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  بسمه تعالي
  

  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی
  

  کلیات –فصل اول 
  

انتخابات مجلس شوراي اسالمي بر طبق مقررات اين قـانون انجـام مـي گيـرد و دولـت       ـ  1ماده 

موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد كه پيش از پايان دوره قبـل ، انتخابـات را   

  .شور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد برگزار نمايد به طوري كه ك

  .در اين قانون ، مجلس شوراي اسالمي ميباشد " مجلس " مقصود از كلمه  تبصره ـ

عده نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دويست و نود نفر مي باشد و افزايش تعـداد آن   ـ  2ماده 

  .قانون اساسي خواهد بود ) ٦٤(براساس اصل شصت و چهارم 

  :اد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني مي باشد از تعد تبصره ـ

زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده ، مسيحيان آشوري و كلـداني مجموعـاً يـك نماينـده و     

  .مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده 

ايـن  . راي نگهبـان مـي باشـد    نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي به عهده شـو  ـ  3ماده 

  .نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است 

انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسالمي در حوزه هاي فاقد نماينـده همزمـان بـا     ـ  4ماده 

. م خواهـد شـد   يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران انجـا 



  ٢

سال به  چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك

پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد ، 

  . انتخابات مياندوره اي انجام خواهد شد 

ور ، استانداري ، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون بـه  سرپرستان وزارت كش ـ  5ماده 

  .جاي وزير كشور ، استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود 

سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولـت اعـم از لشـكري و كشـوري و سـازمانها و       ـ  6ماده 

شـهرداريها پـس از   شركتها و مؤسسـات دولتـي و وابــسته بــه دولــت ، نهادهـاي عمـومي و      

انتخاب شدن و صدور اعتبار نامه با اعطـاي گـروه و افـزايش سـنواتي مربوطـه جـزو سـنوات        

خدمتي آنان محسوب خواهـد شـد و در دوران نماينـدگي فــقط حقــوق نـماينــدگي را دريافـت        

  .خواهند كرد 

ـ  هـم كـه در   سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خـدمت آن تعـداد از نماينـدگاني     تبصره 

طـول دوره نـماينـدگي و يـا پـس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته بـه دولـت در   

  .مي آيند محسوب مي گردد 

  

  

  

  

  



  ٣

  فصل دوم ـ کیفیت انتخابات 

  

  .انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود  ـ 7ماده 

ط به كسب اكثريت حـداقل يـك چهـارم كـل آرا و در     انتخاب نماينده در مرحله اول منو ـ  8ماده 

  .مرحله دوم و همچنين انتخابات مياندوره اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است 

در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد ، مالك انتخاب يك يـا چنـد    ـ  1تبصره 

اي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيـه  نفر از آنان ، قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأته

نامزدهاي مذكور و يا نماينـدگان آنـان مـي تواننـد در مراسـم قرعـه كشـي        . انجام خواهد گرفت 

  .حضور داشته باشند 

چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يـا باطـل گـردد و يـا اعتبارنامـه       ـ  2تبصره 

، وزارت كشور مكلف است با همـاهنگي شـوراي نگهبـان     منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود

حداكثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حـوزه هـاي انتخابيـه مـذكور برگـزار      

مهلت هفت ماه ، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه هاي انتخابيه مورد . نـمايد 

  .نظر محاسبه مي شود 

ت فوت ، استعفا و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه اي يك يا چند نماينده چنانچه به عل ـ  3تبصره 

خود را از دست بدهد ، وزارت كشور مكلف است ظرف مـدت هفـت مـاه پـس از تـاريخ اعـالم آن       

توسـط مـجلس شوراي اسالمي بـا همـاهنگي شـوراي نگهبـان انتخابـات را در حـوزه مربوطـه        

  .برگزار نمايد 



  ٤

د صحت انتخابات توسـط شـوراي نگهبـان ، وزارت كشـور موظـف اسـت       پس از تأيي – 4تبصره 

پذيرش انصراف هر . اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد 

يك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامـه نيـز مـي بايسـت بـه      

  .تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد 

منتخبين حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علـت عـدم صـالحيت شـخص در      ـ  5ه تبصر

مجلس شوراي اسالمي رد مي شود نمي توانند در انتخابات همان دوره مجلس شـوراي اسـالمي   

  .شركت نمايند 

چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت يـك چهـارم آرا حاصـل     ـ  9ماده 

رديد ، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد ، بدين معني كه از بـين نامزدهـايي كـه اكثريـت يـك      نگ

چهارم آرا را در مرحله اول به دست نياورده اند ، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نيـاز از  

كنند  بين كساني كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شركت مي

و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده ، كمتر از دو برابر باشد ، تمام آنـان در مرحلـه دوم   

  .انتخابات شركت خواهند نمود 

اگر تعداد نامزدهاي باقي مانـده مسـاوي يـا كمتـر از نماينـدگان مـورد نيـاز باشـد ،          ـ  1تبصره 

اقل يك چهارم مجموع آرا را كسـب كـرده   انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حد

  .باشد به مجلس راه مي يابد 



  ٥

هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بـيش از يـك حـوزه انتخابيـه خـود را       ـ  2تبصره 

نامزد نمايند ، در غـير ايـنصورت نامزدي آنها كالَ باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس 

  .محروم مي گردند 

وزارت كـشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابـات را ظـرف    ـ  3 تبصره

يك ماه پس از اعالم نتيجه مرحله اول و تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان ، تعيـين و  

  .اعالم خواهد نمود 

ـ        ـ  4تبصره  ه اول كليه رأي دهنـدگان مرحلـه دوم منحصـراَ در حـوزه انتخابيـه اي كـه در مرحل

انتخابات رأي داده اند شركت خواهند نمود و كساني كه در مرحله اول در هيچ يك از حوزه هـاي  

  .انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي توانند شركت نمايند 

در انتخابات مياندوره اي حوزه هاي انتخابيه هر دوره مجلس ، كساني حق رأي دارند  ـ  5تبصره 

نتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند و يـا در هـيچ يـك از حـوزه هـاي      كه در ا

  .انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند 

ش ماه از زمان تصويب ايـن قـانون نسـبت بـه     ـشور موظف است ظرف شـوزارت ك ـ 6تبصره 

رت بهتـر در اخـذ ،   نوين سازي شيوه هاي اخذرأي و شمارش آراء به منظور دقت ، سالمت و نظـا 

شمارش و اعالم نتايج و همينطور اسـتاندارد سـازي صـندوقهاي اخـذرأي در حـدود اعتبـارات       

  . مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد 

در هر مرحله انتخاباتي هـر شـخص واجـد شـرايط فقـط مـي توانـد يكبـار بـا ارائـه            ـ  10ماده 

  .شناسنامه رأي دهد 



  ٦

  .در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي باشد  اخذ رأي ـ 1تبصره 

  .شناسنامه رأي دهنده ممهور مي گردد  ـ 2تبصره 

اخذ رأي در كليه حوزه هاي انتخابيه كشور در يـك روز انجـام مـي شـود و مـدت آن       ـ  3تبصره 

  .حداقل ده ساعت است ، در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد 

تشخيص ضـرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسـر كشـور بـه عهـده      ـ  4صره تب

  .وزير كشور است 

  .اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد  ـ 5تبصره 

كليه وزارتخانـه هـا ، سـازمانها و ادارات و نهادهـاي قـانوني و مؤسسـات دولتـي و         ـ  11ماده 

و مـؤسسات عمومي موظف اند حسب درخواسـت وزارت كشـور ،    وابسته به دولت و شهرداريها

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، كاركنان و سـاير امكانـات خـود را تـا خاتمـه انتخابـات در       

بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايـام مأموريـت نامبردگـان    . اختيار آنان قرار دهند 

  .محسوب خواهد شد 

هت اعمال نظارت بر انتخابات ، كليه نهادها و ارگانهـاي فـوق الـذكر موظـف انـد      در ج ـ  1تبصره 

حسب درخواسـت شـوراي نگهـبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن ، كاركنان خـود را در اختيـار   

آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات 

  .يار آنان قرار دهند الزم را در اخت

حق مأموريت كاركـنان مـذكــور از مــحل اعتبـارات سـازمان متبـوع آنـان تـأمين و         ـ  2تبصره 

  .پرداخت مي گردد 



  ٧

انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي ، كليمي ، آشوري ، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت  ـ  12ماده 

ركزيت حوزه انتخابيه فرمانـداري اصـفهان   حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به م

  .توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد 

در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس ، انتخابـات ديگـري نيـز برگـزار      ـ  13ماده 

ي با اعضاي واحـد و بـا صـندوقهاي    گردد ، به دستور وزارت كشور ، يك شعبه ثبت نام و اخذ رأ

  .مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد 

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است عـالوه بـر تبيـين جايگـاه      ـ  14ماده 

مجلس و وظايف نمايندگان برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يـا هيـأت مركـزي    

ي نگهبان ضروري تشـخيص مــي دهــند و همچنـين كليـه اعالميـه هـا و        نظارت منتخب شورا

اطالعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسـالمي  

  .ايران پخش نمايد 

انتخابات مجلس در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حـوادثي از قبيـل سـيل ، زلزلـه ،      ـ  15ماده 

وند ، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در شـهرهاي  جنگ و غيره  ش

محل استقرار مهاجرين و در صـورت امكان در حوزه هـاي مـذكور نيـز برگـزار خواهـد گرديـد و       

  .مراتب به اطالع عموم خواهد رسيد 

ـ  شــعب ثبــت نــام و اخــذ رأي مخصــوص حــوزه هــاي انتخابيــه منــاطق مــذكور ، در  تبصــره 

تانهايي دائر مي شود كه حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشـي از وضـعيت مزبـور از آن    شهرس



  ٨

حوزه انتخابيه ، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشـند و امكـان بازگشـت بـه     

  .حوزه انتخابيه خود را نداشته باشند 

و جـلوگيــري از هـرگونــه   مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نـظم  ـ  16مـاده 

بـي نـظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائـي ونظـارت   

  .را ندارند 

در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي صالح قانوني ،  تبصره ـ

  .نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي نمايند 

محاكم صالحه قضايي موظف اند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العـاده   ـ  17ماده 

  .و خارج از نوبت رسيدگي نمايند 

  .حذف شد  -18ماده 

در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه ، برگهاي رأي باطل و جـزء   ـ  19ماده 

سه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جل

  :خواهد شد 

  .صندوق فاقد الك و مهر انتخاباتي باشد  -1

  .آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد  -2

  .آراي كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند  -3

  .آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد  -4



  ٩

بـه دسـت   ) در تعـرفه هـا ، آرا ، صورت جلسـات ، شـمارش   ( قلـب و تـزويـر آرايـي كه با ت -5

  .آمده باشد 

  .آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد  -6

  .آراي تكراري  -7

  .آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد  -8

  .آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد  -9

  .ه از طريق تهديد به دست آمده باشد آرايي ك -10

  .آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي نوشته شده باشد  -11

  .آرا ناخوانا باشد  -12

  .آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد  -13

  . آرايي كه كالً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد  -14

  .ريخته شده باشد  آرايي كه سفيد به صندوق -15

كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي  ـ  1تبصره 

  .تعرفه باشد ، باطل و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد 

  .به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود ) ٢(آراي زائد مذكور در بند  ـ 2تبصره 

ه در برگ رأي عالوه بر اسامي نامزدهـاي تأييـد شـده ، اسـامي ديگـري      در صورتي ك ـ  20ماده 

  .نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود 



  ١٠

در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي  ـ  1تبصره 

  .او محسوب مي شود 

ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسـمي نامزدهـاي انتخابـاتي بـه     چنانچه آراي  ـ  2تبصره 

هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد بـه نسـبت آراي نامزدهـاي داراي تشـابه اسـمي در آن      

صندوق ميان آنان تقسيم مي شود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غير قابل تقسيم ، بـه حكـم   

  .قرعه عمل خواهد شد 

به منظور تسهيل امر نظارت و حفظ آراي واقعي مـردم و جلـوگيري از تضـييع     ـمکرر   2تبصره 

حقوق داوطلبان نمايندگي ، چنانچه نامزدي در حوزه انتخابيـه بـه تشـخيص هيـأت اجرائـي يـا       

نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نـام و نـام خـانوادگي او    

نام و نام خانوادگي يكي ازداوطلــبان ســرشناس و معـروف آن حـوزه      مشابه نام خانوادگي يا

، شغل ، محل سكونت ، نام پدر و غيره براي او تعيـين  ) كد(باشد ، بايد مشخصه اي مانند شماره 

آراي فاقد آن مشخصه براي او منظـور  . و در آگهي انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي درج گردد 

  .نخواهد شد 

ي تواند در تبليغات انتخاباتي خود مشخصه تعيـين شـده را قيـد نمايـد و     فرد مذكور م

چنانچه در ايام تبليغات انتخاباتي اعالم انصراف نمايد ، داوطلب همنام او مي توانـد قبـل از روز   

انتخابات از طريق روزنامه و يا صدور اطالعيه ادامه داوطلبي خود را براي رفع ابهام اعالم نمايد 

.  



  ١١

در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرايي كه اشتباهاً به صـندوق   ـ  3تبصره 

ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطـه انتقـال   

  .داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي گيرد 

الزم باشد ، اسامي اضـافي از آخـر ،   در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد  ـ  21ماده 

  .خوانده نمي شود 

قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بـر حـوزه انتخابيـه     ـ  22ماده 

مربوط ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور بـه مهـر هيـأت نظـارت حـوزه انتخابيـه گـردد و در        

محل اخـذ رأي تنظـيم مـي گـردد ، نماينـدگان      صورت جلسه اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در 

هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در 

صورتي كه در جريان رأي گيري ، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند ، بايد به همين ترتيـب  

  .عمل نموده و صورت جلسه گردد 

كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات بـا توجه بـه وظـايفي كـه بـه      وزارت ـ  23ماده 

  .عهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطالع مردم برساند 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند بالفاصله پـس از خاتمـه    ـ  24ماده 

اي نظارت حوزه انتخابيه خـود تطبيـق داده و   رأي گيري و شمارش آرا نتايج حاصله را با هيأته

طي صورت جلسه اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسـانه هـاي گروهـي    

  .اعالم نمايند 



  ١٢

وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابـات مجلـس بـوده و مسـئول حسـن جريـان        ـ  25ماده 

ازرسـي و كنتـرل جريـان انتخابـات بـه      بدين منظور مي تواند مأموريني جهت ب. انتخابات است 

  .حوزه هاي انتخابيه و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد 

ـ  هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قـانون   تبصره 

انـتخابـات يـا نـظارت ، مـجاز نيست در امر انتخابات دخالـت كنـد و يـا مـأموران و بازرسـاني      

  .ام نمايد اعز

پس از پايان انتـخابـات ، بـالفاصلـه صورت جلسـه نتيــجه انتخابـات بـا امضـاي      ـ 26ماده 

هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات حـوزه مربوطـه در پـنج نسـخه     

تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيـه مـي مــاند و بـقيــه بــراي      

و هيـأت مركـزي نظـارت بـر     ) دو نسـخه  ( يأت نظارت بـر انتخابـات مزبـور و وزارت كشـور     ه

  .انتخابات ارسال مي شود 

  

  فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان 

  

  :انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند  ـ 27ماده 

  .تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  -1

  .م سال تما هجده -2

  .عاقل بودن  -3



  ١٣

  :انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند  ـ 28ماده 

  .اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران  -1

  .تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران  -2

  .ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه  -3

  . داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن -4

  .نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه  -5

  .سالمت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي ، شنوايي و گويايي  -6

  .حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام  -7

قانون اساسي از التزام عملي به اسـالم ،  داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در  ـ  1تبصره 

  .مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند ) ١(مذكور در بند 

مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائـي   ـ  2تبصره 

عاليـت  در سطح كارشناسي و باالتر در بخشهاي خصوصي يا دولتـي و يـا پـنج سـال سـابقه ف     

آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي توانـد  

  . جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد 

هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسالمي معـادل يـك مقطـع تحصـيلي فقـط بـراي        ـ 3تبصره 

  . شركت در انتخابات محسوب مي شود 

  :اسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند اشخاص زير به و ـ 29ماده 



  ١٤

ـ  اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگـر اينكـه    الف 

از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجـه در آن پسـت شـاغل    قبل ماه  ششحداقل 

  :نباشند 

  .رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي  -1

  .دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي  -2

  .مشاورين معاونين رئيس جمهور  -3

  .رؤساي دفاتر سران سه قوه  -4

  .وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها  -5

  .معاونين و مشاورين وزرا  -6

مـديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كـل حـوزه وزارتـي و رؤسـاي      -7

  .دفاتر وزرا 

  .اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات  -8

  .رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي  -9

  .رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي  -10

  .دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي  -11

  .رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي  -12

  .سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي  رئيس -13



  ١٥

رؤسا و سرپرسـتان سـازمانها و ادارات كـل و ادارات عقيـدتي سياسـي نيروهـاي مسـلح         -14

  .جمهوري اسالمي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور 

  .رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي  -15

  .س جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي رئي -16

  .استانداران  -17

  .معاونين و مشاورين استانداران  -18

  .فرمانداران  -19

  .بخشداران  -20

  .شهرداران و رؤساي مناطق شهرداري  -21

  .رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي  -22

  .رئيس دانشگاه آزاد اسالمي  -23

  .ت مديره و مديران عامل بانكها اعضاي هيأ -24

اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظـايف   -25

  .و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد 

  .رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي  -26

، كميتـه امـداد   ) خرداد ، مسـكن   ١٥مستضعفان ، شهيد ، ( رؤسـا و سـرپرستـان بنيادهاي  -27

، نهضت سواد آموزي ، سازمان تبليغات اسالمي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قـم  ) ره(امام خميني 



  ١٦

و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و رؤساي اتاقهاي بازرگـاني و صـنايع و معـادن و تعـاون ،     

  .معاونين و مشاورين آنان 

  .رت اطالعات شاغلين در نيروهاي مسلح و وزا -28

ـ  اشـخاص زيـر از داوطلـب شـدن در حـوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريـت خـود محرومنـد     ب 

ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استـعفا نـموده و بـه هيــچ وجـه در آن پسـت     ششمگر اينكه 

  :شاغل نباشند 

  .ائمه جمعه دائمي  -1

  . ستانها و استانهاو رؤساي دادگستري شهر ءقضات شاغل در امر قضا -2

  .مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان  -3

  .مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان  -4

رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتـي و وابسـته بـه دولـت و معـاونين آنـان در        -5

  .استان و شهرستان 

رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا  -6

  .و سرپرستان واحدها و شعب آنها 

اعضاي هـيأت مـديـره و مـديـران عـامــل شـركتهــاي دولــتي و وابــسته بـه دولـت در        -7

  .استان و شهرستان 

  .هرستان سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانكها در استان و ش -8

  .سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسالمي در مركز استان و شهرستان  -9



  ١٧

  .مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران  -10

  . اعضاء شوراهاي اسالمي شهر و روستا  -11

  .اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود  ج ـ

مشـمول  ) ب(و ) الف(كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بند هاي  ـ 1تبصره 

  .تشخيص همطرازي با سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشد . اين ماده مي باشند 

در مورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت ، استعفاي آنان منوط بـه   ـ  2تبصره 

همچنين استعفاي پرسنل . سوي مسئولين مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است  پذيرش آن از

  .نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد 

به هنگام ثبت نام ، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پسـت   ـ  3تبصره 

  .ماه قبل از ثبت نام الزامي است  ششماده  اين) ب(و ) الف(و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي 

جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صالح باالتر حداكثر به مدت يك ماه به  ـ  4تبصره 

  . مسئوليتي نداشته باشد  آن حوزهطور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در 

مه نماز و رئيس سـتاد  ستاد اقانظير رئيس هر يك از مسئولين استاني و شهرستاني  ـ  5تبصره 

  . د نفوق مي گردامر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم 

ماه قبل از ثبت نـام از داوطلبـان ، مراتـب را از     هفتوزارت كشور موظف است حداقل  ـ 6تبصره 

  . طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم برساند 

  :ند اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محروم ـ 30ماده 

  .كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند  -1



  ١٨

  .مالكين بزرگ كه زمينهاي موات را به نام خود ثبت داده اند  -2

وابستگان تشكيالتي و هواداران احزاب ، سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنهـا از   -3

  .طرف مقامات صالحه اعالم شده است 

  .كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران محكوم شده اند كساني  -4

  .محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي  -5

  .مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق  -6

  .محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد  -7

  .قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد  -8

  .قانوني اساسي باشند ) ٤٩(ورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم محج -9

وابستگان به رژيم سابق از قبيـل اعضـاي انجمنهـاي شـهر و شهرسـتان و وابسـتگان بـه         -10

تشكيالت فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايـران نـوين و اعضـاي    

  .سين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك فعال آنها ، نمايندگان مجل

محكومين به خيانت و كالهبرداري ، اختالس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به  -11

  .سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي 

  

  

  

  



  ١٩

  فصل چهارم ـ هیأت اجرائی 

  

ف وزارت كشور ، فرمانـدار يـا   بالفاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طر ـ  31ماده 

بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يـا  

بـخشـدار حوزه هـاي فرعـي ، صـادر نـموده و خـود موظـف اسـت ظـرف شـش روز در مركـز       

ـ  ان بـه رياسـت   حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را بـا حضور هيأت نظارت شوراي نگهب

)  ٣٢(خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نه نفـر معتمـدين موضـوع مـاده     

  .تشكيل دهد 

ـ  ي شهرستان يا بخش تشكيل شـده اسـت ،   ـشهايي كه شوراي اسالمـدر شهرستان و بخ تبصره 

  .بود يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا ، يكي از نه نفر معتمدين مذكور خواهد 

فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انـتخابيـه ، جـهت انتــخاب مــعتمدين اصـلي و     ـ  32ماده 

، سـي نفـر از معتمـدين بـومي سـاكن در محـل و يـا        ) ٣١(علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده 

 ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار

واجـد شـرايـط در ايـن قانون انتخاب و به منظور تأييـد صـالحيت بـه هيـأت نظـارت مربـوط       

  .معرفي مي نمايد 

هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صـالحيت آنـان اظهـار    

  .نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد 



  ٢٠

بيه بالفاصله از سي نفـر معتمـدين محلـي تأييـد     فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخا

شده از سوي هيأت نظارت ، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوين حداكثر ظرف دو روز از تـاريخ  

در حضـور  ) بيست نفـر  ( دعوت تشكيل جلسه مي دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين 

اصــلي و پــنج نفـر را بـه عنـوان      هيأت نظارت از بين خود نه نفر را بـه عــنوان مـعتمديــن    

  . معتمدين علي البدل هيأت اجرائي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند 

چنانچه هيأت نظارت ، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را  ـ  1تبصره 

دو برابـر ، افـراد واجـد شـرايط     تأييد ننمود ، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد 

هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار . ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد 

اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي ، مـورد تأييـد هيـأت    . ساعت نظر خود را كتباَ اعالم نمايند 

تأييد باشند اعضاي اصـلي و  نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد 

علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صــورت عـدم توافـق فرمانـدار ، بخشـدار و      

هيأت نظارت شهرستان ، هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار سـاعت ،  

  .باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد 

بـه جـز حـوزه هـاي     ( اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عـملي بـه اســالم   معتمدين ـ  2تبصره 

و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در ) اقليت ديني 

  .تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند 

تخابيه و حوزه هاي فرعي و كيفيت و مهلت تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه ان ـ  3تبصره 

  .تشكيل آنها يكسان است 



  ٢١

فـرمانداران و بخشداران حوزه  انتخابيه موظفند از معرفي كساني كـه در هيأتهـاي    ـ  4تـبصره 

اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل ، مرتكـب تخلـف شـده باشـند بـراي عضـويت در ليسـت        

  .ي نمايند معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خوددار

هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نـام   ـ  33ماده 

و اخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشـاوندي نسـبي يـا    

  .سببي داشته باشند 

  .برادر و خواهر  –فرزند  –مادر  –پدر : خويشاوندي نسبي  الف ـ

  .برادر و خواهر او  –مادر  –همسر و پدر : خويشاوندي سببي  ـ ب

اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و امضاي  ـ  34ماده 

  .صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبين و انجام ساير وظايف قانوني مي باشند 

وزه انتخابيه و يا رئيس ثبـت احـوال در   در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار ح ـ  1تبصره 

جلسات ، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي صورتجلسه اي به مقام اجرائـي مـافوق اعـالم    

  .داشته كسب تكليف نمايد 

در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز  ـ  2تبصره 

ه منجر به توقف انتخابات شود ، هيأت نظـارت موظـف اسـت    هر نوع اختالف در هيأت اجرائي ك

  .مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد 

هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضـاء   ـ  3تبصره 

  .را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعالم دارد 



  ٢٢

ات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متـوالي  هرگاه در جريان انتخاب ـ  35ماده  

يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرائـي خـودداري نماينـد يـا از سـمت خـود       

استعفا دهند و يا هيأت اجرائي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنـان بـه ترتيـب تعـداد رأي از     

در صـورتي كـه بـا    . بخشدار دعوت به عمل خواهـد آمـد    معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا

) تا سي نفر ( دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد ، از باقي مانده از معتمدين 

  .تأمين خواهند نمود 

هيأتهاي اجرائي فرعي بالفاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و  ـ 36ماده 

عب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرمانـدار يـا   محل استقرار ش

  .بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعالم مي دارند 

جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافتـه   ـ  37ماده 

  .ريت مطلق حاضرين خواهد بود و اخذ تصميم با اكث

  .رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود  تبصره ـ

هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شـعب ثبـت نـام و     ـ  38ماده 

اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرائـي فرعـي   

ل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبـادرت بـه انتشـار    در مورد تعداد و مح

آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، سـاعات اخـذ رأي ، شـرايط انتخـاب كننـدگان ،      

جرائم و تخلفات و مـقررات جزائي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسـر حـوزه انتخابيـه    

  .مي نمايند 



  ٢٣

ـ  ورت بروز بعضي از مشكالت با موافقت وزارت كشور ، مهلت نه روز تا هفـت روز  در ص تبصره 

  .تقليل مي يابد 

فرماندار يا بخشدار مركز حـوزه انتخابيـه موظـف اسـت سـه نسـخه از آگهـي هـاي          ـ  39ماده 

خه از اين آگهي هـا  ـيك نس. ور ارسال دارد ـخابيه را به وزارت كشـشره در سطح حوزه انتـمنت

تاده ـگهبان فرسـركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نـه وزارت كشور به هيأت مـبه وسيل

  .مي شود 

هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي پس از انتشار آگهـي انتخابـات    ـ  40ماده 

و در شعب پرتراكم بـه تشـخيص هيـأت اجرائـي     ( براي هر شعبه ثبت نـام و اخـذ رأي پنج نفر 

از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخـاب و بـه فرمانـدار يـا     )  هفت نفر

  .بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند 

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفـر نايـب رئـيس و     ـ  1تبصره 

يبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبـل  بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترت

  .از روز اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد 

محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابـل تغييـر اسـت مگـر      ـ  2تبصره 

اينكه دائر نمـودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعالم شده قبلي ، به علت حوادث غيـر مترقبـه   

هـر عـلت ديگري مـقدور نـباشد ، كـه در ايـن صـورت مـراتب تـغيـير شــعبه ثــبت نـام و     يا

اخذ رأي توسط هيأت اجرائي و ناظران شوراي نگهـبان بـا ذكـر علـت ، صـورت جلسـه شـده و     

شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد 



  ٢٤

در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايـجاد نشود و تبديل شعبه بايد به شد كه خللي 

  .اطالع مردم محل برسد 

  .تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد  ـ 3تبصره 

فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيماَ يا با تفويض اختيار به  ـ  41ماده 

يا بخشدار حوزه هاي فرعي براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يـك نفـر نماينـده    فرماندار 

  .تعيين نمايد 

هيأتهاي اجرائي انتخابات مسئول صـحت جـريان انـتخابــات در حــوزه انــتخابيه     ـ  42ماده 

  .خود مي باشند 

ـ  لـه دوم  در مواردي كـه وزارت كشـور بـراي حسـن انجـام انتخابـات در برگـزاري مرح        تبصره 

ضروري بـداند ، بـا اطالع و تأييد هيأت مركزي نظـارت بـر انتخابـات دسـتور تجديـد انتخـاب       

  .معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود 

كليه امـور انـتخابـات بـخش مـركزي را هيأت اجرائـي حـوزه انتخابيـه شهرسـتان      ـ  43ماده 

  .انجام مي دهد 

رائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيـه مـي توانـد بـراي     هيأت اج ـ  44ماده 

مـناطق صـعب العـبور و كـوهسـتانـي و مسافتـهاي دور و نقاطي كــه تأسـيس شـعب ثابـت     

هيأت اجرائي مركـز حـوزه انتخابيـه    . اخـذ رأي مـقدور نيست ، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد 

بـداند ، نسبت به تأسـيس شـعب اخـذ رأي سـيار در مركـز       نيز مي توانـد در صـورتي كـه الزم

حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد ودر هر دو مورد بايد به اطالع هيأت نظـارت برسـد و   



  ٢٥

همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صـندوق را در  

  .صورت جلسه قيد و تأييد نمايد 

  

  اعالم داوطلبی و رسیدگی به صالحیت داوطلبان فصل پنجم ـ 

  

داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظـرف هفـت روز از تـاريخ انتشـار دسـتور شـروع        ـ  45ماده 

انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يـا بخشـداري مركـز حـوزه انتخابيـه      

  .م نمايند پرسشنامه مخصوص اعالم داوطلبي را دريافت و تكميل و تسلي

مراتب قبالَ به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد 

ي بـه اطـالع كليـه اهـالي     ـب را به وسايل مقتضـ ـخشداران مكلفند مراتـيد و فرمانداران و بـرس

  .حوزه انتخابيه برسانند 

از كشور بسر مـي برنـد ،    داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج ـ  1تبصره 

بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي 

خود را در حضور مقامات ذي صالح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسـي تنظـيم كـرده و    

كـس يـا   سفارتخانه نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامـل داوطلـب را بـه وسـيله تل    

سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعالم مي نمايـد تـا   

در مهلت قانوني نسبت به بررسي صالحيت وي در هيأت اجرائي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به 

  .عمل آيد 



  ٢٦

و پـس از   داوطلبان نمايندگي مي تواننـد فـرم داوطلبـي را از وزارت كشـور دريافـت      ـ  2تبصره 

وزارت كشور موظف اسـت در اسـرع وقـت مراتـب را بـه      . تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند 

  . فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعالم نمايد 

تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف  ـ  3تبصره 

ثـبت نـام توسـط وزارت كشـور بـه هيـأت مركـزي نظـارت        حـداكـثر سـه روز پـس از خـاتمه

  .ارسال مي گردد 

هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاَ و به صورت كتبي مـي تواننـد انصـراف     ـ  46ماده 

خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعالم نماينـد و مراتـب   

به اطالع هيأت مركزي نظارت مي رسـد ، عـدول از انصـراف     انصراف توسط وزارت كشور فوراَ

  .پذيرفته نمي شود 

فرماندار يا بخشدار مركز حـوزه انتخابيـه موظـف اسـت روزانـه مشخصـات كامـل         ـ  47ماده 

داوطلبان حوزه انتخابيه خود را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه بـا سـريعترين وسـيله بـه     

  .وزارت كشور اعالم نمايد 

ت كشور نيز موظف است تصويري از مـشخصـات كامل داوطلبـان را روزانـه بـه    وزار

  .هيأت مركزي نظارت اعالم نمايد 

وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانـه ليسـت    ـ  48ماده 

ـ  انون كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صالحيتهاي مذكور در اين ق

به وزارت اطالعات ، دادستاني كل ، سازمان ثبـت احـوال كــشور و اداره تـشخيــص هــويت و      



  ٢٧

مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسـي را  . پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد 

  .با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعالم نمايند 

ـ  در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت نگـاري بـه   وزارت كشور مي تواند  تبصره 

  .عمل آورد 

) ٤٨(وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده  ـ  49ماده 

مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به نحـو مقتضـي اعـالم نمايـد و     

حوزه هاي انتخابيه موظفند عينـاَ مـدارك و نتـايج بررسـي را در      فرمانداران و بخشداران مراكز

  .جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند 

هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان  ـ  50ماده 

مده از بررسيهاي الزم در محـل و بـا اسـتفاده از نتـايج     مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آ

اعالم شده توسط وزارت كشور صالحيت داوطلبان در رابطه با صالحيتهاي مذكور در اين قانون 

  .را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كالَ به هيأتهاي نظارت اعالم نمايند 

مي بايد مستند به قانون و براساس رد صالحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسال تبصره ـ

  . مدارك و اسناد معتبر باشد 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفنـد نظريـه رد هيـأت اجرائـي      ـ  51ماده 

انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابالغ نموده و با سريعترين وسيله 

  .به اطالع هيأت نظارت استان برسانند به ضميمه اسناد و مدارك 



  ٢٨

ـ  كساني كه صالحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظـرف چهـار روز از تـاريخ     تبصره 

  .ابالغ به داوطلب ، شكايت خود را مستدالَ به هيأت نظارت استان اعالم نمايند 

لت دريافت شكايت در گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مه ـ  52ماده 

چنانچه نظر هيأت اجرائي . جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود 

مبني بر رد صالحيت داوطلب ، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد ، هيأت نظـارت مـذكور   

ستان هيأت نظارت ا. موظف است در اين خصوص ، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد 

  .در مورد صالحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعالم مي نمايد 

هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت ، موظف است مراتب تأييد  ـ  1تبصره 

يا رد صالحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يـا بخشـدار   

  . ط اعالم نمايد مربو

فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركـزي نظـارت ، مبنـي بـر تأييـد يـا رد        ـ  2تبصره 

صالحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است ، به نامبردگان ابالغ نمايد تا 

  .در صورت اعتراض به رد صالحيت خود ، كتباَ به شوراي نگهبان شكايت نمايند 

در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صالحيت داوطلبـاني باشـد كـه     ـ  3تبصره 

صالحـيت آنـان مـورد تـأيـيد هيـأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته اسـت ، داوطلبـان   

شوراي نگهبـان بيسـت روز پـس از    . مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند 

نظر هيأت مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خـود را درخصـوص تأييـد يـا رد صـالحيت      اظهار 

  .داوطلبان به وزارت كشور اعالم خواهد نمود 



  ٢٩

در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صالحيت داوطلبان و ساير وظايف  ـ  53ماده 

ـ  ا بخشـدار موظـف اسـت بـا     خـود مـقررات قـانونـي انتـخابات را رعـايت ننـمايند ، فرماندار ي

اطالع و تأييد هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطالع وزارت كشور نسبت به تعـويض هـر   

يك از معتمدين هيأت اجرائي يا به طور كلي تشكيل مجدد هيأت اجرائـي اقـدام نمايـد ، تعـويض     

اين قانون انجام   )٣٥(و ) ٣٢(بعض اعضاء و يـا تغيـير كـل هيـأت اجرائي حسب مورد طبق مواد 

  .خواهد شد 

در مواردي كه طبق گزارشها و شكايات و اعتراضات واصـله بـراي شـوراي نگهبـان      ـ  54ماده 

معلوم گردد كه اعضاي هيأتهاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نمـوده انـد ، شـوراي نگهبـان     

  .د موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نماي

هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاَ مي توانند به طريق زير براي شعب  ـ  55ماده 

  :اخذ رأي يك نفر نماينده به هيأت نظارت حوزه انتخابيه معرفي نمايند 

  .حوزه هاي داراي يك نماينده به ازاي هر صندوق يك نماينده  الف ـ

  .اي هر دو صندوق يك نماينده حوزه هاي داراي دو نماينده به از ب ـ

  .حوزه هاي داراي سه نماينده به ازاي هر سه صندوق يك نماينده  ج ـ

  .حوزه هاي داراي چهار نماينده به ازاي هر چهار صندوق يك نماينده  د ـ

  .حوزه هاي داراي پنج نماينده به ازاي هر پنج صندوق يك نماينده  ه ـ

  .ازاي هر شش صندوق يك نماينده حوزه هاي داراي شش نماينده به  و ـ



  ٣٠

همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوقها يـك  

چنانچـه تخلفـي   . اين نمايندگان مي توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند . نماينده 

ـ  ي و نظـارت بخـش يـا    در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت ، مراتب را به هيأتهاي اجرائ

  .مراكز شهرستان كتباَ اعالم خواهند نمود 

ـ  ـح ـ    ـضور نمايندگان هر يـك از كان ارش آرا و تنظـيم  ـديداها تـا پايـان اخـذ رأي و شم

ممانعت از حضور نمايندگان كانديـداها در شـعب اخـذ رأي ممنـوع     . صورت جلسه بالمانع است 

  .قانون محكوم خواهد شد ) ٨٣(رر در ماده بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مق

ـ  مسئولين و اعضاي صندوقهاي اخـذ رأي ، نـاظرين   ( حضور ديگر افراد به جز مسئولين  تبصره 

در شـعب اخـذ رأي   ) شوراي نگهبان ، نمايندگان و بازرسان وزارت كشـور ، نماينـدگان نامزدهـا    

مأمورين انتظامي و مسئولين در  .تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي گردد 

متخلفـين بـه   . صندوقهاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول جلوگيري به عمل آورنـد  

  .محكوم خواهند شد ) ٧٥(مجازات مقرر در ماده 

  

  فصل ششم ـ تبلیغات 

  

ـ ـفـعاليـت تبـليغـات انتـخاباتـي نامزدهاي نماين ـ  56مـاده  ـ ت روز قـي هشـ ـدگ روز بل از ــ

  .آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت ) مرحله اول و دوم ( اخذ رأي 



  ٣١

استفاده از هر گونه پالكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده  ـ  57ماده 

اكـت و  از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سـخنراني و امثـال آن باسـتثناي عكـس بـراي تر     

زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسـش و پاسـخ از طـرف نامزدهـاي انتخابـاتي و      

  .طرفداران آنان ممنوع مي باشد 

  .متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند 

ـ  اعالم نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجـاز اسـت كـه بـدون ذكـر عنـوان و        تبصره 

ليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط بـه امـضـاي آنـان تسـليم هيـأت اجرائـي انتخابـات     مسئو

  .شده باشد 

هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق  ـ  58ماده 

 گرديـده در زمـان قـانـوني تبـليغـات پاره و يا معدوم يا مخـدوش نمايـد و عمـل مرتكـب جـرم     

  .محسوب مي شود 

انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعالم رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي  ـ  59ماده 

نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و 

ـ     فاده از وســايل و  دولـتي دارد و فـعالـيت كـارمـنــدان در سـاعــات اداري و هـمچــنين استـ

ســاير امكانــات وزارتخانــه هــا و ادارات ، شــركتهاي دولتــي و مؤسســات وابســته بــه دولــت و 

شهرداريها وشـركتها و سـازمانـهاي وابسته به آنها و نهادها و مـؤسساتي كه از بودجه عمـومي  

بـور ممنـوع   استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانـات مز ) به هر مقدار ( 

  .بوده و مرتكب مجرم شناخته مي شود 



  ٣٢

مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان  ـ  1تبصره 

  .مشمول اين ماده مي باشند 

نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسـات   ـ  2تبصره 

ن اين ماده ، حق تبليغ براي نـامــزدهاي انتخـاباتــي را ولــو بــه صـورت درج      ياد شده در مت

  .آگهي ندارند 

اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان  ـ  60ماده 

  .انتخاباتي را نخواهند داشت 

پارچه هاي تبليغاتي به طور  و رپوستر و بن عكس ،  ، هرگونه الصاق و نصب اعالميه ـ  61ماده 

وع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها ـكلي ممن

استنكاف از اين وظيفـه جـرم   . اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضايي تحويل نمايند 

  . محسوب مي شود 

ايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شـعبه ثــبت نـام و    هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي ب ـ  62ماده 

  .اخذ رأي توسط اعضاي شعب امحا گردد 

ستـادهـاي تبـليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها ، شهرها و شهرستانــها دايـر    ـ  63مـاده 

مي گردد در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي توانـد  

در مواردي كه يك منطقه ، چند عنوان از عناوين فوق الذكر را داشته باشد در حكم يك . گردد داير 

  .عنوان مي باشد 



  ٣٣

ستاد تبليغات انتخابات ، مركزي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها ، مندرج در مواد  ـ  1تبصره 

  .فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام پذيرد 

ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعالم نشاني محل سـتاد و نـام مسـئول آن بـه     تشكيل  ـ  2تبصره 

  .فرمانداري يا بخشداري ممنوع است 

مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كننـد   ـ  64ماده 

هاي معين باشد و يا برخالف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزد

و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور 

در صـورتي كـه آن   . بدهند و آن نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي باشـد  

نشريه منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسـخ نـامزد را بـه نشـريه مشـابه ديگـري       

انتشـار ايـن گونـه    . سال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خـود خواهـد بـود    ار

  .مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد 

داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر  ـ  65ماده 

و تنها مي توانند شايستگي هاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هرگونه نبوده 

هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عمـوم ممنـوع بـوده و متخلفـين طبـق مقـررات       

  .مجازات خواهند شد 
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  فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات 

  

  :ب امور ذيل جرم محسوب مي شود عالوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكا ـ 66ماده 

  .خريد و فروش رأي  -1

  .رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد  -2

  .تهديد يا تطميع در امر انتخابات  -3

  .رأي دادن با شناسنامه جعلي  -4

  .رأي دادن با شناسنامه ديگري  -5

  .رأي دادن بيش از يكبار  -6

  .ن در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي توصيه به نوشتن اسم كانديداي معي -7

  .اخالل در امر انتخابات  -8

  .كم و زياد كردن آرا يا تعرفه ها  -9

  .تقلب در رأي گيري و شمارش آرا  -10

  .تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات  -11

ز طـرف اعضـاي شـعبه اخـذ رأي و     توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقـه رأي ا  -12

  .ناظرين و بازرسان 

تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يـا معـدوم نمـودن اوراق و اسـناد تبليغـاتي از قبيـل        -13

  .تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها 
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  .بدون مجوز قانوني بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و الك و مهر صندوقهاي رأي  -14

  .جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني  -15

ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بـا اسـلحه يـا     -16

  .بدون اسلحه در امر انتخابات 

  .نحو غير قانوني دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر  -17

انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه  -18

اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق 

  .اخذ رأي به غير از محل آگهي شده 

ـ  ن ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يـا چنـد   چنانچه وقوع جرائم مندرج در اي تبصره 

شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشـد  

مـراتب بـه وسيـله وزارت كـشور بـه منظور طرح در شوراي نگهبان به هيـأت مركـزي نظـارت    

  .اعالم مي گردد 

حوزه انتخابيـه بـه منظـور پيشـگيري از وقـوع جـرم ، ضـمن        تشكيالت قضائي هر  ـ  67ماده 

هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبـان و هــيأت اجــرائي اقـدامــات الزم را در محـدوده مقـررات       

  .معمول ميدارد 

ـ  از موقع ثبت نام تا پايان انتخابـات احضـار و بازداشـت نامزدهـاي نماينـدگي مجلـس        تبصره 

مات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنـوع اسـت مگـر در    شوراي اسالمي در رابطه با اتها



  ٣٦

مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين 

  .و تضمين الزم ممكن نباشد 

  

  فصل هشتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی 

  

د از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تـا  هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفن ـ  68ماده 

دو روز پس از اعالم نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظـرف هفـت   

روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها 

  .رسيدگي نمايند 

ري انتخابات شكايت داشته باشند ، مـي تواننـد ظـرف    كـساني كـه از نـحوه بـرگزا ـ  1تـبصره 

  .هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند 

شكاياتي قابل رسيدگي خـواهـند بـود كـه مـشخصات شاكي يا شاكيان شـامل نـام ،    ـ  2تبصره 

و اصـل  ) در صـورت داشـتن تلفـن    ( ، شماره تلفـن   نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، نشاني كامل

  .امضاي شاكي را داشته باشد 

در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا  ـ  3تبصره 

  .داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است 

  .آن ممنوع است طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي  ـ 4تبصره 



  ٣٧

شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرائي تسـليم مـي شـود مـانع ادامـه كـار        ـ  69ماده 

  .انتخابات نمي باشد 

هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشـها چنانچـه تشـخيص دهـد كـه امـور        ـ  70ماده 

نگرفته است ، بـا تأييـد   انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام 

هيأت نظارت ، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابـات مـؤثر   

  .نباشد ، باطل اعالم مي نمايد 

ـ  چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت  تبصره 

  .هبان است انتخابات مؤثر باشد ، تصميم با شوراي نگ

كليه شكايات مربوط به انتخابات ، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسـط   ـ  71ماده 

وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پـس از آن ، پرونـده عينـاً بـه مجلـس فرسـتاده       

  .خواهد شد 

ـ  از صـدور  شـوراي نگهـبان مـوظف اسـت كليه شكايات مربـوط بـه انتخابـات را پـس      تبصره 

  .اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد 

در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقـف يـا    ـ  72ماده 

  .ابطال انتخابات گردد ، اعالم آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است 

ـ  ه بايد مستند به قانون و همراه با اسـناد و  توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابي تبصره 

  .مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد 



  ٣٨

صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طـرف شـوراي نگهبـان      ـ  73ماده 

م مـي نمايـد و   مي بـاشد و شـوراي نگهـبان در اسـرع وقـت نـظر خـود را درباره انتخابات اعال

  .وزارت كشور موظف است بالفاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد 

اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرائي  ـ  74ماده 

ظرف مدت چهل و هشت سـاعت  ) يك نسخه براي شوراي نگهبان ( و هيأت نظارت در پنج نسخه 

  . تنظيم و صادر مي گردد

ـ  در صورتي كه هريك از اعضاي هيأتهـاي اجـرائــي و نــظارت پــس از اعــالم نــظر        تبصره 

شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند ، متخلف از قانون محسـوب و تـا ده سـال از    

عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشـور و  

  .ت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود رئيس هيأ

  

  فصل نهم ـ مجازات

  

و ) ٧(، ) ٦(، ) ٥(، ) ٤(، ) ٣(، ) ٢(، ) ١(مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي  ـ  75ماده 

ريـال  )  ٠٠٠/٠٠٠/٥(تـا پـنج ميليـون    ) ٠٠٠/٠٠٠/١( تا سه ماه حبس يا يك ميليون )  ٦٦(ماده ) ٨(

ي نـقـدي و هـشت سـال مـحروميـت از عـضويت در هيأتـهاي اجرائـي و نظـارت و شـعب    جـزا

  .اخذ رأي مي باشد 



  ٣٩

، ) ١٣(، ) ١٢(، ) ١١(، ) ١٠(، ) ٩(مجازات مرتكبين جرائم و تخلفـات مقـرر در بنـدهاي     ـ  76مـاده 

تـا  )  ٠٠٠/٠٠٠/٣( از شش ماه تا دو سـال حـبس يـا سـه ميليـون      )  ٦٦(مـاده )  ١٨(و ) ١٥(، ) ١٤(

ريال جزاي نقدي و حسب مورد بـه انفصـال از خـدمات دولتـي از     )  ٠٠٠/٠٠٠/١٥( پانزده ميليون 

شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظـارت و شـعب   

  .اخذ رأي مي باشد 

ز مباشـر و يـا معـاون و يـا     اعم ا)  ٦٦(ماده ) ١٦(مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند  ـ  77ماده 

قـانون  ) ٦١٧(تحريك كننده در صورتـي كـه محار به صدق نكند همـان مجـازات مقـرر در مـاده     

  .مجازات اسالمي مي باشد 

عالوه بر مجازات مندرج در ماده )  ٦٦(ماده ) ١٧(مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند  ـ  78ماده 

ل محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظـارت  قانون مجازات اسالمي ، دوازده سـا)  ٥٥٥(

  .و شعب اخذ رأي مي باشد 

و تبصـره هـاي   ) ٦٠(و ) ٥٣(، ) ٤٠(، ) ٣٤(، ) ٢٤(، ) ١١(مجازات تخلف از مقررات مـواد   ـ  79ماده 

مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي بـه تـخلفـات اداري عــبارت اســت از كــسر حقـوق ،     

يا عناوين مشابه ، حداكثر تا يك سوم از يك مـاه تـا يـك سـال و يـا انفصـال       فوق العاده شغل و 

  .موقت از يك ماه تا يك سال 

ـ  چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضـويت در هيأتهـاي اجرائـي ، نـظــارت و      تبصره 

  .شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد شد 



  ٤٠

تـا  )  ٠٠٠/٥٠٠( پرداخت پانصد هـزار  )  ٥٨(و ) ٥٧(ت مواد مـجازات تخـلف از مـقررا ـ  80مـاده 

  .ريال جزاي نقدي مي باشد )  ٠٠٠/٠٠٠/١( يك ميليون 

آن حـبس از سـه تـا    ) ٢(و تبصـره  ) ٥٩(مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده  ـ  81ماده 

ريال مي باشد و )  ٠٠٠/٠٠٠/١٠( تا ده ميليون )  ٠٠٠/٠٠٠/٢(شش ماه يا جزاي نقدي از دوميليون 

آن همان مجازات مقـرر در  )  ١(و تبصره ) ٥٩(مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده 

  .قانون مجازات اسالمي خواهد بود ) ٥٩٨(ماده 

تـا دو ميليـون   )  ٠٠٠/١٠٠( از يكصـد هـزار   ) ٦١(مجـازات تخلـف از مقـررات مـاده      ـ  82مـاده  

اشد چنانچه مأمورين انتظامي و سـاير مقامـات و مسـئولين    ريال جزاي نقدي مي ب)  ٠٠٠/٠٠٠/٢(

استنكاف نمايند عالوه بر مجازات مقـرر فـوق بـه    ) ٦١(موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده 

  .انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم مي گردند 

مطبوعات ،  عالوه بر كيفر مقرر در قانون) ٦٤(مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده  ـ  83ماده 

در صورتي . ريال مي باشد )  ٠٠٠/٠٠٠/٥( تا پنج ميليون )  ٠٠٠/٠٠٠/١(جزاي نقدي از يك ميليون 

كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسـالمي  

  .محكوم خواهد شد 

تـا  )  ٠٠٠/٥٠٠( از پانصد هـزار  ) ٦٣(مـجازات مـرتكبـين تخلف مقرر در تبصره ماده  ـ  84ماده 

  .ريال جزاي نقدي مي باشد )  ٠٠٠/٠٠٠/٢( دو ميليون 

جزاي نقدي از پنجاه هزار ) ٦٥(مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده  ـ  85ماده 

  .ريال مي باشد )  ٠٠٠/٠٠٠/١( تا يك ميليون )  ٠٠٠/٥٠( 



  ٤١

ـ     ـ  86ماده  ك از تخلفـات موضـوع ايـن قـانون از داوطلبـان      در كليه مواردي كـه مرتكـب هـر ي

  .نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد 

قـانون اساسـي و حفـظ بـي طرفـي كامـل ،       )  ٩٩(در اجراي صحيح اصل نود و نهـم   ـ  87ماده 

ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و 

  .نبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود جا

ـ  ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هـر يـك از جـرائم مربـوط بـه هيأتهـاي        تبصره 

) ٥٣(و تبصـره مـاده   )  ٦٦(اجرائي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم مقـرر در مـاده   

  .گردند براي اين هيأتها ، محكوم مي 

مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور در اين قـانون منحصـر نبـوده و قاضـي در هـر       ـ  88ماده 

مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتي كه براي ايـن تخلفـات در   

قـرر  م  ٢/٣/١٣٧٥مصـوب  ) تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنـده  ( كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي 

  .گرديده محكوم نمايد 

  

  فصل دهم ـ تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شوراي اسالمی

  

فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظف اند پس از اعالم سـتاد انتخابـات    ـ  89ماده 

كشور مبني بر صدور اعتبار نامه منتخبين حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت بـه صـدور   

مه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي حوزه انتخابيه اقدام و يـك نسـخه از آن را بـه    اعتبارنا



  ٤٢

منتخب يا نماينده وي كه كتباً معرفي مي شود و براي دريافـت آن بـه فرمانـداري يـا بخشـداري      

  .مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند 

ـ  ـ  90ماده  وع نماينـدگان مجلـس شـوراي اسـالمي     پـس از آنكـه اعتـبارنامه هاي دو سوم مجم

واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسالمي مراتب را بـه منظـور فـراهم نمـودن مقـدمات      

  .افتتاح مجلس شوراي اسالمي به استحضار وزير كشور ميرساند 

وزير كـشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعـوت   ـ  91مـاده 

نمايندگان منتخب موظف اند ظرف پنج روز از تاريخ دعـوت  . د تا در تهران حضور يابند مي نماي

  .وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسالمي معرفي نمايند 

وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسالمي گزارش انتخابـات   ـ  92ماده 

  .نمايد را به مجلس شوراي اسالمي تقديم 

آئين نامه اجـرائي ايـن قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيـأت وزيـران بـه     ـ  93ماده 

  .اجرا مي گذارد 

  . شد قانون ملغي االثر مي با كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ـ 94ماده 

  

  

  

  

  



  ٤٣

  مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص

  "ات تثبیت تعداد کاندیداها در انتخاب "

  

ـ  به جـز انتخابـات مجلـس خبرگـان و     ( از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات  ماده واحده 

در سطوح مختلف منطقه اي و ملي بـه شـرطي قابـل اجـرا اسـت كـه تعـداد        ) شوراهاي كشوري 

  .كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد 

تخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نيـاز بـيش از سـه نفـر     ـانده از حوزه هاي ـدر آن ع ـ  1تبصره 

باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه 

  .باشد 

پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و  ـ  2تبصره 

، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امـر موجـب توقـف     يا فوت نمايند

  .انتخابات نخواهد شد 

ـ  كـه در تـاريخ سـه شـنبه بيسـت و چهـارم       "  تثبیـت تعـداد کاندیـداها در انتخابـات    "  موضوع 

ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد بـه تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي رسـيده و مـورد        

ف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفتـه ، در اجـراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسـي ،  اختال

در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصدو هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمـع  

  . تشخيص مصلحت نظام رسيده است 

  



  ٤٤

  ات مختلفقانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخاب

  

ـ  به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صالحيت داوطلبـان در انتخابـات    ماده واحده 

) قانون اساسي خواهـد بـود     ١٠٨به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل ( مختلف 

ول موظف اند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس داليل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئ

قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صالحيت داوطلبان بپردازند و 

چنانچه صالحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صالحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني 

  .مورد استناد و داليل مربوط ، به داوطلب ابالغ نمايند 

  .كتبي به داوطلب اعالم گردد  مستندات قانوني بايد به صورت -1

در صـورت درخـواسـت داوطلــب بايـد داليـل و مـدارك رد صـالحيت نيـز توسـط مرجـع          -2

  .رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطالع وي رسانده شود 

  .رسد وي مي داليل و مدارك كتباً به اطالع" ب ، ج و د " در كليه موارد به استثناي بندهاي  الف ـ

ـ  ي كه داليل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مـرتبط مـي شـود ،    در مورد ب 

چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد داليل و مدارك حضوراً به اطالع وي مي رسد و در 

صورتي كه پس از اطالع حضوري ، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند داليل و مدارك مربوط ، 

  .د كتباً به وي ابالغ مي شو

ـ  چنانچه ذكر داليل و مدارك عالوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يـا افـراد ديگـر     ج 

  .باشد ، داليل و مدارك فقط حضوري به اطالع داوطلب مي رسد 



  ٤٥

ـ  در مورد مربوط به امنيت ملي اعـالم داليـل و مـدارك و نحـوه اعـالم آنهـا بـه داوطلـب بـه           د 

اد فرماندهي كل قوا و وزير اطالعـات و وزيـر كشـور    تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ست

  .خواهد بود 

ذكـر منـابـع ارائه دهنده اطالعـات مذكور ، به تشـخيص مرجـع رسـيدگي كننـده      ـ  1تـبصـره 

  .خواهد بود 

مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صـالحيت شـده مكلفنـد بـه شـكايات       ـ  2تبصره 

قاً رسيدگي نموده و نتيجـه را بـه داوطلـب و مجريـان انتخابـات      داوطلبان رد صالحيت شده دقي

در صورت تقاضاي داوطلبان رد صالحيت شده اولين مرجـع رسـيدگي كننـده بـه     . اعالم نمايند 

  .شكايات ، حسب مورد موظف است ، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند 

ـ  ـ  3تبصره  ه در مراحـل قبلـي مـورد تأييـد قـرار      چنانچه شوراي نگهبان صالحيت داوطلبي را ك

گرفته است رد نمايـد ، داوطلـب مـي تـواند حـداكثـر ظـرف ســه روز از تـاريخ ابـالغ شـوراي     

نگهبان ، در خواست رسـيدگي مـجدد نـمايد ، شـوراي نگهبان بايد ظـرف هفـت روز رسـيدگي و    

  .اعالم نتيجه نمايد 

به داوطلباني كه صالحيت آنان در مراحل قبلي به  رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت ـ 4تبصره 

  .تصويب رسيده ، در مورد عدم صالحيت خواهد بود 

تبصره در جلسـه علنـي روز سـه شـنبه مـورخ       ٤قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 

بيستم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلـس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ      

  . اتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است با اصالح  ٢٢/٨/١٣٧٨



  ٤٦

  اصالحی قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی)  56(تفسیر قانونی درخصوص ماده 
  :موضوع استفسار 

اصالحي قانون انتخابات مجلـس  )  ٥٦(با توجه به اينكه فعاليت تبليغاتي موضوع ماده 

شد چنانچه داوطلب نماينـدگي قبـل از مـدت تعيـين     روز مي با) ٨(شوراي اسالمي مقيد به هشت 

شده اقدام به فعاليت تبليغاتي نمايد آيا مجازاتهاي مقرر در مورد متخلف قابل اعمال مي باشد يـا  

  خير ؟

  :نظر مجلس 
  

ـ  ممنوعيت تبليغات از زمان ثبت نام تا زمان اعالم اسامي كانديـداهاي تأييـد شـده     ماده واحده 

ت و شامل قبل و بعد از زمان مذكور نخواهد بود ، مشروط به آنكه تحـت  توسط هيأت اجرائي اس

  .عنوان كانديداتوري نباشد 

تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و 

  ٢٩/١١/١٣٧٠نهم بهمن ماده يكهزار و سيصدو هفتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ  

  .وراي نگهبان رسيده است به تأييد ش

  قانون الحاق ماده واحده به قانون 
  انتخابات مجلس شوراي اسالمی

ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيما و جرايد شامل پخش مسـتقيم مـذاكرات    –ماده واحده 

  . مجلس شوراي اسالمي و درج آن در جرايد نمي شود 

  . است اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا  –تبصره 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشـنبه مـورخ   

بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ     

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است   ۲۱/۱۲/۱۳۷۰



  ٤٧

  قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون 

  6/5/1370ت مجلس شوراي اسالمی مصوب انتخابا
  

ممنوع بودن تبليغات توسط صدا و سيما و جرايد شامل پخش مسـتقيم مـذاكرات    –ماده واحده 

  . مجلس شوراي اسالمي و درج آن در جرايد نمي شود 

  . اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا است  –تبصره 

ر جلسه علني روز چهارشـنبه مـورخ   قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره د

بيست و يكم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ     

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است   ۲۱/۱۲/۱۳۷۰

  :موضوع استفسار 
اقداماتي كه گروههـا ، مجـامع و تشـكيالت جمعـي نظيـر جامعـه روحانيـت مبـارز و مجمـع           -1

مبارز تهران يا روزنامه ها و مجالت هفتگي و ويژه نامه ها بـا چـاپ عكـس يـا بـدون       روحانيون

عكس ، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت مـاده واحـده خواهـد    

  بود يا خير ؟

تعريف دقيقي از پالكارد و تراكت ارائه نشده ، در اين خصوص مالك تشخيص و تعريف كدام  -2

  ع است آيا سيلك در محدوده معناي پالكارد و تراكت است ؟مرج

مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است ؟ و اگـر مسـئوليت    -3

متـوجه وي بـاشد در ايام انتخابات مي توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كـرد ؟ و اگـر   

ي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شـود  به همين منوال يـك يـا دو و تعـداد

  يا خير ؟

  آئين نامه اجرائي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد ؟ -4



  ٤٨

  :نظر مجلس 

ـ  مجلـس شـوراي     ٦/٥/١٣٧٠قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابـات مصـوب    ماده واحده 

  .اسالمي به شرح ذيل تفسير مي گردد 

مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به  -1

نامزد مورد نظر اعالم و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههـاي مختلـف را در ذيـل دو    

  .نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد 

هرگونه تبليغات پارچه اي ، كاغـذي ، مقـوايي و فلـزي    مقصود از پالكارد و تراكت عبارت از  -2

مي باشد ولـيكن نصـب هـر نـوع تـابلو كـه       " و امثال اينها " است و سيلك نيز از جمله مصاديق 

  .مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بالاشكال است 

ت ممنوعـه  مسئوليت تخلف متوجه فرد يـا افـراد گروهها و تشكيالتي كـه اقـدام بـه تبليغـا     -3

قانون انتخابات به قوت خود باقي است   ٢٨نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده 

  .و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود 

  .آئين نامه اجرائي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد  -4

مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسـفند  تفسير قانوني فوق 

بـه تأييـد     ١٨/١٢/١٣٧٠ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .شوراي نگهبان رسيده است 

  

  



  ٤٩

  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی) 6(استفساریه ماده قانون 

  

  :موضوع استفساریه 

ـ ماده  مصـوب   –قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمي      ) ۶(با عنايت به مفاد مـاده   واحده 

در كـداميك از  ›› سنوات نمايندگي در مجلس شوراي اسـالمي  ‹‹ به ويژه تبصره آن ،  – ۷/۹/۱۳۷۸

  صور ذيل جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد ؟

  . ۷/۹/۱۳۷۸صرفاً سنوات نمايندگي بعد از تاريخ  –الف 

  سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق ، فارغ از تاريخ استخدام در دستگاه دولتي  –ب 

  :نظر مجلس 

سنوات نمايندگي اعم از قبل يا بعد از تاريخ فوق ، فارغ از تاريخ اسـتخدام در دسـتگاه   

ن از كليه امتيازات افراد مشمول اين قانو. دولتي جزو سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي باشد 

  . قانوني مستخدمين رسمي دولت نيز بهره مند خواهند شد 

  . اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراست 

قانون فوق مشتمل بر مـاده واحـده در جلسـه علنـي روز سـه شـنبه مـورخ پـانزدهم         

ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سـه مجلـس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ       

  . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است   ۱۶/۲/۱۳۸۳

  مهدي کروبی –رئیس مجلس شوراي اسالمی 

  



  ٥٠

  قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی

  

پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفـر از افـراد مسـلمان و مطلـع و      ـ  1ماده 

بـا اكثريـت آراء انتخـاب و بـه     ) ـزي نظارت بـر انتخابـات   بـه عنوان هيـأت مـرك( مورد اعتماد 

  .وزارت كشور معرفي مي شوند 

از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشـد   ـ  1تبصره 

  .كه رياست هيأت را يكي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت 

  .با حضور دو سوم اعضا مي باشد  رسميت جلسات هيأت نظارت ـ 2تبصره 

هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خـود   ـ  2ماده 

را در وزارت كشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محـل  

  .ر دهند كار خود را در استانداريها ، فرمانداريها ، بخشداريها قرا

هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشـور در   ـ  3ماده 

امر انتخابات و هيأتهـاي اجرائـي و تشـخيص صـالحيت نامزدهـاي نماينـدگي و حسـن جريـان         

  . انتخابات نظارت خواهد كرد 

  .كيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي شود  ـ 4ماده 

  .از طريق گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن  الف ـ



  ٥١

ـ  از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم بـراي رسـيدگي بـه شـكايات مربـوط بـه        ب 

رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون ( هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور ، 

  . )رائي مركز حوزه انتخابيه مي باشد انتخابات مجلس شوراي اسالمي از وظايف هيأت اج

  .از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات  ج ـ

  .از طريق تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات  د ـ

ـ  هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان مي توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بـر انتخابـات    تبصره 

  .كمك بگيرند 

هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شـرايط   ـ  5ماده 

  .جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند  ٢و  ١مذكور در مواد 

هيأتهاي اجرائي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و 

  :ر همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد به جز موارد زير نظرات اين هيأت د

  .ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه  -1

  .ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد  -2

  . ظارت برسد رد صالحيـت داوطـلبان نـمايـندگي مـجلـس كه بايد به تأييد هيأت مركزي ن -3

ـ  قبـل از  ( رد صالحيت محرمانه به اطالع داوطلب مي رسد كـه در صـورت اعتـراض وي     تبصره 

   . رد صالحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد ) اعالم ليست داوطلبان واجد صالحيت 

مركب هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي  ـ  6ماده 

  .جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند  ٢و  ١از سه نفر با شرايط مذكور در مواد 



  ٥٢

ـ  در استانهايي كه انتخابات تنـها در يـك حـوزه به تأخير افتاده يـا فقـط در يـك حـوزه      تبصره 

امكان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت نـدارد و هــيأت سـه نفـره نظـارت بـر آن      

  .وزه انتخابيه توسط هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تعيين مي شوند ح

مي باشند  ١هيأتهاي نظارت سه نفره موظف اند افرادي كه واجد شرايط مذكور در ماده  ـ  7ماده 

  .جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب كنند 

ر تمام كشور و هيأت در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيأت مركزي نظارت د ـ  8ماده 

پنج نفره استانها و هيأتهاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند 

و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلف مشاهده كنند بـه فرمانـداران و بخشـداران اعـالم و آنـان      

  .اقدام كنند  موظف اند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص

هيأتهاي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشـور نظـرات آنـان را ملحـوظ ندارنـد      

  .مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد 

هيأت مركزي نظارت ابتدا بدون اينكه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد ، بايـد بـا    ـ  9ماده 

ا هيأتهاي نظارت از تــفصيل جريـان انتخابـات    بررسي و دقت در گزارشهايي كه وزارت كشور ي

  .مي دهند ، اعالم نظر نمايد 

فقط بايد مدارك حـاكي  . هيأت مركزي حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آنرا ندارد  ـ  10ماده 

از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطـال  

  .نظر بدهد  يا متوقف كردن آن



  ٥٣

ادامـه  . نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و الزم االجراسـت   ـ  11ماده 

انتخابات در حوزه هايي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديـده ، بـدون اعـالم نظـر ثـانوي      

ال يـا  شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حـق ابطـ  

  .متوقف كردن انتخابات را ندارد 

در مواردي كه هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيـه نتـايج انتخابـات يـك يـا چنـد        ـ  12ماده 

صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد ، موضـوع را بـا ذكـر دليـل از طريـق      

در صورتي كه . ح خواهد كرد فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطر

هيأت اجرائي مذكور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند ، مراتب به هيأت پـنج نفـره اسـتان احالـه     

خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و الزم االجرا است و در مـواردي كـه هيـأت نظـارت اسـتان      

  . وجود ندارد به هيأت مركزي احاله خواهد شد 

اردي كه هر يك از هيأتهاي اجرائي موظـف انـد صـورت جلسـه يـا نتيجـه       در كليه مو ـ  13ماده 

اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظـارت  

سه نفره بدهند و در مواردي كه امضاهاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پـيش بينـي شـده    

  .اي نگهبان نيز الزم است است ، امضاي هيأت نظارت شور

اعتبار الزم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمين  ـ  14ماده 

  .و پرداخت خواهد شد 

وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يـك از   ـ  15ماده 

  .يد شوراي نگهبان برساند حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطالع و تأي



  ٥٤

  .اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد  ـ 16ماده 

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پـنج تبصـره در جلسـه عصـر روز پـنج شـنبه       

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است   ١٣/٥/١٣٦٥تصويب و در تاريخ   ٩/٥/١٣٦٥

  

  اکبر هاشمی رفسنجانی   -رئیس مجلس شوراي اسالمی           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٥

  قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات

  )20(و الحاق یک تبصره به ماده   9/5/1365مجلس شوراي اسالمی مصوب 

  7/9/1378قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب 

  

خذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز شوراي نگهبان مي تواند در هريك از شعب ا ـ  1ماده 

  .حوزه انتخابيه ، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين نمايد 

برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد و آراي بدون مهر مزبور جـزء آراي   ـ  2ماده 

  .باطله محسوب خواهد شد و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود 

  :از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود تعرفه هاي انتخابات  ـ 3ماده 

  .قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده  -1

  .قسمت ويژه نظارت  -2

  .قسمت رأي  -3

اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبـان مشـتركاَ موظفنـد قسـمتهاي مختلـف       ـ  4ماده 

شـده در   تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آرا ، چنانچـه تعـداد آراي ريختـه   

صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت ، صورت جلسه مربوطه را تنظـيم و كليـه   

آراي مردم را تحويل هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و برگه هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت 

  .نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند 



  ٥٦

ـ  هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت ، با مبنا قرار دادن چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه  تبصره 

تعداد برگه هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاي شعب اخذ رأي و نماينده هيـأت اجرائـي و   

  .نظارت به همان تعداد از آراي صندوق كسر و جزء آراي مأخوذه نخواهد بود 

رگـزاري انتخابـات و در صـورت    بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبـارات ب  ـ  5ماده 

و سـاير  " هزينه هاي پـيش بينـي نشـده جـاري     " بودجه ساليانه   ٥٠٣٠٠١كمبود از محل رديف 

  . امكانات موجود تأمين و پرداخت مي گردد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٧

  قانون نظارت شوراي نگهبان)  13(و ) 11(قانون استفساریه مواد 

  بر انتخابات ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسالمی و

  قانون انتخابات ریاست جمهوري)  19(ماده 

  

  :موضوع استفساریه 

  ماده واحده ـ

قانـون انتـخابات رياست جمهوري ناظر به شناسـنامه عكسـدار   ) ١٩(آيا منظور از مفاد ماده  -1

نامه منظـور تنهـا ارائـه شناسـنامه     مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي شناسـ 

  معتبر جمهوري اسالمي ايران است و احراز هويت توسط مسئوالن شعبه صورت مي گيرد ؟

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجـه  ) ١١(با توجه به ماده  -2

مي آيـا منظـور از   قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلـس شـوراي اسـال   ) ١٣(به ماده 

امضاي ناظران صرفاً اعالم حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضـاي نـاظران بـه    

معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچـه رونـد اخـذ رأي اشـكال يـا      

  ايد ؟ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضاي در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد مي نم

  

  :نظر مجلس 

  .منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست  -1



  ٥٨

امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشـته باشـد    -2

نهـايي   اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبـان در بررسـيهاي  . ذيل صورت جـلسه قـيد مي شود 

  .نمي باشد 

  .از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد ) استفساريه (مفاد اين قانون 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماده يكهـزار و  

به تأييد شوراي نگهبـان    ٩/٣/١٣٨٠سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  . رسيده است

  

  مهدي کروبی 

   رئیس مجلس شوراي اسالمی    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٩

  قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی
  مجلس شوراي اسالمی

  

از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسـالمی کـه در    –ماده واحده 

نموده اند و صـالحیت آنهـا تأییـد    ت نام ـی از حوزه هاي انتخابیه ثبـوعد مقرر قانونی در یکـم

شده است فقط براي یک بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده می شود تا پـانزده روز  

قبل از روز اخذرأي ، حوزه انتخابیه خود را از طریق وزارت کشور یا حوزه اي که در آن ثبت نام 

  . نموده اند تغییر دهند 

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب ) 52(ماده ) 3(ه داوطلبان مشمول تبصر -1تبصره 

پس از اعالم نظر نهایی شوراي نگهبان مبنی بر تأیید صالحیت آنان می توانند ظـرف    7/9/1378

  . بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام نمایند 

دد نداشته و بـه جـز در مـواردي کـه     داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت نام مج -2تبصره 

مدارك جدیدي در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجـدد صـالحیت آنهـا    

  . نمی باشد 

قـانون انتخابـات   ) 29(مـاده  ) ب(و بنـد  ) 28(مـاده  ) 5(مفاد این قانون نافی اجراي بند  -3تبصره 

  . نخواهد بود   7/9/1378مجلس شوراي اسالمی مصوب 

هزینه احتمالی ناشی از اجراي این قانون از محل اعتبـارات پـیش بینـی شـده بـراي       -4تبصره 

  . برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمی تأمین خواهد شد 



  ٦٠

آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصـویب هیـأت وزیـران     -5تبصره 

  . خواهد رسید 

واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مـورخ  قانون فوق مشتمل بر ماده   

بیست و چهارم دي ماه یکهزار و سیصد و هشـتاد و دو مجلـس شـوراي اسـالمی تصـویب و در      

   .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است   14/11/1382تاریخ 

  
  مهدي کروبی

  رئیس مجلس شوراي اسالمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦١

  بسمه تعالي
  

  وزارت کشور
  

بنــا بـه پيشـنهاد وزارت كشـور و بـه        ٢١/٩/١٣٧٨يـران در جلـسه مــورخ  هـيأت وز

آئـين نامـه اجرائـي     – ١٣٧٨مصوب  –قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي )  ٩٣(استناد ماده 

  :قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود 

  

  

  " 1378آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی مصوب  "
  

  کلیات: ل اول فص

  

هر جا كه در اين آئين نامه از كلمه قانون بـه تنهـايي يـاد شـده اسـت ، منظـور قـانون         ـ  1ماده 

  . انتخابات مجلس شوراي اسالمي مي باشد 

قانون موظف اند از آغاز انتخابات و پـس از  ) ٣(فرمانداران و بخشداران در اجراي ماده  ـ  2ماده 

ارت شوراي نگهبان با دعـوت از آنـان موجبـات نظـارت كامـل      دريافت احكام اعضاي هيأتهاي نظ

ايشان را در كليه مراحل اجرائي انتخابات فراهم نمايند و كليه صورت جلسـاتي كـه بـه امضـاي     



  ٦٢

هيأت اجرائي رسيده است به امضاي هيأت نـظارت مـربـوط نيـز بـرسـد و يك نسخه از هريك 

  .م شود از صورت جلسات تنظيمي ، به هيأت مذكور تسلي

ستاد انتخابات استانداري پس از وصول اسامي هيأت نظارت استان از ستاد انتخابات  ـ  3ماده 

كشور ، ضمن اعالم اسامي نامبردگان به فرمانداريها و بخشداريهاي مراكز حوزه هاي انتخابيـه ،  

  . از آنان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل مي آورد 

خب شوراي نگهبان بايد يك نسخه از رونوشت احكام ناظران هيأت مركزي نظارت منت ـ  1تبصره 

  . و بازرسان خود در استان ، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد 

قـانون نظـارت شـوراي نگهبـان بـر      ) ٦(در استانهايي كه به استناد تبصره ذيل ماده  ـ  2تبصره 

، انـتخابـات تنـها در يــك حـوزه برگـزار      ٩/٥/١٣٦٥انتخابات مجلس شوراي اسـالمي مصـوب 

مي شود و هيأت نظارت استان تشكيل نمي گردد ، هيأت مركزي نظارت كليه وظايف هيأت مذكور 

را به عهده خواهد داشت ، در اين صورت فرمانـدار يـا بخشـدار مركـز حـوزه انتخابيـه در تمـام        

با هيأت نظارت اسـتان مـي باشـد بـا      مواردي كه به موجب قانون مـلزم بـه مكـاتبـه و ارتـباط

  .هيأت مركزي نظارت در تماس خواهد بود 

شركت اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرائي به منظور نظارت  ـ  4ماده 

بر صحت اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي بوده وعدم حضور آنان در جلسات و يـا  

  .جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود خودداري آنان از امضاي صورت 

چنانچه اعضاي هيأتهاي نظارت مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي نتواننـد   ـ  5ماده 

در جلسه هيأت اجرائي شركت نمايند ، ضمن تنظـيم صـورت جلسـه ، نماينـده اي از بـين خـود       



  ٦٣

ز صـورت جلسـه تنظيمـي در جلسـه     انتخاب و نماينده منتخب با در دست داشـتن يـك نسـخه ا   

متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظيمي را بـه منظـور ضـبط در سـوابق انتخابـاتي بـه       

امضـاي نماينـده   . فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه يا حوزه هاي فرعي تسليم مي نمايد 

  .مزبور در ذيل صورت جلسات به منزله امضاي هيأت نظارت مي باشد 

قانون و تبصره ) ١١(چگونگي محاسبه حق الزحمه مستخدمان دولت كه در اجراي ماده  ـ  6ماده 

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسـالمي  ) ٤(ذيل آن و تبصره ذيل ماده 

با وزارت كشور ، استانداريها ، فرمانداريها ، بخشداريها ، هيأت هاي اجرائـي ، شـوراي نگهبـان و    

  : نصوب از جانب آن همكاري مي نمايند به شرح زير مي باشد هيأتهاي م

آن دسته از كاركنان دولت كه براي حداكثر سه ماه در هر مرحله انتخاباتي از سوي يكي از  –الف 

دسـتگاهـها به مراجع ياد شده مأمور مي شوند ، حقـوق و مـزايــاي مــاهانه خـود را براسـاس     

ـ   قــانون اسـتخدام كشـوري از دســتگاه ذي ربـط      ) ١١(اده آئين نامه مـأمـوريـت مــوضوع مـ

  .دريافت مي دارند 

فرماندار يا بخشدار و نماينده هيأت نظارت مي تواند براي آن دسته از كاركنان دولت كه بـه   –ب 

طور داوطلبانه براي رأي گيري و قرائت و شمارش آراء با هيأتهاي اجرائي يا هيأتهاي نظارت بـر  

ساعت اضافه كار و درخواست تقدير كتبي ) ١٠٠(مي كنند پيشنهاد حداكثر صد  انتخابات همكاري

  .براي درج در پرونده اداري مستخدم ياد شده از دستگاه مربوط بنمايد 

دسـتگاههـاي مـربوط مـوظف بـه تـأمين اعتبـار الزم و پرداخت حـق الزحمـه مسـتخدمان     –پ 

  .مشمول اين ماده مي باشند 
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ور جلوگيري از وقفه در امر انتخابات و تسريع در ارسال پيامهـاي انتخابـاتي ،   به منظ ـ  7ماده 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند متن نامه ها و مكاتبـات خـود را بـا    

سريعترين وسايل مخـابراتـي مـوجود در محل بـه مراجـع ذي ربـط اعـالم و بـالفاصله تأييديه 

  .ز طريق پست ارسال نمايند آن را نيز ا

به جز مواردي كه در اين آئين نامه مستثني شده اسـت ، اقـدامات فرمانـداران تهـران و      ـ  8ماده 

اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليتهاي ديني ، عيناً مطابق اقدامات كليه 

  .بود فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه خواهد 

  

  تشکیل هیأت اجرائی: فصل دوم 

  

فرمانداران وبخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند بالفاصله پـس از دريافـت    ـ  9ماده 

  . دستور شروع انتخابات ، وصول آن را به ستاد انتخابات كشور اعالم نمايند 

ه پس از وصول دسـتور  فـرمانداران وبخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بالفاصل ـ  10مـاده 

قـانون ، دسـتور تشـكيل هيأتهـاي اجرائـي فرعـي را بـه        ) ٣١(شروع انتخابات ، به استناد مـاده  

  .فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي صادر مي نمايند 

قانون و بارعايت تبصره هـاي  ) ٣٢(فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده  ـ  11ماده 

ه پـس از وصول دستور شـروع انتخابات ، بـراي تعيـين معتــمدان اصـلي و    ذيـل آن بالفـاصل

نـفر از مـعتمدان بـومي ساكـن در مـحل و يا سـاكناني كـه   ) ٣٠(علي البدل عضو هيأت اجرائي ، 
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سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه دارند ، را از اقشـار مختلـف مـردم انتخـاب و بـه      ) ٥(پنج 

  .هيأت نظارت مربوط معرفي نمايند و رسيد دريافت دارند  منظور تأييد صالحيت به

هيأتهاي نظـارت موظـف انـد پـس از وصـول فهرسـت اسـامي معتمـدان پيشـنهادي           ـ  12ماده 

قانون و تبصره هاي ذيل آن به طور كتبي نظر خود ) ٣٢(فرمانداران يا بخشداران ، براساس ماده 

روز به فرماندار يـا بخشـدار   ) ٣(ف مدت سه را در خـصوص تـأييـد صالحـيت آنـان حداكثر ظر

  .ذي ربط اعالم نمايند 

در صورت رد صالحيت معتمدان ، فرمانداران و بخشداران موظـف انـد بالفاصـله بـه      ـ  1تبصره 

تعداد دوبرابر مـعتمدان تـأييـد نشـده ، افـراد واجد شــرايط ديگـري را بــراي تــأمين كسـري      

  .مايند معتمدان به هيأت نظارت معرفي ن

سـاعت پـس از   ) ٢٤(هيأت نظارت مربوط موظف است حداكثر ظـرف بيسـت و چهـار     ـ  2تبصره 

وصول اسامي افراد جديد ، در خصوص تأييد يا عدم تأييد صالحيت معتمدان پيشنهادي به طـور  

  . كتبي اعالم نظر نمايند 

روز نخواهـد بـود ،   ) ٤(چنانچه پس از طي مراحل ياد شده كه حداكثر متجاوز از چهار  ـ  3تبصره 

نفر برسـد ، فرمانـدار يـا بخشـدار موظـف اسـت       ) ٢٠(تعداد معتمدان تأييد شده به حداقل بيست 

  .بالفاصله از آنان براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت اجرائي دعوت بعمل آورد 

بخشـدار بـا    نفر نرسند وفرمانـدار يـا  ) ٢٠(چنانچه معتمدان تأييد شده بـه بيـست  ـ  4تـبصره 

هيأت نظارت مربوط به توافق نرسند ، فرماندار و بخشدار موظـف اسـت حـداكثر در پايـان روز     

) ٣٠(چهـارم از شروع انتخابات ، مراتب را با شرح ماوقع به منظور تأمين كسري معتمدان تا سي 
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ز بــه  نـفر ، به استاندار و هيأت نظارت استان مربـوط اعــالم نــموده و رونــوشت آن را نــي     

  .سـتاد انتخابات كشور ارسال نمايد 

ساعت پس ) ٢٤(هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار حداكثر ظرف بيست و چهار  ـ  5تبصره 

از اعالم فرماندار يا بخشدار ، از معتمدان واجد شرايط به تعداد الزم اعالم شده توسط فرماندار و 

كسري ، انتخاب و بالفاصله اسامي آنان را بـراي   بخشدار و يا هيأت نظارت مربوط ، براي تأمين

  .دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشداري ذيربط اعالم مي نمايد 

چنانچه در پايان روز پنجم ، هيأت نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب و تأمين  ـ  6تبصره 

تــوسط استـانــدار بـه     كـسري سـاير مـعتـمـدان مـورد نـياز نـشدنـد ، بـالفاصلــه مــراتب  

  .ستاد انتخابات كشور و توسط هيأت نظارت استان به هيأت مركزي نظارت منعكس مي شود 

در شهرستانها و بخشهايي كه شوراي اسالمي شهرستان يا بخش تشكيل شده باشد ،  ـ  13ماده 

شــوراي   قانون موظف است مراتب را بــه ) ٣١(فـرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده 

) ٩(ذي ربط اعالم و از عضو معرفي شده شوراي اسالمي شهرستان يا بخش به عنوان يكي از نه 

  .نفر معتمدان براي شركت در جلسات دعوت نمايد 

قـانون و تبصـره هـاي    ) ٣٢(و ) ٣١(فرمانداران و بخشداران موظف اند با رعايت مواد  ـ  14ماده 

گهبان ، رئيس ثبت احوال و معتمداني كه مـورد تأييـد   ذيل آنها از اعضاي هيأت نظارت شوراي ن

نفر معتمدان علي البدل ) ٥(نفر معتمدان اصلي و پنج ) ٩(قرار گرفتـه اند ، بـه منـظور انتخاب نه 

  . هيأت اجرائي دعوت به عمل آورند 



  ٦٧

ـ  تعيـين  فرماندارانـي كه انتـخابـات اقليتهاي ديني را برگزار مي نمايند موظف اند بـراي   تبصره 

  .نفر معتمدان همان اقليت دعوت نمايند ) ٣٠(معتمدان هيأت اجرائي اقليتها از سي 

روز از تـاريخ ارسال دعوتنامه ، جلسه انتخاب ) ٢(فرمانداران و بخشداران ظـرف دو  ـ  15ماده 

معتمدان هيأت اجرائي را با حضور اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبـان و رئـيس ثبـت احـوال     

نفر از معتمدان دعوت شـده ، رسـميت جلسـه را    ) ٢٠(ه و پس از حضور حداقل بيست تشكيل داد

نفـر را بـه عنـوان معتمـدان     ) ٩(اعالم مي نمايند ، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بين خود نه 

در شهرستانها و بخشهايي كه داراي شوراهاي اسالمي شهرستان يا بخـش مـي باشـند ،    ( اصلي 

نفر را به عنوان معتمدان علـي البـدل هيـأت اجرائـي بـا رأي مخفـي و       ) ٥(و پنج ) نفر ) ٨(هشت 

  .اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند 

چنانچه كار انتخاب و تأييد معتمدان هيأت اجرائي در چهار روز اول از صدور دسـتور   ـ  1تبصره 

در روز پـنجم   شروع انتخابات پايان نيابد و موكول به تصميم هيأت نظارت اسـتان و اسـتاندار  

) ١(روز ظرف يـك  ) ٢(شود ، جلسه انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرائي به جاي دو 

  . روز از ارسال دعوت نامه تشكيل خواهد شد 

عضو معرفي شده شوراي اسالمي شهرسـتان يــا بخــش مــوظف بـه شـركت در        ـ  2تـبصره 

ر اعضـاي هــيأت داراي حـق رأي در    تـمـامي جلـسات هيـأت اجــرائي اســت و همچـون ســاي    

  .تصميم گيريها مي باشد 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند بالفاصله پس از انتخاب  ـ  16ماده 

  .معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرائي ، مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعالم نمايند 
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ران حـوزه هــاي فــرعي مــوظف انـد بــالفاصله پـــس از       فـرمـانداران و بخشدا ـ  17مـاده 

انتخاب معتـمدان اصـلي و عـلي البـدل هيـأت اجرائي فرعي ، مراتب را به فرماندار يـا بخشـدار   

  .مركز حوزه انتخابيه اعالم نمايند 

جلسات هيأتهاي اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه هاي فرعي در محـل فرمانـداري    ـ  18ماده 

  .بخشداري مربوط تشكيل مي شود يا 

در بخشهاي مركزي شهرستان ها ، هيأت اجرائي تشكيل نمي شود و امور انتخابات در  ـ  19ماده 

  .قانون به عهده هيأت اجرائي شهرستان ميباشد ) ٤٣(بخش مركزي برابر ماده 

كه رياست امور در مراكز حوزه هاي انتخابيه كه اداره ثبت مستقل وجود ندارد ، فردي  ـ  20ماده 

  .قانون خواهد بود ) ٣١(ثبت احوال مركز مزبور را دارد ، عضو هيأت اجرائي موضوع ماده 

  
  
  
  

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

  انتشار اسامی نامزدها 

  

قانون و تبصـره هـاي   ) ٤٥(ده داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي براساس ما ـ  21ماده 

آن ظرف مهلت مقرر قانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت ) ٢(و ) ١(

كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ها ، كنسـولگري هـا ، نماينـدگيهاي سياسـي جمهـوري      
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قطعه عكـس  ) ١٠(يم ده اسالمي ايران مراجعه و ضمن ارائه اصل شناسنامه عكس دار خود و تسل

جديد و سه نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه ، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي   ٣×٤

معتبر و اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشـن بـودن   

وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي ، پرسشنامه اعـالم داوطلبـي را دريافـت و در حضـور     

رماندار يا بخشدار يا مسئول ثبت نام در وزارت كشور ، سفارتخانه ، كنسـولگري يـا نماينـدگي    ف

سياسي آن را تكميل و تسليم مي نمايند و ضمن اخذ رسيد تصوير مدارك الزم بـراي ثبـت نـام ،    

  .آمادگي خود را براي شركت در انتخابات اعالم مي دارند 

قـانون بالفاصـله پـس از اعـالم     ) ٤٥(ند در اجـراي مـاده   فرمانداران و بخشداران مكلف ـ  1تبصره 

وزارت كشور ، تاريخ شروع و خاتمه ثبت نام از داوطلبان و شرايط انتخاب شـوندگان و مـدارك   

  .مورد نياز را با وسايل مقتضي به اطالع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند 

لبـاني را كـه در وزارت كــشور    وزارت كشور مـوظف است بالفاصلـه مـدارك داوط  ـ  2تـبصره 

ثبت نام نموده اند ، به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مربـوط ارسـال و در پايـان    

  .همان روز اسامي و مشخصات آنان را نيز به حوزه انتخابيه اعالم نمايد 

) ١(ره وزارت امور خارجه موظف است ترتيبات الزم به منظور تسريع در اجراي تبص ـ  3تبصره 

قانون را به نـحوي فـراهم نمايـد تـا مفاد منـدرج در پـرسشنامه داوطلب در پايان ) ٤٥(ذيل ماده 

  . هر روز به ستاد انتخابات كشور اعالم گردد 

اسامي و مدارك داوطلبان ثبت نام شده در خارج از كشور بالفاصله پـس از وصـول ،    ـ  4تبصره 

  .خشدار مركز حوزه انتخابيه اعالم و ارسال خواهد شد توسط وزارت كشور به فرماندار يا ب
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فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف انـد در مـدت تعيـين شـده      ـ  22ماده 

نسبت به قبول برگ اعالم داوطلبي اقدام نمايند و بايد توجه داشته باشند كـه بعـد از پايـان روز    

  .ا نپذيرند هفتم هيچ گونه تقاضاي اعالم داوطلبي ر

فرمانداران و بخشداران مراكز حـوزه هـاي انتخابيـه موظـف انـد در پايـان هـر روز         ـ  23ماده 

ي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده هـمان روز و نيـز در پايـان مهلـت قـانوني     ـفهرست اسام

ثبت نام ، مشخصات كليه داوطلبان را يكجا و به ترتيب حروف الفبا بـه سـتاد انتخابـات كشـور     

اعالم نمايند و همه روزه بالفاصله پس از ثبت نام ، دو نسخه تصوير پرسشنامه اعالم داوطلبي 

و دو نسخه تصوير كليه صـفحات شناسـنامه و سـه قطعـه عكـس هـر يـك از داوطلبـان را بـا          

وزارت كشـور نيـز موظـف اسـت     . سريعترين وسيله به ستاد انتخابات اسـتان ارسـال نماينـد    

  . مل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعالم نمايند تصويري از مشخصات كا

فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان هر يك از اقليتهاي  ـ  1تـبصره 

  .ديني را نيز جداگانه به ستاد انتخابات كشور اعالم مي نمايند 

ابيه موظف اند در روزهايي كه هـيچ  فرمانداران و بخشداران مراكز حـوزه هـاي انتخـ   2تبصره 

مراجعه كننده اي براي ثبت نام نداشتند ، در پايان همان روز مراتب را به ستاد انتخابـات كشـور   

  . اعالم نمايند 

بـه منـظور پـرهيز از هـرگونه تأخير در رسـيدن مـدارك مربـوط بـه ثبـت نـام از       ـ  3تبـصره 

انتخابات استانداري موظف است حتي المقدور روزانـه  داوطلبان به ستاد انتخابات كشور ، ستاد 

مدارك مربوط به كليه داوطلبان سطح استان را توسط پيك ويژه استانداري به ستاد انتخابـات  
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كشور تحويل نمايد ، در غير اين صورت تحويل مدارك مذكور به ستاد انتخابات كشـور حـداكثر   

  .بان ، الزامي است ظرف يك روز پس از پايان مهلت ثبت نام از داوطل

وزارت كشور در مورد صالحيتهاي داوطلبان به شرح مندرج در قانون ، طبق فرمهايي  ـ  24ماده 

قـانون در  ) ٤٨(كه در چهارچوب قانون تنظيم خواهد نمود ، مراتب را از مراجـع مـذكور در مـاده    

  . چهارچوب وظايف آنها استعالم مي نمايد 

احـزاب ، سـازمانها و گروههـاي    مربوط بـه غيرقـانوني بـودن     داليل و مدارك معتبر ـ  25ماده 

توسط مقامات صالحه بـه  قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي بايد ) ۳۰(ماده ) ۳(موضوع بند 

  .مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شود 

و كساني كـه در  ) قانون ) ٣٠(ماده ) ٣(موضوع بند ( وابستگان تشكيالتي و هواداران  ـ  26ماده 

و ) قـانون  ) ٣٠(مـاده  ) ١(موضـوع بنـد   ( جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثري داشته اند ، 

  ٢٢/٨/١٣٧٨قـانون ، براسـاس مصـوبه مـورخ     ) ٣٠(مــاده  ) ١٠(نيـز سايـر موارد موضـوع بنـد   

مـجمع تشخيص مصلحت نظام در خصـوص لـزوم رسـيدگي دقيـق بـه شـكايات داوطلبـان رد        

  .مختلف يا اعالم مراكز مسئول  صالحيت شده در انتخابات

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند پس از انقضاي مهلـت   ـ  27مـاده 

ثبت نام ضمن دعوت از اعضاي هيأت نظـارت مركـز حـوزه انتخابيـه بـه منظـور رسـيدگي بـه         

بررسـيهاي الزم در   صالحيت داوطلبان ، تشكيل جلسه داده و با توجه به نتايج به دست آمده از

محل و با استفاده از نتايج اعالم شده توسط وزارت كشور ، نامزدهاي واجد شـرايط را حـداكثر   

  .روز تعيين و مراتب را صورت جلسه و نتايج را به هيأتهاي نظارت اعالم نمايند ) ١٠(ظرف ده 
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بان و اتمام كـار در  به منظور جلوگيري از وقفـه در امـر رسيـدگي بـه صالحيت داوطل ـ  1تبصره 

مـوعـد مـقرر ، ضروري اسـت هيـأتهـاي اجـرائي از روز اول ثــبت نــام مــقدمات ايـن كـار را      

  .فراهم نمايند 

چنانچه هيـأت اجرائـي بعضـي از داوطلبـان را براسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده از           ـ  2تبصره 

رت كشـور و بـا رعايـت    بررسيهاي الزم در محل و با استفاده از نتـايج اعـالم شـده توسـط وزا    

قانون واجد صالحيت نداند و در نتيجه صالحيت آنـان را  ) ٣٠(و ) ٢٩(، ) ٢٨(شرايط مقرر در مواد 

رد كند ، موظف است مراتب را با ذكر اسناد و مدارك مذكور و اشاره به مـواد قـانوني و بنـدها و    

  .تبصره هاي آنها در صورت جلسه درج نمايد 

وطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي در مورد شرط اعتقاد و التزام رد صالحيت دا ـ 3تبصره 

عملي به اسالم و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بايد مستند به قـانون و براسـاس مـدارك و    

اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسـيدگي  

ـده در انتـخابات مختلـف ، توسـط مراكـز مسـئول     دقيق به شكايات داوطلبان رد صـالحيـت ش

  .قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است 

و اصـل مترقـي واليـت    جمهوري اسالمي ايـران  مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي  ـ  4تبصره 

 يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب اظهـار اعالم اظهار ، ، مطـلقه فقـيه 

   . شده باشد 

فرمانداران و بخشداران مراكز حـوزه هـاي انتخابيـه موظـف انـد بالفاصـله پـس از         ـ  28ماده 

دريافت صورت جلسه رسيدگي بـه صالحـيت داوطلـبان ، نـتيجــه آنــرا بــه هيـأت نــظارت      
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استان و ستاد انتخابات كشور اعالم ويك نسـخه از صـورت جلسـه را بــه ضمــيمه اسنــاد و       

به هيـأت نظارت استان و يك نـسخه از آن را به ستاد انتخابات كشـور بـا سريعتريــن     مـدارك

  .وسيـله ارسال نمايند 

فرمانداران و بخشداران به منظور تسريع در كار مي توانند ضمن ارسال متن صـورت  ـ  1تبصره 

تاد جلسه مذكـور تـوسـط نـمابر ، اصل مـدارك را بـراي ارسـال بـه وزارت كشـور تحويـل سـ       

  .انتخابات استان بدهند 

ستاد انتخابات استان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداكثر يك روز پس از اتمام  ـ 2تبصره 

كار بررسي صالحيت داوطلبان در هيأت هاي اجرائي ، صورت جلســات مربوطـه توسـط پيـك     

  .ويژه در اختيار ستاد انتخابات كشور قرار گيرد 

و بخشداران مراكـز حـوزه هـاي انتخابيـه مكلـف انـد علـت رد صـالحيت          فرمانداران ـ  29ماده 

داوطلبان را با ذكرمواد قانوني مورد استناد ، به صورت كتبي و محرمانه بـه داوطلـب ذي ربـط    

  .ابالغ نمايند 

در صـورت درخـواست داوطلب ، بايد داليل و مدارك رد صـالحيت وي نيـز توسـط     ـ  1تـبصره 

مجمع تشخيص مصلحت نظام به اطالع   ٢٢/٨/١٣٧٨ا لحاظ مصوبه مورخ مرجع رسيدگي كننده ب

  . وي رسانده شود 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بايـد بـه گونـه اي برنامـه ريـزي       ـ  2تبصره 

نمايند كه نتيجه رد صالحيت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخير به دست داوطلبان ذي ربـط  

  .وي به آدرسي كه اعالم نموده است ، برسد يا نماينده 
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داوطلباني كه صالحيتشان در هيأت اجرائـي رد شـده اسـت مـي تواننـد بـه اسـتناد         ـ 30ماده 

روز از ابالغ مراتـب رد صـالحيت ، شـكايت خـود را     ) ٤(قانون ظرف چهار ) ٥١(تبصره ذيل ماده 

رت تمايـل حسـب مصـوبه مـورخ     مستدالً به هيأت نظارت استان مربوط اعالم نمايند و در صـو 

مجمـع تشــخيص مصـلحت نظــام در خصـوص لــزوم رسـيدگي دقيــق بـه شــكايت        ٢٢/٨/١٣٧٨

داوطـلبان رد صالحـيت شـده ، توضيـحات و دفـاعيات خـود را حضوري به سمع اعضاي هيأت 

نظارت استـان و هيـأت مـركزي نظارت برسانند و هـيأتـهاي نظارت مـوظف بـه رسـيدگي مـي    

  .باشند 

روز بـه  ) ٧(قـانون ، ظـرف مـدت هفـت     ) ٥٢(هيأتهاي نظارت استان ها در اجراي ماده  ـ  31ماده 

شكايات دريافتي از داوطلبان رد صالحيت شده در هيأت اجرائـي رسـيدگي و نتيجـه را صـورت     

  .جلسه مي نمايند 

را داشـته  چنانچه هيأتهاي نظارت استان ها پيشنهاد رد صالحيت بعضي از داوطلبان  ـ  1تبصره 

باشند كه از نظر هيأت اجرائي واجد صـالحيـتهاي قانوني شناخته شده بودند ، مكلف انـد علـت   

رد صالحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و داليل و مدارك مربوط ، با رعايت قانون لـزوم  

سـه  رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده در انتخابات مختلـف ، در صـورت جل  

  .درج نمايند 

هيأتهاي نظارت استان ها به منظور تسريع در كار مي توانند بالفاصله پس از دريافت  ـ 2تبصره 

صورت جلسات از حوزه هاي انتخابيه مربوط ، مقدمات رسيدگي به صالحيت داوطلبان را آغـاز  

  .نمايند 
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به شكايات داوطلبـان   هيأت هاي نظارت استانها موظف اند بالفاصله نتايج رسيدگي ـ  3تبصره 

رد صالحيت شده و همچنين اظهارنظر خود در خـصوص داوطلباني كـه توسـط هيـأت اجرائـي     

واجد شرايط قانوني تشخيص داده شده اند را كه بايد با رعايت قانون لزوم رسـيدگي دقيـق بـه    

 شكايات داوطلبان رد صالحيت شده در انتخابات مختلف صورت گيرد با سريعترين وسـيله بـه  

  .هيأت مركزي نظارت ارسال نمايند 

له پس از اعالم مراتب بـه هيـأت مركـزي نظـارت ،     ـاي نظارت استانها بالفاصـهيأته ـ  32ماده 

موظف اند در خـصوص دريـافت نـظريه هـيأت مـركزي نـظارت ، پـيگيـري الزم به عمل آورنـد  

قـانون  ) ٥٢(مـاده  ) ١(ره و پس از كسب نظريه هيأت مركزي نظارت ، مراتـب را در اجـراي تبصـ   

ورت جلسه كرده و بالفاصله يك نسخه آن را به فرماندار يا بخشدار مركـز حـوزه انــتخابيه    ـص

  .ذي ربط ارسال نمايند 

ـ  هيأتهاي نظارت استانها بايد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايند كه حداكثر در پايان  تبصره 

اوطلباني كه صالحيتشان در هيـأت اجرائـي رد شـده    روزه رسيدگي به شكايات د) ٧(مهلت هفت 

  .است ، رسيدگي نمايند 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظـف انـد حـداكثر ظـرف مـدت       ـ  33ماده 

ساعت پس از وصول صورت جلسـه رسـيدگي بـه شـكايات داوطلبـاني كـه       ) ٢٤(بيست و چهار 

ـت و همچــنين اظــهار نــظر در خصـوص سـاير      صالحيتشان در هيـأت اجـرائي رد شـده اسـ 

داوطـلبان از هـيأت نـظارت اسـتان ، ابتدا بالفاصله مراتب رد صالحيت داوطلبان را با ذكر مواد 

مجمـع    ٢٢/٨/١٣٧٨قانـوني مـورد استـناد و داليـل و مدارك مربـوط بـا لحـاظ مصـوبه مـورخ      
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ـپس مـتن صـورت جلــسه مـذكــور   تشخيص مصلحت نظام به داوطلـبان ذي ربـط ابـالغ و س

تأييد صالحــيت نــيز بـه داوطلبـان ذي ربـط ابـالغ       . را بـه ستاد انتخابات كشور اعالم نمايند 

  .خواهد شد 

كليه داوطلباني كه صالحيت ايشان در هيأت اجرائي تأييد مي شود ولي هيأت مركزي  ـ 34ماده 

همچنين كليه داوطلباني كه صالحيت ايشان نظارت بر انتخابات نظر به رد صالحيت آنان دارد و 

توسط هيأت اجرائي رد مي شود و اين رد صالحيت مورد تأييد هيأت مركزي نظـارت نيـز قـرار    

قانون مي توانند اعتراض خـود را ظـرف   ) ٥٢(ماده ) ٣(و ) ٢(گرفته است ، در اجراي تبصره هاي 

، به عنـوان شـوراي نگهبـان بـه      ساعت پس از ابالغ مراتب رد صالحيت) ٢٤(مدت بيست و چهار 

  .صورت مستقيم يا از طريق هيأت نظارت استان اعالم نمايند 

ـ  داوطلباني كه صالحيت آنان در هيأت اجرائي تأييـد شـده اسـت ، ولـي هيـأت مركـزي        تبصره 

نظارت بر انتخابات براساس شرايط قانوني و مستند به داليل و مـدارك معتبـر و بـا توجـه بـه      

سيدگي دقيق بـه شـكايات داوطلبـان رد صـالحيــت شـده در انتخابـات مختلـف ،        قانون لزوم ر

صالحيت ايشان را در ابتدا رد كــرده اسـت ، مـي تواننـد عـالوه بـر اعتـراض كتبـي حــضوراً          

  .تـوضيحات و دفاعيات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان نيز برسانند 

ريافت نظريه شوراي نگهبان در خصوص ستاد انتخابات كشور موظف است پس از د ـ  35ماده 

تأييد يا رد صالحيت كليه داوطلبان سراسر كشور ، حداكثر ظرف مدت يك روز مراتـب را حسـب   

  . مورد به هر يك از مراكز حوزه هاي انتخابيه ذي ربط ابالغ نمايد 
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شان چنانچه نظر شوراي نگهبان مبني بر رد صالحيت داوطلباني باشد كه صالحيت اي ـ  1تبصره 

تأييد شده است ، مراتـب  ) در هيأت اجرائي و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ( در مراحل قبلي 

رد صالحيت باذكر مواد قانوني مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات 

گـردد  داوطلبان رد صالحيت شده در انتـخابـات مختـلف ، بـه ستـاد انتخابات كشور اعـالم مي 

  .تا ستاد انتخابات كشور از طريق مركز حوزه انتخابيه مراتب را به داوطلب ذي ربط ابالغ نمايد 

روز از تـاريخ  ) ٣(اين ماده مي توانند حداكثر ظرف سـه  ) ١(داوطلبان مشمول تبصره  ـ  2تبصره 

ت ابالغ مراتب رد صـالحيت ، از شـوراي نگهبـان بـا اداي توضـيحات و دفاعيـات الزم درخواسـ       

  .رسيدگي مجدد نمايند 

روز از دريافـت هـر يـك از درخواسـتهاي     ) ٧(شوراي نگهبـان ظـرف حــداكثر هفـت      ـ  3تبصره 

رسيدگي مجدد به رد صالحيت داوطلبان ، به درخواست رسيدگي و نتيجه را به سـتاد انتخابـات   

  .كشور اعالم مي نمايد 

تخابيـه موظـف انـد پـس از دريافـت      فـرمانـداران و بخشداران مراكز حوزه هاي ان ـ  36مـاده 

نظريه شـوراي نگهبـان در خـصوص رسـيدگي مـجدد به درخواست داوطلبان رد صالحيت شده 

از ستاد انتخابات كشـور ، ضـمن ابـالغ نظـر شـوراي نگهبـان در خصـوص رد صـالحيت كليـه          

ي روز آگهـي اسـام  ) ١(داوطلبان رد صالحيت شده بـه داوطلبـان ذي ربـط ، حـداكثر ظـرف يـك       

نامزدهاي تأييد شده توسط هيأت مـركزي نـظارت و يـا شـوراي نگهـبان را در سـراسر حـوزه 

  .انتخابيـه منتشر نمايند 
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قـانون بـراي جلـوگيري از تضـييع حقـوق      ) ٢٠(مكرر ذيل ماده ) ٢(در اجراي تبصره  ـ  1تبصره 

ه انتخابيه ، نـامزدي  داوطلبان نمايندگي ، چنانچه به تشخيص هيأت اجرائي يا نظارت مركز حوز

در حـوزه انتـخابـيه بـراي عامه مردم ناشناخـته و گمـنام باشد ولي نام خانوادگي و يـا نـام و   

نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام يا نام خـانوادگي يكـي از داوطلبـان سرشـناس و     

ـ        اهنگي يكـديگر  معروف آن حوزه باشد ، هيأت هـاي اجرائـي و نظـارت مربـوط موظفنـد بـا هم

مشخصه اي را براي وي تـعيين و مـراتب را بـراي قيد در تـبليغات انتخـابــاتي بــه داوطلــب    

بخشدار مركـز حـوزه انتخابيـه    /  ذي ربـط و درج در آگهـي انتشار اسـامي نامزدها به فرماندار 

  .اعالم نمايند 

ج در شناسـنامه بـه نـام ديگـري     چنانچه داوطلب به غير از نام و نام خانوادگي مندر ـ  2تبصره 

نـيز مـشهور بـاشد كـه آن را در پـرسشـنامـه اعالم داوطلـبي قيـد كـرده اسـت و مـورد تأييـد      

هيأت اجرائي نيز باشد ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است آن نـام را نيـز در   

نامزدها ، نام خانوادگي يا اشتهار  مالك احتساب رأي به هر يك از. آگهي اسامي نامزدها قيد نمايد 

ذيل ) ٢(آنان كه در آگهي اسامي نامزدها آمده است ، مي باشد و در صورت تشابه اسمي ، تبصره 

  .قانون اجرا خواهد شد ) ٢٠(ماده 

فرمانداران تهران و اصفهان موظف انـد پـس از دريافـت نظريـه شـوراي نگهبـان در        ـ  37ماده 

وزارت كـشور ، ضـمن ابـالغ نظر شوراي نگهبـان در خصـوص   خصوص صالحيت داوطلبان از 

روز آگهـي اسـامي كليـه نامزدهـاي     ) ١(رد صالحيت به داوطلبـان ذي ربـط حـداكثر ظـرف يـك      

انتخابـي اقـليتهاي ديني تأييد شده توسط هيأت مركزي و يا شوراي نگهبان را به تفكيك هر يك 
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آئـين نامـه در مركـز حـوزه انتخابيـه منتشـر       ) ٣٦(از اقليتهاي ديني با رعايت تبصره ذيل ماده 

نمايند و سپس بـه منظور جلوگيري از وقفـه در انتشـار آگهـي در حـوزه هـاي فرعـي ، اسـامي        

نامزدهاي انتخابات را با سريعترين وسيله مخابراتي به فرمانداريها و بخشداريهاي حـوزه هـاي   

ن و بخشـداران مـذكور راسـاَ و بـه طـور      فرعي انتخابات اقليتهاي ديني اعالم كنند تـا فرمانـدارا  

  .جداگانه براي هر يك از اقليتهاي ديني ، نسبت به چاپ و انتشار آگهي اقدام نمايند 

ـ فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند بالفاصله پس از انتشـار    ٣٨ماده 

نظارت مركز حوزه انتخابيـه و دو   آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتي ، يك نسخه از آن را به هيأت

  .نسخه به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيأت نظارت استان ارسال نمايند 

  
  تبلیغات : فصل چهارم 

  

از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسـمي ، انجـام هرگونـه فعاليـت      ـ  39ماده 

  .ي باشد تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس ممنوع م

روز قبل از روز اخذ رأي آغـاز  ) ٨(تـبليغات انتخـاباتي نـامزدهاي نمايندگي هشـت  ـ  40مـاده 

  .ساعت قبل از شروع اخذ رأي پايان مي پذيرد ) ٢٤(مي شود و دقيقاَ بيست و چهار 

چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در آثار تبليغاتي از اعـالم نظـر شخصـيتها در     ـ  41ماده 

تأييد خود استفاده كنند ، الزم است اوالَ اعالم نظر شخصيـتها بــدون ذكـر عنـوان و مسـئوليت     

  .باشد ، ثانياَ مدرك كتبي امضا شده ايشان ، تسليم هيأت اجرائي شده باشد 
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پس از اعالم حمايت گروههـا و مـجامع و اقـشار مختلـف بـه نامـزد مورد نظـر ، وي   ـ  42ماده 

  .آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد مي تواند حمايت 

نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان ستاد تبليغات انتخابـاتي نامزدهـا باشـد ،     ـ  43ماده 

  . بالمانع است 

عكس براي تراكت ، زنـدگي نامـه و جـزوه در صـورت رعايـت مـوارد زيـر ، نـوع و          ـ  44ماده 

رنگي يا غير رنگي بودن كاغذ يـا نوشـته آثـار تبليغـاتي مجـاز      محدوديت خاص ديگر نداشته و 

مقصود از تراكت ، هرنوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطـع حـداكثر   . بالمانع است 

زندگي نامـه و جـزوه نيـز هرنـوع     . سانتي متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي گردد   ٢٠ × ١٥

ه صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صـفحات آن  مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه ب

  . سانتي متر تجاوز نمايد  ٢٠ × ١٥نبايد از 

  .اين ماده حذف گرديد ـ  45ماده 

نصب هرگونه آثار تبليغاتي به صورت پالكارد توسـط اقشـار ، گروههـا و احـزاب و      ـ  46ماده 

ركت مردم در انتخابات باشـد  جمعيتها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب ش

  . و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد 

نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشـترك   ـ  47ماده 

  . نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند 
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اد تبليغـاتي نامزدهـا و محـل    نـصب و استفــاده از بلــندگو صـرفاَ در محـل سـت      ـ  48مـاده 

استفــاده از بـلنــدگو در خـارج از محـيط سـخنراني و سـتاد       . سخنراني ايـشان مـجاز اســت  

  . تبـليغاتي ممنوع مي باشد 

اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظف اند قبل از شروع اخذ رأي ، هرگونـه آگهـي و    ـ  49ماده 

نام امحا نمايند و تـرتيبي اتخـاذ كننـد كـه در طـول     آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعب ثبت 

  .ساعات رأي گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد 

اعـم از اينكـه مركـز    ( كيالت ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكـز بخشـها   ـتش ـ  50ماده 

از بـوده و در شـهـرهاي بـزرگ در هـر شهرها و شهرستانها مـج) بخش ، شهر يا روسـتا بـاشد 

قبل از تشكيل سـتاد الزم  . منطقه شـهرداري مي توان يك محل به عنوان ستاد تبليغاتي داير كرد 

  .است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري اعالم گردد 

توجيه نماينـد تـا از   نـامزدهـاي نـمايندگي بايد طرفداران خـود را بـه نحو مقتضي  ـ  51مـاده 

پاره كردن يا محو آثـار تبـليغاتي ساير نامـزدها خـودداري كننـد و برعلــيه ديگـر نــامزدهاي    

  .انتـخابـاتي به هيچ طريقي تبليغ ننمايند 

شهرداريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ، مكانهاي مناسبي را براي الصاق و  ـ  52ماده 

  .اتي نامزدها تعيين نمايند يا ارائه آثار تبليغ

فرمانداران و بخشداران موظف انـد از طريـق نيـروي انتظـامي ، شـهرداري و سـاير        ـ  53ماده 

  .مراجع محلي نسبت به امحاي آثار تبليغاتي كه در محلهاي ممنوع نصب شده اند ، اقدام نمايند 
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  تعیین محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اعضاي شعب: فصل پنجم 

  

بالفاصله پس از انتخاب معتمدان اصـلي و علـي البـدل و تشـكيل هيـأت اجرائـي ،        ـ  54 مـاده

قانون به منظور تعيين تعـداد و  ) ٣٦(هيأتهاي اجرائي حوزه هاي فرعي موظف اند در اجراي ماده 

محـل استـقرار شعب ثـبت نام و اخذ رأي تشكيل جلسه داده و مراتب را صورت جلسه نموده به 

ار يا بخـشدار حـوزه فـرعي به فـرماندار يـا بـخشــدار مـركــز حـوزه انتخابيـه      وسيله فرماند

  .اعالم دارند 

هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند پس از دريافت صورت جلسات  ـ  55ماده 

تعيين شعب ثـبت نـام و اخـذ رأي حـوزه هاي فـرعي ضمن بررسـي و تصويــب آنهـا ، شـعب     

  .خذ رأي مركز حوزه انتخابيه را نيز تعيين و مراتب را صورت جلسه نمايند ثبت نام و ا

  .استقرار شعب ثبت نام واخذ رأي در محل ابنيه تاريخي ممنوع مي باشد  ـ 1تبصره 

قانون ، تعداد و محل استقرار شعب ) ٤٠(ماده ) ٢(غير از موارد استثنا شده در تبصره  ـ  2تبصره 

دوم انتخابات ، همان تعداد و محل اسـتقرار شـعب در مرحلـه اول مـي      ثبت نام و اخذ رأي مرحله

  .باشد و هرگونه تغييري در اين خصوص ممنوع است 

استـثنائـاً در انـتخابات سـراسري ششـمين دوره مجلـس شـوراي اســالمي در      ـ  3تـبصـره 

اخـذ رأي مرحلـه   تعداد شعب ثبت نـام و  ) تهران ، ري ، شميرانات و اسالمشهر ( حوزه انتخابيه  

دوم انتخابات با در نظر گرفتن پراكندگي حوزه انتخابيه مي تواند با نظر هيـأت هـاي اجرائـي و    

  .نظارت حداكثر به ميزان يك سوم تعداد شعب مرحله اول كاهش داده شود 
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فرمانداران و بخشداران مراكـز حـوزه هاي انتخابيه به محض وصـول صورتجلسـه    ـ  56ماده 

ت نام و اخذ رأي از هيأت اجرائي مركز حـوزه انتـخابيه نسبت به انتشـار آگهـي   تعيين شعب ثب

قانون دقيقاً رعايت شـده  ) ٣٨(انتخابات به ترتيبي اقدام مي نمايند كه موعد مقرر قانوني در ماده 

  .روز قبل از روز اخذ رأي آگهي انتخابات در سراسر حوزه انتخابيه منتشر شده باشد ) ٩(و نه 

فـرمانـداران تـهران و اصـفهان بـه عنـوان فرمانـداران مراكـز حـوزه هـاي انتخابيـه          ـتـبصره  

اقليتهاي ديني مي توانند وظيـفه انـتشار آگهــي انـتخـابــات را بـه فــرمانداران و بخشـداران      

  . حوزه هاي فرعي اقليتهاي ديني محول نمايند 

خابـات در معابر عمـومي و گـذرگاهها   فرمانداران و بخشداران براي الصاق آگهي انتـ ـ  57ماده 

در سراسر حوزه انتخابيه با استفاده از امكانات نيـروي انتظـامي و شـهرداريها و سـاير منـابع      

  . محلي اقدام خواهند نمود 

) ٣٩(فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظـف انـد در اجـراي مـاده      ـ  58ماده 

ـاي منتــشر شـده را بــه ســتاد انتـخابــات كشـور و بـراي      قـانـون سـه نسـخـه از آگهـي ه

پيـش بيني هاي الزم در سطح استان يك نسـخه بــه ستــاد انتــخابات اسـتانــداري ارســال       

دارنـد ، ستاد انتخابات كـشور يك نسـخه از ايـن آگهـي هـا را بـه هــيأت مــركزي نظـارت بـر          

  .انتخابات ارسال مي نمايد 

اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي موظـف انـد در اجـراي    هيأتهاي  ـ  59ماده 

قانون نسبت به تنظيم صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نـام و اخـذ رأي اقـدام    ) ٤٠(ماده 
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نفـر  ) ٧(نفر ، هفت ) ٥(در شعب پرتراكم به تشخيص هيأت اجرائي مي توان به جاي پنج . نمايند 

  .ن كرد را به عنوان عضو شعبه تعيي

قانون بايد از عضويت كساني كه در انتخابات قبل ) ٣٢(ذيل ماده ) ٤(براساس تبصره  ـ  1تبصره 

  . مرتكب تخلف شده باشند ، در شعب اخذ رأي خودداري گردد 

قـانـون ، اعـضاي شعـب ثبـت نـام و اخـذ رأي نبايـد در     ) ٣٣(بـه اسـتنـاد مـاده  ـ  2تـبصـره 

  . ان انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند حوزه انتخابيه با داوطلب

فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هيأت اجرائي مبنـي بـر    ـ  60ماده 

تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نسبت به صــدور ابـالغ آنـان اقـدام و از ايشـان بـراي       

  . اخذ رأي دعوت به عمل آورند  تحويل گرفتن صندوق ، لوازم و مدارك ثبت نام و

فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخـذ رأي در   ـ  61ماده 

جلسه توجيهي ضمن آموزشهاي الزم درباره برنامه و روش ثبت نـام و اخـذ رأي و قرائـت آراء ،    

ب ثبت نــام و اخــذ رأي   ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي اعضاي شع

بـه محـل شـعب اعـزام شـونـد و بـا انتـخاب هـيأت رئـيسـه ، مـحل شـعــبه را آمــاده بـراي    

  . اخذ رأي نمايند 

فرمانداران و بخشداران موظف اند به گونـه اي برنامه ريـزي نماينـد كـه در منـاطق      ـ  62ماده 

ز روز اخذ رأي تعرفه و برگهـاي رأي و مهـر   دورافتاده و صعب العبور حتي االمكان يك روز قبل ا

تحويـل مـوارد   . انتخابات و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي در اختيار اعضاي شعبه قرار گيـرد  
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فوق به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي در شهرها بايد در همان روز اخذ رأي و چند ساعت قبل 

  . از آغاز رأي گيري انجام شود 

) ٤١(ان و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظـف انـد در اجـراي مـاده     فرماندار ـ  63ماده 

  .قانون نسبت به صدور حكم نماينده فرماندار يا بخشدار اقدام نمايند 

فرماندار يا بخشدار مركز حـوزه انتخابيـه مـي توانـد اختيـار تعيـين نماينـده را بـه          ـ  1تبصره 

  .ايد فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي تفويض نم

روز قبل از روز اخـذ رأي ، وظـايف   ) ٥(فرمانداران و بخشداران موظف اند حداقل پنج  ـ  2تبصره 

نمايندگان فرماندار يا بخشدار را به نحو مقتضي به نامبردگان يادآوري كنند و آموزش الزم را به 

  .آنان بدهند 

عب ثبــت نـام و اخـذ رأي    فـرمانداران و بخشداران براي تعيين نماينده خود در شـ  ـ  3تـبصره 

  .حتي االمكان از كارمندان فرمانداري يا بخشداري و يا ساير ادارات دولتي استفاده خواهند كرد 

در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يـك از شـعب ثبـت نــام و اخـذ رأي       ـ  4تبصره 

بخشداران موظـف انـد   حوزه انتخابيه از طرف هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه ، فرمانداران و 

  .نسبت به اعزام آنان به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي در معيت ساير اعضا اقدام نمايند 

فـرمـانـداران و بخـشداران مـوظف انـد بـراي حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با  ـ  64مـاده 

غ نامبردگـان ،  همكاري نيروي انتظامي محل به تعداد الزم از مأموران انتخاب و ضمن صدور ابال

  .آنان را در معيت اعضاء شعبه و نماينده فرماندار يا بخشدار به محل اعزام نمايند 
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نيروي انتظامي مي تواند در صورت نياز با تصويب شوراي تأمين ذي ربط از نيروهاي  تبصره ـ

  . نظامي نيز براي حفاظت از شعب ثبت نام و اخذ رأي استفاده نمايند 

  

  ام ، اخذ رأي و قرائت و شمارش آراء ثبت ن: فصل ششم 

  

اعضاي شعب ثبت نام و اخـذ رأي  : برنامه ثبت نام ، اخذ رأي و قرائت و شمارش آراء  ـ  65ماده 

حـداقل يـك ساعت قـبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده ابتـدا نسـبت بـه ثبــت اسـامي      

م و آنـرا امضـاء و سـپس    هيأت رئيسه در صدر فرم صورت جلسه نتيجـه اخـذ رأي شـعبه اقـدا    

صندوق اخذ رأي را بايد در حضور نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه و نماينده فرماندار يا 

چنـانچــه نـماينــدگان فرمانـدار يـا بخشـدار و بـازرس       ( بـخشـدار و بـازرس وزارت كـشور 

صـندوق آن را   باز و پس از حصول اطمينان از خالي بـودن ) وزارت كشور حضور داشته باشند 

لـفاف و بـا مهـر شعـبه ثبـت نـام و اخـذ رأي و هـمچــنين مــهر هيـأت نظـارت بـر انتخابـات       

ضمناً در صورتي كه صندوق اخذ رأي به گونه اي طراحـي  . حوزه انتخابيه الك و مهر مي نمايند 

بـر روي  و ساخته شده باشد كه نيازي به لفاف نداشته باشد فقط محل يا محل هاي تعيين شـده  

صندوق رأي ، پس از بستن آن در مراحل مختلف برنامه اخذ رأي و محل شـكاف صـندوق بـراي    

انداختن رأي در پايان برنامه ، با مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت الك و مهر خواهد شد و برنامه 

  :مرحله به شرح زير انجام مي دهند ) ٦(اخذ رأي و قرائت آراء را در 

  عه رأي دهندگانمرحله مراج – اول
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  مرحله كنترل – دوم

  مرحله ثبت نام – سوم

  مرحله اخذ رأي  – چهارم

  مرحله قرائت و شمارش آراء –پنجم 

  مرحله تنظيم و تكميل صورت جلسه  –ششم 

  

  :مرحله مراجعه رأي دهندگان  –اول 

  

ر باشد اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حتي االمكان در محوطه و مكاني مستق -١

  .كه يك درب براي ورود و يك درب براي خروج رأي دهندگان داشته باشد 

كليه رأي دهندگان حتي افرادي كـه در زندانها ، پـادگانها ، بيمارستانها و نظاير اينهـا بـه سـر     -٢

مي برند ، با در دسـت داشتـن اصل شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نـام و اخـذ رأي حضـور    

  . تيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي شوند يافته و به تر

  

  :مرحله کنترل  –دوم 

  

  :كنترل در دو مرحله انجام مي شود 
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نمـاينـده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه يا هر يك از منشي هاي شـعبه ثبـت نـام و     –الـف 

  :توجه قرار مي دهند  اخذ رأي با مالحظه شناسنامه رأي دهنده موارد زير را مورد

  .شناسنامه به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسالمي ممهور نشده باشد  -١

) ۱۸(شناسنامـه متـعلق بـه شخـص مـراجعـه كننـده بـوده و صـاحب آن در روز اخـذ رأي     -٢

  .سال تمام داشته باشد 

شي هــا انگشــت سـبابه    نماينده فرماندار يا بخشدار يا رئيس شعبه و يـا هـر يـك از مــن  –ب 

دست راست رأي دهنده را مشاهده مي نمايد تا آلوده به رنگ جوهر استامپ كه نشـانه دادن رأي  

چنانچه مراجعه كننده داراي شناسنامه اي باشد كه ممهور بـه مهـر   . در شعبه ديگر است ، نباشد 

ن رأي در شـعبه  انتخابات جاري مجلس شوراي اسالمي در روز اخـذ رأي بـوده و داللـت بـر داد    

ديگري نمايد يا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شعبه اخذ رأي ديگري مشاهده شـود ، بـا   

  .دستور نماينده فرماندار يا بخشدار از رأي دادن وي جلوگيري به عمل آيد 

  :مرحله ثبت نام  –سوم 

  

بـه مراجعـه كننـده    پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اينكه شناسـنامه متعلـق    -١

اسـت و واجـد شـرايط رأي دادن مي باشد يك نفر از منشي هـا براسـاس منـدرجات شناسـنامه     

رأي دهنده و در صـورت لـزوم پـرسـش از وي نـسبت به ثبـت مشخصـات و اطالعـات الزم از    

قيـد   رأي دهنده روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشـت وي روي بـرگ تعرفـه ، آنـرا بـا

  .تـاريخ ، با مهر انتخابات مجلس شوراي اسالمي ممهور و امضاء مي نمايد 
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متصدي ثبت نام ، شناسنامه رأي دهنده را در مـحل تعيـين شـده بـه مهر انتخابات ممهـور و   -٢

  .به وي تحويل مي نمايد 

ن از قبيـل  وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطالعات مربوط به رأي دهنـدگا  -٣

بخشدار يـا يكـي از اعضـاي     –نماينده فرماندار . فرمهاي جداگانه اي تهيه نمايد   …جنس ، سن و 

اين فرمهـا  . شعبه موظفند فرمهاي اطالعات آماري را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند 

شـداري يـا   در پايان بدون آنكه در داخل صندوق اخـذ رأي انداختـه شـود ، حسـب مـورد بـه بخ      

نتايج اين فرمها هيچگونه اعتبار و سنديت و تـأثيري  . فرمانداري مربوط تحويل داده خواهد شد 

  .در روند محاسبه نتيجه آراي انتخابات نخواهد داشت 

  
  
  
  
  

  :مرحله اخذ رأي  –چهارم 

  

پس از ثبت نام رأي دهنده ، برگ رأي توسط متصدي ثبت نام و ناظر هيأت نظـارت بـه مهـر     -١

. نتـخابـات و مـهر هـيـأت نـظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأي دهنـده تحويـل مـي گـردد     ا

رأي دهـنده پس از اخذ رأي ، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصه هاي نامزد يا نامزدهاي مـورد  

نظر خود را برروي آن مي نويسد و در صورتي كه نام و نام خانوادگي نامزدها قبالً در برگ رأي 

اپ شده باشد ، در مقابل اسم نامزد يا نامزدهاي مورد نظـر خـود ، عالمـت مـي زنـد و پـس از       چ
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بـديهي اسـت   . انداختن برگ رأي در صندوق اخذ رأي ، از درب خروجي شـعبه خـارج مـي گـردد     

تعرفه انتخاباتي و قسمت ويژه نظارت پس از ممهور شدن تحت نظر مشـترك اعضـاي شـعبه و    

  .نگهداري خواهد شد ناظرين شوراي نگهبان 

نماينده فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كـه   -٢

رأي دادن و انتخاب نامزد يا نامزدها مخفي و به صورت كامالً آزاد و بـدون اعمـال نفـوذ شـخص     

يا بخشـدار و مـأموران   ديگري انجام گيرد و هيچ يـك از اعـضاي شعـب و نـمايـنده فـرمانـدار 

انتظامي و نماينده هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه و اصوالً كليه افرادي كه به نحوي از انحـاء در  

شعبه وظيفه اي به عهده دارند ، حق نوشتن بـرگ رأي يـا عالمـت زدن در مقابـل نـام نـامزد يـا        

دن در مقابل نـام نـامزد   در صورتي كه براي نوشتن يا عالمت ز. نامزدها براي اشخاص را ندارند 

يا نامزدهاي مورد نظر برروي برگ رأي نياز به فرد ديگري باشد ، رأي دهنده بايد از وجود افراد 

خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي هستند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيـز كنتـرل نماينـد تـا     

  . عمل خالف قانون انجام نگيرد 

نتخابيه در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف است نماينده هيأت نظارت بر حوزه ا -٣

مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار يا بخشدار تذكر دهد و آنان ضمن بررسي موضوع 

بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأموران انتظامي حاضـر در شـعبه جلـب و مراتـب را صـورت      

  .ئي دهند جلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامات قضا
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نمايـنده فـرمـاندار يا بخشدار و يا رئيس شعبه ثبت نام و اخـذ رأي مراقبـت خواهنـد نمـود      -٤

كنترل اين امر تـوسط مأموران انتظامي در جلـوي  . هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود 

  . درب ورودي شعبه انجام ميشود 

والن و اعضاي شعب ثبت نام و اخـذ رأي ،  قانون به جز مسئ) ٥٥(به استناد تبصره ذيل ماده  -٥

ناظران شوراي نگهبان ، بازرسان وزارت كشـور و نماينـدگان نامزدهـا ، حضـور ديگـر افـراد در       

شعب ثبت نام و اخـذ رأي ممـنوع و جـرم اسـت و بـه جـز مسـئوالن ياد شده افـراد ديگـر فقـط    

بالفاصله پـس از دادن رأي ، محـل    مي توانند به عنوان رأي دهنده در محل شعبه حضور يابند و

رئيس شعبه يا نماينده فرماندار يا بخشدار با همكاري مـأمـوران انتظامي . شعبه را ترك نمايند 

  . موظف اند از حضور افراد غير مسئول در محل شعبه جلوگيري به عمل آورند 

  

  

  

  :مرحله قرائت و شمارش آرا  –پنجم 

  

  :شیوه دستی  –یکم 

ه پـس از انقضاي مـدت اخـذ رأي در صـورت حــصول اطمينـان از اينكـه كليـه        اعضاي شعب -١

مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي رأي دادن در محـل  
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شعبه حضور ندارد ، بالفاصله پس از شمارش تعرفه هـاي مصـرف شـده و تعرفـه و بـرگ رأي      

  . ا در صورت جلسه درج خواهند كرد مصرف نشده باقي مانده ، مراتب ر

اعضاي شعبه با حضور نماينده هيأت نظـارت بـر حـوزه انتخابيـه و نماينـده فرمانـدار يـا         -٢

بخشدار و بازرس وزارت كشور شمارش و قرائت آرا را آغاز مـي نماينـد و موظـف انـد ترتيبـي      

انجام شود تا در اين بـاره  اتخاذ نمايند كه كار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقل دو نفر 

  . مراقبتهاي الزم به عمل آيد 

ترتيب شمارش و قرائت آرا به اين صورت است كه ابتدا رئيس يا نائب رئيس شـعبه   ـ  1تبصره 

اخذ رأي با همكاري منشي ها تعداد تعرفـه هـاي مصـرف شـده ثبـت مشخصـات رأي دهنـده را        

ـسمتـهاي ويـژه نــظارت ، تــعداد هــر دو    شمارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آن با تعداد ق

سـپس الك و مهـر صـندوق اخـذ رأي را بـاز      . قـسمت به تفكيك در صورت جلسه درج مي گردد 

كـرده و تـعداد آراي داخـل صنـدوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شمــاري و بـه شـرح زيـر     

  :اقدام مي نمايند 

يشتر از تعداد قسمتهاي ويژه نظارت باشد ، بـه  چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق ب –الف 

تعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود ، به قيد قرعه برداشته و با رنـگ قرمـز ،   

بـر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخـذ رأي نيـز درج و    "باطل شد  "جمله 

  .در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند 

، باز هم تعداد آراي داخـل صـندوق نسـبت بـه تعـداد      ) الف ( چنانچه پس از اجراي قسـمت  –ب 

تعرفه هاي صادر شـده يـعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بيشتر باشد ، به تعداد اضـافي  
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از مجموع برگهاي آرا بدون آنـكه خـوانـده شـود ، بـه قيـد قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جملـه  

بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان  " دباطل ش" 

  . ضميمه صورت جلسه مي نمايند 

در هر حال چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعـداد قسـمت ويـژه     –ج 

م خاصـي  نظارت يا تعرفه مصرف شده يعني قسـمت ثبـت مشخصـات رأي دهنـده باشـد ، اقـدا      

  . صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگهاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج مي شود 

پس از اينكه برگهاي رأي به ترتيب مذكور در فوق شمارش شد ، قرائت آرا بـا رعايـت    ـ  2تبصره 

چنـد  قانون الحاق ) ٢(قانون و بندها و تبصره هاي ذيل آنها و ماده ) ٢١(و ) ٢٠(، ) ١٩(، ) ١٨(مواد 

ماده به قانـون نظارت شوراي نگهبـان بـر انتخابات مجلس شوراي اسالمي و الحاق يك تبصره 

انــجام    ١٣/١٠/١٣٧٨مـصــوب   –قـانـون انـتخابات مجلس شــوراي اسـالمــي   ) ٢٠ (بـه مـاده 

  . مـي شود 

  

  : شیوه بکارگیري دستگاههاي شمارشگر رایانه اي  –دوم 

ت كشور و هيأت مركزي نظـارت مقـرر شـده باشـد كـه كـار قرائـت و        چنانچه با توافق وزار -١

شمارش آرا با دستگاههاي شمارشگر رايانه اي انجام شود اعضاي شعبه پـس از انقضـاي مـدت    

اخـذ رأي و حصول اطمينـان از اينكـه كليـه مراجعـه كننـدگان رأي خـود را در صـندوقهاي رأي        

ـحل شعـبه حــضور نــدارد بــا حــضور نــاظر      انداختـه اند و ديگر كسي براي رأي دادن در م



  ٩٤

هيأت نظارت و نماينده فرماندار و بخشدار و بازرس وزارت كشور كار شمارش آراء را به شـرح  

  :زير انجام مي دهند 

ابتدا رئيس يا نائب رئيس شعبه اخذ رأي با همكاري منشي ها تعداد تعرفـه هـاي مصـرف     –الف 

ش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آنها با تعداد قسمتهاي شده ثبت مشخصات رأي دهنده را شمار

سـپس الك و مهـر   . ويژه نظارت ، تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورت جلسه درج مي گـردد  

صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماري 

  :و به شرح زير اقدام مي نمايند 

تعداد برگهاي رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمتهاي ويژه نظـارت باشـد ، بـه    چنانچه  –ب 

تعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود ، به قيد قرعه برداشته و با رنـگ قرمـز ،   

بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيـز درج و در  "  باطل شد" جمله 

  .ه صورت جلسه مي نمايند پايان ضميم

، باز هم تعداد آراي داخـل صـندوق نسـبت بـه تعـداد      "  ب"چنـانـچه پـس از اجـراي قسمت  –ج 

تعرفه هاي صادر شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بيشتر باشـد ، تعـداد اضـافي از    

ا رنگ قرمز ، جمله مجمـوع بـرگهاي آرا بـدون آنـكه خـوانـده شـود ، بـه قيـد قرعه برداشته و ب

بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان  " باطل شد" 

  .ضميمه صورت جلسه مي نمايند 



  ٩٥

در هر حال چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي و يا كمتر از تعداد قسـمت ويـژه    –د 

شخصـات رأي دهنـده باشـد ، اقـدام خاصـي      نظارت يا تعرفه مصرف شده يعني قسـمت ثبـت م  

  .صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگهاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج مي شود 

در صورتي كه در ميان آراي ريخته شده به صندوق ، آراي فاقد مهـر انتخابـات يـا فاقـد مهـر       -٢

ـ  نوشـته   "باطل شد  "ه هيأت نظارت وجـود داشتـه باشد ، پشت آنها به تفكيك با رنگ قرمز جمل

  . مي شود و پس از بسته بندي ، تعداد هريك در صورت جلسه قيد مي گردد 

پس از اجراي مراحل فوق ، كليه تعرفه هاي صادر شده و برگهاي رأي ، همراه با يك نسـخه از   -٣

صـورت جلسه داخـل صـندوق قـرار داده مـي شـود و صندوق اخـذ رأي پـس از لفـاف ، الك و    

  .ي گردد مهر م

اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار شمارش تعرفه هاي صادر شده و برگهاي رأي  -٤

داخـل صنـدوق بـا حضـور نماينده هيأت نظـارت و نماينـده فرمانـدار يـا بخشـدار و بـازرس       

ظارت قسمتهاي ويژه ن. ( وزارت كشور انجام شده و در اين باره مراقبتهاي الزم را به عمل آورند 

  )براي تحويل به هيأت نظارت مربوط تحويل ناظر شعبه مي گردد 

اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي موظف اند همـراه بـا نـاظر شـعبه و نماينـده فرمانـدار يـا         -٥

بخشدار و بازرس وزارت كشور و مأموران محافظ صـندوق ، صـندوق يـا صـندوقهاي محتـوي      

به محل استقرار دستگاههاي شمارشگر آرا كـه از قبـل    تعرفه و آراء را براي قرائت و شمارش آرا

مشخص شده است حمل نمايند و در صورت عدم امكان حضور تمـامي اعضـاي شـعبه ، حضـور     

  .رئيس يا نائب رئيس آن الزامي است 



  ٩٦

پس از رسيدن مسئوالن شعبه و صندوق اخذ رأي به محـل اسـتقرار دسـتگاههاي شمارشـگر     -٦

ي ريـخته شده در آن كه قبالَ آراي زائد بـر تعرفـه ثبـت مشخصـات     صنـدوق اخـذ رأي باز و آرا

رأي دهندگان و قسمت ويژه نظارت و آراي فاقد مهر انتخابات يا مهر هيـأت نظـارت از آنهـا جـدا     

  .شده است ، براي قرائت و شمارش به كاربر دستگاه تحويل داده مي شود 

قانون الحاق چنـد مـاده    ٢و ماده ) ٢١(و ) ٢٠(،  )١٩(، ) ١٨(كليه موارد فوق بايد با رعايت مواد  -٧

به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي و الحاق يك تبصره به مـاده  

  .قانون باشد   ١٣/١٠/١٣٧٨قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مصوب  ٢٠

  

  :مرحله تنظیم صورت جلسه قرائت و شمارش آرا  –ششم 

  

  :ستی شیوه د –یکم 

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

صـورت جلسـه   . و سپس تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي در صورت جلسه نوشته مـي شـود   

پس از تنظيم به امضاي نماينده فرمـاندار يـا بخــشدار و اعــضاي شـعبه اخـذ رأي و نماينـده      

انتخابيه و بـازرس وزارت كشـور مـي رسـد و بالفاصـله يـك نسـخه از        هيأت نظارت بر حوزه 

صورت جلسه همراه با كليـه تعرفـه هـاي مصـرف شـده و برگهـاي رأي قــرائت شــده داخــل          

اعضـاي  ) صندوقها ( صنـدوق رأي قـرار داده مي شود و پس از لفاف و الك و مهر شدن صندوق 

يـا بخشدار در معـيت مأموران انتظامي ، صـندوق   شعبه اخذ رأي بـه اتـفاق نـماينده فـرمانـدار



  ٩٧

رأي را به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأي و تعرفه و برگهاي رأي ) صندوقهاي ( 

مصرف نشده باقي مانده و ساير لوازم و مدارك رسماَ تحويل هـيأت اجـرائـي يــا نــماينده آن   

اداتي پديد آمده باشد ، بايد در صـورت جلسـه ذكـر    اگر در روز اخذ رأي اشكاالت و اير. مي دهند 

گردد و به امضاي اعضاي شعبه و نماينده فرمانـدار يا بخشـدار و نماينـده هيـأت نــظارت بـر      

  .حوزه انتخابيه و بازرس وزارت كشور برسد 

  :شیوه به کارگیري دستگاههاي شمارشگر رایانه اي  –دوم 

جلسه نتايج در شش نسـخه تنظـيم و بـه    پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا ، صورت 

امضاي كاربر دستگاه و حداقل رئيس يا نائب رئيس شعبه ، ناظر هيأت نظارت ، نماينده فرماندار 

يا بخشدار و بازرس وزارت كشور مي رسد و بالفاصله يك نسخه از صورت جلسه همراه با كليه 

ز صـورت جلسـه تنظيمـي در    تعرفه هاي مصرف شده و برگهاي رأي قـرائت شده و يك نسخه ا

محل شعبه داخل صندوق رأي قرار داده مي شود و پس از لفاف كردن و الك و مهر شدن صندوق 

رأي به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخـذ رأي و تعرفـه و برگهـاي رأي    ) صندوقهاي ( 

نماينــده آن   مـصرف نـشده بـاقي مـانده و ساير لوازم و مدارك رسماَ تحويل هيأت اجرائي يـا 

اگر در روز اخذ رأي اشكاالت و ايراداتي پديد آمده باشد بايد در صورت جلسه تنظيمي . مي گردد 

  . در محل شعبه ذكر گردد 

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

ايـت نكـات زيـر در    بـرنامـه مرحله اول ثبت نام ، اخذ رأي ، قرائت و شمارش آرا بـا رع 

  :مرحله دوم تكرار مي گردد 



  ٩٨

چنانچه شناسنامه رأي دهـنده به مهر انتخابات ممهور شـده اسـت ، بايـد مربـوط بـه همـان        -١

  .حوزه انتخابيه اي باشد كه در مرحله دوم مراجعه كرده است 

جعـه  چـنـانچـه رأي دهـنـده در مـرحـله اول بــه هـيچ يــك از حــوزه هـاي انتخابيـه مرا       -٢

نـكرده و شـناسنـامه اش فـاقـد مـهر مـرحلـه اول انتـخابات باشـد ، مـي توانـد بـه هـر يـك از       

  .حوزه هاي انتخابيه اي كه تمايل دارد ، مراجعه كند 

  .شناسنامه مراجعه كننده به مهر انتخاباتي مرحله دوم انتخابات جاري ممهور نشده باشد  -٣

شناسنامه رأي دهنده به مهـر مرحلـه دوم انتخابـات جـاري      با رعايت مفاد بندهاي ياد شده ، -٤

  .ممهور گردد 

پس ) به استثناي بخشهايي كه مركز حوزه انتخابيه هستند ( هيأتهاي اجرائي بخشها  ـ  67ماده 

از دريافت كليه صندوقهاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأي انتخابات بخش نسـبت  

) ٥(شعب بخـش در حضـور اعضـاي هيـأت نظـارت در پـنج       به تنظيم صورت جلسه جمع آراي 

نسخه اقدام نموده و مدارك ، لوازم و صندوقها را به همراه دو نسخه از صورت جلسـه تنظيمـي   

  .براي ارسال به مركز حوزه انتخابيه تحويل بخشدار يا سرپرست بخشداري مي دهند 

) مراكـز حـوزه هـاي انتخابيـه     به استثناي بخشداران ( بخـشداران سراسر كـشور  ـ  68مـاده 

موظف اند بالفاصله پس از دريافت صـورت جلسـه نتـايج اخـذ رأي بخـش از هيـأت اجرائـي و        

فرمهاي نتايج آراي شعب ثبت نام و اخذ رأي كليه مـدارك و لـوازم و صـندوقهاي اخـذ رأي ، بـه      

نشـده   انضمام دو نسخه از صورت جلسه نتايج اخذ رأي بخش و تعرفه و برگهـاي رأي مصـرف  



  ٩٩

بـاقي مـانـده را بـه فـرمـانـدار مـتبـوع خـود ارسـال تــا از آن طــريق بــه هيــأت اجــرائي      

  .مركز حوزه انتخابيه تحويل شود 

ـ  در بخشهايي كه تابعيت تقسيماتي و تابعيت انتخابـاتي آنهـا متفـاوت اسـت و نيـز در       تبصره 

ان موظف اند صورت جلسه مربوط بخشهايي كه حوزه فرعي يك بخش ديگر مي باشند ، بخشدار

  .و ساير مدارك انتخاباتي را مستقيماَ به مركز حوزه انتخابيه ذيربط ارسال نمايند 

فرمانداران حوزه هاي فرعي موظف اند بالفاصله پس از دريافت كليه مدارك ، لـوازم ،   ـ  69ماده 

ـ    ـه تشـكيل جلسـه   صـندوقـهاي اخـذ رأي و صـورت جـلسـات بـخـشهـاي تــابــع ، نــسبت ب

هيأت اجرائي فرعي در حضور هيأت نظارت اقـدام و نتيجـه كلـي انتخابـات مركـز شهرسـتان و       

  .بخشهاي تابع را صورت جلسه نمايند 

فرمانداران حوزه هاي فرعي موظف اند بالفاصله كـليه مدارك و لـوازم و صـندوقهاي    ـ  70ماده 

اجرائـي فرعـي شــهرستان و تعرفـه و     اخذ رأي ، به انضمام يك نسخه از صورت جلسـه هيـأت   

برگهاي رأي مصرف نشده باقي مانده را جهت تحويل به هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابـيه ، به 

  .فـرمانـداري مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايند 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه پـس از دريافـت صـورت جلسـات      ـ  71ماده 

ه هاي فرعي ، كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي مربوط به آنها را در اسرع وقت قرائت آراي حوز

به هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه تحويل نموده و هيأت اجرائي مركز حوزه با حضور هيـأت  

نظارت پس از تطبيق نتايج ، سريعاَ نسبت به تنظيم صورت جلسـه مشـترك نتيجـه انتخابـات     

  .نمايد حوزه انتخابيه اقدام مي 



  ١٠٠

ـ  فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند كليه تعرفه و برگهاي رأي  تبصره 

مصرف نشده باقي مانده را كه از حوزه هاي فرعي تحويل گرفـته انــد ، همـراه بـا آنچـه كـه در      

  .مركز حوزه انتخابيه باقي مانده است ، در محل امن نگهداري و حفاظت نمايند 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه پـس از دريافـت صـورت جلسـات      ـ  72ماده 

اين آئين نامه ، بالفاصله آن را بـه سـتاد انتخابـات كشـور و     ) ٧١(نتيجه انتخابات موضوع ماده 

شـوراي نگهـبان ارسـال و سـپس نـسبت بـه انتــشار آگهــي نتــيجه انــتخابات در سراسـر      

  .دام مي نمايند حوزه انتخابيه اق

هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليتهاي ديني بالفاصله پس از دريافت  ـ  73ماده 

صنـدوقـهاي آرا و مـدارك و صـورت جـلسات شـعب اخـذ رأي انتخابـات بـا حــضور اعضـاي      

هيأت نظارت شوراي نگهبان نسبت به تنظيم صـورت جلسـه جمـع آراي شـعب فرمانـداري يـا       

نسخه اقدام نموده و مـدارك ، لـوازم ، صـندوقها ، صـورت جلسـه      ) ٥(ري مربوط در پنج بخشدا

تنـظيمـي ، تعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده باقي مانده را جهـت اعـالم نتيجـه بـه فــرماندار      

  .مركز حوزه انتخابيه تحويل فرماندار يا بخشدار مربوط مي نمايند 

انتخابات اقليتهاي ديني را به عنوان حوزه فرعي برگزار فرمانداران و بخشداراني كه  ـ  74ماده 

مي كنند ، موظف اند بالفاصله پس از دريافـت صـورت جــلسه نتيــجه اخــذ رأي انتخابـات از       

هـيأت اجـرائي فـرعي اقـليت ديني مربوط ، مفاد آنرا به فرماندار مركز حوزه انتـخابيه ذي ربط 

يك نسخه از اصل صورت جلسه ، به انضـمام يـك نسـخه از     اعالم و متعاقباَ) تهران يا اصفهان ( 



  ١٠١

نتايج آراي كـليه شعب ثبـت نـام و اخـذ رأي با سريعترين وسيله پستي موجـود بـه فرمانـدار    

  .مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايند 

ـ  ارسـال صـندوقـهاي رأي و سـاير مـدارك انـتخـابـاتي مـربـوط به اقليتهاي ديــني   تبـصره 

ــا  ) تهــران يــا اصــفهان ( مـركـــز حــوزه انتخابيــه بـــه  ـــزومي نـــدارد و در فرمـانداريـــها ي ل

بـديهي اسـت در صـورت نيـاز هيأتهـاي اجرائـي      . بـخشـداريـهاي حوزه فـرعي بـاقي مي ماند 

مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليتهاي ديني به صندوقهاي اخذ رأي و سـاير مـدارك ، فرمانـداران و    

هاي فرعـي اقليتهـاي دينـي موظـف انـد سـريعاَ بـا اعـزام پيـك ويـژه مـوارد             بخشداران حوزه

  .درخواستي را در اختيار هيأتهاي مذكور قرار دهند 

) مراكـز حـوزه هـاي انتخابيـه اقليتهـاي دينـي كشـور        ( فرمانداران تهران و اصفهان  ـ  75ماده 

تهـاي دينـي ، بـراي ايـن     بالفاصله پس از وصول نتايج اخذ رأي انتخابات حوزه هاي فرعـي اقلي 

  .اين آئين نامه را به اجرا مي گذارند ) ٧٢(و ) ٧١(حوزه ها نيز عيناَ مواد 

فـرمانـداران تهـران و اصفهان پس از تـنظيم آگهـي نتيجـه انتخابـات مربـوط بـه       ـ  76مـاده 

بـه  اقليتـهاي ديني ، بالفاصله ضمن انتشار آگهي مزبـور در مركـز حـوزه انتخابيـه ، مـتن آنـرا       

مـنظور انـتشـار در حـوزه هـاي فـرعي نيز به فرمانداران حــوزه هـاي فرعـي اقليـت مربـوط      

  .اعالم مي نمايند 

فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليتهاي ديني ، بالفاصـله پـس از وصـول     ـ  77ماده 

ينـي ، بـه منظـور    متن آگهي نتيجه انتخابات از فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليتهـاي د 



  ١٠٢

اطالع اقليت ديني مربوط نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه هاي فرعـي شهرسـتان يـا    

  .بخش اقدام خواهند نمود 

  

  رسیدگی به شکایات و اعالم نظر شوراي نگهبان : فصل هفتم 

  

،  در صـورتي كه در پايان مـهلت قانوني هيچ گونـه شـكايتي از انتخابـات نرسـيد     ـ  78مـاده 

هـيأت اجـرائي مركز حوزه انتخابيه با حضور اعضاي هيأت نظارت تشكيل جلسه داده و مراتب 

عدم وصول شـكايـت و اظـهار نــظر در خــصوص چگـونگي بــرگزاري انتــخابات را صـورت       

  .جلسه مي نمايند 

در صورت وصول شكايت به هيأت اجرائي مركز حـوزه انتخابيـه ، شـكايات واصـل      ـ  79ماده 

قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مورد رسيدگي قـرار گرفتـه و   ) ٦٨(با توجه به ماده  شده

  .نتيجه صورت جلسه مي گردد 

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بالفصله سه نسخه صورت جلسـه   ـ  80ماده 

به سـتاد انتخابـات    رسيدگي به شـكايـات دريافتـي از هـيأت اجـرائي مـركز حـوزه انتخابيه را

  .كشور و يك نسخه به هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه ارسال مي دارند 

ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصل شـده را بـه هيـأت مركـزي      ـ  81ماده 

  .نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعالم نظر شوراي نگهبان ارسال مي دارد 



  ١٠٣

ه خود را در مورد انتخابات هر يـك از حـوزه هـاي انتخابيـه بـا      شوراي نگهبان نظري ـ  82ماده 

  .قانون به ستاد انتخابات كشور اعالم مي نمايد ) ٧٢(رعايت تبصره ذيل ماده 

ستاد انتخابات كشور موظف است نظريه شوراي نگهبان را پس از وصول ، بالفاصله  ـ  83ماده 

  .ز حوزه انتخابيه ابالغ نمايد به منظور اقدام قانوني به فرماندار يا بخشدار مرك

  

  صدور اعتبار نامه منتخبان : فصل هشتم 

  

فرمانداران وبخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند پـس از وصـول نظريـه     ـ  84ماده 

شوراي نگهبان در خصوص برگزاري مرحله اول انتخابات كه از طريق ستاد انتخابات كشـور بـه   

ساعت نسبت به تـشكيل جـلسه مشـترك ) ٤٨(ثر ظرف چهل و هشت آنان ابالغ شده است ، حداك

هـيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه اقدام و نتيجه نهائي و پايـان برنامـه مرحلـه    

اول انتخابات را صـورت جلسـه و در صـورت داشـتن منتخـب يـا منتخبـان در ايـن مــرحله از          

  .ن اقدام نمايند انتخابات ، نسبت به صدور اعتبار نامه آنا

در حوزه هاي انتخابيه اي كه اعتبار نامه اي براي هيچ يـك از نامزدهـاي انتخابـاتي     ـ  85ماده 

مرحله اول صادر نمي گردد ، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيـه موظـف انـد    

ت ، دو نسـخه  بالفاصله پس از وصول هر يك از صورت جلسات نتايج قطعي مرحله اول انتخابا

از آنرا به ستـاد انـتخـابات كشور ارسال ، يك نسخه بـه هيـأت نظـارت مركـز حـوزه انتخابيـه       

  .تسليم و نسخه باقي مانده را در پرونده حوزه انتخابيه نگهداري نمايند 



  ١٠٤

در حوزه هاي انتخابيه اي كه براي منتخبان مرحله اول انتخابات اعتبار نامه صــادر   ـ  86ماده 

، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيه موظـف انـد بالفاصـله پـس از      مي گردد

دريافت صورت جلسه مربوط ، يك نسخه از اعتبار نامه تكميل شـده را بـه شـخص منتخـب يـا      

نماينده وي كه به طور كتبي معرفي شده باشد ، تسليم و دو نسخه از صورت جلسه را همراه بـا  

ار نـامه بـه وسيله پيك مطمئن از طـريـق سـتاد انتـخابــات استــان بــه     سـه نسخـه از اعتـب

ستاد انتخابات كشور ارسال و متعاقباَ نتيجه نهائي انتخابات را به ستاد انتخابات كشـور اعـالم   

يك نسخه از صـورت جلسـه به هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه تحويل و نسخه باقي . نمايند 

  .ه انتخابيه نگهداري مي شود مانده در پرونده حوز

عكس منتخب بايد در كلـيه نـسخ اعتـبار نـامه الـصاق و بـه مــهر فــرمانداري يــا      ـ  1تبصره 

  .بخـشداري مركز حوزه انتخابيه ممهور گردد 

قانون ، در صورتي كـه اعضـاي هيأتهـاي اجرائـي و     ) ٧٤(در اجراي تبصره ذيل ماده  ـ  2تبصره 

ر شوراي نگهبان از امضـاي اعتبـار نامـه خـودداري كننـد ، فرمانـدار يـا        نظارت پس از اعالم نظ

بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است وسيله پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استانداري 

كليه نسخ اعتبارنامه را براي امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت سريعاَ به سـتاد  

  .انتخابات كشور تحويل نمايد 

، قانون يك نسخه از اعتبارنامه منتخبان ، توسط ستاد انتخابـات  ) ٧٤(در اجراي ماده  ـ  3تبصره 

  . كشور به شوراي نگهبان ارسال مي گردد 



  ١٠٥

كليه مراحل اجرائي پس از اظهار نظر شوراي نگهبان در مرحله اول ، عينـاَ در مرحلـه    ـ  4تبصره 

  .دوم تكرار خواهد شد 

  

  ه و برگهاي رأي مصرف شده امحاي تعرف: فصل نهم 

  

وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبار نامـه هـاي نماينـدگي     ـ  87ماده 

كليه مـنتخبـان در مجلس شوراي اسالمي به پايان رسيد ، دستور امحاي تعرفـه و برگهـاي رأي   

ان و بخشـداران  مصرف شده داخل صندوقهاي رأي كـليه حوزه هــاي انتخابيـه را بـه فرمانـدار    

  .مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد 

وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطالعات مربوط به رأي دهندگان از  ـ  1تبصره 

قبـل از صـدور دستور امحاي تعرفه و برگهـاي     …قبيل سن ، جـنس ، تـأهل و تجـرد ، سـواد و 

بديهي است رعايـت  . ز تعرفه رأي دهندگان را به عمل آورد رأي مصرف شده ، بهره برداري الزم ا

  .مخفي بودن آراي رأي دهندگان الزامي است 

به منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط به انتخابات ،سـتاد انتخابـات كشـور موظـف      ـ  2تبصره 

است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سه صندوق محتوي تعرفه و برگهاي رأي و صـورت جلسـه نتيجـه    

  .خذ رأي از هريك از استانها عيناَ به مركز اسناد انقالب اسالمي تحويل گردد شعب ا

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند پس از وصول دسـتور   ـ  88ماده 

وزارت كشور مبنـي بـر امـحاي تعرفـه وبرگهاي رأي مصـرف شـده انتخابـات مجلـس شـوراي      



  ١٠٦

اجرائي و حتي االمكان هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه نسبت  اسالمي با حضور اعضاي هيأت

به امحاي تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده انتخابات سراسر حوزه انتخابيه بـه نحـو مقتضـي    

  .اقدام و مراتب را صورت جلسه نمايند 

ـ  نـظر بـه اينكه صندوقهاي رأي حـوزه هـاي فرعـي انتخابـات اقليتهـاي دينـي در محـل        تبصره 

ه فرعي نگهداري شده و به مركز حوزه انـتخابيـه ارسال نمـي گـردد ، فرمانـداران تهـران و     حوز

اصفهان به عنوان مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليتهاي ديني موظـف انـد پـس از وصـول دسـتور      

وزارت كشور ، مراتب را به حوزه هاي فرعي ذي ربط ابالغ نمايند تا حوزه هاي فرعـي راسـاَ در   

قـدام و دو نسخه از صورت جـلسه مربوط را بـه مركـز حـوزه انتخابيـه ارسـال      اين خصوص ا

يك نسخه از ايـن صـورت جلسه همراه بـا يـك نسـخه از صــورت جلسـه مربـوط بـه     . نمايند 

مركز حوزه انتخابيه توسط فرمـانداران تهران و اصـفهان بـه سـتاد انتخــابات كــشور ارسـال       

  .خواهد شد 

عمل و فرمهاي مربوط بـه مـواد بخـش اجـرائي اين آئين نامـه بـا تصـويب    دستور ال ـ  89ماده 

  . وزير كشور قابل اجرا مي باشد 

  

  

  

  

  



  ١٠٧

  آیین نامه اجرایی قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی ‹‹ 

  ››مجلس شوراي اسالمی 

) 3(پس از ابالغ مراتب تأیید صالحیت به داوطلـب ذي ربـط موضـوع تبصـره      -1ماده 

فقـط بـراي یـک بـار     قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی ، داوطلب مـذکور  ) 52(ماده 

حداکثر تا پانزده روز قبل از روز اخذرأي می تواند درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود 

را به وزارت کشور و یا مرکز حوزه انتخابیه اي که در آن ثبت نام نموده اسـت ، تسـلیم   

  . نماید 

رت کشور و یا فرماندار و رئیس هیـأت اجرایـی حـوزه انتخابیـه ذي ربـط      وزا -2ماده 

موظف است درخواست داوطلب را همراه با نسخه اي از مدارك ثبت نام حداکثر ظرف یک 

  . روز به حوزه انتخابیه جدید و مورد درخواست ارسال نماید 

دو روز پس  هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه جدید موظف است حداکثر ظرف -3ماده 

) 2(از دریافت درخواست نسبت به رسیدگی به صالحیت داوطلب براساس تبصـره هـاي   

ماده واحده قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شوراي اسالمی ) 3(و 

  . اقدام و مراتب را طی صورت جلسه اي به هیأت نظارت استان اعالم نماید 

ظـف اسـت حـداکثر ظـرف دو روز پـس از دریافـت       هیـأت نظـارت اسـتان مو    -4ماده 

صورتجلسه رسیدگی به صالحیت داوطلب از هیأت اجرایی با کسب نظر از هیأت مرکزي 

نظارت نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلب طی صورت جلسـه اي بـه   



  ١٠٨

ـ  . هیأت اجرایی اعالم نماید  ان هیأت مرکزي نظارت هم زمان نظر خود را به شـوراي نگهب

  . نیز اعالم خواهد کرد 

شوراي نگهبان نظر خود را درخصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلب موضـوع   -5ماده 

ماده واحده قانون مزبور در مهلتی به وزارت کشور اعالم خواهـد کـرد تـا در    ) 1(تبصره 

صورتی که صالحیت داوطلبی در مراحل قبلی تأیید شده است و اکنـون رد شـده اسـت ،    

  . راساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست رسیدگی مجدد نماید بتواند ب

وزارت کشور موظف است بالفاصله نظر تأیید یا رد صـالحیت داوطلـب را بـه     -6ماده 

  . حوزه انتخابیه جدید ابالغ نماید 

ماده واحده قانون مذکور ، داوطلبان مشمول ایـن تبصـره   ) 1(در اجراي تبصره  -7ماده 

) 52(مـاده  ) 2(ساعت پس از دریافت ابالغ موضوع تبصـره  ) 24(حداکثر ظرف  می توانند

قانون مزبور درخواست تغییر حوزه انتخابیه خود را به وزارت کشـور یـا مرکـز حـوزه     

  . انتخابیه تسلیم نمایند 

مـاده واحـده   ) 1(براي داوطلبان مشـمول تبصـره   ) 4(و ) 3(، ) 2(موضوع مواد  -8ماده 

  . نیز اعمال خواهد شد قانون یاد شده 

مشـموالن   صـالحیت شوراي نگهبان نظر نهایی خود را درخصوص تأیید یـا رد   -9ماده 

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

  . تبلیغات انتخاباتی به وزارت کشور اعالم خواهد کرد 



  ١٠٩

حوزه انتخابیه داوطلب توسط هیأت اجرایی و  در صورت رد درخواست تغییر -10ماده 

یا هیأت مرکزي نظـارت و شـوراي نگهبـان تأییـد صـالحیت داوطلـب بـراي حضـور در         

  . انتخابات در حوزه انتخابیه اولیه به قوت خود باقی است 


