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  بسمه تعالی

ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین مقام رهبري و والیـت  (با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق  

  امر مسلمین در هر زمان.

براي پیشگیري از بروز فترت در نظام جمهوري اسالمی و ضمانت تداوم حکومـت شـرعیه براسـاس والیـت      

شرایط و آیـین نامـه داخلـی مجلـس خبرگـان       ،تعداد ،قانون انتخابات ،قانون اساسی  108و  107در اجراي اصل  ،فقیه

  :رهبري به شرح ذیل تنظیم گردید

  

  تعداد خبرگان –فصل اول 

  :)1 نوشتپی(نفر به شرح ذیل می باشد 88نمایندگان مجلس خبرگان  عده – 1ماده 

  نماینده 16استان تهران  •

  نماینده 6استانهاي خراسان رضوي و خوزستان هر کدام  •

  نماینده 5هر کدام  فارسو  آذربایجان شرقی ،اصفهاناستانهاي  •

  نماینده 4هر کدام  مازندرانو  گیالناستانهاي  •

  نماینده 3هر کدام  کرمانو  غربیآذربایجان استانهاي  •

 همـدان و  مرکزي ،لرستان ،گلستان، کرمانشاه ،کردستان، قزوین، سیستان وبلوچستان، البرز، اردبیلاستانهاي  •

  نماینده 2هر کدام 

 ،قـم  ،سـمنان  ،زنجـان  ،خراسـان  شـمالی  ، خراسـان جنـوبی   ،چهارمحال و بختیـاري  ،بوشهر، ایالماستانهاي  •

  نماینده 1هر کدام  یزدو  هرمزگان کهگیلویه وبویراحمد،

-هر گونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگـان پـس از بررسـی    )11/6/1394( تصویب این قانون  از تاریخ – 2ماده 

هاي الزم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیـایی کشـور و مصـالح ملـی براسـاس پیشـنهاد هیـأت رئیسـه         

  درآخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.  
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  شرایط انتخاب شوندگان –فصل دوم 

  :خبرگان منتخب مردم باید داراي شرایط زیر باشند – 3ماده 

  به دیانت و وثوق و شایستگی اخالقی  اشتهار –الف   

اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتوانـد ولـی فقیـه واجـد شـرایط       –ب   

   .)2 نوشتپی(را تشخیص دهد ،رهبري

  .بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز –ج   

  .معتقد بودن به نظام جمهوري اسالمی ایران –د   

  نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. - ه  

   .)3 نوشتپی(مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسی می باشند – 1تبصره 

اجتهاد آنـان را تأییـد کـرده باشـد، از نظـر       –صریحاً و یا ضمناً  –کسانی که رهبر معظم انقالب  – 2تبصره 

  .)4 نوشتپی(علمی نیاز به تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت

   .ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند ،ضرورت ندارد که نمایندگان – 3تبصره 

  

  شرایط انتخاب کنندگان –فصل سوم 

  :انتخاب کنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند – 4ماده 

  تابعیت جمهوري اسالمی ایران  –الف   

  )5 نوشتپی(داشتن هیجده سال تمام –ب   
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  مدت –فصل چهارم 

باید انتخابـات دوره   ،خبرگان، براي مدت هشت سال، انتخاب می شوند و شش ماه به پایان هر دوره -5ماده 

   .یافته باشدانتخابات دوره بعد خاتمه  ،بعد آغاز گردد، به طوري که سه ماه به پایان هر دوره

منظور برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمی     به  –تبصره 

مدت دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري تا سه ماه پس از انتخابات همزمان دوره پنجم مجلس خبرگان رهبري و دوره 

  .)6 نوشتپی(دهم مجلس شوراي اسالمی امتداد می یابد

  

  کیفیت انتخابات –فصل پنجم 

  رأي گیري به صورت مخفی و به طور مستقیم انجام می گیرد.   -6ماده 

    .تمدید می گردد ،اخذ آراء در سراسر کشور، در یک روز صورت می گیرد و در صورت احتیاج -7ماده 

چنانچه در مواردي، انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگیرد، پس از رفع مـانع بالفاصـله بایـد     – 1تبصره 

   .دبرگزار شو

   .برگزار شودردم در انتخابات وجود داشت، باید چنانچه در استانی، امکان شرکت دو سوم م - 2تبصره 

  . )7 نوشت(پیخبرگان با اکثریت نسبی آراي شرکت کنندگان انتخاب می شوند -8ماده 

نماینده یا نمایندگان  ،در صورتی که تعداد آراي دو یا چند نفر، مساوي باشد و به همه آنان نیاز نباشد –تبصره 

  . )8 نوشتپی(مورد لزوم، با قرعه معین می شود

آیین نامه اجرایی انتخابات به پیشـنهاد وزارت   .مجري انتخابات مجلس خبرگان، وزارت کشور است -9ماده 

   .)9 نوشتپی(کشور به تصویب شوراي نگهبان خواهد رسید
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قانون نظارت شوراي نگهبان بـر انتخابـات مجلـس     «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق  -1تبصره 

آیـین نامـه    .انجام می شود ن امور داخلی مجلس شوراي اسالمی،کمیسیو  1359مصوب سوم مهرماه  »شوراي اسالمی

   .شوراي نگهبان تصویب خواهد کرد ،اجرایی آن را

 ،هیأت مرکـزي نظـارت   ،هاي فرعی و شعب ثبت نام و اخذرأي و بازرسان راه و حوزههاي انتخابیناظران حوزه

    .تعیین خواهد کرد ،به ترتیب و تعدادي که مصلحت بداند

   .یکی از فقهاي شوراي نگهبان، عضویت خواهد داشت ،در هیأت نظارت مرکزي – 2تبصره 

از طرف شوراي نگهبان  ،قانون انتخابات مجلس خبرگان و آیین نامه هاي اجرایی آن، جهت اقدام – 3تبصره 

    .به وزارت کشور ابالغ می گردد

هیأت نظارت مذکور، پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخـب مـردم صـادر شـد، از آنهـا       – 10ماده 

محل جلسـه را از طریـق رسـانه هـاي گروهـی و دو روزنامـه        براي شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می کند و تاریخ و

   .به اطالع می رساند ،کثیراالنتشار

تبصـره در هجـدهمین اجـالس رسـمی مجلـس خبرگـان        )10( مـاده و ده  )10( این قانون در ده -11ماده 

  اصالح و تنظیم شد.  11/6/1394رهبري در تاریخ 
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  خبرگانآیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس 

  

  کلیات –فصل اول 

هاي انتخابیه مجلس خبرگان و تعداد منتخبین آنها در سراسر کشور بـه شـرح جـدول پیوسـت     حوزه – 1ماده 

  .)10 نوشتپی(است

   .انتخابات خبرگان به صورت عمومی و با رأي مخفی و به طور مستقیم می باشد -2ماده 

انتخابات در بین افراد و یا فرد  ،اگر یک یا چند نفر از داوطلبان تأیید شده استعفا دهند یا فوت نمایند – 3ماده 

   .باقی مانده برگزار می گردد و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد

یت شـده  نامزدهـاي تأییـد صـالح    ،در استانهایی که تعداد کاندیداها تنها به تعداد نیاز یـا کمتـر اسـت    :تبصره

  .ساعت از سایر استانها به یکی از این استانها تغییر محل دهند 48میتوانند ظرف 

در صورتی که آراي دو یا چند نفر از نامزدها مساوي باشد و طبق جدول تعداد خبرگان حوزه انتخابیه  – 4ماده 

انتخـاب قرعـه مـی باشـد کـه در       مالك ،انتخاب یک یا چند نفر از نامزدهایی که آراي مساوي دارند ضرورت پیدا کند

   .جلسه مشترك هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و ناظرین شوراي نگهبان در استان انجام خواهد گرفت

نامزدهاي انتخابات در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشی شخصاً و یا با اعزام فقـط یـک    –تبصره 

   .ساعت قبل به داوطلبان ذیربط ابالغ گردد  24شی باید حداقل تاریخ و محل قرعه ک ،نفر نماینده شرکت نمایند

وزارت کشور پس از کسب نظر شوراي نگهبان آمادگی براي اجراي انتخابات را به استحضار رهبر یا  – 5ماده 

  .ي نگهبان اعالم می دارددستور مقام رهبري را به شورا رساند و قانون اساسی می 111اصل  شوراي رهبري مذکور در

   .عهده شوراي نگهبان است بر ،مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان – 6ماده 

فقط میتواند یک بـار و در یـک شـعبه اخـذ رأي بـا ارائـه        ،هر شخص واجد شرایط ،در هر انتخابات – 7ماده 

   .شناسنامه رأي بدهد

آید و در صورت لـزوم   ساعت به عمل می 10اخذ رأي در سراسر کشور در یک روز و حداقل به مدت  -8ماده 

   .قابل تمدید می باشد
                                                

هاي انتخابیه و ) حوزه11/6/1394انتخابات مجلس خبرگان رهبري (اصالحی  ) قانون1( يبا توجه به این که در ماده - 10
  دلیل، جدول پیوست مذکور آورده نشد.تعداد نمایندگان به تفصیل بیان شده است؛ به همین 
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مـازاد بـر    مدت تمدید اخذرأي در سراسر کشور به عهده وزیـر کشـور اسـت و    تشخیص ضرورت و – 1تبصره

  .منوط به پیشنهاد مشترك استاندار و رئیس هیات نظارت استان و موافقت وزیر کشور خواهد بود ،تمدید سراسري

نظـر شـوراي    گهبان تمدید را خـالف صـحت و سـالمت انتخابـات بدانـد     در صورتی که شوراي ن – 2تبصره 

     .نگهبان قطعی والزم االجرا است

  

  شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان –فصل دوم 

  :انتخاب کنندگان باید داراي شرایط زیر باشند -9ماده 

   .تابعیت جمهوري اسالمی ایران –الف   

  . )11 نوشتپی(داشتن هیجده سال تمام در روز اخذ رأي –ب   

  :محرومند ،اشخاص زیر از حق انتخاب کردن -10ماده 

   .صغار و مجانین –الف   

   .محرومین از حقوق اجتماعی –ب   

  :انتخاب شوندگان باید داراي شرایط زیر باشند – 11ماده 

   .اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخالقی –الف   

اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولـی فقیـه واجـد شـرایط      –ب   

   .رهبري را تشخیص دهد

   .اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ،بینش سیاسی –ج   

   .معتقد بودن به نظام جمهوري اسالمی ایران –د   

   .نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی - ه  

   .فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسی می باشند ،مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق – 1تبصره 

کسانی که رهبر معظم انقالب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی نیاز به  – 2تبصره 

   .تشخیص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت

                                                
  دومین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبري. 14/6/1386اصالحی مورخ  -  11



٩ 
 

تولد و توطن در حوزه انتخابیه بـراي انتخـاب کننـدگان و انتخـاب شـوندگان الزم       ،شرط سکونت – 3تبصره 

   .الرعایه نیست

تواننـد نسـبت بـه     چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمـی  – 4تبصره 

   .انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند

  

  نحوه اعالم داوطلبی و رسیدگی به صالحیت داوطلبان –فصل سوم 

قانون اساسـی مبنـی بـر انجـام       111پس از وصول دستور مقام رهبري یا شوراي مذکور در اصل  – 12ماده 
وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان را با استفاده از  ،انتخابات خبرگان

   .تباط جمعی به اطالع مردم برساندوسایل ار

جهت انتخابـات میانـدوره اي همـان     ،دستور مقام معظم رهبري براي برگزاري انتخابات سراسري – 1تبصره 

   .دوره نیز نافذ است

موظفند تاریخ شروع و  )فرمانداران شهرستانهاي مراکز استان( فرمانداران مراکز حوزه هاي انتخابیه – 2تبصره 

 محل ثبت نام و شرایط آن را با انتشار آگهی و استفاده از رسانه هاي گروهی به اطالع داوطلبان و اهالی حوزه انتخابیـه 

   .این آگهی باید حداقل پنج روز قبل از تاریخ شروع ثبت نام منتشر گردد .برسانند )استان(

روز از تاریخ شروع ثبت نام شخصاً یا بوسیله نماینـده   7باید  ،داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان – 13ماده 

خود به فرمانداري مرکز استان مراجعه و پرسشنامه اعالم داوطلبی را تکمیل و همراه با فتوکپی کلیه اوراق شناسـنامه و  

   .خود به فرمانداري مرکز استان تسلیم و رسید دریافت دارند  6×4قطعه عکس جدید  12

وزارت کشـور موظـف اسـت     .وطلبان می توانند براي ثبت نام به وزارت کشور نیز مراجعه نماینددا – 1 تبصره

فهرست اسامی آنان را براي انجام سایر اقـدامات الزم بـه مرکـز حـوزه انتخابیـه       ،بالفاصله پس از ثبت نام از داوطلبان

   .مربوط اعالم نماید

فرماندار مرکز اسـتان موظـف اسـت در پایـان هـر روز فهرسـت اسـامی و مشخصـات داوطلبـان                           – 2تبصره 

مشخصـات کامـل کلیـه     وزارت کشور ظرف همان روز فهرست اسـامی و  .حوزه انتخابیه را به وزارت کشور اعالم نماید

  .داوطلبان سراسر کشور را به هیات مرکزي نظارت اعالم خواهد نمود
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اصل و دو نسـخه تصـویر    ،فرماندار مرکز استان موظف است بالفاصله پس از پایان مهلت ثبت نام – 14 ماده

سه نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و شش قطعه عکس مربوط به هر یک از داوطلبان را بوسیله پیک  ،پرسشنامه

   .مطمئن به وزارت کشور ارسال نماید

وزارت کشور پس از دریافت مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان دو نسخه از کلیه مدارك مذکور به  – 15ماده 

ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام به هیات مرکزي نظارت تسلیم مـی دارد   72همراه دو قطعه عکس را حداکثر ظرف 

اختیار شوراي نگهبان قـرار مـی    ه را درفتوکپی شناسنامه و اصل پرسشنام اضافه کرده و هیات اگر نظري داشته باشد و

     .دهد

از تاریخ وصول مدارك داوطلبان هـر اسـتان رسـیدگی      )12 نوشتپی(روز  35شوراي نگهبان ظرف  – 16ماده 

   .الزم معمول و نظر خود را به وسیله هیأت نظارت مرکزي به وزارت کشور اعالم می دارد

فقهـاي   يهاي انتخابیـه نظریـه  طریق فرمانداران مراکز حوزه ا ازوزارت کشور موظف است رأساً ی – 1تبصره 
   .شوراي نگهبان مبنی بر رد صالحیت داوطلب را ظرف دو روز به وي ابالغ نماید

می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابـالغ   ،داوطلبانی که صالحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته است – 2تبصره 

   .ي نگهبان تقاضاي رسیدگی مجدد نماینداز فقهاي شورا 1مذکور در تبصره 

روز از پایان مهلت دریافت آن توسـط فقهـاي شـوراي نگهبـان مـورد       )10(تقاضاي رسیده ظرف  – 3تبصره 

   .رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه کتباً به وزارت کشور اعالم خواهد شد

رت استصـوابی و عـام شـوراي    احراز صالحیت داوطلبان بوسیله فقهاي شوراي نگهبـان مـانع نظـا    –4تبصره 

  .نگهبان نیست

خصـوص   روز از وصول نظریه کتبی فقهاي شوراي نگهبان در )1(وزارت کشور موظف است ظرف   -17ماده 

اسامی کلیه داوطلبان تأیید شده هر استان را از طریق صـدا و سـیماي جمهـوري     ،رسیدگی مجدد به تقاضاي داوطلبان

راالنتشار به اطالع عموم برساند و مراتب را به فرمانداري مرکز حـوزه انتخابیـه اعـالم    اسالمی ایران و روزنامه هاي کثی

   .دارد

                                                
 22/02/1398وزارت کشور و تصویب آن در جلسه مورخ  21/02/1398مورخ  31967بر اساس پیشنهاد شماره  - 12

همزمان مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي نگهبان و با هدف امکان تشکیل یک هیات اجرایی براي دو انتخابات 
 روز اصالح گردید. 35روز به  30قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی) از  31(تبصره ماده  شوراي اسالمی
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فرمانداران مراکز حوزه انتخابیه بالفاصله پس از دریافت اسامی داوطلبـان مراتـب را ضـمن انتشـار      -18ماده 

   .می رسانند )استان( آگهی با استفاده از رسانه هاي گروهی به اطالع اهالی حوزه انتخابیه

  

  تبلیغات –فصل چهارم 

بمنظور تضمین برخورداري یکسان نامزدهاي خبرگان از امکانات دولتی و بازرسـی و کنتـرل نحـوه     -19ماده 

در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان در محل استانداري و بنا به  ،تبلیغات نامزدها

   .می گردد دعوت استاندار تشکیل

  :اعضاي کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان عبارتند از -20ماده 

  استاندار - 1

 باالترین مقام قضایی استان - 2

 رئیس ناظران شوراي نگهبان در استان یا نماینده منتخب شوراي نگهبان - 3

  .سیما داردمدیر یا سرپرست صدا و سیماي جمهوري اسالمی مرکز استان یا استان مجاوري که صدا و  - 4

ضـبط شـود و از    ،برنامه هاي تبلیغاتی رادیو تلویزیون نامزدهاي انتخابات خبرگان باید قبل از پخش -21ماده 

   .نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات بگذرد

نامزدهاي انتخاباتی خبرگان که صالحیت آنان توسط شوراي نگهبان تأیید و از طرف وزارت کشـور   -22ماده 

هر یک حق دارند به طور مساوي از امکانات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران در مرکز استان استفاده  ،اعالم شده

   .نمایند

روز قبل از روز اخذ رأي  15فعالیت هاي تبلیغاتی انتخاباتی آنان ،پس از انتشار رسمی اسامی نامزدها -23ماده 

   .ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت 24شروع و تا 

 فرمانـداران مراکـز دو اسـتان موظفنـد     ،درصورت جابجائی نامزدها از یک استان به اسـتان دیگـر   – 1تبصره 

  .بالفاصله آگهی اصالح شده اسامی نامزدها را منتشر نمایند
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ساعت قبـل ازشـروع اخـذ رأي     72انصراف نامزدهاي انتخاباتی از شرکت درانتخابات باید حداقل  – 2تبصره 

عـدول از انصـراف پذیرفتـه     .زدیا نماینده وي به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور اعالم شـود کتباً توسط نام

    .شودنمی

با هر سمتی که داشته باشند به طور یکسان مشمول این مقـررات بـوده و نبایـد     ،نامزدهاي خبرگان -24ماده 

از صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایـران   ،عیین شدهبیش از آنچه توسط کمیسیون بازرسی تبلیغات ت ،تحت هیچ عنوان

   .برنامه هاي دیگر آنها را پخش کند ار پذیرش نامزدي تا تعیین نتیجهصدا و سیما نیز نباید از هنگام انتش .استفاده نمایند

 ،و سایر امکانات دولتـی و مؤسسـات و شـرکتهاي وابسـته بـه دولـت       ،کارکنان ،استفاده از وسائل – 25ماده 

کلیه دانشگاه ها و شهرداریها وکلیه دستگاههایی که  از بودجـه  ،جایگاه هاي خطابه نماز جمعه ،دهاي انقالب اسالمینها

   .عمومی کشور به هر مقدار استفاده می نمایند براي تبلیغات کلیه نامزدهاي خبرگان اکیداً ممنوع است

تابلوي بیمارستانها و تابلوي  ،پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روي عالئم راهنمایی ،الصاق اعالمیه – 26ماده 

هـاي  مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهاي عمومی و ادارات دولتی و سازمانهاي وابسته بـه دولـت و اتومبیـل   

ظامی مکلفند نسبت به برداشـتن  دولتی و اتوبوسهاي شرکت واحد اتوبوسرانی در سراسر کشور ممنوع بوده و مأمورین انت

آنان را جلب و به منظور تعقیـب قـانونی    ،و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین

   .به مقامات قضایی تحویل دهند

فلزي و یا ،واییمق،پارچه اي،استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذي – 1 تبصره

  .سانتیمتر ممنوع است 100× 70هر جنس دیگر  با ابعاد بیشتر از 

هاي مناسبی اعم از ثابت یا محل ،توانند با استفاده از امکانات محلیها میبخشداري ها وفرمانداري– 2تبصره 

   .آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند يسیار را براي الصاق یا ارائه

در کمیسـیون بازرسـی تبلیغـات     ،استفاده تبلیغاتی یا تخلف از مقررات قـانونی ارش هرگونه سوءگز – 27ماده 

گیرد و در صورت اثبات تخلف مراتب رسماً به وسیله رئیس کمیسیون به نامزد مربوطه ابالغ استان مورد بررسی قرار می

جلـوگري از   نیز موظف به محـو آثـار تخلـف و    محو شده و نامزد مربوطه آوري وممکن همه آثار تخلف جمع و در موارد

   .ادامه آن است ضمناً یک نسخه از اخطار مزبور همزمان به اطالع مراجع نظارتی می رسد
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  هیأت اجرایی و وظایف آن –فصل پنجم 

فرماندار یا سرپرست فرمانداري  ،بالفاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور -28ماده 

هیات اجرایی را به ریاست خود و عضویت  مرکز حوزه انتخابیه، روز در 5تان مرکز استان موظف است ظرف مدت شهرس

  .نفر از معتمدین تشکیل دهد 8دادستان مرکز استان و  ،مدیر کل یا سرپرست اداره کل ثبت احوال استان

  .نماینده وي در جلسات هیات اجرایی شرکت خواهدکرد ،محل درصورت عدم حضور دادستان در –تبصره 

علـی البـدل هیـات     منظور انتخـاب معتمـدین اصـلی و   ه اعضاي اداري هیات اجرایی مرکز استان ب -29ماده 

معتمدین اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را کـه بـومی بـوده و یـا      از روحانیون و نفر 30تشکیل جلسه داده و  ،اجرایی

سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند، انتخاب و مراتب را طی صورت جلسه اي براي تأییـد بـه    حداقل داراي

  .هیات نظارت استان ارسال می کنند

اعالم خواهـد  خصوص صالحیت معتمدین به فرماندار  در روز نظر خود را )2(هیات نظارت مزبور حداکثر ظرف 

  .نمود

داري هیات اجرایی موظفند طی معتمدین پیشنهادي را تأیید ننمود اعضاي ا ،چنانچه هیات نظارت – 1 تبصره

ایـن مرحلـه    در .افراد واجد شرایط دیگري را به هیات نظارت پیشنهاد نماینـد  ،جلسه اي به تعدادکسري معتمدینصورت

نفـر مـورد    20و در صورتی که جمعاً حداقل  ،ساعت نظر خود را اعالم نماید 24هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف 

البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در غیر ایـن صـورت وزارت کشـور بـا     اعضاي اصلی و علی تأیید قرار گیرند

  .ساعت تعداد باقی مانده را انتخاب خواهندکرد 24هماهنگی هیات مرکزي نظارت ظرف 

 ،اعتقاد و التزام عملی به اسـالم ونظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی      معتمدین این ماده باید داراي – 2تبصره 
سواد خوانـدن و نوشـتن بـوده و وابسـته بـه       حسن شهرت و وفادار به قانون اساسی واصل مترقی والیت مطلقه فقیه و

  .هاي غیرقانونی نبوده و محکومیت کیفري موثر نداشته باشندگروه

و شعب اخذ رأي هر انتخابات قبل مرتکب تخلف شده اند معرفی هاي اجرایی که در هیات افرادي – 3تبصره 
  .ها در لیست معتمدین مجاز نمی باشدآن
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بنا به دعوت فرماندار مرکـز اسـتان ظـرف     )13نوشت(پی 30 يسی نفر معتمدین منتخب موضوع ماده -30ماده 

با حضور هیات نظارت استان تشکیل جلسه داده و پس از حضور حـداقل دو سـوم مـدعوین کـه      ،دو روز پس از انتخاب

البـدل هیـأت   نفر را به عنـوان معتمـدین علـی     5نفر را به عنوان معتمدین اصلی و  8نباشد از بین خود  نفر 20کمتر از 

   .اجرایی با رأي مخفی و به اکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند

نفر معتمدین اصلی انتخـاب شـده بـراي شـرکت در جلسـات       8اندار مرکز استان مکلف است از فرم -31ماده 

    .هیأت اجرایی انتخابات خبرگان حوزه انتخابیه دعوت به عمل آورد

فرماندار مرکز استان موظف است  ،بالفاصله پس از اعالم وزارت کشور از طریق رسانه هاي گروهی -32ماده 

   .هاي تابعه استان را صادر و به فرمانداري مربوط ابالغ نمایدرایی شهرستانکه دستور تشکیل هیأت اج

فرماندار یا سرپرست فرمانداري شهرستان موظف است پس از وصول دستور فرماندار مرکـز حـوزه    – 33ماده 

سرپرسـت   انتخابیه ظرف مدت پنج روز هیات اجرایی شهرستان را به ریاست خود و با عضویت دادستان و ریاسـت و یـا  

  .نفر از معتمدین شهرستان تشکیل دهد 8اداره ثبت احوال شهرستان و 

تشـکیالتی مـافوق                      يدر صورتی که شهرسـتان فاقـد دادسـتان یـا رئـیس ثبـت احـوال باشـد رده         –تبصره 

   .اي را براي عضویت در هیات اجرایی به فرماندار معرفی نمایدموظف است نماینده

 ،البدل هیات اجراییمنظور انتخاب معتمدین اصلی و علیه اعضاي اداري هیات اجرایی شهرستان ب – 34ماده 

معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان را که بومی بوده و یـا حـداقل داراي    نفر از روحانیون و 30تشکیل جلسه داده و 

اي بـراي تأییـد بـه هیـات نظـارت      رتجلسهمراتب را طی صو انتخاب و ،آن شهرستان باشند سه سال سابقه سکونت در

  .شهرستان ارسال می کنند

ــور حــداکثر ظــرف دو روز نظــر خــود را در  ــدا  هیــات نظــارت مزب ــدین بــه فرمان ــوص صــالحیت معتم ر                      خص

  .نمود اعالم خواهد

اجرایـی موظفنـد    معتمدین پیشنهادي را تأیید ننموده اعضاي اداري هیـات  ،چنانچه هیات نظارت – 1تبصره 
این مرحله  در .افراد واجد شرایط دیگري را به هیات نظارت پیشنهاد نمایند ،اي به تعدادکسري معتمدینطی صورتجلسه

 نفـر مـورد   20که جمعاً حـداقل   ساعت نظر خود را اعالم نماید و در صورتی 24هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف 

                                                
صحیح » 29ي ماده«آمده است ولی به دلیل اصالحات انجام شده، » 30ي ماده«این شماره در متن مصوب به صورت  -  13

 است.
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غیـر ایـن صـورت اسـتاندار بـا       رالبدل را از میان خود انتخـاب خواهنـد کـرد و د   تأیید قرار گیرند اعضاي اصلی و علی 

  .ساعت تعداد باقی مانده را انتخاب خواهند کرد 24هماهنگی هیات نظارت استان ظرف 

 ،معتمدین این ماده باید داراي اعتقاد و التزام عملی به اسـالم ونظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی      – 2تبصره 
حسن شهرت و سواد خواندن و نوشـتن بـوده و وابسـته بـه      اصل مترقی والیت مطلقه فقیه و ساسی ووفادار به قانون ا

   .محکومیت کیفري موثر نداشته باشند گروههاي غیر قانونی نبوده و

شعب اخذ رأي هر انتخابات قبل مرتکب تخلف شده اند معرفی  هاي اجرایی و که در هیات افرادي – 3تبصره 

  .دین مجاز نمی باشدلیست معتم آنها در

بنا به دعوت فرماندار شهرستان ظرف دو  )14 نوشتپی( 35ي سی نفر معتمدین منتخب موضوع ماده – 35ماده 

روز پس از انتخابات، با حضور هیات نظارت شهرستان تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مـدعوین کـه   

البـدل هیـات   نفر را بـه عنـوان معتمـدین علـی     5نفر را به عنوان معتمدین اصلی و  8نفر نباشد از بین خود  20کمتر از 

   .نماینداکثریت نسبی آراء انتخاب می مخفی واجرایی با رأي 

فرمانـدار   ،بالفاصله پس از وصول دستور تشـکیل هیـات اجرایـی از سـوي فرمانـدار مرکـز اسـتان        -36ماده 

   .هاي تابعه را نیز صادر و به بخشداران مربوطه ابالغ نمایدشهرستان موظف است دستور تشکیل هیات اجرایی بخش

سرپرست بخشداري موظف است پس از وصول دستور فرماندار شهرسـتان ظـرف مـدت    بخشدار یا  -37ماده 

رئیس ثبت احوال و یا نماینده معرفی شده از  ،عضویت نماینده دادستان پنج روز هیات اجرایی بخش را به ریاست خود و

  .نفر از معتمدین بخش تشکیل دهد 8سوي ثبت احوال شهرستان و 

تشـکیالتی مـافوق موظـف     يفاقد دادستان یا رئیس ثبت احوال باشـد رده که شهرستان  صورتی در –تبصره 
    .هیات اجرایی به فرماندار معرفی نماید اي را براي عضویت دراست نماینده

 ،البـدل هیـات اجرایـی   منظور انتخاب معتمدین اصلی و علیه اعضاي اداري هیات اجرایی بخش ب  -38ماده 

معتمدین اقشار مختلف مردم بخش را که بومی بوده و یا حـداقل داراي سـه    انیون ونفر از روح 30تشکیل جلسه داده و 

اي براي تأیید به هیات نظارت بخش ارسال مراتب را طی صورتجلسه انتخاب و ،آن بخش باشند سال سابقه سکونت در

  .کنندمی
                                                

صحیح » 34ي ماده«آمده است ولی به دلیل اصالحات انجام شده، » 35ي ماده«مصوب به صورت این شماره در متن  - 14
 است.
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ــور حــداکثر ظــرف دو روز نظــر خــود را در  ــارت مزب ــه  هیــات نظ ــوص صــالحیت معتمــدین ب بخشــدار                      خص

  .اعالم خواهدنمود

هیات اجرایی موظفند طی  معتمدین پیشنهادي را تأیید ننمود اعضاي اداري ،چنانچه هیات نظارت – 1تبصره 
در ایـن مرحلـه    .افراد واجد شرایط دیگري را به هیات نظارت پیشنهاد نماینـد  ،کسري معتمدین اي به تعدادجلسهصورت

نفـر مـورد    20جمعاً حداقل  هکو در صورتی  ،ساعت نظر خود را اعالم نماید 24وظف است حداکثر ظرف هیات نظارت م

تأیید قرار گیرند اعضاي اصلی وعلی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و درغیر این صورت استاندار با هماهنگی 

    .اهند کردساعت تعداد باقی مانده را انتخاب خو 24هیات نظارت استان ظرف 

 ،نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی     معتمدین این ماده باید داراي اعتقاد و التزام عملی به اسالم و – 2تبصره 

سواد خوانـدن و نوشـتن بـوده و وابسـته بـه       حسن شهرت و وفادار به قانون اساسی واصل مترقی والیت مطلقه فقیه و

  .شته باشندهاي غیرقانونی نبوده و محکومیت کیفري موثر نداگروه

هیاتهاي اجرایی و شعب اخذ رأي هر انتخابات قبل مرتکب تخلف شده انـد معرفـی    که در افرادي – 3تبصره 

   .آنها در لیست معتمدین مجاز نمی باشد

بنا به دعوت بخشدار یا سرپرست بخشداري  )15 نوشتپی( 39سی نفر معتمدین منتخب موضوع ماده  -39ماده 

با حضور هیات نظارت بخش تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سـوم مـدعوین    ،انتخابظرف دو روز پس از 

نفر را به عنوان معتمدین علی البـدل هیـأت    5نفر را به عنوان معتمدین اصلی و  8نفر نباشد از بین خود  20که کمتر از 

   .اجرایی با رأي مخفی و به اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند

یـا   )اسـتان ( مقامات اداري که بنا به اقتضاي شغل خود به عضویت هیـأت اجرایـی حـوزه انتخابیـه     -40ماده 

مکلـف و موظـف بـه     ،شهرستان و یا بخش در می آیند تا زمانی که از سمت اداري خود مستعفی و یا برکنار نشـده انـد  

جلسـات هیـأت اجرایـی تمـرد از      موجه آنـان در ت تعمدي و غیرشرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و عدم شرک

    .انجام وظایف قانونی محسوب می گردد

مراتب را  ،فرمانداران و بخشداران موظفند بالفاصله پس از غیبت مقامات اداري عضو هیأت اجرایی – 41ماده 

   .با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعالم دارند

                                                
صحیح » 38ي ماده«آمده است ولی به دلیل اصالحات انجام شده، » 39ي ماده«این شماره در متن مصوب به صورت  - 15

 است.
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هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه  – 42ماده 

به جاي آنان به ترتیب تعداد رأي از معتمـدین علـی البـدل     ،متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرایی خودداري نمایند

ا زمانی که اکثریـت اعضـاي هیـأت اجرایـی بـاقی      در هر حال ت .بوسیله فرماندار و یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد

   .اقدامات هیأت قانونی است ،هستند

هرگاه در جریان انتخابات یک یا چندنفر از معتمدین هیات اجرایی دو جلسه متولی یـا جهـار جلسـه     -43ماده 

اجرایـی را از اکثریـت   متناوب از حضور در جلسات هیات اجرایی خودداري نمایند یا از سمت خود استعفا دهندو یا هیات 

ساقط کنند به جاي آنان به ترتیب تعداد رأي از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت بـه عمـل خواهـد    

آمد. در صورتی که با دعوت از اعضاي علی البدل  بازهم اکثریت حاصل نگردد از باقی مانده معتمدین به ترتیب اکثریت 

     .واهد گردیدتأمین خ )نفر 30تا ( آراء

 ،هاي اجرایی بخشها بالفاصله پس از انتخاب معتمدین و تکمیل عده خود تشکیل جلسه دادههیأت – 44ماده 

جلسـه بوسـیله بخشـدار بـه     نموده و مراتب را بـا ارسـال صورت   تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعیین

  .فرماندار شهرستان اعالم می دارند

ها پس از تعیین محل استقرار شـعب ثبـت نـام و اخـذ رأي در مرکـز      هاي اجرایی شهرستانیأته – 45ماده 

شهرستان و بخش مرکزي و بررسی و تأیید مصوبات هیأتهاي اجرایی بخشهاي تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبـت  

اعـالم   )استان( مرکز حوزه انتخابیهنام و اخذ رأي مراتب را صورت جلسه نموده و بوسیله فرماندار شهرستان به فرماندار 

   .می دارند

و هیأتهاي اجرایی شهرستانهاي تـابع پـس از بررسـی و     )استان( هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه – 46ماده 

تأیید مصوبات هیأتهاي اجرایی بخشهاي تابع خود در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخـذ رأي مبـادرت بـه انتشـار     

آگهی انتخابات حاوي تاریخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرایط انتخاب کنندگان و مقـررات جزایـی و محـل    

   .ثبت نام و اخذ رأي در شهرستان می نماید شعب

فرمانداران شهرستان تابع استان می باید چهار نسخه از آگهی منتشره را براي فرمانـدار مرکـز اسـتان ارسـال     

یـک   .ارسـال دارد  دارند و این فرمانداري موظف است سه نسخه از کلیه آگهی هاي منتشر در استان را به وزارت کشور

   .ی ها به هیأت نظارت مرکزي فرستاده می شودنسخه از این آگه
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ها پس از تأیید تعداد و محل اسـتقرار شـعب ثبـت نـام و اخـذ رأي بخـش       هاي اجرایی بخشهیأت -47ماده 

پنج یا هفـت نفـر از معتمـدین محـل را کـه       ،براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي ،مربوط توسط هیأت اجرایی شهرستان

  .انتخاب و به بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند ،ن باشندداراي سواد خواندن و نوشت

در صورتی که در محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأت  – 1تبصره 

   .تواند افراد را از خارج براي آن شعبه انتخاب و با حکم بخشدار اعزام نمایداجرایی بخش می

 در صورتی که همزمان با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان انتخابـات دیگـري نیـز برگـزار شـود      – 2تبصره 

هاي مجزا براي اخذ رأي با اعضاي واحد و صندوق وزارت کشور با هماهنگی هیات مرکزي نظارت یک شعبه ثبت نام و

  .نظر خواهد گرفت انتخابات مذکور در

هیات اجرایی موظف است از زمان تعیین اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي تا یـک روز مانـده بـه     – 3تبصره 
  .روز اخذ رأي با تنظیم برنامه نسبت به آموزش توجیهی آنان اقدام نماید

فرمانداران و بخشداران موظفند نسبت به تعیین و استقرار مـأموران انتظـامی بـه تعـداد الزم بـراي       -48ماده 

در صورتی که مأمور انتظامی بـه حـد کفایـت نباشـد مـی       .شعب ثبت نام و صندوقهاي اخذ رأي اقدام نمایندحفاظت از 

   .توانند از پاسداران انقالب اسالمی دعوت نمایند

عضـویت   نظارت بر انتخابـات را ندارنـد و   امور اجرایی و انتظامی حق دخالت در نیروهاي نظامی و – 49ماده 

نظارت  ،هیاتهاي اجرایی عقیدتی سیاسی این نیروها در ون شاغل حوزه هاي نمایندگی ولی فقیه وآنان به غیر از روحانی

  .و بازرسی ممنوع است

نفـر رسـمیت یافتـه و مصـوبات آن بـا رأي اکثریـت        8هاي اجرایی با حضور حداقل جلسات هیات – 50ماده 

معتمدین حاضر یـک نفـر از میـان     ،در جلسه شدارصورت عدم حضور فرماندار یا بخ بود. در مطلق حاضران معتبر خواهد

   .خود را به عنوان رئیس همان جلسه انتخاب می کنند

 5یـا   3یک نایـب رئـیس وحسـب مـورد      ،اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بین خود یک رئیس– 51ماده 

  .)16 نوشتپی(نمایندمنشی انتخاب می 7منشی و در صورت برگزاري بیش از یک انتخابات تا 

                                                
 )12/6/1385(اصالحی مورخ  - 16
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فرمانداران موظفند مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشداران تابعه براي هر یک از شعب ثبت نام و  – 52ماده 

   .اخذ رأي حداکثر دو نفر نماینده تعیین و اعزام دارند

هیأتهاي اجرایی انتخابات خبرگـان در سـطح اسـتان تحـت ریاسـت فرمانـدار مرکـز اسـتان و در          – 53ماده 

ها به ریاست بخشدار محل مسئول برگزاري و صحت جریان انتخابـات حـوزه   ه ریاست فرماندار و در بخششهرستانها ب

   .مأموریت خود می باشند

در کلیه مراحل برگزاري انتخابات خبرگان فرمانداران و هیأتهاي اجرایی شهرستانهاي تابعـه اسـتان    –تبصره 
   .می باشند )استان( موظف به اجراي دستورات قانونی فرماندار مرکز استان و هیأت اجرایی حوزه انتخابیه

کلیه وظـایف بخشـدار و    هیأت اجرایی تشکیل نمی شود لذا ،چون در بخشهاي مرکزي شهرستانها – 54ماده 

   .هیأتهاي اجرایی بخشهاي مرکزي در امور انتخابات برعهده فرماندار و هیأت اجرایی مرکز شهرستان محول است

 (هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان و اطالع هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه – 55ماده 

وهستانی و مسافتهاي دور که تشکیل شعب ثبـت نـام و اخـذرأي مقـدور     می تواند براي مناطق صعب العبور و ک )استان

   .نباشد شعبه ثبت نام و اخذ رأي سیار تعیین نماید

هاي اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأي محل شعب ثبت نـام و  هیأت – 56ماده 

   .اخذ رأي در محل شعب مستقر شوند اخذ رأي آماده و اعضاي شعب حداقل یک ساعت پیش از شروع

قسـمت اول   .هاي انتخابات داراي دو قسمت است که از محل نقطه چین از هم جدا می شوندبرگ – 57ماده 

تعرفه انتخابات محسوب می گردد و روي آن مشخصات رأي دهنده نوشته می شود و قسمت دوم برگ رأي اسـت کـه   

    .ممهور گردد برگ رأي باید به مهر اجرا و نظارتت تعرفه و هر دو قسم .گرددبه رأي دهنده تسلیم می

هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علـل مختلـف از عهـده قرائـت آرا و تکمیـل صـورت        – 58ماده 
جلسه برنیایند هیأت اجرایی با حضور هیات نظارت رأساً نسبت به شمارش و قرائت آرا و تکمیـل صـورت جلسـه شـعبه     

   .مذکور اقدام خواهد کرد

م انتخاباتی و صندوقهاي رأي تا تحویل به اعضاي مسئولیت نگهداري و حفاظت کلیه اوراق و لواز – 59ماده 

   .شعبه ثبت نام و اخذ رأي برعهده نماینده فرماندار می باشد

مسئولیت نگاهداري و حفاظت مدارك انتخاباتی و صندوقهاي اخذرأي تا تحویل بـه هیـأت اجرایـی     -60ماده 

   .شهرستان بر عهده بخشدار یا سرپرست بخشداري است



٢٠ 
 

یت نگاهداري و حفاظت اوراق و مدارك و صندوقهاي اخذرأي تا وصول دستور امحـاي آنهـا   مسئول – 61ماده 

   .عهده فرماندار یا سرپرست فرمانداري است از طرف وزارت کشور بر

وزارت کشور پس از وصول نظریه شوراي نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات هر استان دستور امحاي  – 62ماده 

نظر شوراي نگهبان به وسیله هیأت نظارت مرکزي به وزارت کشور ابـالغ مـی    .در خواهد نمودتعرفه و اوراق رأي را صا

    .گردد

  ثبت نام و اخذرأي –فصل ششم 

نماینده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي موظفند یک ساعت قبل از زمان شروع اخذرأي  – 63ماده 
در محل شعبه حاضر شده پس از مرتب نمودن لوازم و مدارك و اطمینان از خالی بودن صـندوق و الك و مهـر نمـودن    

  :آن برنامه ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء را به شرح زیر انجام دهند

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –ل او  

  مرحله کنترل –دوم   

  مرحله ثبت نام  –سوم   

  مرحله اخذرأي –چهارم   

  قرائت آرا –پنجم   

  

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –اول 

اعضاي شعب باید کوشش نمایند محل اخذرأي در محوطه و مکانی مستقر باشد که حـداقل دو درب ورود   -1  

داشته باشد و چنانچه تعداد کثیري براي دادن رأي مراجعه نمایند به سهولت بتوانند در یک صف و خروج رأي دهندگان 

   .استقرار یافته و به ترتیب وارد محل اخذ رأي شوند

رأي دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي حضور یافته و در یـک   -2  

    .وارد محوطه اخذرأي می شوند ،تیب به منظور ثبت نام و دادن رأيصف استقرار می یابند و به تر

  مرحله کنترل –دوم 
  :کنترل در دو مرحله انجام می شود

  کنترل شناسنامه –الف 
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نماینده فرماندار یا رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخـذرأي بـا مالحظـه شناسـنامه رأي     

    .قرار می دهنددهنده موارد زیر را مورد توجه 

   .شناسنامه رأي دهنده به مهر انتخابات جاري خبرگان ممهور نشده باشد -1  

 نوشتپی(سال تمام داشته باشد 18شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده باشد و دارنده آن در روز اخذرأي حداقل  -2

17(.   

  کنترل و بازدید انگشت –ب 

فرماندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی انگشت سبابه دست راسـت رأي دهنـده را کنتـرل     ينماینده

شناسنامه اي باشد که ممهور بـه  در صورتی که مراجعه کننده داراي  .نمایند تا آلوده به جوهر استامپ انتخابات نباشدمی

نماید و یا برانگشت سبابه او اثر جـوهر اسـتامپ    مهر انتخابات جاري خبرگان بوده داللت بر دادن رأي در شعبه دیگري

اخذرأي دیگري مشاهده شود به دستور نماینده فرماندار توسط نیروي انتظامی یا پاسداران انقالب اسالمی جلب و ضمن 

    .تنظیم صورت جلسه توسط رئیس شعبه تحویل مقامات ذي صالح می گردد

  مرحله ثبت نام  –سوم 

نترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به شخص مراجعـه کننـده بـوده و    پس از انجام مرحله ک -1  

واجد شرایط رأي دهنده می باشد و نیز در شعبه دیگري رأي نداده است  یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات 

ه روي برگ تعرفه را با رأي دهنده براساس شناسنامه روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ امضا یا اثر انگشت رأي دهند

   .قید تاریخ امضا و با مهر انتخابات خبرگان ممهور می نماید

   .متصدي ثبت نام شناسنامه رأي دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وي تحویل می نماید -2  

  مرحله اخذ رأي –چهارم 

نمودن به مهر انتخابات خبرگان از پس از ثبت نام رأي دهنده متصدي ثبت نام برگ رأي را پس از ممهور  -1  

محل نقطه چین جدا کرده و به رأي دهنده تسلیم می نماید تا اسم نامزد یا نامزدهاي مورد نظر خود را حداکثر به تعـداد  

تا نموده و داخل صندوق اخذرأي انداخته و پس از اینکه متصـدي   ،نمایندگان مورد نیاز حوزه انتخابیه بر روي آن نوشته

                                                
 دومین اجالس رسمی مجلس خبرگان رهبري. 14/6/1386اصالحی مورخ  - 17
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کـرده از درب خروجـی شـعبه خـارج      ت نام و اخذرأي انگشت سبابه دست راست او را با جوهر مخصوص رنـگ شعبه ثب

   .شود و تعرفه انتخاباتی در شعبه باقی می ماندمی

نماینده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي باید ترتیبی اتخـاذ نماینـد کـه رأي نویسـی مخفـی و       -2  

ن اعمال نفوذ شخص دیگري انجام گیرد بنابراین افرادي که به نحوي از انحا در شعبه وظیفـه  بصورت کامالً آزاد و بدو

اي به عهده دارند حق نوشتن برگ رأي براي اشخاص را ندارند و در صورتی که رأي دهنده به هر علتی قادر به نوشتن 

عضاي شعبه نیز مراقبت خواهند کـرد تـا عمـل    نباشد باید از وجود افراد خارج که مورد اعتماد وي باشند استفاده کند و ا

   .خالف قانون انجام نگیرد

ناظرین شوراي نگهبان در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفـوذ موظفنـد مراتـب را بـه اعضـاي شـعبه و        -3  

اتـب را  نماینده فرماندار تذکر دهند و آنها باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضـر در شـعبه جلـب و مر   

   .صورت جلسه و همراه خاطی تحویل مقامات ذي صالح دهند

نماینده فرماندار و رئیس شعبه ثبت  نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود که هیچ فرد مسـلحی وارد شـعبه    -4  

    .اخذ رأي نشود و مراقبت این افراد توسط مأمورین انتظامی درب جلوي در ورودي شعبه انجام می شود

  قرائت آرا –پنجم 
پس از انقضاي مهلت اخذ رأي با حصول اطمینان از اینکه کسی بـراي دادن رأي در محوطـه اخـذ رأي نمـی     

باشد درب ورودي شعبه اخذرأي در حضور نماینده فرماندار و ناظر شوراي نگهبـان و محافظـان صـندوق بسـته میشـود      

س و یا یکی از منشی ها با همکاري سـایر اعضـا   سپس تعرفه هاي مصرف شده توسط رئیس شعبه اخذرأي یا نایب رئی

سپس آراي داخل صندوق بوسیله رئیس شعبه ثبت نام و اخذرأي یا نایب رئیس بـا همکـاري سـایر     ،شمارش می گردد

  :اعضا بدون قرائت شمارش می شود و در این حالت جریان قرائت آرا به یکی از طرق زیر خواهد بود

   .ل صندوق با تعداد تعرفه هاي مصرف شده برابر بود قرائت آرا آغاز میگردددر صورتی که تعداد آراي داخ -1

در صورتی که تعداد آراي داخل صندوق از تعداد تعرفه هاي مصرف شده بیشتر بود اوراق اضافی بدون آن  -2

نگهبـان و  توسط رئیس شعبه در حضـور اعضـا و نماینـده فرمانـدار و نـاظر شـوراي        ،که نظریه رأي دهنده خوانده شود

با رنگ قرمز قید گردید ضمیمه  )جمله باطل شد (محافظان صندوق از کل آرا برداشته می شود و پس از آنکه پشت آنها

    .صورت جلسه شده و سپس قرائت آرا آغاز می شود
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در صورتی که بین آراي مأخوذه اوراقی غیرچاپی باشد قبل از برداشت اوراق اضافی از کـل آرا ابتـدا    :توضیح

از کل آرا و به ترتیب مذکور کنـار گذاشـته مـی     )اگر موجود باشد( راق غیرچاپی برداشته می شود و بقیه اوراق اضافیاو

    .شود

در صورتی که تعداد آراي داخل صندوق کمتر از تعداد تعرفه هاي مصـرف شـده باشـد مراتـب در صـورت       -3  

و جدداً اوراق رأي را داخل صـندوق ریختـه و قرائـت    جلسه منعکس و تعداد آراي موجود مالك عمل قرار می گیرد و م

    .شمارش آرا آغاز می شود

برگهـاي رأي باطـل ولـی جـزء آراي مـأخوذه       ،در موارد ذیل با تأیید هیأت نظـارت شهرسـتان   :توضیح الف

   .محسوب شده و مراتب در صورت جلسه درج و برگهاي رأي باطله ضمیمه صورت جلسه خواهد شد

   .باشدآرا ناخوانا  -1

   .آرایی که داراي نام رأي دهنده یا امضا یا اثر انگشت وي باشد -2

   .آرایی که کالً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي انتخاباتی مربوط به حوزه انتخابیه باشد -3       

   .آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -4   

   .آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد -5

   .آرایی که با تهدید به نفع نامزد خاصی به دست آمده باشد -6

برگهاي رأي باطل و جزء آراي مـأخوذه محسـوب    ،در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت شهرستان :توضیح ب

   .نشده و مراتب در صورت جلسه درج و برگهاي مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد

   .خابات باشدصندوق اخذرأي فاقد الك و مهر انت -1  

   .آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد -2

   .آراي کسانی که به سن قانونی نرسیده باشند -3

   .آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد -4  

   .به دست آمده باشد )صورت جلسه و شمارش ،آرا ،در تعرفه ها (آرایی که با تقلب و تزویر -5

   .که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشدآرایی  -6  

   .آراي تکراري -7  
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   .آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد -8  

   .آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد -9  

   .آرایی که روي ورقه اي غیر از برگ رأي نوشته شده باشد -10

  .دوق اخذرأي آن فاقد اوراق رأي یا برگهاي تعرفه باشدکل آراي مندرج در صورت جلسه اي که صن -11

بعضی از اسامی خوانا و بعضی ناخوانا باشد و یـا عـالوه بـر اسـامی      ،در مواردي که در برگ رأي :توضیح ج

زد نامزدهاي انتخاباتی اسامی دیگري نوشته شده باشد و یا اسامی نوشته بیش از تعداد نماینده مورد نیاز باشد و یا نام نام

   .برگ رأي باطل نبوده و در هر مورد به شرح زیر اقدام می گردد ،انتخاباتی در برگ رأي بیش از یکبار نوشته شده باشد

   .فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد ،در حوزه هایی که تعداد خبرگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد -1

اسـامی دیگـري    ،ي انتخاباتی مربوط به حوزه انتخابیهدر صورتی که در برگ رأي عالوه بر اسامی نامزدها -2

   .فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود ،نوشته شده باشد

در صورتی که نام یک نامزد انتخاباتی بیش از یک بار در یک برگ رأي نوشته شده باشد فقـط یـک رأي    -3

   .براي او محسوب می شود

اسامی اضافی  ،ه شده در برگ رأي بیش از تعداد الزم باشددر صورتی که اسامی نامزدهاي انتخاباتی نوشت -4

    .از آخر خوانده نمی شود

پس از خاتمه قرائت و شمارش آرا صورت جلسه اخذرأي شعبه با تکمیل فرم صورت جلسه در پـنج نسـخه    -4

آراي فـرم نتـایج   ( تنظیم و سپس تعداد رأي هر یک از دارندگان رأي در پشت برگ صورت جلسـه در فـرم مخصـوص   

قید می گردد و پس از تنظیم و امضاي صورت جلسـه شـعبه ثبـت نـام و اخـذرأي بوسـیله نماینـده         )انتخابات خبرگان

فرماندار و اعضاي شعبه و محافظان و ناظر شوراي نگهبان کلیه اوراق و مدارك انتخاباتی و یک نسخه صـورت جلسـه   

الك و مهر نمودن صـندوقها بـا دو نسـخه صـورت جلسـه       ثبت نام و اخذرأي را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از

اخذرأي تحویل محافظان صندوق می دهند یک نسخه صورت جلسه نیز به ناظر شـوراي نگهبـان یـا در غیـاب او بـه      

ضمناً یک نسـخه   .نماینده فرماندار جهت تسلیم به ناظر یا ناظرین شوراي نگهبان در مرکز شهرستان تحویل می گردد

و رئـیس شـعبه    ،نیز تا پایان انتخابات نزد رئیس شعبه باقی مانده و سپس تحویل فرمانـدار مـی شـود    از صورت جلسه

اخذرأي به اتفاق نماینده فرماندار و در صورت تمایل به همراه اعضاي شعبه اخذرأي و به اتفاق محافظـان صـندوق بـه    

مدارك رسماً تحویل بخشـدار یـا فرمانـدار     محل بخشداري و یا فرمانداري مربوط مراجعه و صندوقها و صورت جلسه و
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اگر در روز اخذرأي اشکاالت و ایراداتی پدید آمده باشد باید در قسمت انتهاي صورت جلسه ذکـر گـردد و بـه     .می شود

   .برسد )در صورت حضور( امضاي اعضاي شعبه و نماینده فرماندار و محافظان صندوق و ناظر شوراي نگهبان

بخش پس از دریافت صندوقهاي اخذرأي و صورت جلسات شعب ثبت نـام و اخـذرأي    هیأت اجرایی -64ماده 

نتیجه انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوقهاي اخذرأي و صـورت جلسـات مربـوط بـه هیـأت اجرایـی        ،حوزه بخش

   .شهرستان اعالم می دارد

تابعه نتیجه کلی انتخابات  هیأت اجرایی شهرستان بالفاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخشهاي -65ماده 

شهرستان را صورت جلسه نموده و همراه نسخه اي از صورت جلسات هیأتهاي اجرایی بخشهاي تابعه به هیأت اجرایـی  

ناظران شوراي نگهبان ذیل صورت جلسه را امضـا کـرده و    .اعالم می دارد )شهرستان مرکز استان( مرکز حوزه انتخابیه

   .ی کننداگر نظري داشته باشند ذکر م

هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه بالفاصله پس از دریافت نتایج انتخابات شهرستانهاي تابعه نتیجه  -66ماده 

   .کلی انتخابات خبرگان استان را با اطالع ناظرین استان آگهی کرده و به وزارت کشور نیز اعالم می دارد

شـکایات   ،از تـاریخ انتشـار آگهـی نتیجـه انتخابـات      هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه ظرف دو روز -67ماده 

ساعت با حضور ناظرین شوراي نگهبان به آنها رسیدگی و نتیجه رسیدگی به   48مربوط به انتخابات را دریافت و ظرف 

   .شکایات را صورت جلسه نموده و سه نسخه آن را به وزارت کشور اعالم می دارد

  

  شکایات و مقررات جزایی و مواد متفرقه –فصل هفتم 

وزارت کشور بالفاصله پس از دریافت سـه نسـخه از صـورت جلسـه رسـیدگی بـه شـکایات نتـایج          -68ماده 

کنـد و هیـأت   می انتخابات هر استان دو نسخه از صورت جلسه مذکور را به هیأت نظارت مرکزي شوراي نگهبان تسلیم
   .آنرا در اختیار شوراي نگهبان قرار می دهدپس از بررسی و اظهار نظر یک نسخه 

میتواننـد ظـرف یـک هفتـه از تـاریخ       ،کسانی که از نحوه برگزاري انتخابات شکایت داشـته باشـند   -69ماده 

   .اخذرأي شکایت خود را به دبیرخانه شوراي نگهبان تسلیم دارند

د به طریق زیر براي شعب اخذ رأي نماینده تبصره: هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانن

  استان) معرفی نمایند.(خود را کتباً به هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه
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  حوزه هاي داراي یک نماینده به ازاء هر صندوق یک نماینده. -الف

  حوزه هاي داراي دو نماینده به ازاء هر دو صندوق یک نماینده. -ب

  به ازاء هر سه صندوق یک نماینده.حوزه هاي داراي سه نماینده  -ج

  حوزه هاي داراي چهار نماینده به ازاء هر چهار صندوق یک نماینده. -د

  حوزه هاي داراي پنج نماینده به ازاء هر پنج صندوق یک نماینده. -هـ

  حوزه هاي داراي شش نماینده به ازاء  هر شش صندوق یک نماینده. -و

  ها یک نماینده.هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقهمچنین متناسب با تعداد نمایندگان 

این نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشـند و چنانچـه تخلفـی در شـعب اخـذ رأي      

  صورت گیرد بدون دخالت، مراتب را به هیأتهاي نظارت استان کتباً اعالم نمایند.

  پایان اخذرأي و شمارش آراء وتنظیم صورت جلسه بالمانع است.حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا 

 مسئولین و اعضاء صندوقهاي اخذ رأي، ناظرین شوراي نگهبان، بازرسان وزارت کشور و( حضوردیگر افراد بجز مسئولین

تظامی نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می گردد. مأمورین ان

ومسئولین در صندوقهاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غیر مسئول جلوگیري به عمل آورند. متخلفـین تحـت پیگـرد    

  قانونی قرار خواهند گرفت.

شوراي نگهبان حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت صورت جلسه رسیدگی به شـکایات نتیجـه    – 70ماده 

نظر قطعی خود را نسبت به انتخابـات انجـام شـده آن     ،انتخابات خبرگان هر استان از هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات

   .استان به وسیله هیأت نظارت مرکزي به وزارت کشور اعالم خواهد داشت

مراتب را به فرمانـداري مرکـز حـوزه انتخابیـه      ،وزارت کشور پس از دریافت نظریه شوراي نگهبان – 71ماده 

   .جهت ابالغ به هیأت اجرایی انتخابات بمنظور صدور اعتبارنامه منتخب یا منتخبین خبرگان استان اعالم می دارد

ست و اعتبارنامه منتخبین ملصق به صدور اعتبارنامه منتخبین منوط به اعالم نظر شوراي نگهبان ا – 72ماده 

نسخه از طرف هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه تهیه و تنظیم و یک نسخه از آن را به منتخب تسلیم  5عکس آنان در 

    .و سه نسخه از آن به وزارت کشور ارسال می گردد

رسال می نماید کـه یـک   وزارت کشور دو نسخه از اعتبارنامه هر یک از منتخبین را به هیأت مرکزي نظارت ا

   .نسخه آن به شوراي نگهبان تسلیم گردد
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شکایاتی که در جریان انتخابات خبرگان به شوراي نگهبان یا ناظران آن یا هیأتهاي اجرایی تسـلیم   -73ماده 

   .مانع از ادامه انتخابات نخواهد بود ،می شود

ام و اخذرأي و ناظرین شـوراي نگهبـان   هیچ یک از اعضاي هیأتهاي اجرایی و اعضاي شعب ثبت ن -74ماده 

   .داشته باشند وندي نسبی و یا سببی تا درجه سومنباید با نامزدهاي انتخابات خبرگان استان خویشا

هرکس برگ انتخابات خبرگان را بخرد و یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و یـا در امـر    -75ماده 

یا تقلب و تزویر و خیانت نماید یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه متعلق انتخابات به نحوي از انحا اخالل 

یا بگیـرد و یـا بـیش از یکبـار رأي دهـد بـر طبـق         ،به دیگري یا با شناسنامه مجعول و با علم به جعلیت آن رأي بدهد

    .مقررات مسئول خواهد بود

خبرگان بوده و مسئول حسن برگزاري انتخابـات اسـت و    وزارت کشور مأمور اجراي قانون انتخابات -76ماده 

 ،بدین منظور می تواند مأمورینی را جهت بازرسی و کنترل نحوه برگزاري انتخابات بطـور ثابـت و یـا سـیار بـه اسـتانها      

   .بخشها و شعب ثبت نام و اخذرأي اعزام دارد ،شهرستانها

هـا   موسسات دولتی و وابسته به دولت و شـهرداري  ،قانونیها و نهادهاي سازمان ،هاکلیه وزارتخانه – 77ماده 

هـاي نظـارت   هیـات  و بخشـداران  ،فرمانـداران  ،اسـتانداران  ،و موسسات عمومی مکلفند حسب درخواست وزارت کشور

 مدت همکاري کارکنـان  .اختیار آنان قرار دهند انتخابات در يکارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه ،شوراي نگهبان

حـق مأموریـت روزانـه و اضـافه کـار کارکنـان یادشـده از محـل          .مذکور جزء ایام خدمت اداري آنان محسوب می شود

  .اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و با تأیید مجري یا ناظر ذیربط پرداخت گردد

وزارت کشـور  میزان پرداختی متناسب با نوع ارائه خدمات و همکاري براساس دستورالعمل مشترك  -1تبصره 

   .)18 نوشتپی(و شوراي نگهبان خواهد بود

-ارت کشور و شوراي نگهبـان قـرار مـی   اعتبار مورد نیاز این ماده توسط دولت تأمین و در اختیار وز -2تبصره 

  گیرد.

                                                
 )12/5/1385(اصالحی  .18
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انتخابات مجـدد را   ،وزارت کشور موظف است با کسب نظر شوراي نگهبان در اولین فرصت مناسب -78ماده 

اساس قانون انتخابات خبرگان و آئین نامه اجرایی آن برگـزار   در حوزه هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل شده بر

   .نماید

اي نماینده اي هرگاه یک یا چند نفر از خبرگان فوت یا استعفا نمایند و یا به هر علتی حوزه انتخابیه -79ماده 

ر صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره قانونی مجلس خبرگان باقی باشد وزارت کشور با تأییـد  د ،را از دست بدهد

شوراي نگهبان براي انتخاب جانشین آنان براساس قانون انتخابات خبرگان و آئین نامه اجرایی آن اقدام می نماید مدت 

   .است نمایندگی اینگونه منتخبین فقط تا پایان دوره قانونی مجلس خبرگان

هرگاه یک یا چند نفر از نامزدهاي داراي اکثریت نسبی آرا قبل از صدور اعتبارنامه استعفا و یا فـوت   -80ماده 

نمایند در صورت تأیید شوراي نگهبان هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه به جاي آنان از نفرات بعدي بـه ترتیـب تعـداد    

   .اقدام خواهد کرد رأي انتخاب و نسبت به صدور اعتبارنامه آنان

   .عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی انتخابات خبرگان ممنوع است -81ماده 

   .دستورالعمل مالی و اجرایی انتخابات خبرگان را وزارت کشور تهیه و به اجرا می گذارد -82ماده 

بـه تصـویب    18/7/1361 تبصره است در جلسه مـورخ  18ماده و   116این آئین نامه که مشتمل بر  -83ماده 

   .)19 نوشتپی(شوراي نگهبان رسید

  

                                                
 تبصره شده است. 35ماده و  83نامه داراي آئینبا توجه به اصالحات انجام شده، اکنون این  - 19
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  قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري  9ماده  1ماده واحده تبصره 

ادله جدیدي بـراي عـدم صـالحیت هـر یـک از       ،چنانچه پس از تأیید صالحیت و سپري شدن مدت بررسی صالحیتها

پس از بررسی و اعالم عدم صـالحیت آنـان توسـط فقهـاي شـوراي       ،داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان به دست آید

   .نگهبان مراتب به وسیله هیأت مرکزي نظارت به ستاد انتخابات کشور اعالم خواهد شد

  

   1359قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب 

  قانون انتخابات مجلس خبرگان 9ماده  1موضوع تبصره 

ه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی را ب 99اصل  در اجراي  

مواد قانونی زیر بنا بر تصویب مجلس شوراي اسالمی و تفویض حق قانونگذاري در  .عهده شوراي نگهبان گذارده است

به اتفاق آراء حاضر تصـویب   1400القعده ذي  14مطابق   1359وم مهرماه این مورد به کمیسیون امور داخلی در تاریخ د

    .گردید و براي مدت شش ماه به مورد اجرا گذارده میشود

ـ ( از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتمـاد  ،پیش از شروع انتخابات -1ماده  ه ب

  کشور معرفی میشوند.  با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت )عنوان هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات

   .از پنج نفر عضو هیأت مرکزي نظارت حداقل یک نفر باید عضو شوراي نگهبان باشد –تبصره 

هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات می تواند براي انجام مسئولیت محوله محل کار خـود را در وزارت   – 2ماده 

 ،نیـز میتواننـد محـل کـار خـود را در اسـتانداریها      کشور قرار دهد و هیأت هاي نظارت اسـتان و حـوزه هـاي انتخابیـه     

   .فرمانداریها یا بخشداریها قرار دهند

هیأت مرکزي نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهاي انتخاباتی و اقدامات وزارت کشـور کـه در    – 3ماده 

صـالحیت نامزدهـاي   هـاي نظـارت بـر انتخابـات و تشـخیص       امر انتخابات مؤثر است و هیأت هاي اجرایی و انجمـن 

   .شود نظارت خواهد کرد نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می

دستورالعمل اجرائی برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسـالمی را وزارت کشـور تهیـه و بـا تصـویب       -4ماده 

   .گذاردشوراي نگهبان به اجرا می
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مرکزي نظارت در تمام کشور و هیـأت پـنج نفـري    هیأت  ،شوددر تمام مدتی که انتخابات برگزار می – 5ماده 

در تهران و هیأتهاي پنج نفري سایر استانها و هیأتهـاي سـه نفـري حـوزه هـاي انتخابیـه         7استان تهران موضوع بند 

در استانها و حوزه هاي انتخابیه بر کیفیت آن نظارت کامل دارند و در هر مورد که سـوء جریـان یـا      8و  7موضوع مواد 

در تهران ستاد انتخابات کشور و در حوزه هاي انتخابیه فرمانداران و بخشداران موظفند بنا به نظر  ،مشاهده کنندتخلفی 

کـه مقـام    هیأتهاي منتخب شوراي نگهبان در صـورتی  .هیأتهاي مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند

   .شوراي نگهبان گزارش خواهند کردوزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به 

   .شودکیفیت نظارت بر انتخابات بشرح زیر انجام می -6ماده 

   .از طریق گزارشهاي وزارت کشور و بازرسیهاي آن –الف 

از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسیدگی بشـکایات مربـوط بـه انجمـن نظـارت و       –ب 

قـانون انتخابـات     44و  43رسیدگی به شکایات انتخابـات بـا رعایـت مـواد     ( –شور هیأت اجرایی و مباشرین وزارت ک

  .)باشدمی مجلس شوراي اسالمی از وظایف انجمن نظارت و هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه

انجمن نظارت و هیأت اجرایی مرکز  ،از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارك انتخابات –ج 
حوزه انتخابیه موظفند نظر خود را در مورد شکایات جهت کسب نظر قطعی و نهـایی بـه هیـأت هـاي منتخـب شـوراي       

   .نگهبان ارائه دهند

   .از طریق تعیین ناظر در تمام هیأت ها و انجمنهاي مربوط به انتخابات -5  

  .وانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرندهیأتهاي نظارت شوراي نگهبان میت –تبصره 

هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مـاده   -7ماده 

ر هاي اجرائی و ستاد انتخابات استان موظف هستند هیأت مـذکو هیأت .یک جهت نظارت بر انتخابات منطقه تعیین کند

را در جریان کلیه امور انتخابات استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعیـت دارد بجـز   

  :موارد زیر

   .ابطال کل انتخابات یک حوزه انتخابیه -1

   .توقف انتخابات -2

   .ابطال انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد -3
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هیأت نظارت استان باید براي هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده یک  -8ماده 

  .جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند

در استانهایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکـان پـذیر اسـت     –تبصره 
   .ان ضرورت نداردتعیین هیأت نظارت است

جهـت   ،هیأتهاي نظارت سه نفري موظفند افرادي را که واجد شرایط مذکور در ماده یـک مـی باشـند    -9ماده 

   .نظارت بر حوزه هاي فرعی انتخاب کنند

هیأت مرکزي نظارت ابتدائاً بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد باید با بررسی و دقت  -10ماده 

   .دهند اعمال نظارت کند ئی که وزارت کشور یا هیأتهاي منتخب شورا از تفصیل جریان انتخابات میدر گزارشها

فقـط بایـد مـدارك حـاکی از      ،هیأت مرکزي نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد -11ماده 

   .بطال یا توقف کردن آن نظر بدهدعدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آنرا به شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ا

پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شوراي نگهبان در کیفیت انجام  – 12ماده 

مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرائی و انجمن نظارت و تشخیص صالحیت کاندیداها و نحوه تبلیغات و ماننـد  

قانون انتخابات بـه    49جهت اجراي ماده  مراتب را ،آن تخلفاتی را مشاهده کند که توقف انتخابات ضروري بنظر برسد

   .وزارت کشور اعالم میدارد

وزارت کشور موظف است با تأیید شوراي نگهبان در اولین فرصت انتخابات مجدد را در حوزه هـائی   -13ماده 

   .براساس مقررات این قانون برگزار نماید ،که انتخاباتشان متوقف یا باطل شده

نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و الزم االجراست و ادامه انتخابـات در   – 14ماده 

حوزه هائی که از طرف شوراي نگهبان متوقف گردیده بدون اعالم نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قـانونی نـدارد و جـز    

   .ات را نداردشوراي نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگري حق ابطال یا متوقف کردن انتخاب

در مواردي که هیأت سه نفري نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یـا چنـد صـندوق شـعب      – 15ماده 

اخذرأي را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حـوزه انتخابیـه در   

هد کرد و در صورتیکه انجمن و هیأت اجرائی مذکور نظر هیـأت  انجمن نظارت مرکزي و هیأت اجرائی محل مطرح خوا

سه نفري را نپذیرفتند مراتب به هیأت پنج نفري استان احاله خواهد گردید و در مواردي که هیأت نظارت اسـتان وجـود   

   .و نظر این هیأت قطعی و   الزم االجراست ،ندارد به هیأت مرکزي احاله خواهد شد
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اردي که هر یک از انجمنها و هیأتها موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقـدامات خـود را بـه    در کلیه مو – 16ماده 

وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سـه نفـري بدهنـد و همچنـین در کلیـه      

کـه   م اسـت و در مـواردي  بینی شده امضاء ناظر هیأت نظـارت الز مواردي که امضاي ناظر وزارت کشور در قانون پیش

بینی شده است امضاء هیأت نظارت شوراي نگهبـان  اي اجرائی در قانون انتخابات پیشهامضاي انجمن نظارت یا هیأت

   .نیز الزم است

اختیارات و وظایف بازرسان هیأت نظارت پنج نفري طبق اختیارات و حـدودي اسـت کـه در قـانون      -17ماده 

   .کشور تعیین شده است انتخابات براي بازرسان وزارت

اعتبار الزم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات حوزه هاي معوقه این دوره از محل هزینه هاي  -18ماده 

   .انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوبه شوراي انقالب پرداخت خواهد شد

حـوزه هـاي انتخابیـه     وزارت کشور موظف است یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یـک از  -19ماده 

   .مراتب را به اطالع و تأیید شوراي نگهبان برساند

هـر قـانون و آیـین نامـه و      ،چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شـوراي نگهبـان اسـت    -20ماده 

   .هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شوراي نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد

تبصره باستناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسـه سـوم مهرمـاه     3ماده و  20انون فوق مشتمل بر ق  

   .یکهزار و سیصد و پنجاه و نه به تصویب کمیسیون داخلی مجلس شوراي اسالمی رسید

  نایب رئیس مجلس شوراي اسالمی
  سید محمود موسوي خوئینی ها  

  

  خبرگان رهبري آئین نامه نظارت بر انتخابات مجلس

نظـارت بـر انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري بـه عهـده                             ،قـانون اساسـی   99بـر اسـاس اصـل     – 1ماده 

  شوراي نگهبان میباشد این نظارت استصوابی و عام ودر تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاري است.

راي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتمـاد بـه   پیش از شروع انتخابات از سوي شو – 2ماده 

  .عنوان هیات مرکزي نظارت بر انتخابات با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند

  .از پنج نفر عضو هیات مرکزي نظارت حداقل یک نفر باید عضو شوراي نگهبان باشد –تبصره 
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نایـب   ،اولین جلسه خود از بین اعضا نسبت به انتخـاب رئـیس   انتخابات در هیات مرکزي نظارت بر – 3ماده 

  .محل کار خود را تعیین و به وزارت کشور اعالم می دارد رئیس دبیر و سخنگو اقدام می نماید و

هیات مرکزي نظارت بر انتخابات می تواند براي انجام مسئولیت محوله محل کار خـود را در وزارت   – 4ماده 

فرمانـداریها و بخشـداریها    ،کشور قرار دهد وهیاتهاي منصوب از جانب آن نیز می توانند محل کار خود را دراسـتانداریها 

  .قرار دهند

امـر   اقدامات وزارت کشور در جریانهاي انتخاباتی و وهیات مرکزي نظارت بر کلیه مراحل انتخابات  – 5ماده 
  .انتخابات وهیاتهاي اجرایی وحسن وصحت جریان انتخابات نظارت خواهد داشت

  نظارت هیات مرکزي بر انتخابات مجلس خبرگان از طریق مقتضی از جمله مواد زیرانجام می گیرد: – 6ماده 

  .شوراي نگهبانناظرین ودفاتر نظارتی ،گزارشهاي بازرسان –الف 

  .تعیین ناظر درتمام هیاتهاي مربوط به انتخابات –ب 

  .عوامل اجرایی اعزام بازرسان مستقل درصورت لزوم براي رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتها و –ج 

  .رسیدگی به شکایات وپرونده ها و مدارك انتخابات –د 
  .بررسی گزارشات واصله از وزارت کشور - ه

مرکزي نظارت بر انتخابات می تواند ناظرین و بازرسین خود را و هیاتهاي منصوب از جانـب   هیات – 1تبصره 

   .ان می توانند ناظرین خود را از بین کارمندان دولت انتخاب نمایند

وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی و وابسته به دولت مکلفند با مأموریـت کارمنـدانی کـه درجریـان      – 2تبصره 

مکاري آنان بر حسب درخواست هیاتهاي نظارت نیاز است موافقـت نماینـد ومـدت مأموریـت آنـان جـزء       انتخابات به ه

  .خدمت اداري محسوب می گردد

  شکایاتی که در جریان برگزاري انتخابات از هیاتهاي اجرایی وناظرین شوراي نگهبان و – 7ماده                  

در جلسه هیات مذکور مطرح وحسب اهمیت موضـوع بـه    ،سایر عوامل اجرایی به هیات مرکزي نظارت واصل می شود  

  :یکی از طرق زیر مورد رسیدگی قرار می گیرد

  .ارسال شکایات به هیات نظارت استان جهت رسیدگی و اعالم نتیجه –الف 

  .اعزام بازرس از مرکز –ب               
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هیـات مرکــزي نظـارت رونوشــت احکـام بازرسـان اعزامــی را بـه اســتانداري یـا فرمانــداري و                           – 1 تبصـره             

  .وزارت کشور ارسال می دارد

) 2 (هیات مرکزي نظارت باید د ر هر استان هیاتی مرکب از پنج نفر بـا شـرایط مـذکور در مـاده     – 8ماده                

  .آن استان تعیین کندجهت نظارت بر انتخابات 

ــره            ــور                                   – 1تبص ــه وزارت کش ــذکور را ب ــاي م ــادره هیاته ــام ص ــخه از احک ــک نس ــارت ی ــزي نظ ــات مرک هی

  .ارسال می دارد

  ستانمراتب را به فرماندار شهر ،وزارت کشور بالفاصله پس از دریافت احکام هیاتهاي نظارت – 2تبصره                 

  .مرکز استان ابالغ  می نماید 

  هیاتهاي اجرایی شهرستانهاي مراکز استان موظفند هیات نظارت استان را در جریان کلیه  – 3تبصره           
   :امور انتخابات آن  استان بگذارند ونظرات هیات مذکور در همه موارد مربوط به انتخابات جز موارد زیر قطعیت دارد

  .ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه – 1        

  .ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد – 2        

چنانچه هیاتهاي نظارت استان به مواردي برخورد نمایند که د رتوقف و یا ابطال کلی و یا تغییـر نتیجـه    – 9ماده        

به هیات مرکزي نظـارت جهـت    ،نظر خود را با ذکر دالیل صورت جلسه نموده وهمراه با مستندات،شندانتخابات موثر با

  .بررسی و اظهار نظر وگزارش به شوراي نگهبان ارسال می دارند

هیات نظارت استان با موافقت هیات مرکزي نظارت باید براي هر شهرستان هیاتی مرکب از سه نفر با  – 10ماده        

) بمنظور نظارت بر انتخابات شهرستانها انتخاب وجهت صدور حکم به هیـات مرکـزي نظـارت    2( مذکور در مادهشرایط 

  .معرفی نماید

هیات مرکزي نظارت می تواند در صورت مشاهده تخلف یـا قصـورناظرین حـوزه انتخابیـه نسـبت بـه        – 11ماده        

  .برکناري وتعیین ومعرفی جانشین آنان اقدام نماید

منظـور  ه ب ،می باشند )2( ماده هیاتهاي نظارت شهرستانها موظفند افرادي را که واجد شرایط مذکور در – 12ماده        

  .نظارت بر انتخابات بخشها انتخاب وجهت صدور حکم به هیات نظارت استان معرفی نمایند

اً تمــام یــا برخــی از نــاظرین را                      مــی توانــد راســ ،شــوراي نگهبــان در هــر مــورد کــه صــالح بدانــد – 13مــاده        

  .انتخاب نماید
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فرمانداران و بخشداران موظفند،پس از دریافت اسامی هیاتهـاي نظـارت از آنهـا بـراي حضـور درکلیـه        – 14ماده       

  .جلسات بمنظور نظارت برانتخابات دعوت بعمل آورند

هیـات مرکـز ي نظـارت درتمـام کشـور وهیاتهـاي                         ،برگـزار مـی شـود   درتمام مدتی کـه انتخابـات     - 15ماده        

پنج نفره استانها و هیاتهاي سه نفره حوزه هاي فرعی بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارنـد و در هـر مـورد کـه سـوء      

ـ    ی موظفنـد بنـا بـه نظـر     جریان یاتخلفی مشاهده کنند حسب مورد به فرمانداران و بخشداران اعـالم و هیاتهـاي اجرای

هیاتهاي نظارت در صورتی کـه مقامـات وزارت    .هیاتهاي مذکور طبق قانون انتخابات نسبت به رفع نواقص اقدام نمایند

  .گزارش خواهند کردندارند مراتب را به شوراي نگهبان کشور نظرات آنان را ملحوظ 

بخشها واستانداریها در ،از طرف هیات نظارت شهرستانها هیاتهاي نظارت استان به کلیه گزارشهایی که – 16ماده        

مراتب را صـورت جلسـه مـی    ،زمینه انتخابات می رسد دقیقاً رسیدگی نموده ونسبت به مسائل مطروحه اظهار نظر کرده

  :نمایندوحسب اهمیت موضوع به یکی از طرق زیر اقدام می کنند

  .اعالم نظر به استانداري جهت رفع نواقص –الف        

  .ارسال گزارش جامع به هیات مرکزي نظارت –ب        

 دقت در هیات مرکزي نظارت حتی بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد باید با بررسی و – 17ماده       

  اعالم نظر نماید.، گزارشهایی که وزارت کشور یا هیاتهاي نظارت از تفصیل جریان انتخابات می دهند

هیات مرکزي نظارت حق ابطال یا توقف انتخابات را ندارد فقط باید مدارکی حـاکی از عـدم صـحت یـا      – 18ماده      
  .لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا توقف آن نظر بدهد

  .الزم االجرا است قطعی و نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات – 19ماده        

ادامه انتخابات در حوزه هایی که از طرف شوراي نگهبان متوقف گردیده بدون اعالم نظر ثانوي شـوراي   –تبصره       
  .جز شوراي نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگري حق ابطال یا توقف انتخابات را ندارد نگهبان وجهه قانونی ندارد و

یا در بعضـی منـاطق حـوزه     هبان می تواند انتخابات را مستقالً در هر یک از مراحل درکل وشوراي نگ – 20ماده        

  .انتخابیه با ذکر دلیل باطل اعالم کند

صندوق شعب اخذ رأي را  که هیات سه نفره نظارت بر انتخابات نتایج انتخابات یک یا چندمواردي  در – 21ماده        

هیات اجرایی  را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در منطبق با قانون تشخیص ندهد موضوع

صورتی که هیات اجرایی مذکور نظر هیات سه نفره را نپذیرفت مراتب بـه هیـات پـنج نفـره      محل مطرح خواهد کرد در
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ات نظارت استان وجـود نـدارد   نظر این هیات قطعی و الزم االجرا است و در مواردي که هی استان احاله خواهد گردید و

  .نظر این هیات قطعی و الزم االجرا است به هیات مرکزي احاله خواهد شد و

 شهرستان و ،بخش ،شعب ثبت نام و اخذ رأي( کلیه سطوح انتخابات ناظر یا ناظرین شوراي نگهبان در – 22ماده       
وظیفه مراقبت براجراي دقیق موازین قانونی را بر عهده دارند و چنانچه مواردي از تخلف و یا تعلـل را مشـاهده    )استان

نسبت بـه گـزارش آن بـا رعایـت      نمایند موظفند با تذکر به مسئولین اجرایی مربوطه جهت رفع موارد مذکور پیگیري و

  .سلسله مراتب اقدام نمایند

واردي که هر یک از هیاتهاي اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه یا نتیجـه اقـدامات   در کلیه م – 23ماده        

 خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار ارسال نمایند باید یک نسخه هم به هیات نظارت مربوطه ارایه دهنـد و در 

  .شوراي نگهبان نیز الزم استامضاء هیاتهاي نظارت  ،مواردي که امضاي هیاتهاي اجرایی پیش بینی شده است

بـا   ،هاي نظارت منتخـب شـوراي نگهبـان   هیات ،در مورد تعیین تعداد ناظرین شعب ثبت نام و اخذ رأي – 24ماده      

  .اکثریت آراء تصمیم می گیرند

نظـارت  نحوه انجام وظیفه ناظرین شعب ثبت نام و اخذ رأي به شرح دستور العمل ابالغی هیات مرکزي  – 25ماده      

  .خوهد بود

هر یک از حوزه هاي انتخابیـه   وزارت کشو موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در – 26ماده     

  .مراتب را به اطالع و تأیید شوراي نگهبان برساند

بـه تصـویب    1385فـروردین   31و  23هشت تبصره در جلسات مـورخ   این آئین نامه مشتمل بر بیست و شش ماده و

 .شوراي نگهبان رسیده است


