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  ین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسالمی روستا و بخشآی
  )1(هیأت وزیران با اصالحات بعدي   16/4/1381مصوب 

  
  کلیات - فصل اول 

  

قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات ‹‹ در این آیین نامه عنوان  -1ماده 

  . نامیده می شود›› نقانو‹‹ به اختصار ››  1375شهرداران مصوب 

روستا ‹‹ در این آیین نامه ، شوراهاي اسالمی ›› شورا‹‹ مقصود از عبارت  - )15/6/1385اصالحی ( 2ماده 

  . می باشد›› و بخش 

قانون تشکیل  3اولین جلسه رسمی شوراها در همان تاریخ مذکور در ماده  -)15/6/1385اصالحی (3ماده 

  ) 2(.خواهد شد

قـانون، انتخابـات میانـدوره اي برگـزار      84و  83، 31چنانچه به استناد مواد  -)15/6/1385اصالحی (تبصره 

  . شود  فعالیت شوراي تشکیل شده براي باقیمانده همان دوره خواهد بود

  :، به شرح زیر تعیین می شود ) 3(قانون ) 8(تعداد اعضاي علی البدل شوراها ، موضوع ماده  -4ماده 

  .نفر  2فر عضو اصلی ، ن 3شوراهاي داراي  -1

  .نفر  3نفر عضو اصلی ،  5شوراهاي داراي  -2

                   قانون به عنـوان یـک حـوزه انتخابیـه محسـوب      )  12(هر یک از روستاها و بخشهاي موضوع ماده  -5ماده 

  . شود  می

                                                        
تخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران تناسب تغییرات و اصالحات حاصله در قانون تشکیالت، وظایف و ان به -  1

، لذا ممکن است بعضاً مغایرتهایی بین مه اصالحات الزم به عمل نیامده ، در آیین نامه هاي آن از جمله این آیین نا1/3/1375مصوب 
ین نامه هاي مورد اشاره، آیین نامه ها با اصالحات بعمل آمده در قانون مشاهده شود که تا هنگام تغییر آن توسط مرجع وضع آی

عی شده است در زیرنویس مواد مربوط، به این سدر عین حال در حد امکان . این مجموعه وجود ندارد مجوزي براي اصالح آن در
  .مغایرتها اشاره گردد

  .ك عمل می باشدقانون مال هبدیهی است در موارد تناقص قانون با آیین نام 
صالح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسالمی با دوره یازدهمین ریاست ا انونبه استناد تبصره ماده واحده ق -2

 یازدهم شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسالمی ،یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري 2/4/1389مصوب  1387جمهوري 
 .خواهد بود

، به موجب قانون 1/3/1375ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب و انتخابات شوراهاي اسالم وظایف تشکیالت، ، قانون8ماده  -  3
 . اصالح شده است و این ماده اصالحی ضمن اشاره  به اعضاي علی البدل ، در مورد تعداد آن مسکوت  می باشد 6/7/1382اصالحی 



   ٢ 
  

مکرر قانون   68ده انتخابات هر تیره از عشایر کوچ روي کشور موضوع ما -)15/6/1385الحاقی (1تبصره 

  .عیناً مطابق انتخابات شوراي اسالمی روستا برگزار خواهد شد 

قانون ، مرکز آمار ایران موظف است جمعیت  7ذیل ماده تبصره در اجراي  -) 15/6/1385الحاقی (2تبصره 

 دنبـو هر روستا را طبق آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن به وزارت کشور اعالم نماید و در صورت 

، نسـبت بـه تعیـین    کد سرشماري براي هر روستا و یا فقدان آمار جمعیتی حسب درخواسـت وزارت کشـور   

  . جمعیت روستاي ذیربط اقدام نماید 

این آیین نامه به طور همزمان برگزار ) 5(در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده  -6ماده 

هـر حـوزه، کلیـه اقـدامات از قبیـل صـدور آگهـی هـا وتنظـیم           تقالل انتخابـات ـفظ اسـ ـمنظور حـ، ب شود

صورتجلسه ها براي هر یک از حوزه ها به صورت مستقل انجام و سـوابق انتخابـاتی هـر حـوزه جداگانـه      

  .نگهداري می شود 

در صورتی که همزمان با برگزاري انتخابات شوراها ، انتخابات دیگـري  ‹‹  – )15/6/1385الحاقی (  تبصره

گزار گردد به تشخیص و دستور وزارت کشور یک شعبه ثبت نام و اخذرأي و حتی االمکان با اعضـاي  نیز بر

  ›› . واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر یک از انتخابات در نظر گرفته خواهد شد 

اخذرأي در یکی از روزهاي تعطیل رسمی انجام می شود و مدت زمان آن حداقل هشت ساعت خواهد  -7ماده 

  . بود 

مدت زمان اخذرأي با تصویب و موافقت مشترك هیأتهاي اجرایی و نظارت بخـش ، قابـل تمدیـد     –)١( 1 تبصره

  . میباشد 

در صورتی که همزمـان بـا برگـزاري انتخابـات شـوراها ، انتخابـات       ‹‹  – )15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

یا چند حـوزه یـا سراسـر کشـور ،      دیگري نیز برگزار گردد ، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذرأي در یک

  ››. برعهده وزیر کشور است 

                                                        

  .غییر یافته استت) 1(، این تبصره به تبصره 15/6/1385، حسب آیین نامه اصالحی 7به ماده  2لحاق تبصره ا با - 1



   ٣ 
  

قانون ، )   16( و )  3( مواد بخشدار موظف است در اجراي  - )28/6/1386و  15/6/1385صالحی ( 8ماده 

از اعضـاي  پس از تأیید نهایی صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن بالفاصله پـس از پایـان دوره قبـل ،    

ماید تا در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن ترین عضو تشـکیل مـی شـود ،    اصلی شورا دعوت ن

  )50و  49فرمهاي شماره (. نسبت به انتخاب هیأت رئیسه شورا اقدام نمایند 

دهدار در تمام مراحل برگزاري انتخابات زیر نظر بخشدار متبوع و بـه عنـوان نماینـده رسـمی وي      -9ماده 

  . ات در حوزه مأموریت خود می باشد مجري برنامه هاي انتخاب

قانون مبنی بر خروج عضو یا اعضایی از شورا ،  )8(در صورت اجراي ماده ) 15/6/1385اصالحی ( -10ماده 

  . رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بالفاصله مراتب را به طور کتبی به اطالع بخشدار برساند 

وصول نامـه شـورا مبنـی بـر خـروج اعضـاء از شـورا ، از        بخشدار موظف است بالفاصله پس از  -11ماده 

اعضاي علی البدل به ترتیب بیشترین رأي براي جایگزینی اعضاي خارج شده دعوت به عمل آورد و مراتـب  

  . را به شوراي مربوط اعالم نماید 

ر چنانچه فردي بـه طـور همزمـان در بـیش از یـک حـوزه انتخابیـه د        –)  15/5/1382اصالحی (  12ماده 

انتخابات شوراها ثبت نام نماید بـه دسـتور وزارت کشـور و فرمانـداران و بخشـداران نـام وي از فهرسـت        

         از داوطلب شـدن در انتخابـات شـوراها محـروم     )  1(داوطلبان حذف می شود و از آن تاریخ به مدت چهارسال

  . می گردد

برگ رأي یا اخذرأي مجزا و یـا مشـخص نمـودن    براي انتخاب اعضاي علی البدل شوراها نیازي به  -13ماده 

رأي گیري و قرائت و شمارش آراء ، دارنـدگان رأي بـه   اعضاي علی البدل در برگ رأي نیست ، بلکه در پایان 

. ترتیب بیشترین رأي بدست آمده وبه تعداد مورد نیاز به عضویت اصلی و یا علی البدل شوراها درمی آیند 

امی نامزدهاي مورد نظر خود را حداکثر به همان تعـداد اعضـاي اصـلی شـورا در     نده ، اسـراین رأي دهـبناب

  . برگ رأي درج می نماید 

                                                        

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ) 27/8/1386اصالحی ( 30به موجب ماده  -  1
  .تغییر یافته است» تا پایان همان دوره«به » مدت چهار سال«،1/3/1375مصوب 

 



   ٤ 
  

  . قانون می باشد )  17(هیأت اجرایی مسئول اجراي تبصره ذیل ماده  -14ماده 

خ تاری. نفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشی شرکت نمایند نامزدهاي انتخاباتی ذی –تبصره 

  . ساعت قبل توسط بخشدار به منتخبین ذیربط ابالغ شود ) 24(و محل قرعه کشی باید حداقل 

  . به جاي بخشدار خواهد بود  يسرپرست بخشدار ) 15/6/1385اصالحی ( -15ماده 

مکلف به همکاري با مجریان انتخابـات   ،قانون ، نیروي انتظامی در کلیه مراحل) 41(در اجراي ماده  -16ماده 

ت و حسب درخواست استاندار ، فرماندار و بخشدار موظف است مـأمورین و امکانـات خـود را در اختیـار     اس

  . آنان قرار دهد 

) 84(و ) 81(، ) 57(در صورت توقف ، ابطال و یا انحالل شورا توسط مراجع قانونی مذکور در مواد  -17ماده 

و یا انحالل شورا را بـه بخشـدار مربـوط اعـالم      قانون، مراجع مذکور موظفند بالفاصله مراتب توقف، ابطال

ماهه براي تجدید انتخابات ، از زمان وصول اعالم توقف ، ابطـال و یـا انحـالل خواهـد      2شروع مهلت . نمایند

  . بود

بخشدار موظف است به محض اطالع از توقف ، ابطال و یا انحالل شورا ، مراتب را به وزارت کشور  -18ماده 

  . اعالم نماید 

قانون ، اعضاي هیأت مرکـزي  )  53(مجلس شوراي اسالمی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده  -19ماده 

  . نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیأت ، به وزارت کشور معرفی می نماید 

  

  

  

  

  

  

  

  



   ٥ 
  

  هیأت اجرایی –فصل دوم 

وزارت کشور موظف است اعتبـار مـورد نیـاز     ونقان) 86(در اجراي ماده  - )15/6/1385الحاقی ( 20ماده 

براي پرداخت حق الزحمه به کلیه افرادي که در امر برگزاري انتخابات همکاري مینمایند اعـم از مشـاغل آزاد،   

  .دولتی و بازنشستگان را برآورد و براي تصویب و تأمین اعتبار به هیأت وزیران پیشنهاد نماید

قـانون بـه   ) 33(پس از وصول دستور شروع انتخابـات ، براسـاس مـاده     بخشدار موظف است -) 1( 21 ماده 

  )2و  1فرم شماره (. منظور تشکیل هیأت اجرایی بخش از سایر اعضاي اداري هیأت دعوت به عمل آورد 

، بـه منظـور    )2(قـانون ) 33(بخشدار موظف است در اجراي تبصره مـاده    -)15/6/1385الحاقی (22ماده 

 انتخـاب  اقشـار مـردم را   معتمـدان  نفـر از  ) 30(ی و علی البدل عضو هیأت اجرایی بخش ن اصلاتعیین معتمد

  )3فرم شماره (. نماید 

منتخب ، اعضاي اداري هیـأت  معتمدان بالفاصله از بخشدار موظف است - )15/6/1385اصالحی ( 23ماده 

از تـاریخ دعـوت تشـکیل     روز) 2(حـداکثر ظـرف   معتمدان .  بطور کتبی دعوت نمایداجرایی و هیأت نظارت 

نفـر را بـه عنـوان    ) 7(از بین خـود  ) نفر  30نفر از  20( دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان  جلسه می

علی البدل هیأت اجرایی با رأي مخفـی و اکثریـت نسـبی آراء    معتمدان نفر را به عنوان ) 5(اصلی و معتمدان 

  )5و 4هاي شماره فرم(. صورتجلسه می نمایند  را انتخاب و مراتب

بخشدار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علـی البـدل و تشـکیل هیـأت اجرایـی را از       -24ماده 

  )6فرم شماره (. طریق سلسله مراتب اداري به ستاد انتخابات کشور اعالم نماید 

  . ز می باشد مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب ، حداکثر پنج رو -25ماده 

 ذیـل  ) 1(قانون و تبصـره  ) 36(دوسوم اعضاي هیأت اجرایی براي رسمیت جلسات ، موضوع ماده  -26ماده 

  . نفر می باشد ) 7(آن ، 

                                                        
  .می باشد 15/6/1385شماره ماده اصالحی  - 1
  .قانون می باشد 33ماده  1منظور تبصره  ،قانون باتوجه به اصالح -  2



   ٦ 
  

رؤساي هیأتهاي اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی الزم ، فردي را که به طور همزمان در بـیش   -27ماده 

  . رت عضویت دارد ، در یک هیأت ابقا و از سایر هیأتها حذف نمایند از یک هیأت ، اعم از اجرایی یا نظا

قـانون هیـأت نظـارت بخـش را در جریـان      ) 65(و ) 62(موظف است در اجراي مـواد   هیأت اجرایی -28ماده 

مراحل و امور انتخابات قرار دهد و یک نسخه از کلیه صورتجلسه ها و آگهی هاي خود را به آن هیأت تحویل 

  .نماید 

قانون ، تشکیل جلسه مـی دهـد و تعـداد و محـل     ) 39(هیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجراي ماده  -29ماده 

شعب ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورت جلسه ، یک نسخه آن را به بخشدار 

  )7فرم شماره (. تسلیم می نماید 

جلسه دریافتی از هیـأت اجرایـی ، آگهـی انتخابـات حـاوي       بخشدار موظف است براساس صورت -30ماده 

تاریخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرایم و تخلفات و مقررات جزایـی و محـل شـعب    

  . ثبت نام و اخذرأي را تنظیم و در موعد مقرر براي اطالع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید 

  )8فرم شماره (

قانون ، پس از وصول اسامی اعضاي شـعبه ثبـت نـام و    ) 40(خشدار موظف است در اجراي ماده ب -31ماده 

  )10و  9فرمهاي شماره (. اخذرأي نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید 

به منظور جلوگیري از هرگونه خللی در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام   – )15/6/1385الحاقی (تبصره 

جرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم حضور هر یک از اعضاي شعبه ، و اخذرأي هیأت ا

  . بالفاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد 

   بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخـذرأي ، محـل شـعبه یـا شـعب       -32ماده 

  . رأي آماده شود  ثبت نام و اخذ

یـک  راي هر یک از شعب ثبت نام و اخـذرأي ،  ـدار موظف است بـبخش  - )15/6/1385اصالحی ( 33ماده 

نفر نماینده که باید حتی االمکان از کارمندان دولت باشد ، از طرف خود تعیین و نسبت به صدور حکـم آنـان   



   ٧ 
  

خاباتی بـا تعیـین   ل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأي و سایر وسایل و لوازم انتـاقدام نماید و براي تحوی

  . براي شرکت در جلسه توجیهی دعوت به عمل آورد و اعضاي شعبه تاریخ و محل مراجعه ، از ایشان 

  )11فرم شماره (

به منظور جلوگیري از هرگونه خللی در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام  – )15/6/1385الحاقی (تبصره 

که در صورت عدم حضـور هـر یـک از نماینـدگان خـود ،      و اخذرأي بخشدار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید 

  . بالفاصله فرد یا افراد جایگزین را به محل شعبه اعزام نماید 

بخشدار و اعضاي موظف است پس از حضور نمایندگان  هیأت اجرایی  - )18/6/1385اصالحی ( 34ماده 

هاي الزم ، ـایر آموزشـ ـء و سـ برنامه ثبت نام و اخـذرأي و قرائـت و شـمارش آرا   در جلسه توجیهی ،  شعب

صندوق اخذرأي و تعرفه و برگ رأي و مهر انتخابات و سایر مسائل مـورد نیـاز  را بـه نماینـدگان بخشـدار      

هیأت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شعب ثبت نام و اخذرأي حداقل یک ساعت قبـل  . تحویل دهد 

  )12فرم شماره (. شعبه در محل حاضر باشند  از شروع اخذرأي آماده به کار شوند و مسئولین

نمایندگان بخشدار موظفند پس از حضور در محل شعب ثبـت نـام و اخـذ     – )18/6/1385اصالحی (تبصره 

           .رأي ، صندوق و تعرفه و برگهاي رأي و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار رئیس شعبه قرار دهند

ن و معرفی کتبی ناظر براي هر یک از شعب ثبـت نـام و اخـذرأي از طـرف هیـأت      در صورت تعیی -35ماده 

نظارت بخش ، بخشدار موظف است نسبت به اعزام وي به نحوي که قبل از شروع اخـذرأي در محـل شـعبه    

  . حضور داشته باشد ، اقدام نماید 

هماهنگی نیروي انتظامی بخشدار موظف است براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذرأي با همکاري و  -36ماده 

نفر از مأموران مذکور انتخاب و ضمن صدور ابالغ نامبردگان ، آنان را به همراه ) 3(به تعداد الزم و حداکثر تا 

  )13فرم شماره (.نماینده خود و ناظر و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي به محل اعزام نماید 
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  هیأتهاي نظارت –فصل سوم 

قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی )  73(قانون و به استناد ماده ) 53(اده در اجراي م -37ماده 

به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها ، هیـأت    29/4/1365کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 

راها و نفر از اعضاي کمیسیون شـو ) 3(مرکزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسالمی کشوري متشکل از 

  . به انتخاب مجلس شوراي اسالمی تشکیل می شود ) 90(نفر از اعضاي کمیسیون اصل ) 2(امور داخلی و 

در صورتی که به تعداد الزم از کمیسیونهاي مذکور داوطلب نباشد ، مجلس از میان سایر نماینـدگان   –تبصره 

  . نفر را انتخاب می نماید ) 5(داوطلب 

قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی )  74(قانون و به استناد ماده )  53(در اجراي ماده  -38ماده 

بـه منظـور نظـارت بـر امـر انتخابـات شـوراهاي          29/4/1365کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 

اسالمی کشوري در هر استان ، هیأت نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسـالمی آن  

هیأت مرکزي نظارت پـس از تعیـین اعضـاي هیـأت     . تان به تعیین هیأت مرکزي نظارت تشکیل می شود اس

  . به ستاد انتخابات کشور اعالم می نماید و نظارت استان ، اسامی آنان را به ستاد انتخابات استان مربوط 

د نصاب از آن اسـتان داوطلـب   در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به ح – تبصره

  . نباشد ، تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهاي مجاور با هیأت مرکزي نظارت می باشد 

ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضاي هیأت نظارت استان ، اسامی نامبردگـان را بـه    -39ماده 

  . فرمانداریهاي تابع اعالم می نماید 

نظارت استان در هر شهرستان ، هیأت نظارت شهرسـتان بـر انتخابـات شـوراهاي اسـالمی       هیأت -40ماده 

نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و اسامی آنان را به فرمانداري ذي ربـط و سـتاد   ) 5(کشوري را مرکب از 

  . انتخابات استان اعالم می نماید 

یأت نظارت شهرستان ، اسامی نامبردگـان را  فرمانداري مکلف است پس از وصول اسامی اعضاي ه -41ماده 

  )14فرم شماره (. به بخشداریهاي تابع اعالم نماید 
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هیأت نظارت شهرستان براي هر بخش ، هیأت نظارت بخش مرکب از سه نفر معتمـد محلـی بـراي     -42ماده 

        ل اعـالم نظارت بر انتخابات بخش تشکیل می دهد و اسامی آنـان را بـه بخشـدار مربـوط و فرمانـداري محـ      

  . نماید  می

اقدامات هیأت نظارت شهرستان درخصوص تعیین اعضاي هیـأت نظـارت بخـش ، نـافی اختیـارات       –تبصره 

  . هیأت مرکزي نظارت و هیأت نظارت استان در این مورد نخواهد بود 

ـ  و  ثبت نام و اخذرأي ناظر تعیـین   ههیأت نظارت بخش می تواند براي شعب -43ماده  ا یـک روز  حـداکثر ت

  . مانده به روز اخذرأي به بخشدار معرفی نماید 

شرکت اعضاي هیأت نظارت بخش در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت برگـزاري   -44ماده 

انتخابات می باشد و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداري از امضاي صورتجلسات مـانع از ادامـه کـار    

  . انتخابات نخواهد بود 

هیأتهاي نظارت در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی تنها ناظر بر اجراي صحیح قانون میباشند  -45اده م

  .و حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند
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  اعالم داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صالحیت داوطلبان –فصل چهارم 

وظف است بالفاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات ، بخشدار م - )15/6/1385اصالحی ( 46ماده 

آگهی ثبت نام از داوطلبان ، حاوي تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام ، محل ثبت نام ، شرایط انتخاب شوندگان و 

، اصـل و  مدارك مورد نیاز شامل اصل شناسنامه عکس دار ، دو نسخه تصویر کلیه صفحه هـاي شناسـنامه   

و چهارقطعه عکـس  مت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی تصویر کارت پایان خد

  .منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شوراها ثبت نام به عمل آورد 3 × 4جدید 

   )15فرم شماره (

ـ   – )15/6/1385الحاقی (تبصره  ا تعـداد  در صورتی که تعداد داوطلبان براي تشکیل شورا کمتر یا برابـر ب

  . اعضاي اصلی باشد ، انتخابات برگزار نخواهد شد 

 مسئول یا مسئوالنی از بین کارمنـدان بخشـداري را بـراي     ،با صدور حکم کتبیبخشدار می تواند  -47ماده 

  )16فرم شماره (. ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها تعیین نماید 

  . دهدار را نیز به عنوان مسئول ثبت نام تعیین نماید  بخشدار می تواند با صدور حکم کتبی ، – تبصره

داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به بخشداري و ارایـه مـدارك مـورد نیـاز      -48ماده 

مسئول ثبـت نـام پـس از    . شخصاً پرسشنامه اعالم داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نام تکمیل می نمایند 

ت سجلی داوطلب با اصل شناسنامه ، رسید مدارك و پرسشنامه را بـه وي تسـلیم   دریافت و تطبیق مشخصا

  )17فرم شماره (. می دارد 

  . هیأت اجرایی بالفاصله پس از تشکیل ، مقدمات رسیدگی به صالحیت داوطلبان را فراهم می نماید  -49ماده 

قـانون ، در  )  46(ذیـل مـاده   ) 1(بخشدار موظف است در اجراي تبصـره   -) 15/6/1385اصالحی ( 50ماده 

پایان هر روز اسامی و مشخصات داوطلبانی را که توسط هیأت اجرایی مظنون تشخیص داده شـده انـد بـه    

ـ ـه مراجع ذي ربط در شـ ـسب مورد بـمنظور بررسی سوابق ح ـ ـل اداره اطالعـ ـهرستان از قبی روي ـات ، نی

  )19و  18اي شماره فرم ه(. انتظامی ، دادگستري و ثبت احوال ارسال نماید 
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مـاده  )  2(قانون موظفند در اجراي تبصـره  )  46(مراجع مذکور در ماده  – ) 15/5/1382اصالحی (  51ماده 

یاد شده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک از داوطلبان نتیجه بررسـیهاي  

  )22و  21، 20فرم هاي شماره ( .عالم نمایند انجام شده درخصوص سوابق آنان را به طور کتبی به بخشدار ا

اطالعـات و سـوابق    کلیـه  قانون موظف اند  46مراجع مذکور در ماده –  )15/5/1382اصالحی ( )1( 1تبصره 

  . ذیربط داوطلبان استعالم شده را کتباً به هیأت اجرایی اعالم نمایند 

در قـانون  ) 46( در مـاده  ط مراجع مذکور عدم ارسال هرگونه پاسخ توس– )15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

   . مهلت مقرر ، به منزله فقدان سوابق سوء داوطلبان در آن مراجع محسوب می گردد 

بخشدار موظف است به محض وصول اطالعات الزم درباره سوابق هر یک از داوطلبـان ، جلسـات    -52ماده 

ز وصول سـوابق هـر یـک از داوطلبـان بـا      هیأت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس ا

قانون ، به صالحیت آنان رسیدگی و نتیجه را صورتجلسه نماید و بالفاصله یـک  ) 49(رعایت کامل متن ماده 

  )24و  23فرم هاي شماره (. نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمی را به هیأت نظارت بخش ارسال نماید 

ته از داوطلبان عضویت در شوراي اسالمی روسـتا کـه در مظـان    مهلت رسیدگی به صالحیت آن دس –تبصره 

قانون استعالم نشـده اسـت نیـز حـداکثر     ) 46(اتهام قرار نداشته اند و سوابق آنان از مراجع مذکور در ماده 

  . روزه مراجع یاد شده می باشد ) 10(هفت روز پس از پایان مهلت 

ـ   - )15/6/1385اصالحی ( 53ماده  جلسـات رسـیدگی بـه    صـورت  س از وصـول  هیأت نظارت بخـش پ

روز از وصول هر یـک از  ) 7(قانون موظف است حداکثر ظرف مدت ) 48(صالحیت داوطلبان ، به استناد ماده 

ی که صالحیت آنان توسط داوطلبانآن دسته از مبنی بر تأیید یا رد صالحیت را صورتجلسات ، نظریه خود 

  )2(. به بخشدار اعالم نماید کتبی شده است به صورت  تأییدهیأت اجرایی 

                                                        
) 1(، این تبصره به تبصره 15/6/11385به این ماده، به موجب آیین نامه اصالحی ) 2(با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره  -  1

  .تغییر یافته است
ت شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابا) 27/8/1386اصالحی (48ماده  با توجه به اینکه در - 2

حذف شده است و اعتبار نظر هیأتهاي اجرایی بخش و شهرستان صرفاً در مورد تأیید )) رد((واژه ، 1/3/1375شهرداران مصوب 
  .شده است)) رد((جایگزین کلمه )) تأیید ((کلمه  مجلد صالحیت داوطلبان منوط به تأیید هیأتهاي نظارت گردیده در این
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چنانچه هیأت نظارت بخش درباره داوطلب یا داوطلبان مـذکور نظـر    – )15/6/1385الحاقی () 1( 2 تبصره

  . خود را در مهلت مقرر اعالم ننماید ، نظر هیأت اجرایی مالك عمل خواهد بود 

أت نظارت بخش مبنی بـر  بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هی - )15/6/1385الحاقی ( 54ماده 

تبصـره  صالحیت داوطلبان و همچنین بـا رعایـت    ردبخش درخصوص  تأیید یا رد تصمیمات هیأت اجرایی

الفاصله مراتب تأیید یا رد صالحیت هر یک از داوطلبان را به طور کتبی به داوطلب تأیید بقانون،  ) 53(ماده 

  )26و  25فرم هاي (. نماید  اعالمشده ذیربط صالحیت یا رد 

روز پس از دریافت نظریه هیأت اجرایی  4داوطلبان رد صالحیت شده ظرف  –)15/6/1385الحاقی (تبصره 

قانون می توانند ضمن درخواست دالیل رد صالحیت خود شـکایت خـود را بـه      50ماده   1به استناد تبصره 

  . هیأت نظارت شهرستان تسلیم نمایند 

قانون ، نظـر خـود   ) 50(ماده ) 3(است ظرف مهلت مقرر در تبصره  هیأت نظارت شهرستان موظف -55ماده 

درخصوص تأیید یا رد صالحیت آن دسته از داوطلبانی که صالحیتشان در هیأت اجرایی رد شـده و شـاکی   

  . بوده اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به هیأت اجرایی بخش ارسال نماید 

  )27فرم شماره (

چنانچه در مهلت مقرر هیچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشد ، مراتب صورتجلسـه و   –)٢( 1 تبصره

  . به همان نحو عمل خواهد شد 

رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق بـه شـکایات داوطلبـان رد صـالحیت      – )15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

درخصـوص بررسـی صـالحیت     مجمع تشخیص مصلحت نظـام   22/8/78شده در انتخابات مختلف مصوب 

  .داوطلبان و ابالغ مراتب رد صالحیت به داوطلبان ذیربط الزامی است 

                                                        
 .اه استبآیین نامه حاضر می باشد، شماره آن اشت 53عنایت به اینکه تبصره مذکور، تنها تبصره ماده با  -  1

) 1(، این تبصره به تبصره 15/6/1385به این ماده، به موجب آیین نامه اصالحی ) 2(با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره  -  2
  .تغییر یافته است
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هیأت اجرایی بخش موظف است پس از وصول صورتجلسه رسـیدگی بـه شـکایات داوطلبـان رد      -56ماده 

اي صالحیت شده ، از هیأت نظارت شهرستان ، بالفاصله مراتب را به منظـور انتشـار آگهـی اسـامی نامزدهـ     

  . انتخاباتی به بخشدار اعالم نماید 

بخشدار موظف است پس از وصول نظریـه هیـأت نظـارت شهرسـتان ، آگهـی اسـامی نامزدهـاي         -57ماده 

ـ   ـشت روز قـیه و هـرف سه روز تهـی را حداکثر ظـانتخابات الی ـالع اهـ ـظور اطـ ـبل از روز اخـذرأي بـه من

  )28فرم شماره (. حوزه انتخابیه ، در حوزه مذکور منتشر نماید 

قانون ، نامزدهاي انتخاباتی در صـورت تمایـل بـه داشـتن نماینـده در محـل       )  24(در اجراي ماده  -58ماده 

شعبه ثبت نام و اخذرأي موظفند حداکثر تا سه روز قبل از روز اخـذرأي اسـامی و مشخصـات و یـک قطعـه      

  . عکس نمایندگان خود را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند

هیأت اجرایی موظف است براي نمایندگان نامزدهاي انتخاباتی ، معرفی نامه و یا کارت شناسـایی   -59ماده 

  . صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید 

شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهاي انتخاباتی از طریق نامزدهاي مربـوط جمـع آوري و بـا     -60ماده 

  . خش تسلیم خواهد شد امضاي وي به هیأتهاي اجرایی و نظارت ب

تدارکات و تأمین احتیاجات مورد تقاضاي هر یک از نمایندگان نامزدها به عهده نامزد معرفی کننده  -61ماده 

  . خواهد بود 

  )1(تبلیغات –فصل پنجم     

روز قبل از روز اخذرأي آغاز ) 8(مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی براي کلیه نامزدها یکسان است و  -62ماده 

  . ساعت قبل از روز اخذرأي ادامه خواهد داشت ) 24(می گردد و تا 

در فعالیتهاي تبلیغاتی انتخابـاتی ، انجـام امـور ذیـل ممنـوع اسـت و        - )15/6/1385اصالحی ( 63ماده 

  . مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند 

 .مطالب خالف واقع اظهار نوشتن و یا  - 1

                                                        
  .مراجعه شودقانون و زیرنویس آن  90به ماده  -  1
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یا سخنرانی و ل کاروانهاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار خارج از محي راه انداز، دیوار نویسی  -2

  . ستاد تبلیغاتی انتخاباتی 

  . اعالم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان  -3

   . دارد استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی  -4

   . فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداري  -5

شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسـته بـه دولـت و    ، وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات استفاده از  -6

بـه هـر   ( کـه از بودجـه عمـومی     نهادها و مؤسساتیشهرداریها و شرکت ها و سازمانهاي وابسته به آنها و 

  . وسایل و امکانات مذکور کنند و همچنین در اختیار گذاشتن ده می استفا)  میزان

  . قلمرو مسئولیت خود در فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتی  -7

الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روي عالئم راهنمایی و رانندگی ، تابلوي بیمارستانها ، تـابلوي   -8

ارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهاي منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته بـه  مد

دولت و همچنین تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفـن ، پسـتهاي بـرق و تلفـن ،     

ـ ) ن ان یا متصرفامگر با رضایت مالک( تابلوها و امالك بخش خصوصی  ا ، مـأمورین  و هرگونه تابلوي راهنم

ن را جلب و به منظور تعقیب قانونی بـه مقامـات قضـایی    اانتظامی در صورت مشاهده چنین مواردي متخلف

با استفاده از امکانات محلی نسـبت بـه امحـاي چنـین اوراقـی اقـدام        موظف اندبخشداریها . تحویل مینمایند 

  . نمایند 

  . نان تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آ -9

پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات کـه در   -10

   . نصب شده باشد محلهاي مجاز الصاق شده و یا 

  . انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات  -11
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وابق خدمات و فعالیتهاي مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مـدارکی  درجات تحصیلی و س -1تبصره 

  . باشد که در صورت نیاز هیأت اجرایی ، ارایه آنها امکان پذیر باشد 

استفاده از امکانات تبلیغی مؤسساتی که به نحوي از بودجه عمومی اسـتفاده مـی کننـد ولـی بـا       -2تبصره 

و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی براي آنها کارهـاي تبلیغـاتی انجـام     رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد

  .، در تبلیغات انتخاباتی بالمانع است ) مثل نشریات وابسته به دولت ( میدهند 

استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجـوز از مقامـات ذي    - )15/6/1385الحاقی ( 3تبصره 

  . براي تمامی نامزدها و طرفداران آنان بالمانع است  صالح و پرداخت هزینه برابر

، محلهاي مناسـبی اعـم   بخشداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی – )15/6/1385الحاقی ( 4تبصره 

هزینه الزم را از  در صورت لزوماز ثابت یا سیار براي الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند و 

  . ذ کنند آنان اخ

استفاده از هرگونه آثـار تبلیغـاتی نامزدهـا و طرفـداران آنـان اعـم از         - )15/6/1385الحاقی ( 5تبصره 

  . سانتی متر ممنوع است   100× 70کاغذي ، پارچه اي ، مقوایی ، فلزي و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر

ی توانـد در امـر توزیـع    مفقط خود شرکت پست در چارچوب اساسنامه - )15/6/1385الحاقی (  6تبصره 

  . آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نماید 

آگهـی یـا مطـالبی علیـه نامزدهـاي      مطبوعات و نشریات حق ندارنـد   - )15/6/1385اصالحی ( 64ماده 

گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معـین باشـد ،   و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف  نمایندانتخاباتی درج 

پاسخ خود را به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه طبـق قـانون مطبوعـات    در این صورت نامزدها حق دارند 

  . می باشد مهلت مجاز تبلیغات مکلف به چاپ فوري آن در 

مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفنـد  – )15/6/1385الحاقی (تبصره  

  . رصت پاسخگویی براي نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد به نحوي اقدام نمایند که ف
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، مجـامع ، احـزاب و گروههـاي    ) بدون ذکر عنوان مسئولیت آنـان  ( انتشار اعالم نظر شخصیتها  -65ماده 

مجاز ، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرك کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد و در 

  . درخواست هیأت اجرایی ، نامزد انتخاباتی مکلف به ارایه این مستندات و مدارك باشد  صورت

همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها ،نشانی و محل ستاد و نام مسئول آن کتبـاً و   -66ماده 

  . با امضاي نامزد انتخاباتی مربوط ، به آگاهی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه برسد 

ستاد تبلیغات انتخاباتی ، مرکزي است که فعالیتهاي تبلیغـاتی نامزدهـا و    – )15/6/1385الحاقی ( تبصره

    هـر داوطلـب تنهـا    .طرفداران آنان مندرج در مواد فصل پنجم این آیین نامه در آن ساماندهی و انجام پـذیرد  

  . می تواند یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید 

آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نـام و اخـذرأي وجـود     هرگونه عکس و -67ماده 

  .دارد باید قبل از اخذرأي ، توسط اعضاي شعبه امحا شود

  )1(و قرائت آراء و اعالم نتیجه اخذرأي روز اخذرأي و شمارشبرنامه  –فصل ششم 

اقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي حد  - )15/6/1385اصالحی ( 68ماده 

قانون ، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه ) 40(ذیل ماده ) 2(ابتدا به استناد تبصره . محل شعبه حاضر میشوند 

و منشی ها اقدام و مراتب را در صورتجلسه درج می نمایند ، سپس صندوق اخـذرأي را در حضـور نماینـده    

باز می کننـد و پـس از حصـول اطمینـان از خـالی بـودن       ) ضوردر صورت ح(  بخشدار و ناظر بر انتخابات

می نماینـد و پـس از   ) بپلم( شعبه ثبت نام و اخذرأي الك و مهر  )بپلم(صندوق ، آن را لفاف ، با الك و مهر 

مرحله به شرح زیر انجـام  ) 6(امضاء و تأیید مراتب فوق در صورتجلسه ، برنامه اخذرأي و قرائت آراء را در 

  )29فرم شماره ( :می دهند 

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –الف 

  مرحله کنترل –ب 

  مرحله ثبت نام –ج 

                                                        

  .است 15/6/1385عنوان فصل ششم اصالحی   - 1
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  مرحله اخذرأي –د 

  مرحله قرائت و شمارش آراء - ه

  مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه –و 

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –الف 

وارد محـل شـعبه شـوند و پـس از     اعضاي شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأي دهندگان از یک سـمت   -1

  . دادن رأي از سمت دیگر خارج شوند 

از ازدحـام در   مأمورین انتظامی موظفند طبق دستور نماینده بخشدار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخـذرأي  -2

  . داخل محوطه اخذرأي ممانعت نمایند تا اخذرأي در کمال آرامش انجام پذیرد 

و عین شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضور می یابند  رأي دهندگان با در دست داشتن -3

  . و دادن رأي وارد محوطه اخذرأي می شوند به ترتیب به منظور ثبت نام 

  مرحله کنترل –ب 

  :کنترل در سه مرحله انجام می شود 

حظـه شناسـنامه   رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخـذرأي بـا مال  : کنترل شناسنامه  -1

  :رأي دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند 

  . شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد  –الف 

سـال تمـام    )1( )18(شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذرأي حداقل  –ب 

  . سن داشته باشد 

نگشت سبابه دست راست رأي دهنده را کنترل می نماید تـا آلـوده   رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی ا -2

  . به رنگ جوهر استامپ ، که نشانه دادن رأي در شعبه دیگر است ، نباشد 

                                                        
  اخذ رأي و عدم اصالحسال تمام در روز  18دهندگان به  قانون و افزایش حداقل سن رأي 25  ماده 2با توجه به اصالح بند  -  1

 .گردیده است) 15(جایگزین عدد ) 18(آیین نامه متناسب با آن تا این تاریخ، دراین مجلد عدد
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در صورتی که مراجعه کننده داراي شناسنامه اي باشد که ممهور به مهر انتخابـات در روز اخـذرأي     

و یا در انگشت سبابه او اثر جوهر استامپ شـعبه اخـذرأي   است و داللت بر دادن رأي در شعبه دیگري نماید 

  . دیگري مشاهده شود ، از وي رأي گیري نخواهد شد 

  :کنترل شرط احراز توطن  -3

قانون و تبصره ذیل آن ، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي بـه روشـهاي   ) 25(ماده ) 3(به استناد بند 

حداقل یک سـال  ) همسر و فرزندان ( افراد تحت تکفل وي  کنترل می نمایند که شخص رأي دهنده و یا مقتضی

  . متوالی متصل به زمان اخذرأي در محل سکونت داشته باشد 

  مرحله ثبت نام  – ج

اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننـده اسـت و واجـد     لپس از انجام مرحله کنترل و حصو -1

ها نسبت به ثبت مشخصات وي براساس مندرجات شناسـنامه   ط رأي دادن می باشد ، یک نفر از منشییشرا

بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه ، آن را با قیـد تـاریخ بـا مهـر     

  .انتخابات ممهور و امضا می نماید 

  . حویل می نماید متصدي ثبت نام ، شناسنامه رأي دهنده را نیز به مهر انتخابات ممهور و به وي ت -2

  مرحله اخذرأي  –د 

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

نقطه چین از تعرفه انتخاباتی جدا می کند و به رأي دهنده تسلیم مـی نمایـد تـا رأي دهنـده اسـم نـامزد یـا        

اکثر به تعداد اعضاي اصلی شورا بر روي آن بنویسد ، تا کند داخل صـندوق  نامزدهاي مورد نظر خود را حد

  . بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود 

بدیهی است تعرفه هاي انتخاباتی در محل شعبه باقی می ماند و باید در نگهداري و حفاظت آنها دقت   

  . و مراقبت کامل به عمل آید 

ه ثبت نام و اخذرأي باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأي نویسی مخفی باشد نماینده بخشدار و اعضاي شعب -2

و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگري انجام پذیرد و هیچ یک از اعضاي شعبه و نماینده 
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اي بخشدار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت و اصوالً کلیه افرادي که به هر شکل در شعبه وظیفه 

  . بر عهده دارند حق نوشتن رأي براي اشخاص را ندارند 

در صورتی که براي نوشتن رأي نیاز به فرد دیگري باشد ، رأي دهنده بایستی از وجود افراد خـارج    

از شعبه که مورد اعتماد وي هستند ، استفاده نماید و اعضاي شعبه نیز کنترل نمایند تا عمـل خـالف قـانون    

  . انجام نگیرد 

نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارد و در صورت مشاهده ارتکاب به تخلف  -3

قانون موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نماینده بخشدار تذکر دهد و آنان ضـمن  ) 67(مندرج در ماده 

عبه جلـب و مراتـب را   بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسـط مـأمورین انتظـامی حاضـر در شـ     

  . صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهاي قضایی دهند 

  مرحله قرائت و شمارش آراء - ه

ــه      ــه کلی ــان از اینک ــذرأي در صــورت حصــول اطمین ــدت اخ ــس از انقضــاي م ــعبه پ               اعضــاي ش

اي دادن رأي در محـل شـعبه   مراجعه کنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته انـد و دیگـر کسـی بـر    

حضور ندارد ، بالفاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه با حضور نماینده بخشدار 

  :و نماینده هیأت نظارت ، شمارش و قرائت آراء را به ترتیب زیر آغاز می نمایند 

صندوق اخذرأي ) پلمپ ( الك و مهر ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأي با همکاري یکی از منشی ها  -1

را باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود شمارش می کنند و پس از تطبیق تعداد آنهـا  

  :با تعداد برگهاي تعرفه به یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند 

) 20(مـاده  ›› ج‹‹براسـاس بنـد    چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد –الف 

قانون ، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقـه و سـپس از مجمـوع برگهـاي رأي ، بـدون اینکـه       

را در پشت آن قید و تعداد آن را در صورتجلسه اخذرأي نیز ›› باطل شد ‹‹ خوانده شود ، بر می دارند و جمله 

  . نمایند درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می 
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در صورتی که تعداد اوراق رأي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تعداد تعرفه هـا باشـد ، اقـدام خاصـی      –ب 

  . صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج می شود 

) 22(، ) 21(، ) 20(، ) 19(پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد ، قرائت آراء با رعایت مواد  -2

  . قانون و بندها و تبصره هاي ذیل آنها انجام خواهد شد ) 23(و 

  مرحله تنظیم صورتجلسه  –و 

پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء ، صورتجلسه اخذرأي شعبه در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد 

ضـاي نماینـده   پس از انجام این کار ، صورتجلسه به ام. رأي هر یک از نامزدها در صورتجلسه قید می شود 

بخشدار و اعضاي شعبه اخذرأي و نماینده هیأت نظارت می رسد و بالفاصله کلیه اوراق و مدارك انتخاباتی 

شدن ) بپلم( و یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی داخل صندوق رأي قرار داده می شوند و پس از الك و مهر

دار و به همراه نماینـده هیـأت نظـارت و    صندوق یا صندوقها ، اعضاي شعبه اخذرأي به اتفاق نماینده بخش

مأمورین محافظ صندوق ، صندوق یا صندوقهاي رأي را همراه بـا یـک نسـخه از صورتجلسـه نتـایج آراي      

سه نسخه باقی مانده صورتجلسه نتایج آراء ،  از. شعبه و سایر مدارك رسماً تحویل هیأت اجرایی می دهند 

نسخه تحویل نماینده بخشدار و یک نسخه نیز تحویـل رئـیس    یک نسخه تحویل نماینده هیأت نظارت ، یک

رأي مسائل و مشکالتی پدید آید باید در قسمت انتهاي صورتجلسـه نوشـته    اگر در روز اخذ. شعبه می شود 

  )29فرم شماره (. شود و به امضاي اعضاي شعبه ، نماینده بخشدار و نماینده هیأت نظارت بخش برسد 

چنانچه صندوق اخذرأي به گونه اي ساخته شده باشد که نیازي به لفاف  –) 15/6/1385الحاقی ( 1تبصره 

نداشته باشد پس از بستن آن فقط محل یا محلهاي تعیین شده بر روي صندوق ، در مراحـل مختلـف برنامـه    

  . خواهد شد )  بپلم( اخذرأي با مهر انتخابات الك و مهر 

قانون در صورت اعزام بازرس یـا بازرسـان ثابـت    )  66(اده در اجراي م – )15/6/1385الحاقی (  2تبصره 

وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذرأي ، آنان موظف اند در کلیه مراحـل برنامـه روز اخـذرأي و قرائـت و     

شمارش آراء و اعالم نتایج و تنظیم صورت جلسه حضور یافته و تمامی نسخ صورت جلسه شعبه را امضا 

  . کنند 



   ٢١ 
  

اجرایی پس از دریافت صندوق یا صندوقهاي محتوي آراء و مدارك و صورتجلسـات شـعب   هیأت  -69ماده 

ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابیه ، در حضور اعضاي هیأت نظارت بخش نسبت به تنظـیم صـورت جلسـه    

نتیجه اخذرأي در حوزه انتخابیه اقدام می نماید و یک نسخه از صورتجلسـه را بـراي انتشـار آگهـی نتیجـه      

  )30فرم شماره (. ابات به بخشدار تحویل می دهد انتخ

بخشدار موظف است بالفاصله پس از دریافت صورتجلسه نتیجه اخذرأي از هیأت اجرایـی بخـش    -70ماده 

  )31فرم شماره (. نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در حوزه انتخابیه اقدام نماید 

  

  بررسی شکایات –فصل هفتم 

قانون ، هیأتهاي اجرایی موظفند از تاریخ اعالم نهایی صالحیت داوطلبان تا دو ) 52(به استناد ماده  -71ماده 

روز پس از اعالم نتیجه اخذرأي انتخابات ، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف پـنج روز بـه آنهـا رسـیدگی     

بخـش واصـل شـود ،    هیأت اجرایی  بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به. نمایند 

هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترك با هیأت نظارت 

  )32فرم شماره (. بخش به آن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایند 

محـل کـار یـا     شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام و نـام خـانوادگی ، نـام پـدر ، آدرس     -1تبصره 

  . سکونت شاکی که هویت وي را آشکار می نماید ، دارا باشند 

هیأت اجرایی پس از پایان مهلت دریافت و رسیدگی به شکایات چنانچـه هـیچ گونـه شـکایتی از      -2تبصره 

  )33فرم شماره (. انتخابات دریافت ننموده باشد ، مراتب عدم وصول شکایت را نیز صورتجلسه می نماید 

هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ، بالفاصله با توجه به شـکایات   -72ماده 

دریافتی و بررسی چگونگی برگزاري انتخابات ، نظر خود در مورد چگونگی برگـزاري و پیشـنهاد تأییـد یـا     

  .  ابطال انتخابات حوزه انتخابیه را طی صورتجلسه اي به هیأت نظارت بخش اعالم نماید

  )38و  37، 36، 35، 34فرم هاي شماره (
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اعم از آن که ( چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آراي شعبه یا شعبی از حوزه انتخابیه شود  -1تبصره 

هیأت اجرایی بخش موظف است آراي باطل شده را در نتایج ) در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد و یا نباشد 

  . ید به دست آمده از آن را در صورتجلسه مذکور منظور نماید قبلی دخالت داده و نتیجه جد

پیشنهاد ابطال کل انتخابات یا آراي شعبه یا تعدادي از شعب می بایـد مسـتدل و براسـاس مـواد      -2تبصره 

  . قانون باشد 

هیأت نظارت بخش موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصـول نظریـه هیـأت اجرایـی بخـش       -73ماده 

  :زاري انتخابات به شرح زیر اقدام نماید درخصوص برگ

و یـک نسـخه آن را   چنانچه نظر بر تأیید صحت برگزاري انتخابات داشته باشد مراتب را صورتجلسه  –الف 

  . به بخشداري و یک نسخه را براي اطالع ، به هیأت نظارت شهرستان ارسال می نماید 

اخذرأي داشته باشد ، مراتب را به صورتجلسـه و یـک   چنانچه نظر بر ابطال انتخابات یک یا چند شعبه  –ب 

نسخه آن را همراه با دالیل و مدارك مستند به منظور اخذ تصمیم و اقدام بعدي به هیأت نظارت شهرستان و 

  . یک نسخه را براي اطالع ، به بخشداري ارسال می نماید 

اقدامات در دو مسیر جداگانـه ولـی بـه     ،) ب(و ) الف(از این مرحله به بعد با توجه به دو وضعیت  –تبصره 

  . صورت موازي و همزمان ادامه خواهد یافت 

  : 73ماده ) الف(اقدامات مربوط به بند  -74ماده 

بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه هیأت نظارت بخـش مبنـی بـر تأییـد صـحت برگـزاري        -1

برسـاند و یـک نسـخه از آگهـی     ی حوزه انتخابیـه  انتخابات ، مراتب را از طریق انتشار آگهی ، به آگاهی اهال

   )40و  39هاي  مفر(.منتشر شده را براي هیأت نظارت شهرستان ارسال نماید

قانون ، چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاري انتخابات معترض باشد ، حداکثر ظـرف    55به استناد ماده  -2

  . أت نظارت شهرستان اعالم نماید روز از انتشار آگهی می تواند شکایت خود را به هی 2مدت 

روز از وصول شکایت معترضان ، براساس مـاده  ) 15(هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف  -3

قانون نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه انتخابیه را به بخشدار مربوط ) 59(و ) 57(و با رعایت ماده ) 55(
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یافت شکایت ، هیأت نظارت شهرستان شکایتی دریافـت نکـرد موظـف    چنانچه در پایان مهلت در. اعالم نماید 

  . است بالفاصله مراتب عدم وصول شکایت را هم براي اقدام بعدي به بخشدار اعالم نماید 

بخشدار موظف است نظر نهایی هیأت نظارت شهرستان درخصوص تأیید یا عدم تأیید صـحت برگـزاري    -4

  . به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند  انتخابات را از طریق انتشار آگهی ،

  : 73ماده ) ب(اقدامات مربوط به بند  -75ماده 

هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول صورتجلسه هیأت نظـارت بخـش    -1

سیها مبنی بر پیشنهاد ابطال انتخابات ، موضوع را بررسی و نتیجه را صورتجلسه نماید چنانچه نتیجه برر

حاکی از تأیید صحت برگزاري انتخابات با همان نتیجه قبلی باشد ، مراتب را بالفاصله از طریق هیأت نظارت 

در غیر این صورت چنانچه نظر به ابطال و یا تغییر سرنوشـت انتخابـات   . بخش به بخشدار اعالم می نماید 

  . ت نظارت استان ارسال می دارد باشد ، صورتجلسه تنظیم شده را به منظور اظهارنظر نهایی به هیأ

بخشدار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظـارت شهرسـتان مبنـی بـر تأییـد صـحت برگـزاري         -2

انتخابات که نتیجه قطعی و نهایی انتخابات محسوب می شود ، مراتب را از طریق انتشـار آگهـی بـه آگـاهی     

   )41فرم شماره (.اهالی حوزه انتخابیه برساند

روز از وصـول نظریـه هیـأت نظـارت شهرسـتان      ) 5(نظارت استان موظـف اسـت حـداکثر ظـرف     هیأت  -3

درخصوص ابطال انتخابات و یا تغییر سرنوشت آن ، نظر نهایی خود مبنی بر تأیید یـا عـدم تأییـد صـحت     

م اعال شهرستانبرگزاري انتخابات و یا تغییر نتیجه اعالم شده قبلی را طی صورتجلسه اي به هیأت نظارت 

  . نماید 

هیأت نظارت شهرستان موظف است بالفاصله پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت نظـارت اسـتان ،    -4

  . مراتب را از طریق هیأت نظارت بخش به بخشدار اعالم نماید 

بخشدار موظف است پس از وصول صورتجلسه نظریـه هیـأت نظـارت اسـتان نتیجـه قطعـی و نهـایی         -5

   )43و  42فرمهاي شماره (.تشار آگهی ، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند انتخابات را از طریق ان
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قـانون را در   )59(در کلیه اقدامات خود همـواره مـاده    ندهیأتهاي نظارت شهرستان و استان موظف -76ماده 

   .نظر داشته باشند و آن را رعایت نمایند

قطعی و نهایی انتخابات حوزه هاي انتخابیه ، سه بخشدار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه  -77ماده 

نسخه از هر یک از این آگهی ها را به ستاد انتخابات فرمانداري ارسال نمایـد ، یـک نسـخه از آنهـا بـه سـتاد       

انتخابات کشور ، نسخه دیگر به ستاد انتخابات اسـتان ارسـال مـی گـردد و نسـخه باقیمانـده ، در بایگـانی        

  )45و  44فرمهاي شماره (. هد شد فرمانداري نگهداري خوا

  انتخابات شوراي اسالمی بخش –فصل هشتم 

قانون ، هیأت اجرایی بخش موظف است بـراي یـک یـا    ) 1( ) 6(و با رعایت ماده ) 5(در اجراي ماده  -78ماده 

چند روستا یک نفر را به عنوان نماینده خود به منظور شـرکت در جلسـه شـوراي اسـالمی روسـتا ، جهـت       

  . اب نماینده براي عضویت در شوراي اسالمی بخش ، به بخشدار معرفی نماید انتخ

بخشدار موظف است نسبت به صدور حکم نمایندگان هیأت اجرایـی اقـدام و در صـورت معرفـی      -79ماده 

  . ناظر از طرف هیأت هاي نظارت نامبردگان را به محل مأموریت اعزام نماید 

اعزام نماینده هیأت اجرایـی بـه روسـتاها ، تـاریخ و سـاعت تشـکیل        بخشدار موظف است قبل از -80ماده 

  . جلسه شوراي اسالمی روستا و موضوع عزیمت نماینده هیأت اجرایی را به شوراي ذیربط اعالم نماید 

 نمایندگان هیأتهاي اجرایی و نظارت موظفند در موعد مقـرر در روسـتاي محـل مأموریـت حضـور       -81ماده 

ور حداقل سه نفر از اعضاي شورا ، جلسه رسمیت می یابد و سـپس مـدعوین یـک نفـر از     پس از حض. یابند 

اعضاي اصلی شورا را براي شرکت در جلسه انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل شـوراي بخـش انتخـاب و    

یک نسخه از صورتجلسه توسط نماینده . مراتب را صورتجلسه و به امضاي حاضرین در جلسه می رسانند 

  . رایی به هیأت مذکور تسلیم می شود هیأت اج

هیأت اجرایی موظف پس از وصول صورتجلسات مبنی بر معرفی نماینده از کلیه شوراهاي واقـع   -82ماده 

  . در محدوده بخش ، اسامی نمایندگان معرفی شده را به منظور دعوت از آنان به بخشدار اعالم نماید 

                                                        
  .حذف شده است 27/8/1386قانون به موجب قانون اصالحی  6ماده  -  1
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منتخب شوراهاي اسالمی روستاهاي واقع در محـدوده بخـش ،   بخشدار موظف است از نمایندگان  -83ماده 

پس از حضور حداقل دو سـوم مـدعوین جلسـه    . با تعیین تاریخ و محل تشکیل جلسه ، دعوت به عمل آورد 

رسمیت می یابد و سپس در حضور اعضاي هیأت اجرایی و نظارت بخش نمایندگان منتخب حاضر در جلسه 

و سه نفر را به عنوان عضو علی البدل شوراي اسالمی بخش با رأي مخفی پنج نفر را به عنوان عضو اصلی 

و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند و مراتب صورتجلسه می شود و یک نسخه از آن به منظـور صـدور   

  )1(. آگهی به بخشدار تسلیم می شود

اسـالمی بخـش برگـزار    در صورتی که بخش بیش از پنج روستا نداشته باشد انتخابـات شـوراي    -1تبصره 

. نمیشود و کلیه نمایندگان معرفی شده از شوراهاي اسالمی روستاها به عضویت شوراي بخش در می آیند 

در این خصوص صورتجلسه اي با حضور اعضاي هیأت نظارت ، توسط هیأت اجرایی بخش تنظیم میشـود  

  . ع اهالی بخش برساند و بخشدار موظف است پس از وصول آن ، مراتب را با صدور آگهی به اطال

در صورتی که بخش کمتر از پنج روستا داشته باشد ، کلیه نمایندگان معرفـی شـده از شـوراهاي     -2تبصره 

اسالمی روستاها به عضویت شوراي اسالمی بخش در می آیند و سپس به منظور تـأمین کسـري اعضـا تـا     

ط بخشدار دعوت بـه عمـل مـی آیـد تـا بـا       پنج نفر ، از کلیه اعضاي اصلی شوراهاي اسالمی روستاها توس

حضور هیأتهاي اجرایـی و نظـارت بخـش از بـین خـود بقیـه اعضـاي مـورد نیـاز را انتخـاب و مراتـب را            

صورتجلسه نماینده ، بخشدار موظف است پس از وصـول صورتجلسـه مـذکور ، اسـامی اعضـاي شـوراي       

  . اسالمی بخش را با صدور آگهی به اطالع اهالی بخش برساند 

چنانچه به دلیل کمبود تعداد روستاهاي یک بخش تأمین سه نفر عضو علی البدل شوراي بخش از  -3تبصره 

میان نمایندگان معرفی شده از سوي شوراهاي اسالمی روستاها میسر نباشد ، بخشدار موظف است از کلیـه  

رایی و نظارت بخـش  اعضاي اصلی شوراهاي اسالمی روستاها دعوت به عمل آورد تا با حضور هیأتهاي اج
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  .در این مجموعه ، مراجعه شود،  1/3/1375ب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصو 5ماده 
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از بین خود کسري اعضاي علی البدل شوراي بخش را با اکثریت نسبی آراء انتخاب و مراتب را صورتجلسه 

  . نمایند 

این ماده را به طور همزمان اجـرا نمایـد ، بـه ایـن ترتیـب      ) 3(و ) 2(بخشدار می تواند تبصره هاي  -4تبصره 

عضاي اصلی و افرادي کـه بـه ترتیـب رأي بعـد از آنهـا قـرار       افرادي که داراي بیشترین رأي هستند کسري ا

  . میگیرند کسري اعضاي علی البدل را تأمین خواهند نمود 

  صدور کارت عضویت اعضاي شوراها و امحاي اوراق انتخاباتی –فصل نهم 

کارت عضویت اعضاي شوراهاي اسالمی روستا با امضاي بخشدار و مهـر بخشـداري و اعضـاي     -84ماده 

   )1(.اهاي اسالمی بخش با امضاي فرماندار و مهر فرماندار صادر می شود شور

  . کارت عضویت فقط براي اعضاي اصلی شورا صادر می شود  -1تبصره 

براي آن عده از اعضاي شوراهاي اسالمی روستا کـه بـه عضـویت شـوراي اسـالمی بخـش نیـز         -2تبصره 

وستا ، کارت عضویت شوراي اسالمی بخش نیز صادر درآمده اند عالوه بر کارت عضویت شوراي اسالمی ر

  . می شود 

بخشدار موظف است پس از وصـول دسـتور امحـاي آراء و اوراق انتخابـات شـوراهاي اسـالمی        -85ماده 

نظارت ، نسـبت بـه   هیأت ، با حضور اعضاي هیأت اجرایی و حتی االمکان کشوري از ستاد انتخابات کشور 

در صورتی که کارت عضـویت اعضـاي آن   ، رأي مصرف شده حوزه انتخابیه  امحاي اوراق تعرفه و برگهاي

به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسـه و نتیجـه را بـه سـتاد انتخابـات کشـور ،       صادر شده باشد ، 

  )48و 47، 46فرم هاي شماره (. استانداري و فرمانداري متبوع اعالم نماید 

               مربوط به آیین نامـه پـس از تصـویب وزیـر کشـور قابـل اجـرا         دستورالعمل اجرایی و فرمهاي -86ماده 

  . باشد می

                                                        

قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب  55و تبصره ماده  47ماده  1به تبصره  - 1
، 1/3/1375اران مصوب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرد 5مندرج در زیرنویس ماده  29/4/1365

 .دراین مجموعه مراجعه شود
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می شود و از تـاریخ    12/10/1375مورخ    ه 17179ت /120854این متن جانشین تصویبنامه شماره 

    . تصویب الزم االجرا است 
   


