماينده فرمتاندار يتا باتشدار و اعتضاي شعبه اخذ رأي و نماينتده هيتأت نوتارت بتر حتوزه     

بازرس وزارت كشور مي رسد و بالفاصله يك نساه از صورتجلسه همراه بتا كليته تعرفته هتاي مصترف      

و برگهاي رأي قترائ، شتده داختل صنتدوو رأي قترار داده مي شتود   (26بر اساس توضيحات پاورقي عمل شود ) شده

اعضتاي شتعبه اختذ رأي بتته     توسط بسبهاي اجرايي و نوارت صندوو )صندوقها(  از پلمو مجددو پس 

اتتفاو نتماينده فترمانتدار يتا باشدار در معتي، مأموران انبوامي  صندوو )صندوقهاي( رأي را به همراه 

بر استاس توضتيحات پتاورقي عمتل شتود       دو نساه از صورتجلسه شعبه اخذ رأي و تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده

تحويل هتيأت اجترائتي يتا نتماينده آن مي دهند. اگر در روز  باقي مانده و ساير لوازم و مدارز رسماَ (27)

اخذ رأي اشكاالت و ايراداتي پديد آمده باشد  بايد در صورتجلسه ذكر گردد و به امضاي اعضاي شتعبه و  

 نماينده فرمانتدار يا باشدار و نماينده هيأت نتوارت بر حوزه انباابيه و بازرس وزارت كشور برسد.

 :(29بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) كارگيري دسبگاههاي شمارشگر رايانه اي شيوه به –دوم 

پس از خاتمه شمارش و قرائ، آرا  صورتجلسه نباي  در شش نساه تنويم و بته امضتاي كتاربر    

دسبگاه و حداقل رئيس يا نائب رئيس شعبه  ناظر هيأت نوارت  نماينده فرمانتدار يتا باشتدار و بتازرس     

بـر    ي رسد و بالفاصله يك نساه از صورت جلسه همراه با كليه تعرفه هاي مصرف شتده وزارت كشور م

و برگهاي رأي قترائ، شده و يتك نستاه از صورجلسته تنويمتي در      (28اساس توضيحات پاورق  عمل وـود ) 

محل شعبه داخل صندوو رأي قرار داده مي شود و پس از لفتاف كتردن و الز و مهتر شتدن صتندوو      

ي به همراه دو نساه از صورتجلسه شتعبه اختذ رأي و تعرفته و برگهتاي رأي متتصرف      )صندوقهاي( رأ

بتاقيمتانده و ساير لوازم و مدارز رسماَ تحويل هيأت اجرائتي   (31بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) نتشده

                                                           
 قرار داده مي شود. هاي مصرف نشده نيز درون صندوقتعرفه - 26
 هاي مصرف نشده درون صندوق قرار داده مي شود.تعرفه - 23
پس از شمارش آراء، صندوق الكترونيكي و مجلس شوراي اسالمي:  3/3/92الحاق ماده به قانون مصو   - 21

 صندوق ثبت با نظارت ناظرين مهر موم )پلمب( مي شود و همراه نسخه چاپي، صورتجلسه الكترونيكي نتيجه

 انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال مي شود.

 هاي مصرف نشده نيز درون صندوق قرار داده مي شود.تعرفه - 21
 هاي مصرف نشده درون صندوق قرار داده مي شود.تعرفه - 31
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يا نماينتده آن مي گردد. اگر در روز اخذ رأي اشكاالت و ايراداتي پديد آمتده باشتد بايتد در صورتجلسته     

 تنويمي در محل شعبه ذكر گردد.  

 برنامه ثب، نام  اخذ رأي و قرائ، و شمارش آراي مرحله دوم:   ـ 66ماده 

كـات  بـرنامـه مرحله اول ثبت نا ، اخذ رأا، قرائت و ومارش آرا بـا رعايـت ن  

 زير در مرحله دو  تكرار م  گردد:

چنانچه شناسنامه رأي دهتنده به مهر انباابات ممهور شده اس،  بايد مربوط به همان حوزه انباابيه  -5

 اي باشد كه در مرحله دوم مراجعه كرده اس،.

ده و چتنتانچته رأي دهتنتده در مترحتله اول بته هين يتك از حتوزه هتاي انباابيته مراجعته نتتكر     -2

شتناسنتامه اش فتاقتد متهر مترحلته اول انبتاابات باشد  مي تواند به هر يك از حوزه هاي انباابيه اي 

 كه تمايل دارد  مراجعه كند.

 شناسنامه مراجعه كننده به مهر انبااباتي مرحله دوم انباابات جاري ممهور نشده باشد. -3

دهنده به مهتر مرحلته دوم انباابتات جتاري ممهتور       با رعاي، مفاد بندهاي ياد شده  شناسنامه رأي -4

 گردد.

هيأتهاي اجرائي باشها )به اسبثناي باشهايي كته مركتز حتوزه انباابيته هستبند( پتس از        ـ  67ماده 

درياف، كليه صندوقهاي آرا و مدارز و صورت جلسات شعب اخذ رأي انباابات باش نسب، بته تنوتيم   

( نستاه اقتدام نمتوده و    5عضاي هيتأت نوتارت در پتن  )   صورتجلسه جمع آراي شعب باش در حضور ا

مدارز  لوازم و صندوقها را به همراه دو نساه از صورت جلسه تنويمتي بتراي ارستال بته مركتز حتوزه       

 (31بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) انباابيه تحويل باشدار يا سرپرس، باشداري مي دهند.

بثناي باشداران مراكز حوزه هاي انباابيته( موظتف انتد    باتشداران سراسر كتشور )به اس ـ  69مـاده 

بالفاصله پس از درياف، صورت جلسه نباي  اخذ رأي باش از هيأت اجرائي و فرمهاي نباي  آراي شتعب  

ثب، نام و اخذ رأي كليه مدارز و لوازم و صندوقهاي اخذ رأي  به انضتمام دو نستاه از صتورت جلسته     

                                                           
بالفاصله پس از پايان انتخابات، مجلس شوراي اسالمي:  3/3/92الحاق ماده به قانون مصو   - 31

صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيات اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيات 

نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه و پنج نسخه از آن چاپ مي شود كه يك نسخه نزد هيات اجرائي 

خابات مزبور و وزارت كشور )دو گردد و بقيه براي هيات نظارت بر انتمركز حوزه انتخابيه نگهداري مي

 نسخه( و هيات مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي شود.
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گهاي رأي مصرف نشده بتتاقي متانتتده را بتته فترمتانتتدار متببتتوع      نباي  اخذ رأي باش و تعرفه و بر

 ختود ارستال تتا از آن طتريق بته هيتأت اجترائي مركز حوزه انباابيه تحويل شود.

ـ  در باشهايي كه تابعي، تـسيماتي و تابعي، انبااباتي آنها مبفاوت اس، و نيز در باشهايي كه  تبصره 

شند  باشداران موظتف انتد صتورت جلسته مربتوط و ستاير متدارز        حوزه فرعي يك باش ديگر مي با

 انبااباتي را مسبـيماَ به مركز حوزه انباابيه ذيربط ارسال نمايند.

فرمانداران حوزه هاي فرعي موظتف انتد بالفاصتله پتس از دريافت، كليته متدارز  لتوازم           ـ  68ماده 

تسب، بته تشكيل جلسه هيأت اجرائتي  صتندوقتهاي اختذ رأي و صتورتجتلستات بتاتشهتاي تتتابتع  ن

فرعي در حضور هيأت نوارت اقدام و نبيجه كلي انباابات مركز شهرستبان و باشتهاي تتابع را صتورت     

 جلسه نمايند.

فرمانداران حوزه هاي فرعي موظف اند بالفاصله كتليه مدارز و لتوازم و صتندوقهاي اختذ     ـ  71ماده 

يأت اجرائتي فرعتي شتتهرسبان و تعرفته و برگهتاي رأي      رأي  به انضمام يك نساه از صورت جلسه ه

را جه، تحويتل بته هيتأت اجرائتي مركتز        (32بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) مصرف نشده باقي مانده

 حوزه انباابتيه  به فترمانتداري مركز حوزه انباابيه ارسال نمايند.

پس از درياف، صورتجلستات قرائت، آراي   فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه  ـ  71ماده 

حوزه هاي فرعي  كليه مدارز و لوازم و صندوقهاي مربوط به آنها را در استرع وقت، بته هيتأت اجرائتي      

مركز حوزه انباابيه تحويل نموده و هيأت اجرائي مركز حوزه با حضور هيأت نوارت پس از تطبيق نباي   

 ه انباابات حوزه انباابيه اقدام مي نمايد.سريعاَ نسب، به تنويم صورتجلسه مشبرز نبيج

ـ  فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيته موظتف انتد       (22/9/1381)اص ح  تبصره 

كليه تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده باقي مانده را كه از حوزه هاي فرعي تحويل گرفتبه انتد  همتراه  

  درتا زمان صدور دسبور امحا از طترف وزارت كشتور   با آنچه كه در مركز حوزه انباابيه باقي مانده اس،  

 داري و حفاظ، نمايند.محل امن نگه

فرمانداران و باشداران مراكز حتوزه هتاي انباابيته پتس از       (5/11/1379)اص ح   ـ  72ماده 

( اين آئين نامه  بالفاصله آن را به سباد انباابتات  75درياف، صورتجلسات نبيجه انباابات موضوع ماده )

ي نبتيجه انتباابات در سراسر حتوزه  كشور و شتوراي نگهتبان ارستال و ستپس نتسب، بته انبتشار آگهت

 انباابيه اقدام مي نمايند.

                                                           
 هاي مصرف نشده درون صندوق قرار داده مي شود.تعرفه - 32
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هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي انباابتات اقليبهتاي دينتي بالفاصتله پتس از دريافت،        ـ  73ماده 

صنتدوقتهاي آرا و متدارز و صتورتجتلسات شتعب اخذ رأي انباابات با حتضور اعضاي هيتأت نوتارت   

( 5صورتجلسه جمع آراي شعب فرمانداري يا باشداري مربتوط در پتن  )   شوراي نگهبان نسب، به تنويم

نساه اقدام نموده و مدارز  لوازم  صندوقها  صورتجلسه تنتويمتي  تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشتده  

را جه، اعالم نبيجه به فتترماندار مركتز حتوزه انباابيته      (33بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) باقي مانده

 ماندار يا باشدار مربوط مي نمايند.تحويل فر

فرمانداران و باشداراني كه انباابات اقليبهاي ديني را به عنوان حتوزه فرعتي برگتزار متي      ـ  74ماده 

كنند  موظف اند بالفاصله پس از درياف، صورت جتلسه نبيتجه اختذ رأي انباابتات از هتتيأت اجتترائي    

اندار مركز حوزه انبتاابيه ذي ربط )تهران يا اصفهان( اعتالم  فترعي اقتلي، ديني مربوط  مفاد آنرا به فرم

و مبعاقباَ يك نساه از اصل صورتجلسه  به انضمام يك نساه از نباي  آراي كتليه شتعب ثبتت، نتتام و    

 اختذ رأي با سريعبرين وسيله به فرماندار مركز حوزه انباابيه ارسال نمايند.

ـ  ر متدارز انتباتابتاتي متربتوط به اقليبهتاي ديتتني بتته    ارستال صتندوقتهاي رأي و ستاي تبـصره 

متركتز حوزه انباابيه )تهران يا اصفهان( لتزومي نتتدارد و در فرمتانداريتتها يتا بتاشتداريتتهاي حتوزه      

فترعي بتاقي مي ماند. بتديهي اس، در صورت نياز هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انباابيه اقليبهتاي  

اخذ رأي و ساير مدارز  فرمانداران و باشداران حوزه هاي فرعتي اقليبهتاي دينتي    ديني به صندوقهاي 

 موظف اند سريعاَ با اعزام پيك ويژه موارد درخواسبي را در اخبيار هيأتهاي مذكور قرار دهند.

فرمانداران تهران و اصفهان )مراكز حوزه هاي انباابيه اقليبهاي ديني كشور( بالفاصله پتس   ـ  75ماده 

( 75صول نباي  اخذ رأي انباابات حوزه هاي فرعي اقليبهاي ديني  براي اين حوزه ها نيز عيناَ متواد ) از و

 ( اين آئين نامه را به اجرا مي گذارند.72و )

فترمانتداران تهتران و اصفهان پس از تتنويم آگهي نبيجه انباابات مربوط به اقليبتتهاي   ـ  76مـاده 

هي مزبور در مركز حوزه انباابيه  مبن آنرا به متنوور انتبشتتار در حتتوزه   ديني  بالفاصله ضمن انبشار آگ

 هتاي فترعي نيز به فرمانداران حتوزه هاي فرعي اقلي، مربوط اعالم مي نمايند.

فرمانداران و باشداران حوزه هاي فرعي اقليبهاي ديني  بالفاصله پس از وصول مبن آگهي  ـ  77ماده 

اران مراكز حوزه هاي انباابيه اقليبهاي دينتي  بته منوتور اطتالع اقليت، دينتي       نبيجه انباابات از فرماند

 مربوط نسب، به انبشار آن در مهل، مـرر در حوزه هاي فرعي شهرسبان يا باش اقدام خواهند نمود.

                                                           
 هاي مصرف نشده درون صندوق قرار داده مي شود.تعرفه - 33
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 فصل هفتم: رسيدگي به شكايات و اعالم نظر شوراي نگهبان

 

در صتورتي كه در پايان متهل، قانوني هين گونته شتكايبي از انباابتات نرستيد  هتتيأت       ـ  79مـاده 

اجترائي مركز حوزه انباابيه با حضور اعضاي هيأت نوارت تشتكيل جلسته داده و مراتتب عتدم وصتول      

 شتكايت، و اظتهار نتور در ختصو  چگونگي بترگزاري انبتاابات را صورت جلسه مي نمايند.

در صورت وصتول شتكاي، بته هيتأت اجرائتي مركتز حتوزه          (22/9/1381ح  )اص ـ  78ماده 

قانون انباابات مجلس شوراي استالمي متورد    (73و ) (66اد )وانباابيه  شكايات واصل شده با توجه به م

 رسيدگي قرار گرفبه و نبيجه صورت جلسه مي گردد.

گزارشتات بتا استبناد بته      هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و  (22/9/1381)الحاق   -تبصره

( قانون مي تواند با تأييد هيأت نوارت  آراي يك يا چند شعبه را كه در سرنوش، انباابات متؤثر  73ماده )

 نيسبند  باطل نمايد.

فرمانداران و باشداران مراكز حتوزه هتاي انباابيته بالفصتله سته نستاه صتورت جلسته          ـ  91ماده 

اجترائي متركز حتوزه انباابيه را بته ستباد انباابتات كشتور و      رسيدگي به شتكايتات دريافبتي از هتيأت

 يك نساه به هيأت نوارت مركز حوزه انباابيه ارسال مي دارند.

سباد انباابات كشور دو نساه از صورت جلسات واصل شده را به هيأت مركزي نوتارت بتر    ـ  91ماده 

 د.انباابات جه، بررسي و اعالم نور شوراي نگهبان ارسال مي دار

شوراي نگهبان نوريه خود را در مورد انباابات هر يك از حتوزه هتاي انباابيته بتا رعايت،       ـ  92ماده 

 ( قانون به سباد انباابات كشور اعالم مي نمايد.72تبصره ذيل ماده )

سباد انباابات كشور موظف اس، نوريه شوراي نگهبتان را پتس از وصتول  بالفاصتله بته       ـ  93ماده 

 ني به فرماندار يا باشدار مركز حوزه انباابيه ابالغ نمايد.منوور اقدام قانو

 

 فصل هشتم: صدور اعتبار نامه منتخبان

 

فرمانداران وباشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند پتس از وصتول نوريته شتوراي      ـ  94ماده 

نگهبان در خصو  برگزاري مرحله اول انباابات كه از طريق سباد انباابات كشور به آنتان ابتالغ شتده    
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( ساع، نسب، به تتتشكيل جتتلسه مشتتبرز هتتيأت اجرائتي و      46اس،  حداكثر ظرف چهل و هش، )

ت مركز حوزه انباابيه اقدام و نبيجه نهائي و پايان برنامه مرحله اول انباابتات را صورتجلسته   هيأت نوار

و در صورت داشبن منباب يا منبابان در اين مترحله از انباابات  نسب، به صدور اعببار نامه آنان اقتدام  

 نمايند.

نامزدهتاي انباابتاتي مرحلته     در حوزه هاي انباابيه اي كه اعببارنامه اي براي هين يتك از  ـ  95ماده 

اول صادر نمي گردد  فرمانداران و باشداران مراكز اين حوزه هاي انباابيه موظف اند بالفاصتله پتس از   

وصول هر يك از صورتجلسات نباي  قطعي مرحله اول انباابات  دو نساه از آنرا بته سبتتاد انتباتتابات    

باابيه تسليم و نستاه بتاقي مانتده را در پرونتده     كشور ارسال  يك نساه به هيأت نوارت مركز حوزه ان

 حوزه انباابيه نگهداري نمايند.

در حوزه هاي انباابيه اي كه براي منبابان مرحله اول انباابتات اعببتار نامته صتتادر متي       ـ  96ماده 

گردد  فرمانداران و باشداران مراكز اين حوزه هاي انباابيه موظف اند بالفاصله پس از دريافت، صتورت   

جلسه مربوط  يك نساه از اعببار نامه تكميل شده را به شاص منباب يا نماينده وي كه به طور كببتي  

معرفي شده باشد  تسليم و دو نساه از صورت جلسه را همراه با سته نساته از اعبتبار نتامه بتته وستيله   

و مبعاقباَ نبيجته نهتائي   پيك مطملن از طتريتق سباد انبتاابتات اسبتان بته سباد انباابات كشور ارسال 

انباابات را به سباد انباابات كشور اعالم نمايند. يك نساه از صتورتجلسته به هيأت نوارت مركز حوزه 

 انباابيه تحويل و نساه باقي مانده در پرونده حوزه انباابيه نگهداري مي شود.

هتر فتترمانداري يتتا    عكس منباب بايتد در كلتتيه نتتسخ اعبتتبار نتتامه التتصاو و بته م         ـ  1تبصره 

 باتشداري مركز حوزه انباابيه ممهور گردد.

( قانون  در صورتي كه اعضاي هيأتهتاي اجرائتي و نوتارت    74در اجراي تبصره ذيل ماده ) ـ  2تبصره 

پس از اعالم نور شوراي نگهبان از امضاي اعببارنامه خودداري كنند  فرماندار يتا باشتدار مركتز حتوزه     

وسيله پيك مطملن از طريق سباد انباابات اسبانداري كليه نسخ اعببارنامه را بتراي  انباابيه موظف اس، 

 امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نوارت سريعاَ به سباد انباابات كشور تحويل نمايد.

(  قانون يك نساه از اعببارنامه منبابان  توسط سباد انباابتات كشتور   74در اجراي ماده ) ـ  3تبصره 

 ي نگهبان ارسال مي گردد.  به شورا

كليه مراحل اجرائي پس از اظهار نور شوراي نگهبتان در مرحلته اول  عينتاَ در مرحلته دوم      ـ  4تبصره 

 تكرار خواهد شد.
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 فصل نهم: امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده

 

كليته  وزارت كشور موظف اس، پس از اينكه كار رسيدگي بته اعببارنامته هتاي نماينتدگي      ـ  97ماده 

متنبابتان در مجلس شوراي اسالمي به پايان رسيد  دسبور امحاي تعرفه و برگهتاي رأي مصترف شتده    

كتتليه حتوزه هتتاي انباابيته را بته فرمانتداران و        و تمتامي مهرهتاي انباابتاتي    داخل صندوقهاي رأي

 باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه صادر نمايد.

منوور گردآوري آمار و اطالعات مربوط به رأي دهندگان از قبيتل  وزارت كشور مي تواند به  ـ  1تبصره 

قبتل از صتدور دسبور امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف    …سن  جتنس  تتأهل و تجترد  ستواد و 

شده  بهره برداري الزم از تعرفه رأي دهندگان را به عمل آورد. بديهي اس، رعايت، مافتي بتودن آراي    

 رأي دهندگان الزامي اس،.

 به منوور حفظ اسناد و مدارز مربوط به انباابات سباد انباابات كشور موظف اس، ترتيبي ـ  2تبصره 

اتااذ نمايد كه سه صندوو محبوي تعرفه و برگهاي رأي و صورت جلسه نبيجه شعب اخذ رأي از هريك 

 از اسبانها عيناَ به مركز اسناد انـالب اسالمي تحويل گردد.

فرمانداران و باشداران مراكز حوزه هاي انباابيه موظف اند پتس از وصتول دستبور وزارت     ـ  99ماده 

عرفته وبرگهاي رأي مصرف شده انباابات مجلس شوراي اسالمي بتا حضتور   كشور مبنتي بتر امتحاي ت

اعضاي هيأت اجرائي و حبي االمكان هيأت نوارت مركز حوزه انباابيه نسب، به امحاي تعرفه و برگهاي 

 رأي مصرف شده انباابات سراسر حوزه انباابيه به نحو مـبضي اقدام و مراتب را صورت جلسه نمايند.

ـ  بته اينكه صندوقهاي رأي حتوزه هاي فرعي انباابات اقليبهتاي دينتي در محتل حتوزه     نتور  تبصره 

فرعي نگهداري شده و به مركز حوزه انتباابيته ارسال نمي گردد  فرمانداران تهران و اصفهان به عنتوان  

وزه مراكز حوزه هاي انباابيه اقليبهاي ديني موظف اند پس از وصول دسبور وزارت كشور  مراتب را به ح

هاي فرعي ذي ربط ابالغ نمايند تا حوزه هاي فرعي راساَ در اين خصو  اقتدام و دو نستاه از صتورت   

جتلسه مربوط را به مركز حوزه انباابيه ارسال نمايند. يك نساه از ايتن صتورت جلسه همراه بتا يتتك  

و اصتفهان بته ستباد    نستاه از صتورت جلسه مربوط به مركز حوزه انباابيه توسط فرمتتانداران تهتران   

 انباتابات كتشور ارسال خواهد شد.
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دسبور العمل و فرمهاي مربوط بته متواد باتش اجترائي اين آئتين نامته بتا تصتويب وزيتر       ـ  98ماده 

 كشور قابل اجرا مي باشد. 



 98 از 95 صفحه

 

 آيين نامه اجرايي قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي ›› 

 ‹‹هيأت وزيران با اصالحات بعدي  24/21/2514مجلس شوراي اسالمي مصوب  

پس از ابالغ مراتب تأييد صالحي، به داوطلب ذي ربط موضوع    (25/9/1394)اص ح  -1ماده 

( قانون انباابات مجلس شوراي اسالمي  داوطلب مذكور فـط براي يك بتار حتداكثر   52( ماده )3تبصره )

تا پانزده روز قبل از روز اخذرأي مي تواند درخواس، تغيير حوزه انباابيته ختود را بته وزارت كشتور و يتا      

 (34بر اساس توضيحات پاورق  عمل وود ) يه اي كه در آن ثب، نام نموده اس،  تسليم نمايد.مركز حوزه انبااب

وزارت كشور و يا فرمانتدار و رئتيس هيتأت اجرايتي حتوزه انباابيته ذي ربتط موظتف است،           -2ماده 

درخواس، داوطلب را همراه با نساه اي از مدارز ثب، نام حداكثر ظرف يك روز به حوزه انباابيه جديد 

 و مورد درخواس، ارسال نمايد. 

هيأت اجرايي مركز حوزه انباابيه جديد موظف است، حتداكثر ظترف دو روز پتس از دريافت،       -3ماده 

( ماده واحده قانون تغيير 3( و )2درخواس، نسب، به رسيدگي به صالحي، داوطلب براساس تبصره هاي )

ام و مراتتب را طتي صتورت جلسته اي بته      حوزه انباابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي اقد

 هيأت نوارت اسبان اعالم نمايد.  

هيأت نوارت اسبان موظف اس، حداكثر ظرف دو روز پس از درياف، صورتجلسه رسيدگي بته   -4ماده 

صالحي، داوطلب از هيأت اجرايي با كسب نور از هيأت مركزي نوارت نور خود را در خصو  تأييد يتا  

صورت جلسه اي به هيأت اجرايي اعالم نمايد. هيأت مركزي نوارت هم زمان رد صالحي، داوطلب طي 

 نور خود را به شوراي نگهبان نيز اعالم خواهد كرد.  

( متاده  5شوراي نگهبان نور خود را درخصو  تأييد يا رد صالحي، داوطلب موضوع تبصتره )  -5ماده 

د تا در صورتي كته صتالحي، داوطلبتي در    واحده قانون مزبور در مهلبي به وزارت كشور اعالم خواهد كر

مراحل قبلي تأييد شده اس، و اكنون رد شده اس،  ببواند براساس مصتوبه مجمتع تشتايص مصتلح،     

 نوام درخواس، رسيدگي مجدد نمايد.  

وزارت كشور موظف اس، بالفاصله نور تأييد يا رد صتالحي، داوطلتب را بته حتوزه انباابيته       -6ماده 

 جديد ابالغ نمايد. 

                                                           
قانون انتخابات  72به ماده با توجه به الحاق يك تبصره  مجلس شوراي اسالمي: 3/3/92اصالحيه مصو   - 31

 .( تغيير يافته است1(  به )3از ) ، شماره تبصره3/3/17مجلس شوراي اسالمي مصوب 
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( ماده واحده قانون مذكور  داوطلبان مشمول اين تبصره مي توانند حتداكثر  5در اجراي تبصره ) -7ماده 

( قانون مزبور درخواس، تغييتر حتوزه   52( ماده )2( ساع، پس از درياف، ابالغ موضوع تبصره )24ظرف )

 (35توضيحات پاورق  عمل وود ) بر اساس انباابيه خود را به وزارت كشور يا مركز حوزه انباابيه تسليم نمايند.

( ماده واحده قانون ياد شتده نيتز   5( براي داوطلبان مشمول تبصره )4( و )3(  )2موضوع مواد ) -9ماده 

 اعمال خواهد شد. 

شوراي نگهبتان نوتر نهتايي ختود را درخصتو  تأييتد يتا رد          (25/9/1394)اص ح   -8ماده 

( ماده واحده قانون مذكور قبل از انبشار اسامي نامزدهتا و آغتاز   2( و )5صالحي، مشموالن تبصره هاي )

 تبليغات انبااباتي به وزارت كشور اعالم خواهد كرد.  

اجرايي و يا هيأت مركتزي   در صورت رد درخواس، تغيير حوزه انباابيه داوطلب توسط هيأت -11ماده 

نوارت و شوراي نگهبان تأييد صالحي، داوطلب براي حضور در انباابات در حوزه انباابيه اوليه به قتوت  

 خود باقي اس،.  

                                                           
قانون انتخابات  72با توجه به الحاق يك تبصره به ماده  مجلس شوراي اسالمي: 3/3/92اصالحيه مصو   - 32

 .تغيير يافته است( 3(  به )2از ) ، شماره تبصره3/3/17مجلس شوراي اسالمي مصوب 
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 13/1/2591رييس قوه قضاييه مصوب  211/51566/9111بخشنامه شماره 

دوره اي مجلس خبرگان رهبري نور به برگزاري نهمين دوره انباابات مجلس شوراي اسالمي و ميان 

قانون انباابات مجلس » 66و  65  65  59  56  57  57  56در اسفند ماه سال جاري و در اجراي مواد 

آن قانون مبني بر آن  67به ويژه تصريح ماده « با اصالحات بعدي 7/9/5366شوراي اسالمي مصوب 

ز وقوع جرم  ضمن هماهمنگي با ناظرين تشكيالت قضايي در حوزه انباابيه به منوور پيشگيري ا»كه 

و نيز فصل نهم « شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات الزم را در محدوده مـررات معمول مي دارد

قانون مزبور  ضروري اس، با هماهنگي و برنامه ريزي مناسب  منسجم و اثرباش اقدامات ذيل صورت 

 پذيرد:

رييس كل دادگسبري با حضور مسلوالن و نمايندگان  در مراكز اسبان سباد ويژه اي به مسلولي، -5

نهادها  سازمان ها و دسبگاههاي ذي ربط قضايي تشكيل و ضمن پايش مسبمر امور و فعالي، ها و 

اسبفاده از ظرفي، ساير نهادهاي ذي ربط  تدابير و تمهيدات الزم را نسب، به اجراء و اعمال دقيق 

قوع جرايم انبااباتي معمول دارند. همچنين در شهرسبان ها قانون و نيز پيش بيني و پيشگيري از و

 سباد مشابهي زير نور سباد مركز اسبان وظايف محوله را انجام دهند.

ها  نهادها و ارگان هاي مرتبط با انباابات از قوه سباد ويژه در مركز با تركيب نمايندگان دسبگاه -2

اجبماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه  قضائيه به مسلولي، دادسبان كل و قائم مـامي معاون

تشكيل و ضمن هداي، و هماهمنگي سبادهاي اسباني و اسبفاده از ظرفي، ساير نهادهاي مرتبط  

تدابير و تمهيدات الزم و ضروري را در حدود قوانين و مـررات اتااذ و اقدامات مـبضي را معمول و از 

 ايد.نباي  حاصله مسبمراً اينجانب را مطلع نم

محاكم صالحه قضايي موظفند به تالفات »قانون انباابات كه اشعار مي دارد:  57با عناي، به ماده  -3

الزم اس، رؤساي محبرم « و جرايم انباابات به صورت فوو العاده و خارج از نوب، رسيدگي كنند.

اها و دادگاه ها اي در دادسردادگسبري ها عنداالقبضاء با به كارگيري قضات واجد صالحي،  شعب ويژه

 براي رسيدگي سريع و خارج از نوب، به جرايم انبااباتي تشكيل دهند.

توجيه  ارشاد و اقناع با هدف همسوسازي  بازدارندگي و تروي  قانونمداري از طريق تشريح و  -4

ها  توضيح مفاد قانون  جرايم انبااباتي و مجازات هاي آن براي اشاا  حـيـي  حـوقي  تشكل

ي احبمالي و قطعي  مديران دسبگاه هاي اجرايي  رؤساي سبادهاي انبااباتي و افكار عمومي كانديداها

قطعاً نـش مؤثري در كاهش و پيشگيري از بروز جرايم انبااباتي داشبه و انشاءاهلل موجب افزايش 

 مشارك، حداكثري و ارتـاي امني، عمومي در سه مـطع قبل  حين و بعد از انباابات خواهد شد. 
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معاون اول رييس جمهور به وزارتخانه ها،  269194/46312بخشنامه شماره 

 سازمانمؤسسات دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي و استانداري هاي سراسر كشور 

 11/1/2591مصوب 

با تشكيل هيأت هاي  3/53/5393با عناي، به اينكه نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي از تاريخ 

( 55داوطلبان آغاز خواهد شد  لذا مـبضي اس، دسبگاههاي اجرايي براساس ماده )اجرايي و ثب، نام از 

قانون انباابات مجلس شوراي اسالمي و تبصره هاي آن كه در ذيل آمده اس،  براي هر چه بهبر برگزار 

 شدن انباابات  همكاري و مساعدت الزم را در طول برگزاري انباابات به ويژه در روز اخذ رأي با وزارت

 كشور  اسبانداران  فرمانداران  باشداران  شوراي نگهبان و هيأت هاي نوارت معمول دارند.

كليه وزارتاانه ها  سازمان ها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولبي و وابسبه به  -11ماده »

انداران  دول، و شهرداري ها و مؤسسات عمومي موظفند حسب در خواس، وزارت كشور  اسبانداران  فرم

 باشداران  كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انباابات در اخبيار آنان قرار دهند.

 بديهي اس، مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموري، نامبردگان محسوب خواهد شد.

در جه، اعمال  نوارت بر انباابات  كليه نهادها وارگان هاي فوو الذكر موظفند حسب  -1تبصره

درخواس، شوراي نگهبان و هيأت هاي منصوب از جانب آن  كاركنان خود را در اخبيار آنان قرار دهند و 

همچنين وزارت كشور  اسبانداران  فرمانداران  باشداران موظفند امكانات الزم را در اخبيار آنان قرار 

 دهند.

نان تأمين و پرداخ، مي حق مأموري، كاركنان مذكور از محل اعببارات سازمان مببوع آ -2تبصره

 «گردد
 


