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آآيیيین نامه ااجراايیي قانونن اانتخاباتت مجلس خبرگانن ررهبريي

فصل ااوولل – كليیاتت 

 – حوززهه هايي اانتخابيیه مجلس خبرگانن وو تعداادد منتخبيین آآنها ددرر سرااسر كشورر به شرحح جدوولل پيیوست ااست . 1ماددهه 

- اانتخاباتت خبرگانن به صوررتت عمومي وو با ررأأيي مخفي وو به طورر مستقيیم مي باشد . 2ماددهه 

اا3اددههـم ـچنايـیكيـیرـگ– ـنفدـ ددااووـ اازز ـطلبر ـيیيیأـتاننــ ااـشدـ ـستعفدهه ـ ـ ددـ ـهنا ـنموتتـفايـیدـ ـيیناـ ااـ ، ـنتخد ـ ددررـباـ ـبيیاتت ااـ ووـفن دههـناـميـقاـبرددـفايـیراادد
برگزاارر مي گردددد وو اايین اامر موجب توقف اانتخاباتت نخوااهد شد . 

ـتبص ااــ ددرر : ـنهاــسترهه ـتعهـكييـیاـ ـتنهاـهداايـیدـناـكدااددـ ـتعهـباــ ــكمتايـیاززــنيیدااددـ ااـ ،ـسر 48رففـظدــننوااـــميیتدههـشتــحيیـالصدــيیيیأـتاييـهزددـماـنت
ساعت اازز سايیر ااستانها به يیكي اازز اايین ااستانها تغيیيیر محل ددهند . 

ددرر4اددههـم ددووـكيـتوررـص– آآرراايي ـنفدــچنايـیه ااززـ ـمساـهزددـماـنر ووـشاـباووييـ ـتعدووللـجقــطبد ااـحاننـگرــخبدااددـ ـنتخوززهه ااــبيیاــ ـنتخه كيـیاببــ
ـنفدــچنايـی ااززـ آآررااييـكييـیاـهزددـماـنر ـمسه ددااررـ ،ــكندااــپيیرووررتتـضدـناوويي ااـمد ـنتخالكك ددررـكدـشاـبيـمهـعرـقاببــ ـجلسه ــمشتهــ أتتــهيیرككـ

ااجراايیي مركز حوززهه اانتخابيیه وو ناظريین شورراايي نگهبانن ددرر ااستانن اانجامم خوااهد گرفت . 

ـتبص ـ –ـ ااـهزددـماـنرهه ـنتخايي ـ ددررـباـ ـتموررتتـصاتت ـننوااـتيـمليـیاـ ددررـ ـجلسد ـكشهـعرـقهــ ـشخصيـ ـ ووـ ااـبايـیاً ـفقزااممـعا ـنفكيـیطـ ـنمرـ ـيیناـ دههـ
 ساعت قبل به ددااووطلبانن ذذيیربط اابالغغ گردددد . 24شركت نمايیند ، تارريیخ وو محل قرعه كشي بايید حدااقل 

ووززااررتت5اددههـم ـكش– ااززـپوررـ ـكسس ـنظبـ ـنگهبوررااييـشرـ ـ ـ آآـ ااـبيـگاددـمانن ااـجراايي ـنتخراايي ـ ررااـباـ ااـباتت ـستحضه ـ ـ ررـ ـهبارر وررااييـشايـیرـ
 قانونن ااساسي ميیرساند ووددستورر مقامم ررهبريي رراا به شورراا يي نگهبانن ااعالمم مي دداارردد . 111ررهبريي مذكورر ددررااصل 

 – مسئوليیت نظاررتت بر اانتخاباتت خبرگانن ، برعهدهه شورراايي نگهبانن ااست . 6ماددهه 

ددرر7اددههـم ااـه– ـنتخر ،ـباــ ـشخرـهاتت ووااـ ،يـیرااـشدـجص ددررـبكيـیدـنوااـــميیتطــفقط وو ــشعبكيـیارر ااـ ررأأييـخه ااررااـبذ ررأأييـماــسناــشنهـئا دـهدـبه
 .

اا8اددههـم ددررـخ- ررأأيي ـكشرـسرااـسذ ددررـ وويـیورر ررووزز ـعمهـبتـعاـس10دتتـمهـبلـقدااـحك آآـملـ ددرريـیي وو ـتملـباـقزووممـلوررتتـصد ديـیدـ
مي باشد . 

ـتبص ــتشخيی–1رههــ ـ ووـضصـ ـتمدتتـمرووررتت اايـیدـ ددررـخد ـكشرـسرااـسذررأأيي ـعههـبوررـ ووززـ ـكشريـیدهه ااـ ووـسورر ـتمرـباززااددـمت رييـسرااـسديـیدـ
،منوطط به پيیشنهادد مشتركك ااستانداارر وو ررئيیس هيیاتت نظاررتت ااستانن وو مواافقت ووززيیر كشورر خوااهد بودد . 

ـتبص ددرر2رههــ ــنگهبوررااييـشهـكيـتوررـص– ـ ـتماننـ رراايـیدـ ـصحالففـخد ووـ ااـمالـست ـنتخت ـنظدـندااـباتتـباــ ــنگهبوررااييـشرـ ـ ـقطعاننـ ـ ووالززممـ ي
ااالجراا ااست . 

فصل ددوومم – شراايیط اانتخابب كنندگانن وو اانتخابب شوندگانن 

- اانتخابب كنندگانن بايید دداارراايي شراايیط ززيیر باشند : 9ماددهه 

االف – تابعيیت جمهورريي ااسالمي اايیراانن . 

بب – ددااشتن پانزددهه سالل تمامم ددرر ررووزز ااخذ ررأأيي . 

- ااشخاصص ززيیر اازز حق اانتخابب كرددنن ، محروومند : 10ماددهه 



االف – صغارر وو مجانيین . 

بب – محرووميین اازز حقوقق ااجتماعي . 

 – اانتخابب شوندگانن بايید دداارراايي شراايیط ززيیر باشند : 11ماددهه 

االف – ااشتهارر به دديیانت وو ووثوقق وو شايیستگي ااخالقي . 

اا – ـجتهبب ددررــ ااـقهـكدييـحادد ـبعاططــــستنبدررتت ـمسضـ ـفقهليـیاـ ـ ددااـ رراا ووـشاـبهــشتي ووـنوااــبتد ــفقيیيـلد ووااـ رريـیرااـشدـجه ررااــهبط ــتشخيیريي ـ صـ
ددهد . 

جج – بيینش سيیاسي ، ااجتماعي وو آآشنايیي با مسائل ررووزز . 

دد – معتقد بوددنن به نظامم جمهورريي ااسالمي اايیراانن . 

ه - ندااشتن سواابق سوء سيیاسي وو ااجتماعي . 

 – مرجع تشخيیص دداارراا بوددنن شراايیط فوقق ، فقهايي شورراايي نگهبانن قانونن ااساسي مي باشند . 1تبصرهه 

ـتبص ـكس–2رههــ ررـكيـناـ ـمعظرــهبه ـ ااـ ـنقم ـيیحـرصالببـ ــضمنايـیاًـ ااـ ـجتهاً آآــ ررااـنادد ااززـشاـبرددههـكدــيیيیأـتانن ـنظد ـعلمرـ ــتشخيیهـباززــنيیيــ ـ صـ
فقهايي شورراايي نگهبانن نخوااهند ددااشت . 

 – شرطط سكونت ، تولد وو توطن ددرر حوززهه اانتخابيیه براايي اانتخابب كنندگانن وو اانتخابب شوندگانن الززمم االرعايیه نيیست . 3تبصرهه 

ـتبص ـنچاــچن–4رههــ ااـ ـعضه ــنگهبوررااييـشاييـ ـ ددااووـ ـنمبــطلانن ــمجليـگدــيیناـ ـــنميیتدـنرددـگاننـگرــخبسـ ــنسبدــننوااـ ااـبتـ ـنتخه ااـباــ هـكيـناــستاتت
اازز آآنجا ددااووطلب شدهه ااند نظاررتت وو ااتخاذذ تصميیم نمايیند . 

فصل سومم – نحوهه ااعالمم ددااووطلبي وو ررسيیدگي به صالحيیت ددااووطلبانن 

ووـپ–12اددههـم اازز ددـصس ررــمقوررــستولل ااـكذـموررااييـشايـیرييــهبامم ددرر ااـناـق111ـلصورر ااـبيـــمبنيـساـسونن ـنجر ااـ ـنتخامم اننـگرــخباتتـباــ
ووززااررتت ـكش، ااـظوـموررـ ررووززـظرــكثدااـحتـسف ددهه ووـترااـمرفف ددااووـنتــثبرووععـشخيـیاررـتب ررااـــطلبامم ااـبانن ـستفا ووــ اازز اارريـیاـساددهه اططــتبل

جمعي به ااطالعع مرددمم برساند . 

ـتبص دد1رههــ ـمعظاممــمقوررــست– ـ ررـ ااـگرـبرااييـبرييــهبم ـنتخزاارريي ،ـسرااـساتتـباــ ـجهريي ااـ ـنتخت ااييـناــميیاتتـباــ ـهمدووررهه ددووررههـ ذـفاـنزــنيیانن
ااست . 

ـتبص ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـناـمرـف–2رههـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ (ـ ـشهدااررااننـناـمرـفه ـنهاــسترـ ااـكرااـماييـ )ــستز ــظفنوـمانن ووـشخيـیاررـتدـ ـمحرووعع لـ
ووـنتــثب رراايـیرااـشامم آآنن ااـبط ـنتشا آآــ ـگهارر ااـ وو ررـــستفي اازز ااـبيـهرووـگاييـههـناـساددهه ددااووـطه ااـــطلبالعع وو ااـحيـلاـهانن ـنتخوززهه ااــبيیاــ ) )ــسته انن

برسانند . اايین آآگهي بايید حدااقل پنج ررووزز قبل اازز تارريیخ شرووعع ثبت نامم منتشر گردددد . 

ددااوو13اددههـم ـطلب– ـعضاننــ ددرريـیوـ ــمجلت ـخبسـ ،ـگرـ اازز7ديـیاـبانن ـثبرووععـشخيـیاررـتررووزز ـشخصاممـنتـ ـ ــسيیلوـبايـیاًـ ـنمهـ ـيیناـ هـبوددـخدههـ
ااـكرـمدااررييـناـمرـف ـجعرااـماننــستز ووـ ــسشنرـپه ااـماـ ددااووـعه ررااـــطلبالمم ــتكميیي ـ ووـ ـهمل ااووررااققـــكليیيــكپوــفتاـبرااههـ ووـماــسناــشنه ـقطع12ه ـ هـ

 خودد به فرمانداارريي مركز ااستانن تسليیم وو ررسيید ددرريیافت ددااررند . 6×4عكس جديید 

ـتبص ددااوو1رههــ ووززااررتتـباممـنتــثبرااييـبدــننوااـتيـماننـــطلب– ـكشه ـجعرااـمزــنيیوررـ ـنمهـ ووززااررتتــيیناـ . ـكشد ااـظوـموررـ سـپهــصلاـفالـبتـسف
اازز ثبت نامم اازز ددااووطلبانن ، فهرست ااسامي آآنانن رراا براايي اانجامم سايیر ااقدااماتت الززمم به مركز حوززهه اانتخابيیه مربوطط ااعالمم نمايید . 

ـتبص ااـكرـمدااررـناـمرـف–2رههــ ااـظوـماننــستز ددررـسف ررووززـهاننيـیاـپت ـفهر ااـسرـ ووـماـست ـمشخصي ـ ـ ددااووـ ااـحاننـــطلباتت ـنتخوززهه ررااــبيیاــ هـبه
ـكشووززااررتت ااـ ـنمالممـعورر ووززااررتتيـیاـ . ـكشد ـهمرففـظوررـ ررووززـ ـفهانن ااـسرـ ووـماـست ـمشخصي ـ ـ ددااووـــكليیلـماـكاتتـ ـكشرـسرااـساننـــطلبه وررـ

رراا به هيیاتت مركزيي نظاررتت ااعالمم خوااهد نمودد . 

ااـكرـمدااررـناـمرـف–14اددههـم ااـظوـماننــستز ااززـپهــصلاـفالـبتـسف ــمهلاننيـیاـپس ااـنتــثبتـ ، ددووـصامم وو ـنسخل ـ ـتصهـ ــسشنرـپريـیوـ ،ـماـ ه
ـنسخهـس ـ ـتصهـ ـصفحهـــكليیريـیوـ ووـماــسناــشناتتــ ـقطعشـشه ـ ـعكهـ ددااوويـیرـههـبوططـبرـمسـ اازز ررااـــطلبك ــمطمئكــپيیهـــسيیلوـبانن ـ ووززااررتتـبنـ ه

كشورر ااررسالل نمايید . 



ووززااررتت15اددههـم ـكش– ددررـپوررـ اازز ـثبهـبوططـبرـمدااررككـمتـفايـیس ددااووـنتـ ـطلبامم ددووــ ـنسخانن ـ ااززـ ـكليیه ـهمهـبوررـكذـمدااررككـمهــ ددووـ رااهه
ـقطع ـ ـعكهـ ررااـ ـكثدااـحس ااززـپتـعـاس72رففـظرـ ــمهلاننيـیاـپس ـثبتـ ـهيیهـباممـنتـ ـنظزييـكرـماتتـ ـتسليیاررتتـ ــ ووـممـ دداارردد ـهيیي ااـ رـگاتت

نظريي ددااشته باشدااضافه كرددهه ووفتوكپي شناسنامه وو ااصل پرسشنامه رراا ددررااختيیارر شورراايي نگهبانن قراارر مي ددهد . 

ــنگهبوررااييـش–16اددههـم ـ اازز30رففـظاننـ وويـیاررـتررووزز ددااووـموللـصخ ااـهاننـــطلبداارركك ررــستر الززممـگدــسيیانن ـمعمي ـ ووـ ـنظولل ررااـخرـ ودد
به ووسيیله هيیأتت نظاررتت مركزيي به ووززااررتت كشورر ااعالمم مي دداارردد . 

ـتبص ـ ووززااررتت1رههـ ـكش– ااـظوـموررـ ررأأـسف ااززيـیاًـست ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـناـمرـفقيـیرـطا ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـنظهـ ـفقههيـیرـ ـ وررااييـشاييـ
نگهبانن مبني بر رردد صالحيیت ددااووطلب رراا ظرفف ددوو ررووزز به وويي اابالغغ نمايید . 

ـتبص ددااوو2رههــ آآــحيیـالصهـكيـناـــطلب– ـنگرااررـقدــيیيیأـتوررددـماننـنت ااــفترـ ،ـسه ااززـسرففـظدــننوااـتيـمت ررووزز اايـیاررـته ددررـكذـمالغغـبخ ورر
 اازز فقهايي شورراايي نگهبانن تقاضايي ررسيیدگي مجددد نمايیند . 1تبصرهه 

ـتبص ـتق–3رههــ ررـضاـ اازز10رففـظدههــسيیايي ــمهلاننيـیاـپررووزز ددررـ آآننـفايـیت ـفقهطـسوـتت ـ ــنگهبوررااييـشاييـ ـ ررـماننـ يـمرااررـقيـگدــسيیورردد
گيیردد وو نتيیجه كتباً به ووززااررتت كشورر ااعالمم خوااهد شد . 

– ااحراازز صالحيیت ددااووطلبانن بوسيیله فقهايي شورراايي نگهبانن مانع نظاررتت ااستصواابي وو عامم شورراايي نگهبانن نيیست . 4تبصرهه 

ووززااررتت17اددههـم ـكش- ااـظوـموررـ وو1رففـظتـسف اازز ـنظوللـصررووزز ـكتبهيـیرـ ـ ـفقهيـ ـ ـنگهبوررااييـشاييـ ـ ـ ددررـ ـخصانن ررـ ـسيیوصص يـگدـ
ـمج ـتقهـبدددـ ددااووـضاـ ااـــطلبايي ، ددااووـــكليیيـماـسانن ااـهدههـشدــيیيیأـتاننـــطلبه ااززــستر رراا ووـصقيـیرـطانن ـسيیمداا ـجمهاييــ ـ ااـ ااـمالـسورريي وويـیي راانن

ررووززنامه هايي كثيیرااالنتشارر به ااطالعع عمومم برساند وو مرااتب رراا به فرمانداارريي مركز حوززهه اانتخابيیه ااعالمم دداارردد . 

ااـحزـكرااـمدااررااننـناـمرـف-18اددههـم ـنتخوززهه ددررـپهــصلاـفالـبهــبيیاــ اازز ااـفايـیس ددااووـماـست ررااـترااـماننـــطلبي ـضمب ااـ ـنتشن آآــ ـگهارر ااـبيـ اددههـــستفا
اازز ررسانه هايي گرووهي به ااطالعع ااهالي حوززهه اانتخابيیه ( ااستانن ) مي ررسانند . 

فصل چهاررمم – تبليیغاتت 

ـبمنظ-19اددههـم ـ ـ ـتضميیوررـ ـ ـ ـيیكسوررددااررييـخرـبنـ ـ ـخباييـهزددـماـناننـ ااـگرـ اازز ـمكانن ددووـناـ ـلتاتت ووـ ووـساززررـبي ـكنتي ـ ـنحرللـ ـتبليیغوههـ ـ ـ ـ اتتـ
ددررـهزددـماـن ، ااـها ـستر ـكميیسيیاننـ ـ ـ ـ ـكميیسيیاممـنهـبيـنوـ ـ ـ ـ ـتبليیغيـساززررـبوننـ ـ ــ ااـ ـنتخاتت ـ ـخباتتـباـ ددررـگرـ ـمحانن ااـ ـستل ووـناـ ـبنداارريي ددـباـ وتتـعه

ااستانداارر تشكيیل مي گردددد . 

- ااعضايي كميیسيیونن باززررسي تبليیغاتت اانتخاباتت خبرگانن عباررتند اازز : 20ماددهه 

 ااستانداارر -1

 باالتريین مقامم قضايیي ااستانن -2

 ررئيیس ناظراانن شورراايي نگهبانن ددرر ااستانن يیا نمايیندهه منتخب شورراايي نگهبانن -3

 مديیر يیا سرپرست صداا وو سيیمايي جمهورريي ااسالمي مركز ااستانن يیا ااستانن مجاوورريي كه صداا وو سيیما دداارردد . -4

ـتبليیغاييـههـماـنرـب-21اددههـم ررااددـتاــــ ااـهزددـماـنوننيـیزيـیوــتلويـیي ـنتخايي ااززــقبديـیاـباننـگرــخباتتـباــ ـپخل ،ـ ااززـشطــضبش وو ـنظودد ــكميیسيیرـ ــ وننـ
باززررسي تبليیغاتت بگذرردد . 

ااـهزددـماـن-22اددههـم ـنتخايي آآــحيیـالصهـكاننـگرــخبيـتاـباــ ــنگهبوررااييـشطـسوـتاننـنت ـ ااززــيیيیأـتاننـ وو ووززااررتتـطد ـكشرفف ااـ ،ـشالممـعورر دهه
هر يیك حق ددااررند به طورر مساوويي اازز اامكاناتت صداا وو سيیمايي جمهورريي ااسالمي اايیراانن ددرر مركز ااستانن ااستفاددهه نمايیند . 

ااـپ-23اددههـم اازز ـنتشس ررــ ـسمارر ااـ ،ـهزددـماـنيـماـسي ـفعا ـتبليیغاييـهتــليیاـ ااـتاــــ ـنتخي آآـتاـباــ ااــقبررووزز15اننـني ررووزز اازز ررأأييـخل ووـشذ رووعع
 ساعت قبل اازز ااخذ ررأأيي اادداامه خوااهد ددااشت . 24تا 

ـتبص ـ ددرر1رههـ ـبجاـجوررتتـص– ااززـهزددـماـنيـئاـ اايـیا ااـباننــستك ددــسته ـيیگانن ،ـ ااـكرااـمدااررااننـناـمرـفر ددوو ــظفنوـماننــستز آآــصلاـفالـبدـ ـگهه يـ
ااصالحح شدهه ااسامي نامزددها رراا منتشر نمايیند . 



ـتبص ـ اا2رههـ ـنص– ااـهزددـماـنرااففـ ـنتخايي ـ ااززـتاـباـ ددررااـكرـشي ـنتخت ـ ـقبتـعاـس72لـقدااـحديـیاـباتتـباـ ااززـ ااـشل ررأأييـخرووعع ـكتبذ ـ طـسوـتاًـ
نامزدديیا نمايیندهه وويي به فرمانداارر مركز حوززهه اانتخابيیه يیا ووززااررتت كشورر ااعالمم شودد . عدوولل اازز اانصراافف پذيیرفته نمي شودد . 

،ـگرــخباييـهزددـماـن-24اددههـم ــسمترـهاـبانن ددااـكيـ ـيیكسوررـطهـبدــشناـبهــشته ـ ـمشماننـ ـ ااـ ووـبرررااتتــمقنيـیولل ـتحديـیاــنبوددهه وااننــعنچــهيیتـ
آآــبيی، اازز ـنچش ــكميیسيیطـسوـتهـ ــ ـتبليیغيـساززررـبوننـ ـــتعيیيیاتتــــ ااززـشنـ ، ووـصدهه ـسيیمداا ـجمهاييــ ـ ااـ ااـمالـسورريي اايـیي ـنماددههـــستفراانن .ــيیناـ ووـصد داا

سيیما نيیز نبايید اازز هنگامم اانتشارر پذيیرشش نامزدديي تا تعيیيین نتيیجه برنامه هايي دديیگر آآنها رراا پخش كند . 

اا25اددههـم ـستف– ووــ اازز ،ـئاـساددهه ووــكناررـكل ، اايـیاـسانن ـمكر ددووـناـ ووــلتاتت ـسسؤـمي ووـ ـكتهرـشاتت ووااــ ــبستايي ددووـبهـ ،ـله ـنهت ااـهاددـ ـنقايي الببـ
،ـمالـساا ـيیگاـجي ـخطاييـهاههـ ـنمهـباـ ـجمعاززـ ـ ،ـ ددااـــكليیه ـنشگه ـ ووـهاههـ ـشها ـيیهرددااررـ ووـ ددـــكليیا ـستگه ـههاــ ااززـكييـیاـ ـعمهـجوددـبه ـكشيـموـ رـههـبوررـ

مقداارر ااستفاددهه مي نمايیند براايي تبليیغاتت كليیه نامزددهايي خبرگانن ااكيیدااً ممنوعع ااست . 

اا26اددههـم ـلص– ااـ ،ــميیالـعاقق ووــستوـپه آآـنوـگرـهر ـگهه ـتبليیغيـ ررووييـتاــــ ررااـئالـعي ـهنمم ،يـیاــ ـبيیموييــبلاـتي ـنهاــستاررــ ووـ ووـموييــبلاـتا دااررسس
ـسسؤـمريـیـاس آآـ ووـشوززـماتت هـاماززـسي ـن ـعماييـ ددووـموـ ااددااررااتت وو تي ـل ووـ هـاماززـسي ـن ووااـ ـبستايي ـ ددووـبهـ ااـله وو هوـتت ل يی ـمب ـ ـ ـ ددووـ تايي ـل ووـ ي
ـسهوـبوـتاا ووااـكرـشاييـ ااـحت ددررـنرااـسوـبوـتد ـكشرـسرااـسي ــممنوررـ ووـبوععـ اايـیوررـمأـموددهه ـنتظن ــمكلفنيـماــ ــ ــنسبدـ ااززــشترددااـبهـبتـ وو نــبيین
ااووررااققـــچنيیرددننـب ـتبليیغن ـ ــ ااـتاـ ـنمدااممـقي ـيیناـ ددررـ وو ـمشوررتتـصد ــمتخلفيیدههـهاـ ــ ـ آآـ ، ررااـنن ووــجلانن ـمنظهـبب ــتعقيیوررــ ـ ـمقهـبيـنوـناـقبـ اتتـماـ

قضايیي تحويیل ددهند . 

ـتبص اا1رههــ ااززـــستف– آآـنوـگرـهاددهه ـتبليیغاررـثه ووـهزددـماـنيـتاــــ آآـفرـطا ااـنداارراانن ااززـعانن ،ـغاـكم ،ـچاررـپذيي اايي ،يـیوااــمقه ووــفلي ســجنرـهايـیزيي
 سانتيیمتر ممنوعع ااست . 100 ×70دديیگر با اابعادد بيیشتر اازز 

ـتبص ـ ـيیهدااررـناـمرـف–2رههـ ووـ ـبخشا ـ ـيیهدااررـ ـننوااـتيـماـ ااـبدـ ـستفا ـ ااـ اازز ـمكاددهه ــمحلاتتـناـ ،ـ ـمحلهي ــ ـمناييـ ااــسباـ ااززـعي ررااــسيیايـیتـباـثم رااييـبارر
االصاقق يیا اارراائه آآثارر تبليیغاتي نامزددها تعيیيین نمايیند . 

ااـسهـنوـگرـهزااررششـگ–27اددههـم ـستفوء ـتبليیغاددههــ ـ ــ ــتخلايـیيـتاـ ااززـ ـمقف ددررـنوـناـقرررااتتـ ، ــكميیسيیي ـ ـ ـتبليیغيـساززررـبوننـ ـ ــ ااـ وررددـماننــستاتت
ـگيیيـمرااررـقيـسرررـب ددررـ وو ااـصردد ـثبوررتت ــتخلاتتـ ررـترااـمفـ ـسمب ووـباًـ ــسيیله ررـ ـئيیه ـكميیسيیسـ ـ ـ ـ ااـطوـبرـمزددـماـنهـبوننـ ددررـبه وو الغغ
ـممكوااررددـم ـ ـهمنـ آآـ ــتخلاررـثه ـجمفـ ووـ آآوورريي ـمحع ووـشوـ ـنيیـهطوـبرـمزددـماـندهه ـمحهـبفـظوـمزـ آآـ ــتخلاررـثو ووـ ااددااـگوــجلف اازز آآننـمريي ه

ااست ضمناً يیك نسخه اازز ااخطارر مزبورر همزمانن به ااطالعع مرااجع نظاررتي مي ررسد . 

فصل پنجم – هيیأتت ااجراايیي وو ووظايیف آآنن 

ـصلاـفالـب-28اددههـم ااززـپهـ ددـصس ـستدوورر ااـشوررـ تخرووعع ـن ـ ااززـباـ ووززااررتتـطاتت ـكشرفف ،ـ دااررييـنـامرـفتـسرـپرـسايـیدااررـنـامرـفورر
ـشه ااـكرـماننــسترـ ااـظوـماننــستز ددرر5دتتـمرففـظتـسف ااـحزـكرـمررووزز ـنتخوززهه ااــهيیه،ــبيیاــ رراايـیرااـجاتت ررـبي ووـختـسايـیه ـعضودد تيـیوـ

 نفر اازز معتمديین تشكيیل ددهد . 8مديیر كل يیا سرپرست ااددااررهه كل ثبت ااحواالل ااستانن ، ددااددستانن مركز ااستانن وو 

تبصرهه – ددررصوررتت عدمم حضورر ددااددستانن ددررمحل ، نمايیندهه وويي ددرر جلساتت هيیاتت ااجراايیي شركت خوااهدكردد . 

اا29اددههـم ـعض- ااددااررييـ ااــهيیايي ااـكرـمييـیرااـجاتت ـبمنظاننــستز ــ ااـ ـنتخورر ـمعتماببــ ــ اايـیدـ ووــصلن ااــعلي ااــهيیدللــلبي ،يـیرااـجاتت ــتشكيیي ـ ـجلسلـ هــ
وو ـنف30ددااددهه ررووـ ـنيیاـحراازز ووـ ـمعتمونن ــ اايـیدـ ـقشن ـــمختلاررـ ااـحرددممـمفـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ررااـ ووـبيـموـبهـكه ددااررااييـقدااـحايـیوددهه ـبقاـساللـسهـسل هـ
ـسك ددررـنوـ ااـحت ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ـشناـبهـ ااـ ـنتخد، ـ ووـ ررااـترااـمابب ـجلسوررتتـصيـطب ااييــ ـيیيیأـترااييـبه ـهيیهـبدـ ـنظاتتـ ااـ ااررــستاررتت يـماللـسانن

كنند . 

هيیاتت نظاررتت مزبورر حدااكثر ظرفف ددوو ررووزز نظر خودد ررااددررخصوصص صالحيیت معتمديین به فرمانداارر ااعالمم خوااهد نمودد . 

ـتبص ـنچاــچن–1رههــ ـنظاتتــهيیهـ ،ـ ـمعتماررتت ــ ـپيیشنهنيـیدـ ــ ررااــ ـننمدــيیيیأـتادديي ااــ ـعضودد ااددااررييـ ااــهيیايي ـجلسوررتتـصيـطدـــظفنوـمييـیرااـجاتت هــ
ـتعهـباايي ـكسدااددـ ـمعتمرييـ ـ ـ ،اايـیدـ ووااـفن دديـیرااـشـدجراادد ـيیگط ررااـ ـهيیهـبريي ـنظاتتـ ـپيیشنهاررتتـ ـ ـ ـ ـنماددـ ـيیناـ ددررااـ . ـهيیهــحلرـمنيـید ـنظاتتـ اررتتـ
ااـظوـم ـكثدااـحتـسف ـنظتـعاـس24رففـظرـ ااـخرـ رراا ـنمالممـعودد ددرريـیاـ وو ، ـجمعهـكيـتوررـصد ـ ـنف20لـقدااـحاًـ ـيیيیأـتوررددـمرـ رااررـقدـ
ـگيی ـعضدااـنرـ ااـ ووــصلايي ااــعلي ـلبي ااززـ رراا ـميیدلل ااـخاننـ ـنتخودد ـ ـهنوااـخاببـ ددررـكدـ وو ـغيیردد ااـ ووززااررتتـصنيـیر ـكشوررتت ـهماـبوررـ ـهنگاـ ـ يـ

 ساعت تعداادد باقي ماندهه رراا اانتخابب خوااهندكردد . 24هيیاتت مركزيي نظاررتت ظرفف 



ـتبص ـ ـمعتم–2رههـ ـ ـ اايـیدـ اايـیاـباددههـمنيـین دداارراايي ـعتقد ـ ااـ وو ـلتادد ــعملزااممـ ااـبيـ ووـسه ـنظالمم ـمقاممـ ـجمهدسسـ ـ ااـ ووـمالـسورريي ، وننـناـقهـباددااررـفي
ووااـساـساا ووالـقرــمتـلصي ـــمطلقتيـیي ووـــفقيیهـ ـحسه ـشهنـ ووـ ووـنوااـخوااددـسرتت ووااـبنــشتوـندنن وو ــبستوددهه ـههرووـگهـبهـ وددههــنبيـنوـناـقرــغيیاييـ

وو محكوميیت كيیفريي موثر ندااشته باشند . 

ـتبص ـ اا3رههـ ـيیكرااددـف– ددررـ ـهيیه ـتهاـ ااـ وويـیرااـجايي ـشعي ااـ ررأأييـخب ااـهذ ـنتخر ـ ـقباتتـباـ ـتكرـملـ ــتخلبـ ااـشفـ ـمعدـندهه آآـفرـ ـنهي ددررـ ـليیسا ـ تـ
معتمديین مجازز نمي باشد . 

ـنفيـس-30اددههـم ـمعتمرـ ــ ـمنتخنيـیدـ ــ ـبن30اددههـموععـضوـمبـ ددـباـ ااـكرـمدااررـناـمرـفوتتـعه ررووززـظاننــستز ددوو ااـپرفف اازز ـنتخس ـ ،ـ اـبابب
ـحض ـنظاتتــهيیوررـ ااـ ــتشكيیاننــستاررتت ـ ـجلسلـ ووــ ددااددهه ااززـپه ـحضس ددووـقدااـحوررـ ــكمتهـكنيـیوـعدـموممـسل ااززـ ـنف20ر ااززـشاــنبرـ وددـخنــبيید

ـنف8 ررااـ ـمعتموااننــعنهـبر ــ اايـیدـ ووــصلن ـنف5ي ررااـ ـمعتموااننــعنهـبر ــ ااــعلنيـیدـ ااــهيیدللــلبي ررأأييـبييـیرااـجأتت ـمخفا ـ ووـ ااـبي ــنسبتيـیرــكثه يـ
آآرراا اانتخابب مي نمايیند . 

ااـكرـمدااررـناـمرـف-31اددههـم ـستز ــمكلاننـ ااـ ااززـسف ـنف8ت ـمعتمرـ ـ ـ اايـیدـ ااــصلن ـنتخي ـ ددررـكـرشرااييـبدههـشاببـ ـجلست ـهيیاتتــ ااـ ييـیرااـجأتت
اانتخاباتت خبرگانن حوززهه اانتخابيیه ددعوتت به عمل آآوورردد . 

ااـپهــصلاـفالـب-32اددههـم اازز ووززااررتتـعس ـكشالمم ااززـ رريـیرـطورر ،ـهرووـگاييـههـنـاسق ااـكرـمدااررـناـمرـفي ـستز ااـظوـماننـ هـكتـسف
ددستورر تشكيیل هيیأتت ااجراايیي شهرستانهايي تابعه ااستانن رراا صاددرر وو به فرمانداارريي مربوطط اابالغغ نمايید . 

ـشهدااررييـناـمرـفتـسرـپرـسايـیدااررـناـمرـف–33اددههـم ـسترـ ااـظوـماننـ ووـپتـسف اازز ددـصس ـستولل ااـحزـكرـمدااررـناـمرـفوررـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ هـ
ـپندتتـمرففـظ ررووززـ ااــهيیج ـشهييـیرااـجاتت ررااــسترـ ررـبانن ووـختـسايـیه ـعضاـبودد دداادديـیوـ ررــستت وو ووـسايـیانن ااددااررههـسرـپرـسايـیت ـثبت تـ

 نفر اازز معتمديین شهرستانن تشكيیل ددهد . 8ااحواالل شهرستانن وو 

ـتبص ددررــ – ـشههـكيـتوررـصرهه ددااددـقاـفاننــسترـ رريـیاننــستد ااــثبســئيیا ررددههـشاـبوااللـحت ــتشكيید ـ ااـظوـموققـفاـميـتالـ ـنمتـسف ـيیناـ ررااـ اايي دهه
براايي عضويیت ددرر هيیاتت ااجراايیي به فرمانداارر معرفي نمايید . 

اا34اددههـم ـعض– ااددااررييـ ااــهيیايي ـشهييـیرااـجاتت ـبمنظاننــسترـ ــ ااـ ـنتخورر ـمعتماببــ ــ اايـیدـ ووــصلن ااــعلي ااــهيیدللــلبي ،يـیرااـجاتت ــتشكيیي ـ ـجلسلـ هــ
وو ـنف30ددااددهه ررووـ اازز ـنيیـاحر ووـ ـمعتمونن ـ ـ اايـیدـ ـقشن ــمختلاررـ ـ ـشهرددممـمفـ ـسترـ ررااـ ووـبيـموـبهـكانن ددااررااييـقدااـحايـیوددهه ـبقـاساللـسـهسل هـ
ـسك ددررآآننـنوـ ـشهت ااــشناـباننــسترـ ، ـنتخد ووــ ررااـترااـمابب ـجلسوررتتـصيـطب ااييــ ـنظاتتــهيیهـبدــيیيیأـترااييـبه ـشهاررتتـ ااررــسترـ يـماللـسانن

كنند . 

هيیاتت نظاررتت مزبورر حدااكثر ظرفف ددوو ررووزز نظر خودد رراا ددررخصوصص صالحيیت معتمديین به فرمانداا رر ااعالمم خوااهدنمودد . 

ـتبص ـ ـچن–1رههـ ـنچاـ ـهيیهـ ـنظاتتـ ،ـ ـمعتماررتت ـ ـ ـپيیشنهنيـیدـ ـ ـ ـ ررااـ ـيیيیأـتادديي ـننمدـ ـ ااـ ـعضوددهه ااددااررييـ ـهيیايي ااـ ــظفنوـمييـیرااـجاتت وررتتـصيـطدـ
ـجلس ااييــ ـتعهـبه ـكسدااددـ ـمعتمرييـ ــ ،اايـیدـ ووااـفن دديـیرااـشدـجراادد ـيیگط ررااـ ـنظاتتــهيیهـبريي ـپيیشنهاررتتـ ــ ـنماددــ ددررااــيیناـ . ـنظاتتــهيیهــحلرـمنيـید اررتتـ
ااـظوـم ـنظتـعاـس24رففـظرــكثدااـحتـسف ااـخرـ رراا ـنمالممـعودد ددرريـیاـ وو ـتيیكوررـصد ـجمعهــ ـ ـنف20لـقدااـحاًـ دـنرــگيیرااررـقدــيیيیأـتوررددـمرـ
ـعضاا ااـ ووــصلايي ااــعلي ـلبي ااززـ رراا ـميیدلل ااـخاننـ ـنتخودد ـ ـهنوااـخاببـ ددـكدـ وو ااــغيیردد ااـصنيـیر ـهماـبدااررـناــستوررتت ـهنگاـ ـ ـنظاتتــهيیيـ اررتتـ

 ساعت تعداادد باقي ماندهه رراا اانتخابب خوااهند كردد . 24ااستانن ظرفف 

ـتبص ـ ـمعتم–2رههـ ـ ـ اايـیدـ اايـیاـباددههـمنيـین دداارراايي ـعتقد ـ ااـ وو ـلتادد ــعملزااممـ ااـبيـ ووـسه ـنظالمم ـمقاممـ ـجمهدسسـ ـ ااـ ،ووـمالـسورريي وننـناـقهـباددااررـفي
ووااـساـساا ووالـقرــمتـلصي ـــمطلقتيـیي ووـــفقيیهـ ـحسه ـشهنـ ووـ ووـنوااـخوااددـسرتت ووااـبنــشتوـندنن وو ــبستوددهه ـههرووـگهـبهـ وددههــنبيـنوـناـقرــغيیاييـ

وومحكوميیت كيیفريي موثر ندااشته باشند . 

ـتبص ـ اا3رههـ ـيیكرااددـف– ددررـ ـهيیه ـتهاـ ااـ وويـیرااـجايي ـشعي ااـ ررأأييـخب ااـهذ ـنتخر ـ ـقباتتـباـ ـتكرـملـ ــتخلبـ ااـشفـ ـمعدـندهه آآـفرـ ـنهي ددررـ ـليیسا ـ تـ
معتمديین مجازز نمي باشد . 

ـنفيـس–35اددههـم ـمعتمرـ ـ ـ ـمنتخنيـیدـ ـ ـ ـبن34اددههـموععـضوـمبـ ددـباـ ـشهدااررـناـمرـفوتتـعه ـسترـ ررووززـظاننـ ددوو ااـپرفف اازز ـنتخس ـ اـباتت،ـباـ
ـحض ـنظاتتــهيیوررـ ـشهاررتتـ ــتشكيیاننــسترـ ـ ـجلسلـ ووــ ددااددهه ااززـپه ـحضس ددووـقدااـحوررـ ــكمتهـكنيـیوـعدـموممـسل ااززـ ـنف20ر ااززـشاــنبرـ نــبيید
ـنف8وددـخ ررااـ ـمعتموااننــعنهـبر ــ اايـیدـ ووــصلن ـنف5ي ررااـ ـمعتموااننــعنهـبر ــ ااــعلنيـیدـ ااــهيیدللــلبي ررأأييـبييـیرااـجاتت ــمخفا ووااـ ــنسبتيـیرــكثي يـ

آآررااء اانتخابب مي نمايیند . 



ووـپهــصلاـفالـب-36اددههـم اازز ددـصس ــتشكيیوررــستولل ـ ااــهيیلـ ااززيـیرااـجاتت ااـكرـمدااررـناـمرـفوييـسي ،ــستز ـشهدااررـناـمرـفانن فـظوـماننــسترـ
ااست ددستورر تشكيیل هيیاتت ااجراايیي بخشهايي تابعه رراا نيیز صاددرر وو به بخشداارراانن مربوطه اابالغغ نمايید . 

ـبخش-37اددههـم ـ ـبخشتـسرـپرـسايـیدااررـ ـ ااـظوـمدااررييـ ووـپتـسف اازز ددـصس ـشهدااررـناـمرـفوررــستولل ررووززــپندتتـمرففـظاننــسترـ اتتــهيیج
ـبخييـیرااـجاا ررااـ ررـبش ووـختـسايـیه ـعضودد ـنمتيـیوـ ـيیناـ ددااددـ ،ررــستدهه ااــثبســئيیانن ووـحت ـنمايـیواالل ـيیناـ ـمعدههـ ااززـشيـفرـ ااــثبوييـسدهه وااللـحت

 نفر اازز معتمديین بخش تشكيیل ددهد . 8شهرستانن وو 

ـتبص ـ ددررـ – ـشههـكيـتوررـصرهه ددااددـقاـفاننــسترـ رريـیاننــستد ـئيیا ـثبسـ ااـ ررددههـشاـبوااللـحت ـتشكيید ـ ـ ااـظوـموققـفاـميـتالـ ـنمتـسف ـيیناـ ررااـ اايي دهه
براايي عضويیت ددررهيیاتت ااجراايیي به فرمانداارر معرفي نمايید . 

اا38اددههـم ـعض- ااددااررييـ ااــهيیايي ـبخييـیرااـجاتت ـبمنظشـ ــ ااـ ـنتخورر ـمعتماببــ ــ اايـیدـ ووــصلن ااــعلي ااــهيیدللــلبي ،يـیرااـجاتت ــتشكيیي ـ ـجلسلـ ووــ ددااددهه ه
ـنف30 ررووـ اازز ـنيیاـحر ووـ ـمعتمونن ـ ـ اايـیدـ ـقشن ــمختلاررـ ـ ـبخرددممـمفـ ررااـ ووـبيـموـبهـكش ددااررااييـقدااـحايـیوددهه ـبقاـساللـسهـسل ـسكهـ ددررآآننـنوـ ت

بخش باشند ، اانتخابب وومرااتب رراا طي صوررتت جلسه اايي براايي تأيیيید به هيیاتت نظاررتت بخش ااررسالل مي كنند . 

هيیاتت نظاررتت مزبورر حدااكثر ظرفف ددوو ررووزز نظر خودد رراا ددررخصوصص صالحيیت معتمديین به بخشداارر ااعالمم خوااهدنمودد . 

ـتبص ـ ـچن–1رههـ ـنچاـ ـهيیهـ ـنظاتتـ ،ـ ـمعتماررتت ـ ـ ـپيیشنهنيـیدـ ـ ـ ـ ررااـ ـيیيیأـتادديي ـننمدـ ـ ااـ ـعضودد ااددااررييـ ـهيیايي ااـ ـظفنوـمييـیرااـجاتت ـ وررتتـصيـطدـ
ـجلس ااييــ ـتعهـبه ـكسدااددـ ـمعتمرييـ ـ ـ اايـیدـ ، ووااـفن دديـیرااـشـدجراادد ـيیگط ررااـ ـهيیهـبريي ـنظاتتـ ـپيیشنهاررتتـ ـ ـ ـ ـنماددـ ـيیناـ ااـ ددرر . ـهيیهــحلرـمنيـید اتتـ
ـنظ ااـظوـماررتتـ ـنظتـعاـس24رففـظرــكثدااـحتـسف ااـخرـ رراا ـنمالممـعودد ددرريـیاـ وو ، ـيیكوررتتـصد ـجمعهـ ـ ـنف20لـقدااـحاًـ دــيیيیأـتوررددـمرـ
ااـنرــگيیرااررـق ـعضد ااـ ووــصلايي ااــعلي ااززــلبي رراا ااـخاننــميیدلل ـنتخودد ددررـكدــهنوااـخاببــ وو ااــغيیردد ااـصنيـیر ـهماـبدااررـناــستوررتت ـهنگاـ اتتــهيیيــ

 ساعت تعداادد باقي ماندهه رراا اانتخابب خوااهند كردد . 24نظاررتت ااستانن ظرفف 

ـتبص ـ ـمعتم–2رههـ ـ ـ اايـیدـ اايـیاـباددههـمنيـین دداارراايي ـعتقد ـ ااـ وو ـلتادد ــعملزااممـ ااـبيـ ووـسه ـنظالمم ـمقاممـ ـجمهدسسـ ـ ااـ ووـمالـسورريي ، وننـناـقهـباددااررـفي
ووااـساـساا ووالـقرــمتـلصي ـــمطلقتيـیي ووـــفقيیهـ ـحسه ـشهنـ ووـ ووـنوااـخوااددـسرتت ووااـبنــشتوـندنن وو ــبستوددهه ـههرووـگهـبهـ وددههــنبيـنوـناـقرــغيیاييـ

وو محكوميیت كيیفريي موثر ندااشته باشند . 

ـتبص ـ اا3رههـ ـيیكرااددـف– ددررـ ـهيیه ـتهاـ ااـ وويـیرااـجايي ـشعي ااـ ررأأييـخب ااـهذ ـنتخر ـ ـقباتتـباـ ـتكرـملـ ــتخلبـ ااـشفـ ـمعدـندهه آآـفرـ ـنهي ددررـ ـليیسا ـ تـ
معتمديین مجازز نمي باشد . 

ـنفيـس-39اددههـم ـمعتمرـ ـ ـ ـمنتخنيـیدـ ـ ـ ـبن39اددههـموععـضوـمبـ ددـباـ ـبخشوتتـعه ـ ـبخشتـسرـپـرسايـیدااررـ ـ ررووززـظدااررييـ ددوو ااززـپرفف س
ـنتخاا ،ــ ـحضاـبابب ـنظاتتــهيیوررـ ـبخاررتتـ ــتشكيیشـ ـ ـجلسلـ ووــ ددااددهه ااززـپه ـحضس ددووـقدااـحوررـ ــكمتهـكنيـیوـعدـموممـسل ااززـ دـشاــنبرــنف20ر
ـبيیاازز ـنف8وددـخنـ ررااـ ـعنهـبر ـمعتموااننـ ـ ـ اايـیدـ ووــصلن ـنف5ي ررااـ ـعنهـبر ـمعتموااننـ ـ ـ ااــعلنيـیدـ ـلبي ـهيیدللـ ااـ ررأأييـبييـیرااـجأتت ـمخفا ـ ووـ هـبي

ااكثريیت نسبي آآررااء اانتخابب مي نمايیند . 

ـمق-40اددههـم ااددااررييـماـ ـبنهـكاتت ااـباـ ـقتضه ـ ـشغاييـ ـعضهـبوددـخلـ ـهيیتيـیوـ ااـ ااـحييـیرااـجأتت ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ااـ ) ـسته )ـ ـشهايـیانن ـسترـ ووـ ايـیانن
ـبخ ددررـ آآـمش ـيیني ززـتدـ ااززـكيـناـما ـسمه ااددااررييـ ـمستعفوددـخت ـ ـ ـ ووـ ـكنرـبايـیي ـنشاررـ ااـ ،ـندهه ــمكلد ووـ ددررـكـرشهـبفـظوـمف ـجلست اتتــ
ـهيی ااـ ـشناـبيـمييـیرااـجأتت ووـ ـتعمتـكرـشدممـعد ـ ووـ ـغيیديي آآـجوـمرـ ددررـنه ـجلسانن ـهيیاتتــ ااـ ـتمييـیرااـجأتت ااـ اازز ـنجردد ووـ يـنوـناـقفيـیـاظامم

محسوبب مي گردددد . 

ووـناـمرـف–41اددههـم ـبخشداارراانن ـ ــظفنوـمدااررااننـ ااززـپهــصلاـفالـبدـ ــغيیبس ـمقتـ ااددااررييـماـ ـعضاتت ـهيیوـ ااـ ،يـیرااـجأتت ررااـترااـمي ذذـبب رـكا
علت غيیبت به ووززااررتت كشورر ااعالمم ددااررند . 

ددررـگرـه–42اددههـم اايـیرـجاهه ـنتخانن ـ ـچنايـیكيـیاتتـباـ ـنفدـ ااززـ ـمعتمر ـ ـ ـهيینيـیدـ ااـ ددوويـیرااـجأتت ـجلسي ـمتهــ ـچهايـیيـلوااـ ـجلساررـ ـمتنهــ ـ ااززـ اووبب
ـحض ددررـ ـجلسورر ااــهيیاتتــ ـنموددددااررييـخييـیرااـجأتت ،ــيیناـ آآـجهـبد ـتعبــتيیرـتهـباننـنايي ااززـ ررأأيي ـمعتمداادد ــ ااــعلنيـیدـ دااررـناـمرـفهـــسيیلوـبدللــلبي

وو يیا بخشداارر ددعوتت به عمل خوااهد آآمد . 

ددرر هر حالل تا ززماني كه ااكثريیت ااعضايي هيیأتت ااجراايیي باقي هستند ، ااقدااماتت هيیأتت قانوني ااست . 

ددررـگرـه-43اددههـم اايـیرـجاهه ـنتخانن ـ ـچنايـیكيـیاتتـباـ ـنفدـ ااززـ ـمعتمر ـ ـ ـهيینيـیدـ ااـ ددوويـیرااـجاتت ـجلسي ـمتهــ ـجهايـیيـلوـ ـجلساررـ ـمتنهــ ـ ااززـ اووبب
ـحض ددررـ ـجلسورر ااــهيیاتتــ ـنموددددااررييـخييـیرااـجاتت ااززيـیدــيیناـ ـسما ااـختـ ــستعفودد ددــ ااــهيیايـیدووــهنا اايـیرااـجاتت اازز رراا هـبدـــكننطـقاـستيـیرــكثي
آآـج ـتعبــتيیرـتهـباننـنايي ااززـ ررأأيي ـمعتمداادد ــ ااــعلنيـیدـ ووــلبي ـبخشايـیدااررـناـمرـفهـــسيیلدلل ـ ددـ ـعمهـبوتتـعداارر آآـهوااـخلـ ددررـمد اـبهـكيـتوررـصد.



ااـعدد اازز ـعضوتت ااــعلاييـ ااـهاززـبدللــلبي ـنگـلصاـحتيـیرــكثم ااززـ ـمعتمدههـناـميـقاـبردددد ــ ااــتيیرـتهـبنيـیدـ (يـیرــكثب آآررااء ـنف30اـتت )ـ نــميیأـتر
خوااهد گردديید . 

ـهيی–44اددههـم ـتهأـ ااـ ـبخشهييـیرااـجايي ـ ـ ااـپهــصلاـفالـباـ اازز ـنتخس ـ ـمعتماببـ ـ ـ وويـیدـ ـتكميین ـ ـ ـتشكيیوددـخدههـعلـ ـ ـ ـجلسلـ ،ــ ددااددهه ـتعه ووـ ـمحداادد لـ
ـشعرااررـــستقاا ااـنتــثببـ وو ررااـخامم ررأأيي ـــتعيیيیذ ـنمنـ ووـ ررااـترااـموددهه ااررـبب ـجلسوررتتـصاللـسا ـبخشهـــسيیلوـبهــ ـ ـشهدااررـناـمرـفهـبدااررـ اننــسترـ

ااعالمم مي ددااررند . 

ـهيی–45اددههـم ـتهأـ ااـ ـشهييـیرااـجايي ـسترـ ـنهاـ ااززـپاـ ـتعيیيیس ـ ـ ـمحنـ ااـ ـستقل ـ ـشعرااررـ ـثببـ ااـنتـ وو ددررـخامم ررأأيي ـشهزـكرـمذ ـسترـ ووـ ـبخانن شـ
ووـكرـم ووـسرررـبزيي ـمصدــيیيیأـتي ـتهأــهيیاتتـبوـ ااـ ـبخشهييـیرااـجايي ـ ـ ـبعاـتاييـ ددررـ ـتعوررددـمه ووـ ـمحداادد ـشعلـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم بـترااـمذ

رراا صوررتت جلسه نموددهه وو بوسيیله فرمانداارر شهرستانن به فرمانداارر مركز حوززهه اانتخابيیه ( ااستانن ) ااعالمم مي ددااررند . 

ـهيی–46اددههـم ااـ ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززهه ـ يیاـ ـب ااـ ) ـسته ووـ ( ـهيیانن هأـ ـت ااـ ـشهييـیرااـجايي ـسترـ هاـ ـن ااززـپعـباـتاييـ ووـسرررـبس يیأـتي ـيی دـ
ـمص ـهيیاتتـبوـ ـتهأـ ااـ ـبخشهييـیرااـجايي ـ ـ ددررـخعـباـتاييـ ـتعوررددـمودد ووـ ـمحداادد ـشعلـ ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم ـمبذ ااـباددررتتـ ـنتشه ـ آآـ ـگهارر يـ
ـنتخاا ـ ااـگرـبخيـیاررـتاووييـحاتتـباـ ـنتخزاارريي ـ ااووـباـ وو ااـقاتت ووـخاتت ررأأيي اايـیرااـشذ ـنتخط ـ ووـگدـــكنناببـ ـمقانن وويـیزااـجرررااتتـ ـمحي ـشعلـ تــثببـ

نامم وو ااخذ ررأأيي ددرر شهرستانن مي نمايید . 

ـشهدااررااننـناـمرـف ـسترـ ااـباـتاننـ ـستع ـچهديـیاـبيـماننـ ـنسخاررـ ـ آآـ اازز ـگهه ـمنتشيـ ـ ـ ررااـ ااـكرـمدااررـناـمرـفرااييـبرهه ـستز ااررـ ددااررـسانن ااـنالل وو نيـید
ااـظوـمدااررييـناـمرـف ـنسخهـستـسف ـ ااززـ ـكليیه آآــ ـگهه ـمنتشاييـهيـ ـ ـ ااـ ددرر ـستر ررااـ ووززااررتتـبانن ـكشه ااررـ .ـسورر دداارردد ـنسخكيـیالل ـ ااـ اازز نيـیه

آآگهي ها به هيیأتت نظاررتت مركزيي فرستاددهه مي شودد . 

ـهيی-47اددههـم ـتهأـ ااـ ـبخشهييـیرااـجايي ـ ـ ااززـپاـ ـيیيیأـتس ـتعدـ ووـ ـمحداادد ااـ ـستقل ـ ـشعرااررـ ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم ـبخذ ـهيیطـسوـتوططـبرـمشـ أتتـ
ـشهييـیرااـجاا ـسترـ ،ـ ـشعبرـهرااييـبانن ـ ـثبهـ ااـنتـ وو ،ـخامم ررأأيي ـپنذ ـهفايـیجـ ـنفتـ ااززـ ـمعتمر ـ ـ ـمحنيـیدـ ررااـ ددااررااييـكل ووـنوااـخوااددـسه دنن

نوشتن باشند ، اانتخابب وو به بخشداارر جهت صدوورر حكم معرفي مي نمايیند . 

ـتبص ددرر1رههــ ددررـكيـتوررـص– ـمحه ااـ ـشعرااررـــستقل ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ـتعهـبذ ـمعتميـفاـكدااددـ ــ ااــهيیدـشاــنبوااددـساـبدـ ـبخييـیرااـجأتت شـ
ميیتوااند اافراادد رراا اازز خاررجج براايي آآنن شعبه اانتخابب وو با حكم بخشداارر ااعزاامم نمايید . 

ـتبص ددرر2رههــ ـهمهـكيـتوررـص– ااـگرـباـباننـمزـ ـنتخزاارريي ــمجلاتتـباــ ااـگرــخبسـ ـنتخانن ددـباــ ـيیگاتت ـكشوددووززااررتتـشزااررـگرـبزــنيیرييـ اـبوررـ
ـهم ـهنگاـ ـ ـهيیيـ ـنظزييـكرـماتتـ ـشعبكيـیاررتتـ ـ ـثبهـ ووااـنتـ ررأأييـخامم ااـبذ ـعضا ووااـ ووـحايي ـصند ـقهدووـ ـمجاييـ ااـبزااـ ـنتخراايي ـ وررـكذـماتتـباـ

ددررنظر خوااهد گرفت . 

ـتبص ااــهيی–3رههــ ااـظوـمييـیرااـجاتت ززـسف اازز ـــتعيیيیاننـمت ااـ ـعضن ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ررووززيـیاـتذ ااـبدههـناـمك ررووزز ررأأييـخه اـبذ
تنظيیم برنامه نسبت به آآموززشش توجيیهي آآنانن ااقداامم نمايید . 

ووـناـمرـف-48اددههـم ـبخشداارراانن ـ ــظفنوـمدااررااننـ ــنسبدـ ـــتعيیيیهـبتـ ااـ وو ااـمأـمرااررـــستقن ـنتظورراانن ـتعهـبيـماــ الززممـ ااززـظاــحفرااييـبداادد ـشعت بـ
ووـنتــثب ـقهدووــصنامم ااـ ااـخايي ررأأيي ـنمدااممـقذ ددررــيیناـ . ااـمأـمهـكيـتوررـصد ـنتظورر ااززــننوااـتيـمدـشاــنبتيـیاــكفدـحهـبيـماــ ااـساـپد الببــنقداارراانن

ااسالمي ددعوتت نمايیند . 

ـنظاييـهرووــنيی–49اددههـم ووااـماـ ـنتظي ددـحيـماــ ددررااـلاـخق ااـمت وويـیرااـجورر ـنظي ااـباررتتـ ـنتخر ررااـباــ ووـندااررـناتت ـعضد آآيـیوـ ااززــغيیهـباننـنت ر
ـنماييـهوززههـحلـغاـشوننــنيیاـحرروو ووـگدــيیناـ ــفقيیيـلي ووـ ــعقيیه ااـساــسيیيـتدـ ددررـهرووــنيینيـیي ـتهاــهيیا ااـ ،يـیرااـجايي ـنظي ووـ ــممنيـساززررـباررتت وععـ

ااست . 

ـجلس–50اددههـم ـهيیاتتــ ـتهاـ ااـ ـحضاـبييـیرااـجايي ـنف8لـقدااـحوررـ ررـ ـسميیر ـ ـفتايـیتـ ووـ ـمصه آآننـبوـ ااـباتت ررأأيي ـكثا ــمطلتيـیرـ رااننـضـاحقـ
ـــمعتب ددررـبدـهوااـخرـ ـحضدممـعوررتتـصودد. ـبخشايـیدااررـناـمرـفوررـ ـ ـجلسدااررددررـ ،ــ ـمعتمه ــ ـنفكيـیـرضاـحنيـیدـ ااززـ ررااـخاننــميیر وااننــعنهـبودد

ررئيیس همانن جلسه اانتخابب مي كنند . 

اا51اددههـم ـعض– ـشعاييـ ـثببـ ااـنتـ وو ااززـخامم ررأأيي ـبيیذ رريـیوددـخنـ ـئيیك ،ـ رريـیاـنكيـیس ـئيیب ووـ ـحسس ـمنش5ايـی3وررددـمبـ ـ ااـ ـنتخي ـ اببـ
ميینمايیند . 

ـظفنوـمدااررااننـناـمرـف–52اددههـم ـ ـمستقيیمدـ ـ ـ ـ ـ ـتفاـبايـیاًـ اايـیوـ ـختيیض ـ ـبخشهـباررـ ـ ـبعاـتدااررااننـ ااززيـیرـهرااييـبهـ ـشعك ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم ذ
حدااكثر ددوو نفر نمايیندهه تعيیيین وو ااعزاامم ددااررند . 



ـتهأــهيی–53اددههـم ااـ اايـیرااـجايي ـنتخي ددررـگرــخباتتـباــ ـسطانن ااـ ـتحاننــستح ررـ ااـكرـمدااررـناـمرـفتـسايـیت ددررــستز وو ـشهانن ـنهاــسترـ ررـباـ تـسايـیه
فرمانداارر وو ددرر بخشها به رريیاست بخشداارر محل مسئولل برگزاارريي وو صحت جريیانن اانتخاباتت حوززهه مأمورريیت خودد مي باشند . 

ـتبص ـ ددررـ – ـكليیرهه ااـگرـبلـحرااـمهــ ـنتخزاارريي ـ ـخباتتـباـ ووـناـمرـفاننـگرـ ـهيیداارراانن ـتهأـ ااـ ـشهييـیرااـجايي ـسترـ ـنهاـ ـبعاـتاييـ ااـ ـسته هـبفـظوـماننـ
ااجراايي ددستوررااتت قانوني فرمانداارر مركز ااستانن وو هيیأتت ااجراايیي حوززهه اانتخابيیه ( ااستانن ) مي باشند . 

ددررـچ–54اددههـم ـبخشهونن ـ ـ ـشهزييـكرـماييـ ـنهاــسترـ ،ـ ااــهيیا ــتشكيیييـیرااـجأتت ـ ـنملـ ووـــكليیذااـلوددـشيـ ـبخشفيـیاـظه ـ ووـ ـتهأــهيیداارر ااـ ييـیرااـجايي
بخشهايي مركزيي ددرر اامورر اانتخاباتت برعهدهه فرمانداارر وو هيیأتت ااجراايیي مركز شهرستانن محولل ااست . 

ااــهيی–55اددههـم ـبخييـیرااـجأتت ـتصاـبشـ ااــهيیبيـیوـ ـشهييـیرااـجأتت ااــسترـ وو ااــهيیالععـطانن ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززهه ااــبيیاــ ) )ــسته يـمانن
ـصعقـطاــمنرااييـبدـنوااـت ااـ ــلعبب ووـ ــهستوـكورر ووـناـ ـمسي ـفتهاـ ددووررــ ــتشكيیهـكايي ـ ـشعلـ ااـنتــثببـ وو ــشعبدـشاــنبدووررــمقذررأأييـخامم اممـنتــثبهـ

وو ااخذ ررأأيي سيیارر تعيیيین نمايید . 

ـتهأــهيی–56اددههـم ااـ ااـــتيیبرـتديـیاـبييـیرااـجايي ـتخي ـنماذذـ ررووززيـیهـكدــيیناـ ااــقبك ررووزز اازز ررأأييـخل ـمحذ ـشعلـ ااـنتــثببـ وو آآـخامم ررأأيي ووـمذ اددهه
ااعضايي شعب حدااقل يیك ساعت پيیش اازز شرووعع ااخذ ررأأيي ددرر محل شعب مستقر شوند . 

ـگهرـب–57اددههـم ااـ ـنتخايي ـ ددووـباـ دداارراايي ـقسماتت ـ ااـ ااززـكتـست ـمحه ـنقطلـ ـ ااززــچيیهـ .ـنوـشيـمدااـجمـهن ـقسمد ـ ااووللـ ـتعت ااـفرـ ـنتخه ـ اتتـباـ
ـمحس ـ آآننـگيـموببـ رروويي وو ـمشخصردددد ـ ـ ددـ ررأأيي ووـشيـمهــشتوـندههــهناتت ـقسمودد ـ ددووممـ ااـبت ررأأيي ددـبهـكتـسرگگ ررأأيي ـــتسليیدههــهنه يـممـ

گردددد . هر ددوو قسمت تعرفه وو برگگ ررأأيي بايید به مهر ااجراا وونظاررتت ممهورر گردددد . 

ـبعضاههـگرـه–58اددههـم ـ ااززـ ـشعي ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم ــمختللــعلهـبذ ـ ااززـ ـعهف ووـئرااـقدههـ آآرراا ـتكميیت ـ ـ ـجلسوررتتـصلـ ـنيیرـبهــ ـيیناـ دـ
ااــهيی ـحضاـبييـیرااـجأتت ـنظاتتــهيیوررـ ررأأـ ــنسباًـساررتت ـشمهـبتـ ووـ ووـئرااـقاررشش آآرراا ــتكميیت ـ ـجلسوررتتـصلـ ــشعبهــ ااـكذـمهـ دـهوااـخدااممـقورر

كردد . 

ــمسئ–59اددههـم ـنگهتــليیوـ ـ ووـ ووـــكليیتـظاــحفداارريي ااووررااقق ااـله ـنتخوااززمم ووـتاـباــ ـقهدووــصني ررأأييـ ـتحاـتايي ااـبليـیوـ ـعضه ــشعباييـ اممـنتــثبهـ
وو ااخذ ررأأيي برعهدهه نمايیندهه فرمانداارر مي باشد . 

ــمسئ-60اددههـم ـنگتــليیوـ ووـهاـ ااـمتـظاــحفداارريي ـنتخداارركك ووـتاـباــ ـقهدووــصني ااـ ـتحاـتذررأأييـخايي ااــهيیهـبليـیوـ ـشهييـیرااـجأتت ـعهرـباننــسترـ دههـ
بخشداارر يیا سرپرست بخشداارريي ااست . 

ـمسئ–61اددههـم ـ ـليیوـ ـنگتـ ووـهاـ ـحفداارريي ووـظاـ ااووررااقق ووـمت ـصنداارركك ـقهدووـ ااـ ووـتذررأأييـخايي ددـصا ـستولل ااـ ـمحورر آآـ ـنهايي ااززـ رففـطا
ووززااررتت كشورر برعهدهه فرمانداارر يیا سرپرست فرمانداارريي ااست . 

ووززااررتت62اددههـم ـكش– ووـپوررـ اازز ـنظوللـصس ـنگهبوررااييـشهيـیرـ ـ ـ ـمبناننـ ـ ـتماـخرـبيـ ااـ ـنتخه ـ ااـهاتتـباـ ددــستر ااــستانن ـمحورر ـتعاييـ ووـفرـ ه
ااووررااقق ررأأيي رراا صاددرر خوااهد نمودد . نظر شورراايي نگهبانن به ووسيیله هيیأتت نظاررتت مركزيي به ووززااررتت كشورر اابالغغ مي گردددد . 

فصل ششم – ثبت نامم وو ااخذررأأيي 

ـنم–63اددههـم ااـناـمرـفدههــيیناـ وو ـعضداارر ــشعباييـ ااـنتــثبهـ وو ززــقبتـعاـسكيـیدـــظفنوـمذررأأييـخامم اازز ااـشاننـمل ددررـخرووعع ـمحذررأأيي ــشعبلـ هـ
ااززـپدههـشـرضاـح ـنمبـترـمس ووـلوددننـ ااـموااززمم وو ـــطميینداارركك ااززـ ووــصنوددننـبيـلاـخانن الكك وو ـمهدووقق ـنمرـ آآننـ ووـنتــثبهـماـنرـبوددنن امم

ااخذ ررأأيي وو قراائت آآررااء رراا به شرحح ززيیر اانجامم ددهند : 

ااوولل – مرحله مرااجعه ررأأيي ددهندگانن 

ددوومم – مرحله كنترلل 

سومم – مرحله ثبت نامم 

چهاررمم – مرحله ااخذررأأيي 

پنجم – قراائت آآرراا 

ااوولل – مرحله مرااجعه ررأأيي ددهندگانن 



ـعضاا-1 ـشعاييـ ـنمشـشوـكديـیاـببـ ـيیناـ ـمحدـ ااـ ددررـخل ـمحذررأأيي ووـطوـ ـمكه ـمستقيـناـ ــ ووـقدااـحهـكدـشاـبرـ وورروودد ددرربب ددوو ررأأييـخل رووجج
ددااـگدــهندد ووـشاـبهــشتانن ـنچاــچند ـتعهـ ررأأييـبرييـــكثيیدااددـ ددااددنن ـجعرااـمراايي ـنمهـ ـسههـبدــيیناـ ددررــننوااــبتتـلوـ ااـصكيـید ووــفتايـیرااررـــستقف هـبه

ترتيیب وواارردد محل ااخذ ررأأيي شوند . 

دد-2 ددـباننـگدــهنررأأيي ددرر ددااـسا ددررـماــسناــشننــعيینــشتت ـمحه ــشعبلـ ااـنتــثبهـ وو ررأأييـخامم ـحضذ ددررــفتايـیوررـ وو ااـصكيـیه يـمرااررـــستقف
يیابند وو به ترتيیب به منظورر ثبت نامم وو ددااددنن ررأأيي ، وواارردد محوطه ااخذررأأيي مي شوند . 

ددوومم – مرحله كنترلل 

كنترلل ددرر ددوو مرحله اانجامم مي شودد : 

االف – كنترلل شناسنامه 

ـنم رريـیدااررـناـمرـفدههــيیناـ ــشعبســئيیا ااززيـیرـهايـیهـ ـمنشهـسك ــشعبيــ ااـنتــثبهـ وو ـحظالـماـبذررأأييـخامم ددـماــسناــشنهـ ررأأيي ززـمدههــهنه رراايـیواارردد ر
مورردد توجه قراارر مي ددهند . 

 شناسنامه ررأأيي ددهندهه به مهر اانتخاباتت جارريي خبرگانن ممهورر نشدهه باشد . -1

 سالل تمامم ددااشته باشد . 15 شناسنامه متعلق به شخص مرااجعه كنندهه باشد وو ددااررندهه آآنن ددرر ررووزز ااخذررأأيي حدااقل -2

بب – كنترلل وو باززدديید اانگشت 

ـنم رريـیدااررـناـمرـفدههــيیناـ ــشعبســئيیا ووـ ااززيـیرـهايـیه ـمنشهـسك ااــ ـنگشي ـ ددـباــسبتـ ررااـسه ددـست ررأأيي ررااــهنت ـميینمرللـــكنتدهه آآـتدــيیناـــ هـبوددههـلا
ااـهوـج ااـماــستر ـنتخپ ـ ـنباتتـباـ ددررـشاـ . ـجعرااـمهـكيـتوررـصد ــكننهـ ددااررااييـ ااييـماــسناــشندهه ـممههـكدـشاـبه ـ ـمههـبوررـ ااـ ـنتخر ـ اررييـجاتتـباـ
ددالـباننـگرــخب ددررـبتـلوددهه ررأأيي ددااددنن ــشعبر ددـ ـيیگه ـنمرييـ وويـیاـ ـنگشرااـبايـید ـ ااـباــسبتـ ااوو ااـهوـجرـثه ااـماــستر ددـخپ ـيیگذررأأيي ـمشرييـ دههـهاـ
ددـبوددـش ـنموررــسته ااــنيیطـسوـتدااررـناـمرـفدههــيیناـ ـنتظروويي ااـساـپايـیيـماــ ـنقداارراانن ااـ ووــجليـمالـسالبب ـضمب ــتنظيینـ ـجلسوررتتـصمــ طـسوـتهــ

ررئيیس شعبه تحويیل مقاماتت ذذيي صالحح مي گردددد . 

سومم – مرحله ثبت نامم 

ااـپ-1 اازز ـنجس ووـــكنتهــحلرـماممـ ـحصرلل ااـ ـــطميینولل ااـ اازز ـيینكانن ــمتعلهـماــسناــشنهــ ـشخهـبقــ ـجعرااـمصـ ووااـبدههـــكننهـ وو ررأأيييـیرااـشدـجوددهه ط
ـهندد ووـشاـبيـمدههـ ـنيید ددررـ ـشعبز ـ ددـ ـيیگه ررأأييـ ااـنريي ـنفكيـیتـسدااددهه ااززـ ـمنشر ـ ـنسباـهيـ ـ ـثبهـبتـ ـمشخصتـ ـ ـ ددـ ررأأيي ـهناتت اسسـسرااـبدههـ
ررووييـماــسناــشن ـتعرگگـبه ااـفرـ ووـقه ااـپداامم اازز ااـخس ـمضذ اايـیاـ ااـثا ـنگشر ـ ددـ ررأأيي ررووييــهنت ـتعرگگـبدهه ررااـفرـ ـقيیاـبه اايـیاررـتدـ ـمضخ ووـ اـبا

مهر اانتخاباتت خبرگانن ممهورر مي نمايید . 

 متصديي ثبت نامم شناسنامه ررأأيي ددهندهه رراا به مهر اانتخاباتت ممهورر وو به وويي تحويیل مي نمايید . -2

چهاررمم – مرحله ااخذ ررأأيي 

ااززـپ-1 ـثبس ددـنتـ ررأأيي ـهنامم ـمتصدههـ ـ ـثبدييـ ررااـباممـنتـ ررأأيي ااززـپرگگ ـممهس ـ ـنموررـ ـمههـبوددننـ ااـ ـنتخر ـ ااززـگرــخباتتـباـ ـمحانن ـنقطلـ ـ هـ
ووـكدااـجنــچيی ددـبرددهه ررأأيي ـــتسليیدههــهنه ـنميـممـ ااـتديـیاـ ـنظوررددـماييـهزددـماـنايـیزددـماـنمـسا ررااـخرـ ـتعهـبرــكثدااـحودد ـنمدااددـ وررددـماننـگدــيیناـ
ـنيی ااـحاززـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ آآننـبهـ رروويي ـشتوـنر ،ـ ـنماـته ددااـ وو ااــصنلـخوددهه ااـخدووقق ـختدااـنذررأأيي ووـ ااـپه اازز ـيینكس ـ ـمتصهـ ـ ـشعبدييـ ـ ـثبهـ ووـنتـ امم
ااـخاا ـنگشذررأأيي ـ ـسبتـ ددـباـ ررااـسه ررااـست ااوو ـمخصرـهـوجاـبت ـ ررـ ددررببـكگـنوصص اازز ـشعبيـجرووـخرددهه ـ ووـشيـماررججـخهـ ـتعودد هـفرـ

اانتخاباتي ددرر شعبه باقي مي ماند . 

ـنم-2 ااـناـمرـفدههــيیناـ وو ـعضداارر ــشعباييـ ااـنتــثبهـ وو ررأأييـخامم ااـــتيیبرـتديـیاـبذ ـتخي ـنماذذـ ررأأييـكدــيیناـ ـيیسوـنه ــمخفيـ ووـ ـبصي آآززااددـماـكوررتتـ الً
ااـبوو ـعمدوونن ـنفاللـ ـشخوذذـ ددـ ـيیگص ااـ ـنجريي ـگيیاممـ ـبنرددـ اايـیرااـباـ ـنحهـبهـكرااددييـفن ااـ اازز ـنحويي ددررـ ــشعبا ووـ ـظيیفه ـ ااييـ ـعههـبه ددااررـ قـحدـندهه
ررأأييـبنــشتوـن ااـبرگگ ـشخراايي ررااـ ددررـندااررـناصص وو ددـكيـتوررـصد ررأأيي وويـیاـبدـشاــنبنــشتوـنهـباددررـقيـــعلترـههـبدههــهنه اازز ااـجد رااددـفودد

خاررجج كه مورردد ااعتمادد وويي باشند ااستفاددهه كند وو ااعضايي شعبه نيیز مرااقبت خوااهند كردد تا عمل خالفف قانونن اانجامم نگيیردد . 



ــنگهبوررااييـشنيـیرـظاـن-3 ـ ددررـ ـمشوررتتـصانن ــتخلدههـهاـ اايـیفـ ـعما ـنفاللـ ــظفنوـموذذـ ررااـترااـمدـ ااـبب ـعضه ــشعباييـ ووـ ـنمه دااررـناـمرـفدههــيیناـ
ددـكذـت ـهنر آآـ وو ـنهد اايـیرددـفديـیاـباـ ررااـطـاخرااددـفا اايـیوررـمأـمطـسوـتي ـنتظن ـ ددررـضـاحيـماـ ـشعبر ـ ووــجلهـ ررااـترااـمب ـجلسوررتتـصب ووــ ه

همرااهه خاطي تحويیل مقاماتت ذذيي صالحح ددهند . 

ـنم-4 ررـناـمرـفدههــيیناـ وو ــشعبســئيیداارر ااـنتــثبهـ وو ررأأييـخامم ـنمدــهنوااـختــقبرااـمذ ـمسلحرددـفچــهيیهـكوددـ ــ ووااررددـ ــشعبي ااـ ررأأييـخه ـنشذ ووـ ودد
مرااقبت اايین اافراادد توسط مأمورريین اانتظامي ددرربب جلويي ددرر وورروودديي شعبه اانجامم مي شودد . 

پنجم – قراائت آآرراا 

ااـپ اازز ـنقضس ــمهلاييــ ااـ ررأأييـخت ـحصاـبذ ااـ ـــطميینولل ااـ اازز ـيینكانن ـكسهــ ددررـبيـ ررأأيي ددااددنن ـمحراايي ااـطوـ ررأأييـخه ـنمذ ووررووددييـشاـبيـ ددرربب د
ــشعب ااـ ددررـخه ـحضذررأأيي ـنموررـ ووـناـمرـفدههــيیناـ ــنگهبوررااييـشرـظاـنداارر ـ ووـ ـمحانن ـفظاـ ــبستدووققــصناننـ ـميیشهـ ـتعســسپوددــ ـمصاييـههـفرـ رففـ
ررـسوـتدههـش ــشعبســئيیط ااـ رريـیاـنايـیذررأأييـخه ووــئيیب ـيیكايـیس ااززـ ـمنشي ـهمكاـباـهيــ ـ اايـیاـساررييـ ـعضر ـشماـ ،ـگيـماررششـ آآررااييــسپردددد س
ررـــسيیلوـبدووققــصنلـخدداا ــشعبســئيیه ااـنتــثبهـ وو رريـیاـنايـیذررأأييـخامم ـهمكاـبســئيیب ـ اايـیاـساررييـ ـعضر ـشمتـئرااـقدووننـباـ ووـشيـماررششـ ودد

ددرر اايین حالت جريیانن قراائت آآرراا به يیكي اازز طرقق ززيیر خوااهد بودد : 

 ددرر صوررتي كه تعداادد آآرراايي ددااخل صندووقق با تعداادد تعرفه هايي مصرفف شدهه براابر بودد قراائت آآرراا آآغازز ميیگردددد . -1

ـتعهـكيـتوررـصددرر-2 ددااـ آآرراايي ااززــصنلـخداادد ـتعدووقق ـتعدااددـ ـمصاييـههـفرـ ــبيیشتدههـشرففـ ـ ااـبرـ ااووررااقق آآننـبيـفـاضودد ـنظهـكدوونن هيـیرـ
دد ،ـشدههـنوااـخدههــهنررأأيي ررـسوـتودد ــشعبســئيیط ددررـ ـحضه ااـ ـعضورر ووـ ـنما ووـناـمرـفدههــيیناـ ــنگهبوررااييـشرـظاـنداارر ـ ووـ ـمحانن ـفظاـ دووققــصناننـ
آآررااـكاازز ووـشيـمهــشترددااـبل آآـپودد اازز ـنكس ـپشهـ آآـ ـنهت (ـ ــجملا )ـشلـطاـبهـ ررـبد ـضميیمديـیرددـگدــقيیزـمرـقگـنا ــ ـجلسوررتتـصهـ ووـشهــ دهه

سپس قراائت آآرراا آآغازز مي شودد . 

توضيیح : 

ـبيیهـكيـتوررـصددرر آآررااييـ ااووررااـخأـمن ـغيیيـقوذذهه ـقبـدشاـبيـپـاچرـ ااززـ ااـشرددااـبل ااووررااقق ااززـفـاضت ااـكي آآرراا ـبتل ااووررااققـ ـغيیداا يـپـاچرـ
برددااشته مي شودد وو بقيیه ااووررااقق ااضافي ( ااگر موجودد باشد ) اازز كل آآرراا وو به ترتيیب مذكورر كنارر گذااشته مي شودد . 

ـتعهـكيـتوررـصددرر-3 ددااـ آآرراايي ــكمتدووققــصنلـخداادد ااززـ ـتعر ـتعدااددـ ـمصاييـههـفرـ ددررـترااـمدـشاـبدههـشرففـ ـجلسوررتتـصب ـمنعكهــ ـ ووــ س
ـتع آآررااييـ ـعمالككـموددـجوـمداادد ـگيیيـمرااررـقلـ ووـ ـمجردد ددااـ رراا ررأأيي ااووررااقق ررــصنـلخدددااً ـيیختدووقق ـ ووـ ـشمتـئرااـقه آآـ آآرراا يـماززـغاررشش

شودد . 

توضيیح االف : 

ذذـمددرر يیأـتاـبليـیواارردد ـيی ـهيیدـ ـنظأتتـ ـشهاررتتـ ـسترـ ،ـ ـگهرـبانن ررأأييـ ووـطاـبايي آآررااييـجيـلل ـمحسوذذههـخأـمزء ـ ووـشوببـ ددررـترااـمدهه ب
صوررتت جلسه ددررجج وو برگهايي ررأأيي باطله ضميیمه صوررتت جلسه خوااهد شد . 

 آآرراا ناخواانا باشد . -1

 آآرراايیي كه دداارراايي نامم ررأأيي ددهندهه يیا اامضا يیا ااثر اانگشت وويي باشد . -2

 آآرراايیي كه كالً حاوويي ااسامي غيیر اازز نامزددهايي اانتخاباتي مربوطط به حوززهه اانتخابيیه باشد . -3

 آآرراايیي كه سفيید به صندووقق رريیخته شدهه باشد . -4

 آآرراايیي كه اازز طريیق خريید وو فرووشش به ددست آآمدهه باشد . -5

 آآرراايیي كه با تهديید به نفع نامزدد خاصي به ددست آآمدهه باشد . -6

توضيیح بب : 

ذذـمددرر ـنظأتتــهيیدــيیيیأـتاـبليـیواارردد ـشهاررتتـ ،ــسترـ ـگهرـبانن ررأأييـ ووـطاـبايي آآررااييـجل ـمحسوذذههـخأـمزء ـ ـنشوببـ ووـ ددررـترااـمدهه وررتتـصب
جلسه ددررجج وو برگهايي مذكورر ضميیمه صوررتت جلسه خوااهد شد . 

 صندووقق ااخذررأأيي فاقد الكك وو مهر اانتخاباتت باشد . -1



 آآرراا ززاائد بر تعداادد تعرفه باشد . -2

 آآرراايي كساني كه به سن قانوني نرسيیدهه باشند . -3

 آآرراايیي كه با شناسنامه اافراادد فوتت شدهه يیا غيیراايیرااني ددااددهه شدهه باشد . -4

 آآرراايیي كه با تقلب وو تزوويیر ( ددرر تعرفه ها ، آآرراا ، صوررتت جلسه وو شماررشش ) به ددست آآمدهه باشد . -5

 آآرراايیي كه با شناسنامه غيیر يیا جعلي ااخذ شدهه باشد . -6

 آآرراايي تكراارريي . -7

 آآرراايیي كه با شناسنامه كساني كه حضورر ندااررند ااخذ شدهه باشد . -8

 آآرراايیي كه فاقد مهر اانتخاباتي باشد . -9

 آآرراايیي كه رروويي ووررقه اايي غيیر اازز برگگ ررأأيي نوشته شدهه باشد . -10

 كل آآرراايي مندررجج ددرر صوررتت جلسه اايي كه صندووقق ااخذررأأيي آآنن فاقد ااووررااقق ررأأيي يیا برگهايي تعرفه باشد . -11

توضيیح جج : 

ددررـكوااررددييـمددرر ،ـبه ررأأيي ـبعضرگگ ـ ااـ اازز ووـنوااـخيـمـاسي ـبعضا ـ ووـشاـباـنوااـخاـنيـ ااـبالووههـعايـید ااـهزددـماـنيـمـاسر ـنتخايي ـ يـتاـباـ
ددـماـساا ـيیگي ووـشاـبدههـشهــشتوـنرييـ اايـید ااززــبيیهــشتوـنيـماـسا ـتعش ـنمدااددـ ووـشاـباززــنيیوررددـمدههــيیناـ ااـماـناممـنايـید ـنتخزدد ددررـتاـباــ ررأأييـبي رگگ

بيیش اازز يیكبارر نوشته شدهه باشد ، برگگ ررأأيي باطل نبوددهه وو ددرر هر مورردد به شرحح ززيیر ااقداامم مي گردددد . 

 ددرر حوززهه هايیي كه تعداادد خبرگانن مورردد نيیازز بيیش اازز يیك نفر باشد ، فقط ااسامي ناخواانا باطل خوااهد شد . -1

ددررـكيـتوررـصددرر-2 ررأأييـبه ااـبالووههـعرگگ ااـهزددـماـنيـماـسر ـنتخايي ااـحهـبوططـبرـميـتاـباــ ـنتخوززهه ااــبيیاــ ، ددـماـسه ـيیگي دههـشهــشتوـنرييـ
باشد ، فقط ااسامي ااضافي خوااندهه نمي شودد . 

ااـماـنكيـیاممـنهـكيـتوررـصددرر-3 ـنتخزدد ـ ـبيیيـتاـباـ ااززـ ددررـبكيـیش ررأأييـبكيـیارر ـفقدـشاـبدههـشهــشتوـنرگگ ررأأيييـیطـ ااووـبك ـمحسراايي ـ وببـ
مي شودد . 

ااـكيـتوررـصددرر-4 ااـهزددـماـنيـمـاسه ـنتخايي ـ ـشتوـنيـتاـباـ ددررـشهـ ررأأييـبدهه ـبيیرگگ ااززـ ـتعش الززممـ ااـشاـبداادد ، ااـمـاسد آآـفـاضي اازز ـرخي
خوااندهه نمي شودد . 

ااززـپ-4 ـتماـخس ووـئرااـقهـ ـشمت آآررااـ ـجلسوررتتـصاررشش ااــ ــشعبذررأأييـخه ــتكميیاـبهـ ـ ـجلسوررتتـصرممـفلـ ددررــ ـنسخجــپنه ـ ــتنظيیهـ ووــ ســسپم
ـتع ررأأييـ دداارريـیرـهداادد اازز ددررـگدـنك ررأأيي ـپشانن ـجلسوررتتـصرگگـبتـ ددررــ ـمخصرممـفه ـ اايـیاــنترممـفوصص(ـ آآرراايي ـنتخج )ـگرــخباتتـباــ دــقيیانن
ووـگيـم ااززـپردددد ـتنظيیس ـ ـ ااـ وو ـمضم ـجلسوررتتـصاييـ ـ ـشعبهـ ـ ـثبهـ ااـنتـ وو ــسيیلوـبذررأأييـخامم ـنمهـ ـيیناـ ااـناـمرـفدههـ وو ـعضداارر ـشعباييـ ـ ووـ ه
ـمح ـفظاـ ووـ ـنگهبوررااييـشرـظاـنانن ـ ـ ـكليیاننـ ـ ووـ ااووررااقق ااـمه ـنتخداارركك ـ ووـتاـباـ ـنسخكيـیي ـ ـجلسوررتتـصهـ ـثبهــ ااـنتـ وو ددااـخامم رراا لـخذررأأيي
ررأأييــصن ووـقدووقق ددااددهه ووـپراارر الكك اازز ـمهس ـنمرـ ـقهدووــصنوددننـ ددووـباـ ـنسخا ـ ـجلسوررتتـصهـ ااــ ـتحذررأأييـخه ـمحليـیوـ ـفظاـ يـمدووققــصناننـ
ـنسخكيـیدــهندد ـ ـجلسوررتتـصهـ ــنگهبوررااييـشرـظاـنهـبزــنيیهــ ـ ددرريـیاننـ ااووــغيیا ـنمهـبابب ـجهدااررـناـمرـفدههــيیناـ ـــتسليیتـ نيـیرـظاـنايـیرـظاـنهـبمـ
ـنگهبوررااييـش ـ ـ ددررـ ـشهزـكرـمانن ـتحاننــسترـ .ـگيـمليـیوـ ــضمنردددد ـنسخكيـیاًـ ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ـنيیهــ اايـیاـپاـتزـ ـنتخانن ـ ررـناتتـباـ ـئيیزدد سـ
ــشعب ووـناـميـقاـبهـ ـتحســسپدهه ررـشيـمدااررـناـمرـفليـیوـ وو ، ــشعبســئيیودد ااـ ااـبذررأأييـخه ـتفه ـنماققـ ددررـناـمرـفدههــيیناـ وو ـتموررتتـصداارر هـبليـیاـ
ـهم ااـ ـعضرااهه ــشعباييـ ااـ ووـخه ااـبذررأأيي ـتفه ـمحاققـ ـفظاـ ـمحهـبدووققــصناننـ ـبخشلـ ـ ووـ ـجعرااـموططـبرـمدااررييـناـمرـفايـیداارريي ووـ ـقهدووــصنه ووـ ا
ـجلسوررتتـص ووــ ررـمه ـسمداارركك ـتحاًـ ـبخشليـیوـ ـ ااـشيـمدااررـناـمرـفايـیدااررـ . ااـگودد ررووزز ددرر ااـخر ـشكذررأأيي ااـ وو آآيـیدـپيـتراادداايـیاالتت دـشاـبدههـمد
ددرريـیاـب ـقسمد ـ ااـ ـنتهت ـ ـجلسوررتتـصاييـ ذذــ ووـگرـكه ااـبردددد ـمضه ااـ ـعضايي ــشعباييـ ووـ ـنمه ـيیناـ ووـناـمرـفدههـ ـمحداارر ـفظاـ ووــصناننـ ـرظاـندووقق

شورراايي نگهبانن ( ددرر صوررتت حضورر ) برسد . 

ااــهيی-64اددههـم ـبخييـیرااـجأتت ددررـپشـ اازز ـقهدووــصنتـفايـیس ااـ ووـخايي ـجلسوررتتـصذررأأيي ـشعاتتــ ااـنتــثببـ وو ـبخوززههـحذررأأييـخامم ،ـ ش
ـنتيیج ـ ـ ااـ ـنتخه ـ ـبخاتتـباـ ررااـ ـضمش ااررـ ـقهدووــصناللـسن ااـ ووـخايي ـجلسوررتتـصذررأأيي ااــهيیهـبوططـبرـماتتــ ـشهييـیرااـجأتت ااــسترـ يـمالممـعانن

دداارردد . 



ااــهيی-65اددههـم ـشهييـیرااـجأتت ددررـپهــصلاـفالـباننــسترـ اازز اايـیاــنتتـفايـیس ـنتخج ـبخشهاتتـباــ ـ ـ ـبعاـتاييـ ـنتيیجهـ ـ ـ ااــكلهـ ـنتخي ـشهاتتـباــ ررااــسترـ انن
ـجلسوررتتـص ـنمهــ ووـ ـهموددهه ـنسخرااههـ ـ ااززـ اايي ـجلسوررتتـصه ـهيیاتتــ ـتهأـ ااـ ـبخشهييـیرااـجايي ـ ـ ـبعاـتاييـ ـهيیهـبهـ ااـ وززههـحزـكرـمييـیرااـجأتت
ـنتخاا (ــبيیاــ ـشهه ااـكرـماننــسترـ ااــستز ( .ـمالممـعانن دداارردد ــنگهبوررااييـشرااننـظاـني ـ ذذـ ـجلسوررتتـصليـیانن ااــ رراا ـمضه ااـكاـ وو ـنظرـگرددهه رييـ

ددااشته باشند ذذكر مي كنند . 

ااــهيی-66اددههـم ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززهه ددررـپهــصلاـفالـبهــبيیاــ اازز اايـیاــنتتـفايـیس ـنتخج ـشهاتتـباــ ـنهاــسترـ ـبعاـتاييـ ـنتيیجهـ ااــكلهـــ ـنتخي اتتـباــ
خبرگانن ااستانن رراا با ااطالعع ناظريین ااستانن آآگهي كرددهه وو به ووززااررتت كشورر نيیز ااعالمم مي دداارردد . 

ـهيی-67اددههـم ااـ ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ااززـظهـ ررووزز ددوو اايـیاررـترفف ـنتشخ ـ آآـ ـگهارر ـنتيیجيـ ـ ـ ااـ ـنتخه ـ ،ـباـ ـشكاتت هـبوططـبرـماتتيـیاـ
ـنتخاا ددررـباــ رراا ووـفايـیاتت ـحضاـبتـعاـس48رففـظت ــنگهبوررااييـشنيـیرـظاـنوررـ ـ آآـباننـ ـنهه ررـ ووـگدــسيیا ـنتيیجي ــ ررـ ـشكهـبيـگدــسيیه رراايـیاـ اتت

صوررتت جلسه نموددهه وو سه نسخه آآنن رراا به ووززااررتت كشورر ااعالمم مي دداارردد . 

فصل هفتم – شكايیاتت وو مقرررااتت جزاايیي وو مواادد متفرقه 

ووززااررتت68اددههـم ـكش- ددررـپهــصلاـفالـبوررـ اازز ـنسخهـستـفايـیس ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ررــ ـشكهـبيـگدــسيیه اايـیاــنتاتتيـیاـ ـنتخج ااـهاتتـباــ اننــستر
ـنسخددوو ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ررااـكذـمهــ ـنظأتتــهيیهـبورر ــنگهبوررااييـشزييـكرـماررتتـ ـ ـــتسليیاننـ ووــكنيـممـ ااززـپأتتــهيید ااـسرررـبس وو ـظهي اررـ

نظر يیك نسخه آآنراا ددرر ااختيیارر شورراايي نگهبانن قراارر مي ددهد . 

ـكس-69اددههـم ااززـكيـناـ ـنحه ااـگرـبوههـ ـنتخزاارريي ـشكاتتـباــ دداايـیاـ ،ــشناـبهــشتت ــهفتكيـیرففـظدــننوااـــميیتد ااززـ اايـیاررـته ـشكذررأأييـخخ وددـختيـیاـ
رراا به ددبيیرخانه شورراايي نگهبانن تسليیم ددااررند . 

ــنگهبوررااييـش–70اددههـم ـ ددررـپهـــهفتكيـیرففـظرــكثدااـحاننـ اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس ررــ ـشكهـبيـگدــسيیه ـنتيیجاتتيـیاـ ااـــ ـنتخه اننـگرــخباتتـباــ
ااـه ااززــستر ـنظزييـكرـمأتتــهيیانن ااـباررتتـ ـنتخر ،ـباــ ـنظاتت ـقطعرـ ـ ررااـخيـ ــنسبودد ااـبتـ ـنتخه ااـباــ ـنجاتت ااـشاممـ آآنن ووـباننــستدهه أتتــهيیهـــسيیله

نظاررتت مركزيي به ووززااررتت كشورر ااعالمم خوااهد ددااشت . 

ووززااررتت71اددههـم ـكش– ددررـپوررـ اازز ـنظتـفايـیس ــنگهبوررااييـشهيـیرـ ـ ،ـ ررااـترااـمانن ااـحزـكرـمدااررييـناـمرـفهـبب ـنتخوززهه ـجههــبيیاــ ااـ الغغـبت
به هيیأتت ااجراايیي اانتخاباتت بمنظورر صدوورر ااعتباررنامه منتخب يیا منتخبيین خبرگانن ااستانن ااعالمم مي دداارردد . 

ااـص–72اددههـم ـــمنتخبيیهـماـناررـــعتبدوورر ااـبوططــمننـــ ـنظالممـعه ــنگهبوررااييـشرـ ـ ااـ ااـسانن وو ـــمنتخبيیهـماـناررـــعتبت ـملصنـــ ـعكهـبقــ آآـ اننـنس
ـنسخ5ددرر ـ ااززـ ااــهيیرففـطه ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززهه ــتهيیهــبيیاــ ووـ ــتنظيیه ووــ ـنسخكيـیم ـ ررااـ آآنن اازز ـمنتخهـبه ـــتسليیبـــ ووـ ـنسخهـسم ـ آآننـ اازز ه

به ووززااررتت كشورر ااررسالل مي گردددد . 

ـكشووززااررتت ددووـ ـنسخورر ـ ااـ اازز ـعتبه ـ ااززيـیرـههـماـناررـ ـمنتخبيیك ـ ـ ـ ـ ررااـ ـهيیهـبن ـنظزييـكرـمأتتـ ااررـ ـنميـماللـساررتت ـنسخكيـیهـكديـیاـ ـ آآننـ هـبه
شورراايي نگهبانن تسليیم گردددد . 

ـشك-73اددههـم ددررـكيـتايـیاـ اايـیرـجه ـنتخانن ــنگهبوررااييـشهـباننـگرــخباتتـباــ ـ آآننـظاـنايـیاننـ ـتهأــهيیايـیراانن ااـ ـــتسليیييـیرااـجايي ،ـشيـممـ عـناـمودد
اازز اادداامه اانتخاباتت نخوااهد بودد . 

ـهيی-74اددههـم اايـیچـ اازز ـعضك ـهيیاييـ هأـ ـت ااـ اايـیرااـجايي وو ـعضي ـشعاييـ ببـ ـث ااـنتـ وو ووـخامم ـنگهبوررااييـشنيـیرـظاـنذررأأيي ـ ـ باننـ ـن اـبديـیاـ
نامزددهايي اانتخاباتت خبرگانن ااستانن خويیشاوونديي نسبي وو يیا سببي تا ددررجه سومم ددااشته باشند . 

ااـبسـكرـه-75اددههـم ـنتخرگگ ررااـگرــخباتتـباــ ـبخانن ووـ ـبفايـیردد ووـشرووـ ااووررااققيـید ددرر ـتعا ااـفرـ ـنتخه ــتقلاتتـباــ ووـ اايـیب ددرر ااـما ـنتخر هـباتتـباــ
ـنح ااـ اازز ـنحويي ااـ ــتقلايـیالللـخا ووـ وويـیزووـتب ـنمتـناــخيیر ـتههـبايـیديـیاـ ــتطميیايـیديـیدـ ـ ــمتعلهـماــسناــشناـبايـیوددـشلـسوــمتعـ ـ ددـبقـ ـيیگه اـبايـیرييـ
ـمجعهـماــسناــشن ـ ووـ ـــجعليیهـبمــعلاـبولل ررأأييـ آآنن ،ـهدـبت ــبگيیايـید ووـ ااززــبيیايـیردد ــيیكبش ددـ ررأأيي ــمسئرررااتتــمققــطبرـبدـهارر وددـبدـهوااـخوللـ

.

ووززااررتت76اددههـم ـكش- ااـمأـموررـ ااـناـقرااييـجورر ـنتخونن ووـباننـگرــخباتتـباــ ــمسئوددهه ـحسوللـ ااـگرـبنـ ـنتخزاارريي ااـباــ ووـساتت ـمنظنيـیدـبت وررــ
ـيینوررـمأـمدـنوااـتيـم ررااـ ـجهي ووـساززررـبتـ ـكنتي ـ ـنحرللـ ااـگرـبوههـ ـنتخزاارريي ـ ـبطاتتـباـ ووـباـثوررـ ـسيیايـیت ااـباررـ ـسته ـنهاـ ،ـ ـشها ـسترـ ـنهاـ ،ـ ا

بخشها وو شعب ثبت نامم وو ااخذررأأيي ااعزاامم دداارردد . 

ـكليی–77اددههـم ووززااررــ ـتخه ،ـههـناـ ـنهاـماززـسا ووـ ـنها ،ـنوـناـقيـهاددـ ـسسوـمي ددووـ ـلتاتت ووااـ وو ـبستي ـ ددووـبهـ ووـله ـشهت ـيیهرددااررـ ووـ ـسسوـما اتتـ
ـعم ـمكلفنيـموـ ـ ــ ـحسدـ ددررـ ووززااررتتـسوااـخب ـكشت ،ااـ ،ـناــستورر ،ـناـمرـفداارراانن ـبخشداارراانن ـ ووـ ، ـهيیداارراانن ـتهاـ ـنظاييـ ـنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ـ ،ـ انن



ووــكناررـك اايـیاـسانن ـمكر ررااـخاتتـناـ ـتماـخاـتودد ااـ ـنتخه ددررااـباــ آآـــختيیاتت ددـقاننـنارر .ــهنراارر ـهمكدتتـمد ـ ااـجوررـكذـماننــكناررـكاررييـ تـمدـخامميـیزء
آآ ـمحساننـناادداارريي ـ .ـشيـموببـ ررووززاايـیوررـمأـمقـحودد ااـنت وو ـكناررـكاررـكهـفـاضه ااززـشادديـیاننـ ـمحدهه ااـ ـعتبل ـ ـمتباننـماززـساررااتتـ ـ آآـ اننـنوعع

تأميین وو با تأيیيید مجريي يیا ناظر ذذيیربط پرددااخت گردددد . 

ووززااررتت78اددههـم ـكش- ااـظوـموررـ ـكساـبتـسف ـنظبـ ــنگهبوررااييـشرـ ـ ااووـ ددرر ـليیانن ااـساــمنتـصرـفنـ ، ـنتخب ـ ـمجاتتـباـ ددررـ رراا وززههـحددد
هايیي كه اانتخاباتت آآنها متوقف وو يیا باطل شدهه برااساسس قانونن اانتخاباتت خبرگانن وو آآئيین نامه ااجراايیي آآنن برگزاارر نمايید . 

ااززــنفدــچنايـیكيـیاههـگرـه-79اددههـم اايـیوتتـفاننـگرــخبر ــستعفا ـنماــ ووــيیناـ ااـحيـــعلترـههـبايـید ـنتخوززهه ااييــبيیاــ ـنمه ددــيیناـ اازز رراا اايي دـهدـبتـسدهه
ددرر ااززــبيیهـكيـتوررـص، ددووررههيـیاـپهـباللـسكيـیش ــمجليـنوـناـقانن ووززااررتتـشاـبيـقاـباننـگرــخبسـ ـكشد ــنگهبوررااييـشدــيیيیأـتاـبوررـ ـ رااييـباننـ
ـنتخاا ــنشيیاـجاببــ آآـ ااـناـقاسسـسرااـباننـنن ـنتخونن آآـگرــخباتتـباــ وو ااـماـننــئيیانن اايـیرااـجه آآنن ـنميـمدااممـقي ـنمدتتـمديـیاـ ااـگدــيیناـ ـيینگي ـــمنتخبيیهـنوــ نـــ

فقط تا پايیانن ددووررهه قانوني مجلس خبرگانن ااست . 

ـچنايـیكيـیاههـگرـه-80اددههـم ـنفدـ ااززـ ااـهزددـماـنر دداارراايي ـكثايي ـنسبتيـیرـ ـ آآررااـ ـقبي ااززـ ااـصل ـعتبدوورر ـ ااـماـناررـ ـستعفه ـ ـ ووـ ـنموتتـفايـیا ـيیناـ ددررـ د
ــنگهبوررااييـشدــيیيیأـتوررتتـص ـ ااــهيیاننـ ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززهه آآـجهـبهــبيیاــ ااززـنايي ـنفانن ـبعرااتتـ ـتعبــتيیرـتهـبدييـ ااـ ررأأيي ـنتخداادد ووــ ابب

نسبت به صدوورر ااعتباررنامه آآنانن ااقداامم خوااهد كردد . 

- عضويیت هر فردد ددرر بيیش اازز يیك هيیأتت ااجراايیي اانتخاباتت خبرگانن ممنوعع ااست . 81ماددهه 

- ددستورراالعمل مالي وو ااجراايیي اانتخاباتت خبرگانن رراا ووززااررتت كشورر تهيیه وو به ااجراا مي گذاارردد . 82ماددهه 

اا83اددههـم آآيـی- ـمشتمهـكهـماـننــئيین ــ ووـم116رـبلـ ـتبص18اددهه ااــ ددررـسرهه ـجلست ـتصهـب18/7/1361وررخخـمهــ ــنگهبوررااييـشبيـیوـ ـ اننـ
ررسيید . 

:ــضيیوـت ااـبتيـیاــعناـبح ـبعماتتـحـالصه ـ آآـ آآـكدههـمل ددرر ـجلسنيـیرـخه ــنگهبوررااييـش3/3/85وررخخـمهــ ـ ـتصهـباننـ رريـیوـ ااــسيیب آآـسدهه نــئيیت
 تبصرهه شدهه ااست . 35 ماددهه وو 83نامه ااجراايیي قانونن اانتخاباتت مجلس خبرگانن دداارراايي 

 قانونن اانتخاباتت مجلس خبرگانن 9 ماددهه 1ماددهه ووااحدهه موضوعع تبصرهه 

ـنچاــچن ااززـپهـ ووــحيیـالصدــيیيیأـتس ـحيیتهـالصيـسرررـبدتتـمدننـشرييــسپت ااددـــ ، ددااوويـیرـهتــحيیـالصدممـعرااييـبديييـیدـجهـلا اازز اننـــطلبك
ـنم ـيیناـ ــمجليـگدـ ددـباننـگرــخبسـ آآـسه ،يـیت ااززـپد ااـسرررـبس وو آآــحيیالـصدممـعالممـعي ـفقهطـسوـتاننـنت ـ ـنگهبوررااييـشاييـ ـ ـ هـببـترااـماننـ

ووسيیله هيیأتت مركزيي نظاررتت به ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم خوااهد شد . 


