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قانونن اانتخاباتت مجلس شورراايي ااسالمي

فصل ااوولل – كليیاتت 

اا1اددههـم ـنتخـ ـ ــمجلاتتـباـ ااـشسـ ـطبرـبيـمالـسورراايي ـمققـ ااـ ااـناـقنيـیرررااتت ـنجونن ـگيیيـماممـ ددووـ وو ااـظوـمتـلردد ددررـسف زااررييـگرـبت
ـنتخاا ااـــتيیبرـتاتتـباــ ـتخي ـنماذذـ ااززــپيیهـكديـیاـ ددووررههيـیاـپش ااــقبانن ، ـنتخل ررااـباــ ـنمزااررـگرـباتت ـكشهـكوررييـطهـبديـیاـ ددررـ ززــهيیورر دووننـباننـمچ

مجلس نباشد . 

تبصرهه ـ مقصودد اازز كلمه " مجلس " ددرر اايین قانونن ، مجلس شورراايي ااسالمي ميیباشد . 

ـنمدههـعـ2اددههـم ــمجلاننـگدــيیناـ ااـشسـ ددووـمالـسورراايي ـيیسي ووـ ـنفوددـنت ااـشاـبيـمرـ وو ـتعشيـیزااـفد آآننـ ااـسرااـبداادد ـشصـلصاسس ووـ ـچهت اررممـ
) قانونن ااساسي خوااهد بودد . 64(

تبصرهه ـ اازز تعداادد كل نمايیندگانن پنج نفر به ترتيیب ذذيیل مربوطط به ااقليیتهايي دديیني مي باشد : 

ـــتشتيیززرر ووـ ــكليیميیانن ـنمكيـیدااممـكرـهاننـــ ،ــيیناـ ــمسيیحيیدهه ــ آآـ ووـشانن ـمجميـندااــكلورريي ـ ـنمكيـیاًـعوـ ووــيیناـ ــمسيیحيیدهه ــ ااررـ ووــجنيــمنانن ـشموبب اللـ
هر كداامم يیك نمايیندهه . 

ـنظـ3اددههـم ااـباررتتـ ـنتخر ــمجلاتتـباــ ااـشسـ ـعههـبيـمالـسورراايي ــنگهبوررااييـشدههـ ـ ااـشاـبيـماننـ . ـنظنيـید ااـ ـستصاررتت ووـبوااــ ددررـعي وو امم
تمامم مرااحل ددرر كليیه اامورر مربوطط به اانتخاباتت جارريي ااست . 

ددرر4اددههـم ـبيیهـكيـتوررـصـ ااززـ ددووررههيـیاـپهـباللـسكيـیش ــمجلانن ااـشاـبيـقاـبسـ ـنتخد ـ ـميیاتتـباـ ددررـناـ اايي ـنمدـقاـفاييـهوززههـحدووررهه ـيیناـ دههـ
ـنجاا .ـشدـهوااـخاممـ ـنچاــچند ـتعهـ ـنمدااددـ ــمجلاننـگدــيیناـ ــكمتسـ ااززـ ـچهر ـپنجاررـ ـمجممــ ـ ـنموععـ ووـگاننـگدــيیناـ ددووررههيـیاـپهـباههـمشـشردددد ــمجلانن سـ

باقي باشد اانتخاباتت ميیاندووررهه اايي برگزاارر خوااهد شد . 

ـسترـپرـسـ5اددههـم ووززااررتتـ ـكشانن ااـ ، ـستورر ،ـناـ ووـنـامرـفداارريي ـبخشداارريي ـ ااـ ددرر ااـجداارريي ووززـجهـبوننـناـقنيـیراايي ـكشريـیايي ،ـ ورر
ااستانداارر ، فرمانداارر وو بخشداارر خوااهند بودد . 

ـسنـ6اددههـم ـنموااتتـ ـيیناـ ـمستخيـگدـ ـ ـ ـميیدـ ررـ ـسمن ددووـ ااـلي ااززـعت ـلشكم ـ ووـ ـكشريي ووـ ـنهاـماززـسورريي ووـ ـكتهرـشا ـ ووـ ـسسؤـما ددووـ ـلتـاتت ووـ ـي
ـستــبوواا ددووـبهـ ،ـلـه ـنهـت ـعماييـهاددـ ووـموـ ـشهي ـيیهرددااررـ ااـپاـ اازز ـنتخس ـ ووـشاببـ ااـصدنن ـعتبدوورر ـ ااـبهـماـناررـ ـعطا ااـگاييـ وو شيـیزااـفرووهه
ـسن ـسنزووـجـهطوـبرـميـتوااـ ـمتـدخوااتتـ آآـ ـمحساننـني ـ ددووررااننـشدـهوااـخوببـ ددرر وو ـنمد ـيیناـ ـحقطـقــفيـگدـ ـيیناـمــنـوققـ ددررـگـدـ رراا تـفايـیي

خوااهند كردد . 

ـتبص ـــ ـلهاـسرهه ددووررههـ ـنمايي ــمجليـگدــيیناـ آآننـمدـخوااتتــسنزءـجسـ ـتعت ااززـ ـنمداادد ددررـكمـهيـناـگدــيیناـ ددووررههـطه ووـگـدــيیناـمــنـولل ـسـپـايـیي
اازز آآنن به ااستخداامم ددستگاههايي ددوولتي وو وواابسته به ددوولت ددرر مي آآيیند محسوبب مي گردددد 

 .

فصل ددوومم ـ كيیفيیت اانتخاباتت 

 ـ اانتخاباتت به صوررتت مستقيیم وو عمومي وو با ررأأيي مخفي خوااهد بودد . 7ماددهه 



اا8اددههـم ـنتخـ ـنماببــ ددررــيیناـ ااووللــحلرـمدهه ـكسهـبوططــمنه ااـ ـچهكيـیلـقدااـحتيـیرــكثب ددررـكاررممـ وو آآرراا ووــحلرـمل ددوومم ـــهمچنيیه ـ ااـ ـنتخن اتتـباــ
ميیاندووررهه اايي با كسب ااكثريیت نسبي به هر ميیزاانن ااست . 

ـتبص ددرر1رههــ ددووـكيـتوررـصـ آآرراايي ااززــنفدــچنايـیه ـمساـهزددـماـنر ،ـشاـباووييـ ااـمد ـنتخالكك آآــنفدــچنايـیكيـیاببــ اازز ،ـنر دـشاـبيـمهـعرـقانن
ددررـك ـجلسه ــمشتهــ ـتهأــهيیرككـ ااـ ووـئرااـجايي ـنظي ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززهه ـبيیاــ ااـ ـنجه .ـفرـگدـهوااـخاممـ ووـكذـماييـهزددـماـنت ـنمايـیورر ـيیناـ اننـگدـ

آآنانن مي تواانند ددرر مرااسم قرعه كشي حضورر ددااشته باشند . 

ـتبص ـنچاــچنـ2رههــ ااـ ـنتخه ااـحدــچنايـیكيـیاتتـباــ ـنتخوززهه ووـگلـطاـبايـیفـقوــمتهــبيیاــ اايـیردددد ـــمنتخبيیهـماـناررـــعتبا ــمجلدــيیيیأـتوررددـمنـــ ووااـ عـقس
ـنش ووززااررتتـ ، ـكشودد ــمكلوررـ ااـ ـهماـبتـسف ـهنگاـ ــنگهبوررااييـشيــ ـ ـهفدتتـمرففـظرــكثدااـحاننـ ااـمتـ ـنتخاهه ـ ـمجاتتـباـ ررااـ ـهمددد ددررـمزـ انن
ااـهوززههـح ـنتخايي .يـیاـمــنزااررـگرـبوررـكذـمهــبيیاــ ــمهلد ااززـمتــهفتـ ، ـــتعيیيیخيـیاررـتاهه ووـ ــضعيین آآـ ددررـحنيـیرـخت ااـهوززههـحنــبيیوززهه ـنتخايي هــبيیاــ

مورردد نظر محاسبه مي شودد . 

ـتبص ـ ـچنـ3رههـ ـنچاـ ااـفتــعلهـبهـ ، ـستعفوتت ـ ـ ووـ ددــعلرـهايـیا ـيیگت ااـحرـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ااييـ ـچنايـیكيـیه ـنمدـ ـيیناـ ددـخدههـ اازز رراا ،ـهدـبتـسودد د
ـكشووززااررتت ــمكلوررـ ااـ ـهفدتتـمرففـظتـسف ااززـپاههـمتـ اايـیاررـتس آآننـعخ ااـشســجلــمـطـسوـتالمم ـهماـبيـمالـسورراايي ـهنگاـ وررااييـشيــ

نگهبانن اانتخاباتت رراا ددرر حوززهه مربوطه برگزاارر نمايید . 

ـتبص ـــمنتخبيیـ4رههــ ااـهوززههـحنـــ ـنتخايي ااـكهــبيیاــ آآـماـناررـــعتبه ـشختــحيیـالصدممـعتــعلهـباننـنه ددررـ ــمجلص ااـشسـ ررددـمالـسورراايي يـمي
شودد نمي تواانند ددرر اانتخاباتت همانن ددووررهه مجلس شورراايي ااسالمي شركت نمايیند . 

ـنچاــچنـ9اددههـم ددررـ ااووللــحلرـمه ـنفدــچنايـیكيـیرااييـبه ددااووـ اازز ااـــطلبر ـچهكيـیتيـیرــكثانن آآررااـ ـنگـلصاـحاررمم اايـیرددـ ، ـنتخد ددووـباــ هــحلرـماتت
،ـشدـهوااـخاايي ـمعننيـیدـبد ـ ااززـكيـ ـبيیه ااـكييـیاـهزددـماـننـ ـكثه ـچهكيـیتيـیرـ ددررـ رراا آآرراا ااووللــحلرـماررمم ددـبه ـنيیتـسه ااـ ،ـناووررددهه ـفقد هـبطـ
ـتع ددووـ ـنمرـبرااـبداادد ـيیناـ ـنيیوررددـماننـگدـ ااززـ ـبيیازز ـكسنـ ـبيیشتهـكيـناـ ـ ـ ددرريـیرـ رراا آآرراا ددااــحلرـمن ااوولل ـشته ااـ ااـنه ددرر ، ـنتخد ـ ددووممــحلرـماتتـباـ ه
ـكننيـمتـكرـش ـ ددررـ وو ـتعهـكيـتوررـصد ،ـناـميـقاـباييـهزددـماـندااددـ ـكمتدهه ـ ددووـ اازز ،ـشاـبرـبرااـبر ـتمد آآـ ددررـنامم ااــحلرـمانن ددوومم ـنتخه ـ اتتـباـ

شركت خوااهند نمودد . 

ـتبص اا1رههــ ـتعرـگـ ـمسدههـناـميـقاـباييـهزددـماـندااددـ ــكمتايـیاووييـ ااززـ ـنمر ااـشاـباززــنيیوررددـماننـگدــيیناـ ، ـنتخد ااــحلرـماتتـباــ ددوومم ـنجه ـنخاممـ دـهوااـ
شد وو نامزدديي كه حدااقل يیك چهاررمم مجموعع آآرراا رراا كسب كرددهه باشد به مجلس ررااهه مي يیابد . 

ـتبص ددااوويـیچــهيیـ2رههــ اازز ـنماننـــطلبك ـنميـگدــيیناـ ددررــننوااـتيـ ااززــبيید ااـحكيـیش ـنتخوززهه ررااـخهــبيیاــ ـنمزددـماـنودد ددررــيیناـ ، اايـیــغد ـنصـيـیر وررتتـ
نامزدديي آآنها كالَ باطل وو اازز شركت ددرر اانتخاباتت آآنن ددووررهه مجلس محروومم مي گرددند . 

ـتبص ووززااررتت3رههــ ـهماـبوررـشــكـ ـهنگاـ ــنگهبوررااييـشيــ ـ ززـ ااـمانن ـنجانن ااــحلرـماممـ ددوومم ـنتخه ررااـباــ ااـپاههـمكيـیرففـظاتت اازز ـنتيیجالممـعس هـــ
مرحله ااوولل وو تأيیيید صحت اانتخاباتت توسط شورراايي نگهبانن ، تعيیيین وو ااعالمم خوااهد نمودد . 

ـتبص ـ ـكليیـ4رههـ ددــ ررأأيي ـهنه ددووممــحلرـماننـگدـ ـمنحصه ـ ـ ددررـ ااـحرااَ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ااييـ ددررـكه ااــحلرـمه ااوولل ـنتخه ـ ااـباـ ددااددهه ررأأيي تـكرـشدـناتت
ـهنوااـخ ـنمدـ ووـ ـكسودد ددررـكيـناـ ددررــحلرـمه ااوولل ـهيیه ااززيـیچـ ااـهوززههـحك ـنتخايي ـ ررأأييـتاـباـ ـشناـبدااددههـني ددررـ ااــحلرـمد ددوومم ـنتخه ـ يـماتتـباـ

تواانند شركت نمايیند . 

ـتبص ـ اا5رههـ ددرر ـنتخـ ـ ـميیاتتـباـ ااييـناـ ااـهوززههـحدووررهه ـنتخايي ـ ـبيیاـ ددووررههـههـ ــمجلر ،ـ ـكسس ددااررـحيـناـ ررأأيي ااـكدـنق ددرر ـنتخه ـ ــقبلاتتـباـ آآننـ ي
ددووررهه ددرر همانن حوززهه ررأأيي ددااددهه باشند وو يیا ددرر هيیچ يیك اازز حوززهه هايي اانتخابيیه شركت نكرددهه وو ررأأيي ندااددهه باشند . 

 ـ ددرر هر مرحله اانتخاباتي هر شخص ووااجد شراايیط فقط مي توااند يیكبارر با اارراائه شناسنامه ررأأيي ددهد . 10ماددهه 

 ـ ااخذ ررأأيي ددرر ززنداانها وو پاددگانها وو بيیماررستانها نيیز فقط با اارراائه شناسنامه مي باشد . 1تبصرهه 

 ـ شناسنامه ررأأيي ددهندهه ممهورر مي گردددد . 2تبصرهه 

ـتبص ـ اا3رههـ ددررـخـ ررأأيي ـكليیذ ااـهوززههـحهــ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـكشهـ ددررـ اايـیورر ررووزز ـنجك ووـشيـماممـ آآننـمودد ددههـقدااـحدتت ااـعـاسل ددررـست ، ت
صوررتت ضرووررتت قابل تمديید مي باشد . 

 ـ تشخيیص ضـرووررتت وو مدتت تمديید ااخذ ررأأيي ددرر يیك حوززهه يیا سرااسر كشورر به عهدهه ووززيیر كشورر ااست . 4تبصرهه 



 ـ ااخذ ررأأيي بايید ددرر يیكي اازز ررووززهايي تعطيیل ررسمي باشد . 5تبصرهه 

ـكليیـ11اددههـم ووززااررــ ـتخه ،ـههـناـ ـنهاـماززـسا ووـ ااددااررااتت وو ـنها ووـنوـناـقاييـهاددـ ـسسؤـمي ددووـ ـلتاتت ووااـ وو ـبستي ـ ددووـبهـ ووـله ـشهت ـيیهرددااررـ ووـ ا
ـسسـؤـم ـعماتتـ ااـظوـميـموـ ـحسدـنف ددررـ ووززااررتتـسوااـخب ـكشت ااـ ، ـستورر ،ـناـ ،ـناـمرـفداارراانن ـبخشداارراانن ـ ،ـ ـكناررـكداارراانن ووـ ريـیـاسانن
ـمكاا ررااـخاتتـناـ ـتماـخاـتودد ااـ ـنتخه ااـباــ ددرر آآـــختيیاتت ددـقاننـنارر .ــهنراارر ـيیهدـبد ااـ ـهمكدتتـمتـسي ـ ااـجوررـكذـماننــكناررـكاررييـ تيـیوررـمأـمامميـیزء

نامبرددگانن محسوبب خوااهد شد . 

ـتبص ددرر1رههــ ـجهـ ااـ ـعمت ـنظاللـ ااـباررتتـ ـنتخر ،ـباــ ـنههـــكليیاتت ااررـهاددـ وو ـنهاـگا ااـفاييـ ااـظوـمرـكذـلوقق ـحسدـنف ددررـ ـوررااييـشـتـسوااـخب
ـنگه ـ ووـبــ ـتهأــهيیانن ـمنصاييـ ااززــ ،ـناـجوبب آآنن ااـخاننــكناررـكب ددرر رراا آآـــختيیودد ددـقاننـنارر ووــهنراارر ـــهمچنيید ـ ووززااررتتـ ـكشن ااـ ، ،ـناــستورر داارراانن

فرمانداارراانن وو بخشداارراانن موظف ااند اامكاناتت الززمم رراا ددرر ااختيیارر آآنانن قراارر ددهند . 

 ـ حق مأمورريیت كارركـنانن مـذكـورر اازز مـحل ااعتباررااتت ساززمانن متبوعع آآنانن تأميین وو پرددااخت مي گردددد . 2تبصرهه 

اا12اددههـم ـنتخـ ااـباــ ـقليیتهاتت ددــــ ززررــيینايي ــتشتي ،ـ ـكليیمي آآـــ ، ،ـشي ااررااـندااــكلورريي وو ـشمهــمني ااـحتيـیزـكرـمهـباللـ ـنتخوززهه دااررييـناـمرـفهــبيیاــ
ـته ااررااـ وو ااـحتيـیزـكرـمهـبوببــجنهــمنراانن ـنتخوززهه ااـناـمرـفهــبيیاــ ـصفهداارريي ووـناـمرـفطـسوـتاننــ ـبخشداارراانن ـ ااـكيـندااررااـ ـقليیتهه ددررـبزـماييــــ ورر

آآنن جا سكونت ددااررند اانجامم خوااهد شد . 

ددرر13اددههـم ـهمهـكيـتوررـصـ ااـگرـباـباننـمزـ ـنتخزاارريي ـ ــمجلاتتـباـ ااـ ، ـنتخس ـ ددـباـ ـيیگاتت ـنيیرييـ ،ـگزااررـگرـبزـ ددـبردددد ـسته ووززااررتتـ ورر
كشورر ، يیك شعبه ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي با ااعضايي ووااحد وو با صندووقهايي مجزاا براايي هر ددوو اانتخاباتت ددرر نظر گرفته خوااهد شد .

ووـصاننـماززـسـ14اددههـم ـسيیمداا ـ ـجمهاييـ ـ ااـ ااـمالـسورريي ــمكلرااننيـیي ااـ ـتبيیيیرـبالووههـعتـسف ـ ـ ـيیگـاجنـ ــمجلاههـ ووـ وو ـنمفيـیـاظس ـيیناـ اننـگدـ
آآـههـماـنرـب ااـمايي ـنتخوززشش ررااـتاـباــ ووززااررتتـكي ـكشه ـنظزييـكرـمأتتــهيیايـیوررـ ـمنتخاررتتـ ــنگهبوررااييـشبـــ ـ ــتشخيیرووررييـضاننـ ـ ـيـمصـ
ووـنــهدد ـــهمچنيید ـ ااـــكليینـ ااـههــميیالـعه وو ااـبوططـبرـماييـههــعيیالـطا ـنتخه ااززـباــ رراا ـشبكاتت ــمحلايـیرييـسرااـسهــ ووـصيـ ـسيیمداا ـجمهاييــ ـ وررييـ

ااسالمي اايیراانن پخش نمايید . 

اا15اددههـم ـنتخـ ـ ـمجلاتتـباـ ـ ددررـ ااـهوززههـحس ـنتخايي ـ يیاـ ـب ااييـ ددـكه ااززـثوااددـحاررـچه ـقبيیي ـ ـسيیلـ ززـ ، ،ـلزـلل ـجنه ووـ ـغيیگ ،ـنوـشرههـ اـبد
ــتشخيی ـ ووـ ـپيیشنهص ـ ـ ـ ووززااررتتـ ـكشادد ووـ ـفقوااـمورر ــنگهبوررااييـشتـ ـ ددررـ ـشهانن ـمحاييـهرـ ااـ ـستقل ـ ـمهرااررـ ددرريـیرـجاـ وو ااـصن ـمكـوررتت ددررـ انن

حوززهه هايي مذكورر نيیز برگزاارر خوااهد گردديید وو مرااتب به ااطالعع عمومم خوااهد ررسيید . 

ـتبص ـــ ـشعرهه ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ـمخصذ ـ ااـهوززههـحوصصـ ـنتخايي ددررـكذـمقـطاــمنهــبيیاــ ، ـشهورر ـنهاــسترـ دداايـیاـ لـقدااـحهـكوددـشيـمرـئي
ووـهددوو ـنصاـپزاارر ـمهدـ ووـشاـنرـجاـ اازز ــضعيیي آآننـبزـمتـ اازز ااـحورر ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ددررـ ، ـمحه ـشهدووددههـ ـمهاننــسترـ ااـبرـجاـ وو ـسكوددهه ـفتايـیاننـ هـ

باشند وو اامكانن باززگشت به حوززهه اانتخابيیه خودد رراا ندااشته باشند . 

ااـمأـمـ16ـاددههـم ـنتظورراانن ددررـماــ ااـبفـظوـموننـناـقدووددـحي ـيیجه ووـظــناددـ ااززــگيیوـلــجم ـظمــنـيـبـهـنوـگـرـهـريي ددررـ اايـیرـجي ـنتخانن اتتـباــ
وو حفاظت صندووقها بوددهه وو حق ددخالت ددرر اامورر ااجراائي وونظاررتت رراا ندااررند . 

ـتبص ـ ددررـ ـ ـنيیوررتتـصرهه ـنيیاززـ ااـ ـنتظروويي ـ ـنيیهـبيـماـ ـكمكاييـهرووـ ـ ـتصاـبيـ ذذييـجرااـمبيـیوـ ،ـنوـناـقالححـصع ـنيیي ـنظاييـهرووـ اـبيـماـ
نيیروويي اانتظامي همكارريي مي نمايیند . 

ـمحـ17اددههـم ـلحـاصمـكاـ ـقضهـ ااـظوـمييـیاـ ـتخلفهـبدـنف ــ ووـ ااـئرااـجاتت ـنتخم ـ ااـفوررتتـصهـباتتـباـ ـلعوقق ووـ ااززـخاددهه ررـبوـناررجج يـگدــسيیت
نمايیند . 

ددرر18اددههـم ذذـمـ ـنظأتتــهيیدــيیيیأـتاـبليـیواارردد ااـحاررتتـ ـنتخوززهه ،ـطوـبرـمهــبيیاــ ـگهرـبه ررأأييـ ووـطاـبايي آآررااييـجيـلل ـحســموذذههـخـأـمزء ـوببـ
شدهه وو مرااتب ددرر صوررتت جلسه ، قيید وو آآرراايي مذكورر ضميیمه صوررتت جلسه خوااهد شد : 

آآرراا ناخواانا باشد . 

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

آآرراايیي كه كالً حاوويي ااسامي غيیر اازز نامزددهايي تأيیيید شدهه باشد . 

آآرراايیي كه سفيید به صندووقق رريیخته شدهه باشد . 



تبصرهه ـ ددرر حوززهه هايیي كه تعداادد نمايیندگانن مورردد نيیازز بيیش اازز يیك نفر باشد ، فقط ااسامي ناخواانا باطل خوااهد شد . 

ددرر19اددههـم ذذـمـ ـيیيیأـتاـبليـیواارردد ـهيیدـ ـنظأتتـ ااـحاررتتـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ،ـطوـبرـمهـ ـگهرـبه ررأأييـ ووـطاـبايي آآررااييـجل ـمحسوذذههـخأـمزء ـ وببـ
نشدهه وو مرااتب ددرر صوررتت جلسه قيید وو آآرراايي مذكورر ضميیمه صوررتت جلسه خوااهد شد : 

صندووقق فاقد الكك وو مهر اانتخاباتي باشد . 

آآرراا ززاائد بر تعداادد تعرفه باشد . 

آآرراايي كساني كه به سن قانوني ررأأيي نرسيیدهه باشند . 

آآرراايیي كه با شناسنامه اافراادد فوتت شدهه يیا غيیر اايیرااني ددااددهه شدهه باشد . 

آآرراايیـي كه با تقلـب وو تـزوويیـر ( ددرر تعـرفه هـا ، آآرراا ، صوررتت جلساتت ، شماررشش ) به ددست آآمدهه باشد . 

آآرراايیي كه با شناسنامه غيیر يیا جعلي ااخذ شدهه باشد . 

آآرراايي تكراارريي . 

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

آآرراايیي كه فاقد مهر اانتخاباتي باشد . 

آآرراايیي كه اازز طريیق تهديید به ددست آآمدهه باشد . 

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

ـتبص ـ آآررااييـكـ1رههـ ددررــمنل ـجلسوررتتـصدررجج ااييــ ااــصنهـكه آآننـخدووقق ررأأيي ررأأييـقاـفذ ااووررااقق ـگهرـبايـید ـتعاييـ ،ـشاـبهـفرـ ووـطاـبد ل
جزوو آآرراايي مأخوذذهه محسوبب نخوااهد شد . 

) به قيید قرعه اازز كل برگهايي ررأأيي كسر مي شودد . 2 ـ آآرراايي ززاائد مذكورر ددرر بند (2تبصرهه 

ددرر20اددههـم ددررـكيـتوررـصـ ررأأييـبه ااـبالووههـعرگگ ـيیيیأـتاييـهزددـماـنيـماـسر ااـشدـ ، ددـماـسدهه ـيیگي ،ـشاـبدههـشهــشتوـنرييـ ررأأييـبد رگگ
باطل نبوددهه وو فقط ااسامي ااضافي خوااندهه نمي شودد . 

 ـ ددرر صوررتي كه نامم يیك ددااووطلب ددرر برگه ررأأيي مكررر نوشته شدهه باشد فقط يیك ررأأيي براايي ااوو محسوبب مي شودد . 1تبصرهه 

ـتبص ـنچاــچنـ2رههــ ررـ آآرراايي ــيیخته ـتشتــعلهـبدووققــصنهـبدههـشهـ ااـباـ ـسمه ااـهزددـماـنيـ ـنتخايي ووــهيیهـبيـتاـباــ ــتشخيیلـباـقهـجچ ـ ووـ ــتفكيیص ـ كـ
ـنب ـنسبهـبـدشاـ ـ آآررااييـ ددااررااييـهزددـماـنت ـتشايي ااـباـ ـسمه آآننـ ددرر ـصني ـميیدووققـ آآـ ـتقسيیاننـنانن ـ ـ ددررـشيـممـ وو ررأأييـمودد آآرراايييـیورردد يـقاـبا

ماندهه غيیر قابل تقسيیم ، به حكم قرعه عمل خوااهد شد . 

ـتبص ـمك2رههــ ــ ـمنظهـبررر ــتسهيیوررــ ـ ااـ ـنظرـمل ووـ ووااــحفاررتت آآرراايي ـقعظ ووـميـ ااززــگيیوــجلرددمم ـــتضيیيیريي ددااووــحقعـ ـنماننـــطلبوقق ،ـگدــيیناـ ي
ـچن ـنچاـ ددررـماـنهـ ااـحزدديي ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ـتشخيیهـبهـ ـ ـ ـهيیصـ ااـ ـنظايـیيـئرااـجأتت ـشناـنرددممـمهـمـاعرااييـباررتتـ ـختاـ ووـ ـگمنه ـ ووـشاـباممـ اممـنيـلد
ووـگوااددـنـاخ ووـنايـیي ااووـگوااددـنـاخاممـنامم ـمشي ووـنايـیيـگوااددـنـاخاممـنهـباـ ـيیكيـگوااددـنـاخاممـنامم ااززددااووـ ـشنـرـساننـبـــطلي ووـ ـمعاسس آآننـ رووفف
،ـشاـبوززههـح ـمشخصديـیاـبد ـ ـ ااييـ ـنناـمه ـشمدـ (ـ ،ـكاررهه ـشغد) ،ـ ـمحل ـسكلـ ،ـنوـ ووـپاممـنت ااووـبرههــغيیدرر ـتعيیيیراايي ـ ـ آآـ ددرر وو ـگهن ااـ ـنتشي ـ اررـ

ااسامي نامزددهايي اانتخاباتي ددررجج گردددد . آآرراايي فاقد آآنن مشخصه براايي ااوو منظورر نخوااهد شد . 

ددررـنوااـتيـموررـكذـمرددـف ـتبليیغد ـ ــ ااـ ـنتخاتت ـ ـمشخصوددـخيـتاـباـ ـ ـ ـتعيیيیهـ ـ ـ ررااـشنـ ـقيیدهه ـنمدـ وويـیاـ ـنچاــچند ااـ ددرر ـتبليیغامميـیه ـ ــ ااـ ـنتخاتت ـ ااـتاـباـ الممـعي
ـنصاا ـنمرااففـ ددااوويـیاـ ، ــهمنبــطلد ااووـ ااــقبدـنوااـتيـمامم ررووزز اازز ـنتخل ااززـباــ ررووززيـیرـطاتت ووـماـنق ااـصايـیه ااددااــعيیالـطدوورر ددااووـمه وددـخيـــطلبه

رراا براايي ررفع اابهامم ااعالمم نمايید . 

ـتبص ددرر3رههــ ااـكوااررددييـمـ ددوو ـنتخه ـهموررـطهـباتتـباــ ااـمزـ ـنجانن آآررااــگيیاممـ ااـكييـیردد ددــصنهـباًـهاـــشتبه ـيیگدووقق ررـ ــيیختر ـحضاـبوددـشهـ وررـ
ناظريین شورراايي نگهبانن قبل اازز هر ااقداامي به صندووقق مربوطه اانتقالل ددااددهه شدهه وو سپس ووظيیفه قانوني اانجامم مي گيیردد . 

 ـ ددرر صوررتي كه ااسامي نوشته شدهه بيیش اازز تعداادد الززمم باشد ، ااسامي ااضافي اازز آآخر ، خوااندهه نمي شودد . 21ماددهه 



ـقبـ22اددههـم ااززـ ررأأييـشل ددرريـیاـبرييــگيیرووعع ـحضد ـنموررـ ـيیناـ ـنظأتتــهيیاننـگدـ ااـحرـباررتتـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ،ـبرـمهـ ـقهدووــصنوطط ،ـلاـخاييـ ي
ــبست ووـ ـممهه ـ ـمههـبوررـ ـنظأتتــهيیرـ ااـحاررتتـ ـنتخوززهه ددررـگهــبيیاــ وو ـجلسوررتتـصردددد ااييــ آآــقبهـكه اازز ززـغل ااـمازز ـنتخانن ددررـباــ ـمحاتت ااـ ذـخل
ــتنظيیررأأيي ،ـگيـممــ ـنمردددد ـنظأتتــهيیاننـگدــيیناـ ااـحرـباررتتـ ـنتخوززهه ،ـبرـمهــبيیاــ ـتعوطط ـقهدووــصندااددـ ووـ آآـبيـلاـخا ـنهوددنن ررااـ ـنميـهوااـگا دــيیناـ
ددرر ددررـكيـتوررـصوو ررأأيييـیرـجه ،ــگيیانن ااـقدووــصنهـكدـشاـباززــنيیريي رراا ـنمهـفـاضي ،ــيیناـ ــهميیهـبديـیاـبد ـعمبــتيیرـتنـ ـنملـ ووـ وررتتـصوددهه

جلسه گردددد . 

ووززااررتت23اددههـم ـكشـ ااـظوـموررـ ددررـسف ااـگرـبوللـطت ـنتخزاارريي ووـبهـجوـتـاـباتتـباــ ـيیفاـظه ـعههـبهـكيـ ،ـ دداارردد ـمطدهه هـبوططـبرـمبـلاـ
اانتخاباتت رراا به ااطالعع مرددمم برساند . 

ووـناـمرـفـ24اددههـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااـظوـمهـ ااززـپهــصلاـفالـبدـنف ـتماـخس ررأأييـ ـگيیه ووـ ـشمريي آآررااـ اررشش
ـنت ررااــصلـاحجيـیاـ ـهيیاـبه ـتهأـ ـنظاييـ ااـحاررتتـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ـتطبيیوددـخهـ ـ ـ ووـ ددااددهه ـجلسوررتتـصيـطق ااييــ ووززااررتتـبه ـكشه ووـ وررااييـشورر

نگهبانن ااررسالل وو سپس اازز ررسانه هايي گرووهي ااعالمم نمايیند . 

ووززااررتت25اددههـم ـكشـ ااـمأـموررـ ااـناـقرااييـجورر ـنتخونن ــمجلاتتـباــ ووـبسـ ــمسئوددهه ـحسوللـ اايـیرـجنـ ـنتخانن ااـباــ .ـساتت ـمنظنيـیدـبت يـموررــ
توااند مأمورريیني جهت باززررسي وو كنترلل جريیانن اانتخاباتت به حوززهه هايي اانتخابيیه وو شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي ااعزاامم دداارردد . 

ـتبص ـ ــ دديـیاننـماززـسچــهيیرهه ـستگا ـ ووززااررتتـجيـهاـ ـكشز ووـ ــنگهبوررااييـشورر ـ ـتحاننـ ااــعنتـ ااـناـقرااييـجواانن ـتخــنونن ،ـظــنـايـیـاتتـباـ اررتت
مـجازز نيیست ددرر اامر اانتخاباتت ددخالت كند وو يیا مأمورراانن وو باززررساني ااعزاامم نمايید . 

ااززـپـ26اددههـم اايـیاـپس ،ـباـخـــنتانن ـجلسوررتتـصـهــصلاـفـالـبـاتت ااـجــــنتيیـهــ ـنتخه ااـباتتـباــ ـمضا ااــهيیاييـ ااـحزـكرـميـئرااـجأتت ـنتخوززهه ووــبيیاــ ه
ـنظأتتــهيی ااـباررتتـ ـنتخر ددررـطوـبرـموززههـحاتتـباــ ـنسخجــپنه ـ ــتهيیهـ ـنسخكيـیهـكوددـشيـمهـ ـ ااــهيیزددـنهـ ااـحزـكرـميـئرااـجأتت ـنتخوززهه يـمهــبيیاــ
ووـنـاـم ـقيیــبد ـهيیـرااييـبـهـ ـنظأتتـ ااـباررتتـ ـنتخر ـ ووززااررتتـبزـماتتـباـ وو ـكشورر ددووـ ) ـنسخورر ـ ووـ ( ـهيیه ـنظزييـكرـمأتتـ ااـباررتتـ ـنتخر ـ اتتـباـ

ااررسالل مي شودد 

 .

فصل سومم ـ شراايیط اانتخابب كنندگانن وو اانتخابب شوندگانن 

 ـ اانتخابب كنندگانن بايید دداارراايي شراايیط ذذيیل باشند : 27ماددهه 

تابعيیت كشورر جمهورريي ااسالمي اايیراانن . 

پانزددهه سالل تمامم . 

عاقل بوددنن . 

 ـ اانتخابب شوندگانن هنگامم ثبت نامم بايید دداارراايي شراايیط ززيیر باشند : 28ماددهه 

ااعتقادد وو االتزاامم عملي به ااسالمم وو نظامم مقدسس جمهورريي ااسالمي اايیراانن . 

تابعيیت كشورر جمهورريي ااسالمي اايیراانن . 

اابراازز ووفادداارريي به قانونن ااساسي وو ااصل مترقي وواليیت مطلقه فقيیه . 

حدااقل مدرركك فوقق دديیپلم وو يیا معاددلل آآنن . 

ندااشتن سوء شهرتت ددرر حوززهه اانتخابيیه . 

سالمت جسمي ددرر حد برخورردداارريي اازز نعمت بيینائي ، شنواايیي وو گويیايیي . 

حدااقل سن سي سالل تمامم وو حدااكثر هفتادد وو پنج سالل تمامم . 



ـتبص ددااوو1رههــ ـنماننـــطلبـ ااـگدــيیناـ ـقليیتهي ددــــ ـمصيــيینايي ددررـ ااـناـقرحح ااـساـسونن اازز ــعملزااممــلتي ااـبيـ ،ـسه ددررـكذـمالمم (ــبنورر ــــمستثن)1د يـ
بوددهه وو بايید ددرر دديین خودد ثابت االعقيیدهه باشند . 

) مستثني مي باشند . 4 ـ كساني كه سابقه نمايیندگي مجلس شورراايي ااسالمي رراا ددااررند اازز شرطط مذكورر ددرر بند (2تبصرهه 

 ـ ااشخاصص ززيیر به ووااسطه مقامم وو شغل خودد اازز ددااووطلب شدنن محروومند : 29ماددهه 

ااـلاا ـ ـشخف ززـ ددااوويـیاصص اازز ددررـشبــطلر ااـهوززههـحدنن ـنتخايي ـكشرـسرااـسهــبيیاــ ـمحوررـ ـمگدــمنرووـ ااـ ـيینكر ددووـقدااـحهــ ااززـمل ااززـنتــثباهه امم
سمت خودد ااستعفاء نموددهه وو به هيیچ ووجه ددرر آآنن پست شاغل نباشند : 

ررئيیس جمهورر وو معاوونيین وو مشاوورريین وويي . 

ددبيیر مجمع تشخيیص مصلحت نظامم وو معاوونيین وويي . 

مشاوورريین وو معاوونيین ررئيیس جمهورر . 

ررؤؤسايي ددفاتر سراانن سه قوهه . 

ووززرراا وو سرپرستانن ووززااررتخانه ها . 

معاوونيین وو مشاوورريین ووززرراا . 

مـديیراانن كل وو سرپرستانن ااددااررااتت كل ووززااررتخانه ها وو مديیراانن كل حوززهه ووززااررتي وو ررؤؤسايي ددفاتر ووززرراا . 

ااعضايي شورراايي نگهبانن وو هيیأتت مركزيي نظاررتت بر اانتخاباتت . 

ررئيیس قوهه قضائيیه وو معاوونيین وو مشاوورريین وويي . 

ررئيیس دديیواانن عالي كشورر وو معاوونيین وو مشاوورريین وويي . 

ددااددستانن كل كشورر وو معاوونيین وو مشاوورريین وويي . 

ررئيیس دديیواانن عداالت اادداارريي وو معاوونيین وو مشاوورريین وويي . 

ررئيیس ساززمانن باززررسي كل كشورر وو معاوونيین وو مشاوورريین وويي . 

ووـسررؤؤ ـنهاـماززـساننــسترـپرـسا ااددااررااتتـ وو ااددااررااتتـكا وو ــعقيیل ــمسلاييـهرووــنيیيـساــسيیيـتدـ ـجمهحـ ـ ااـ ااـمالـسورريي وويـیي ــنشيیناـجراانن ـ ووـ انن
معاوونيین آآنانن ددرر سرااسر كشورر . 

ررئيیس ساززمانن صداا وو سيیمايي جمهورريي ااسالمي اايیراانن وو معاوونيین وويي . 

ررئيیس جمعيیت هاللل ااحمر جمهورريي ااسالمي اايیراانن وو معاوونيین وويي . 

ااستانداارراانن . 

معاوونيین وو مشاوورريین ااستانداارراانن . 

فرمانداارراانن . 

بخشداارراانن . 

شهردداارراانن وو ررؤؤسايي مناطق شهردداارريي . 

ررؤؤسا وو سرپرستانن ساززمانهايي ددوولتي . 

ررئيیس دداانشگاهه آآززاادد ااسالمي . 

ااعضايي هيیأتت مديیرهه وو مديیراانن عامل بانكها . 



ـعضاا ـهيیاييـ وويـیدـمأتتـ ـكتهـرشلـمـاعرااننيـیدـمرهه ـ ددووـ ـلتايي ووااـ وو ـبستي ـ ددووـبهـ ـحيیطهـكتـله ـ ووـ اايـیـاظه وو ـختيیف ـ آآـ ـنهاررااتت ـكشلـكهـباـ وررـ
تسريي دداارردد . 

ررئيیس كل بانك مركزيي اايیراانن وو معاوونيین وو مشاوورريین وويي . 

ووـسررؤؤ ـسترـپـرـسـا ـبنيیـاننـ ـ (ـهاددـ ـمستضعفايي ـ ـ ـ ـ ،ـ ــشهيیانن ،ـ ،ـخ15د ـمسكردداادد ـ ،ـ ( ـكميیتن ـ ـ ااـ ااـمه ــخميیناممـمداادد ـ ،ـ (ررهه) ـنهضي ـ وااددـستـ
،ـمآآ ـتبليیغاننـماززـسوززيي ـ ــ ااـ ددـمالـساتت ، ـفتي ـتبليیغرـ ـ ــ ـعلميیوززههـحاتتـ ـ ررـقهــ وو ـئيیم ـتعاننـماززـسسـ ـحكرااتتيـیزـ ـمتوـ ررؤؤـ وو ااـسي ـقهاـتايي اييـ

باززررگاني وو صنايیع وو معاددنن وو تعاوونن ، معاوونيین وو مشاوورريین آآنانن . 

شاغليین ددرر نيیرووهايي مسلح وو ووززااررتت ااطالعاتت . 

اا ـ ززـخــشبب ددااوويـیاصص اازز ددررـشـبــطلـر ااـهـوززههـحـدنن ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـقلمهـ ـمحوددـختيـیوررـمأـمرووــ ـمگدــمنرووـ ااـ ـيینكر ـ ددووـ ااززــقباههـمه تــثبل
نامم اازز سمت خودد ااستـعفا نـموددهه وو بـه هيیـچ ووجه ددرر آآنن پست شاغل نباشند : 

اائمه جمعه دداائمي . 

قضاتت . 

مديیراانن كل وو سرپرستانن ددفاتر وو ااددااررااتت كل ااستانها وو معاوونيین آآنانن . 

مديیراانن كل وو سرپرستانن ددفاتر وو ااددااررااتت كل ااستانداارريیها وو معاوونيین آآنانن . 

ررؤؤسا وو سرپرستانن ااددااررااتت وو ساززمانهايي ددوولتي وو وواابسته به ددوولت وو معاوونيین آآنانن ددرر ااستانن وو شهرستانن . 

ووـسررؤؤ ددااــسترـپرـسا ـنشگانن ـ ـههاـ ووـ ـسسؤـما آآـ ااـلاـعوززششـماتت ددووـعي اازز ـلتم ووـ ددووــغيیي ـلتر ررؤؤـ وو ووـسي ووااــسترـپرـسا ووـهدـحانن ـشعا بـ
آآنها . 

ااعضايي هـيیأتت مـديیـرهه وو مـديیـراانن عـامـل شـركتهـايي ددوولـتي وو وواابـسته به ددوولت ددرر ااستانن وو شهرستانن . 

سرپرستانن مناطق وو ررؤؤسايي شعب بانكها ددرر ااستانن وو شهرستانن . 

سرپرستانن ددفاتر ساززمانن تبليیغاتت ااسالمي ددرر مركز ااستانن وو شهرستانن . 

مديیراانن مرااكز صداا وو سيیمايي جمهورريي ااسالمي اايیراانن . 

جج ـ ااعضايي هيیأتهايي ااجراائي وو ناظريین شورراايي نگهبانن ددرر حوززهه اانتخابيیه تحت مسئوليیت خودد . 

ـتبص ـ ـكليیـ1رههـ ـمقهــ ددااررااييـماـ ـعناتت ـهمطنيـیاووـ ـ ـعناـبرااززـ ددررـكذـمنيـیاووـ ـبنورر (ااـهدـ (بب)ـلايي وو ـمشمف) ـ ااـ ـشناـبيـماددههـمنيـیولل .ـ د
تشخيیص همطرااززيي با ساززمانن اامورر اادداارريي وو ااستخداامي كشورر مي باشد . 

ـتبص ددرر2رههــ ـكسوررددـمـ ااــنيیوااـققــطبهـكيـناـ ـستخن ووـمدااــ ـتعهايـیي ـ ااـمدـخدـ ، ــستعفت آآــ ااززيـیذـپهـبوططــمناننـنايي آآنن ــمسئوييـسرشش نــليیوـ
مربوطه باشد ، قبولل ااستعفا شرطط ااست . همچنيین ااستعفايي پرسنل نيیرووهايي مسلح منوطط به قبولل فرماندهي كل قواا مي باشد . 

ـتبص ـهنگهـبـ3رههــ ااررااـنتــثباممــ ، ررـهوااـگهـئامم ـسمي ااــقبرـبيـــمبنيـ ــستعفولل ووــ ااـعا ـشتغدمم ددررــ ـپسالل ووـ ووــمقت ـمشامم ددررـشادديـیلـغاـ دهه
بندهايي (االف) وو (بب) اايین ماددهه ددوو ماهه قبل اازز ثبت نامم االزاامي ااست . 

ـتبص ووززااررتت4رههــ ـكشـ ااـظوـموررـ ااززــقباههـمهـسلـقدااـحتـسف ددااووـنتــثبل اازز ،ـــطلبامم ااززـترااـمانن رراا رريـیرـطب يـهرووـگاييـههـناـسق
به آآگاهي عمومم برساند . 

 ـ ااشخاصص ززيیر اازز ددااووطلب شدنن نمايیندگي مجلس محروومند : 30ماددهه 

كساني كه ددرر جهت تحكيیم مباني ررژژيیم سابق نقش مؤثر ددااشته ااند . 

مالكيین بزررگگ كه ززميینهايي موااتت رراا به نامم خودد ثبت ددااددهه ااند . 



ـبستگوواا ـ ـ ـتشكيیاننـ ـ ـ ووـتالـ ااـهي ،ـحواادداارراانن ـنهاـماززـسزاابب ووـ ـههرووـگا آآـبيـنوـناـقرــغيیهـكيـئاـ ـنهوددنن ااززـ ـمقرففـطا ـلحـاصاتتـماـ ااـ الممـعه
شدهه ااست . 

كساني كه به جرمم ااقداامم عليیه جمهورريي ااسالمي اايیراانن محكومم شدهه ااند . 

محكوميین به ااررتداادد به حكم محاكم صالحه قضائي . 

مشهورريین به فسادد وو متجاهريین به فسق . 

محكوميین به حدوودد شرعي مگر آآنكه توبه آآنانن ثابت شدهه باشد . 

قاچاقچيیانن مواادد مخدرر وو معتادديین به اايین مواادد . 

) قانوني ااساسي باشند . 49محجورريین وو كساني كه به حكم ددااددگاهه مشمولل ااصل چهل وو نهم (

ـبستگوواا ــ ررژژـباننـ ااززـباـسميـیه ااـــقبيیق ـعضل ااـ ـنجمنهايي ــ ـ ـشهاييـ ووـ ـشهر ووااــسترـ وو ـبستگانن ــ ــتشكيیهـباننـ ـ ووـنوـساـمرااـفالتتـ ررــهيیريي ـئيیسأتت هــ
ـنهوـناـك ررـحاييـ ووــخيیاــستزبب ااـحز اايـیوـنرااننيـیزبب وو ـعضن ـفعاييـ آآـ ـنهالل ،ـ ـنما ــمجلسيیاننـگدــيیناـ ــ ،ــسننـ ووـباـسيــملوررااييـشا وررااننـمأـمق

ساووااكك . 

ـمحك ـ ـميیوـ ـخيیهـبنـ ووـناـ ـهبالـكت ااـ ، ـختردداارريي ااررـ وو ـتشالسس ووـ ـغصاء ااـ ددـمب ـيیگواالل ووـ ـمحكراانن ـ ـميیوـ ااـسهـبنـ ـستفوء ـ ـحكهـبيـلاـماددههـ مـ
محاكم صالحه قضائي 

 .

فصل چهاررمم ـ هيیأتت ااجراائي 

ـصلاـفالـبـ31اددههـم ااززـپهـ ددـصس ـستدوورر ااـشوررـ ـنتخرووعع ـ ااززـباـ ووززااررتتـطاتت ـكشرفف ،ـ ـبخشايـیدااررـنـامرـفورر ـ وززههـحزـكرـمدااررـ
ـنتخاا ـ ـبيیاـ ددـ ــتشكيیوررــسته ـ ـتهأــهيیلـ ااـ ررااـعرـفاييـهوززههـحيـئرااـجايي ـخشــبايـیدااررـناـمرـفهـبي ،ـعرـفـاييـهوززههـحـدااررـ ووـمــنـاددررـصـي وددهه
ااـظوـموددـخ ددررـشرففـظتـسف ررووزز ااـحزـكرـمش ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ،ـ ـهيیه ااـ ااـئرااـجأتت ـنتخي ـ ررااـباـ ـحضـاـباتت ـهيیوررـ ـنظأتتـ وررااييـشاررتتـ

) تشكيیل ددهد .32نگهبانن به رريیاست خودد وو عضويیت ررئيیس ثبت ااحواالل مركز حوززهه اانتخابيیه وو نه نفر معتمديین موضوعع ماددهه (

ـتبص ـ ددررـ ـ ـشهرهه ووــسترـ ـبخشهانن ـ ـ ااـشهـكييـیاـ ـشهيـمالـسورراايي ـبخايـیاننــسترـ ـتشكيیشـ ـ ـ ااـشلـ ،ـسدهه ـنفكيـیت ااـ اازز ـعضر ووـشاييـ هـبورراا
اانتخابب شورراا ، يیكي اازز نه نفر معتمديین مذكورر خوااهد بودد .

ـبخشايـیدااررـناـمرـفـ32اددههـم ـ ااـحرـهزـكرـمدااررـ ـتخــنوززهه يیاـ ـب ،ـ ااـهــجـه ـنتت ـعتمــماببـخــ ـ اايـیدـ ووــصلن ااــعلي ـلبي ـهيیدللـ ااـ يـئرااـجأتت
(ـموععـضوـم ،31اددهه ـنفيـس) ااززـ ـمعتمر ـ ـ ددررـكـاسيـموـبنيـیدـ ـمحن ووـ ـكنيینـاسايـیل ـ ـ ددااررااييـقدااـحهـكيـ ـپنل ـبقـاساللـسجـ ـسكهـ ددررـنوـ ت
ااـح ـنتخوززهه ـــهستنهــبيیاــ ااززـ رراا ااـــكليینــبيید ـقشه ووااـ اايـیـرااـشـدـجارر ددرر ااـناـقـنيـیـط ـنتخونن ووــ ـمنظهـبابب ـنظأتتــهيیهـبتــحيیـالصدــيیيیأـتوررــ اررتتـ

مربوطط معرفي مي نمايید . 

ـهيی ـنظأتتـ ـكثدااـحوررـبزـماررتتـ ررووززـسدتتـمرففـظرـ ـنسبه ـ ـيیيیأـتهـبتـ ـحيیالـصدـ آآـ ااـنت ـظهانن ـنظاررـ ـكتبرـ ـ ررااـخيـ ايـیدااررـناـمرـفهـبودد
بخشداارر ااررسالل مي دداارردد . 

ـبخشايـیدااررـناـمرـف ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ااززــصلاـفالـبهــبيیاــ ـنفيـسه ـمعتمرـ ــ ــمحلنيـیدـ ااززـشدــيیيیأـتيـ ـنظأتتــهيیوييـسدهه ،ـ ددـــكتباررتت وتتـعاَ
ـعمهـب ووـ آآووررددهه ـكثدااـحنيـیـوعدـمل ااززـظرـ ررووزز ددوو دديـیاررـترفف ـتشكيیوتتـعخ ـ ـ ـجلسلـ ددـمهــ ـهني ووـ ااززـپد ـحضس ددووـقدااـحوررـ وممـسل
(يـیوـعدـم ـبيیسن ـ ـنفتـ ددررـ ( ـحضر ـنظأتتــهيیوررـ ااززـ ـبيیاررتت ـنفهـنوددـخنـ ررااـ ـعتمــموااننـنــعهـبر ـ اايـیدـ ووـلــصـن ـنفجـنــپي ررااـ وااننــعنهـبر

معتمديین علي االبدلل هيیأتت ااجراائي با ررأأيي مخفي وو ااكثريیت نسبي آآررااء اانتخابب مي نمايیند . 

ـتبص ـنچاــچنـ1رههــ ـنظأتتــهيیهـ ،ـ ـمعتماررتت ــ ـپيیشنهنيـیدـ ــ ـبخشايـیدااررـناـمرـفاددييــ ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ررااــبيیاــ ـننمدــيیيیأـته ،ــ ايـیدااررـناـمرـفودد
ـبخش ـ ااـظوـمهـطوـبرـمدااررـ ـتعهـبتـسف ددووـ ااـبرااـبداادد ، ووااـفر دديـیرااـشدـجراادد ـيیگط ررااـ ـنظأتتــهيیهـبريي ـپيیشنهاررتتـ ــ ـنماددــ .يـیاـ ـنظأتتــهيید اررتتـ
ااـظوـم ـكثدااـحتـسف ـبيیسرففـظرـ ـ ووـ ـچهت ـنظتـعاـساررـ ررااـخرـ ـكتبودد ـ ااـ ـنمالممـعاَ ـيیناـ ااـ . ددووممـبرااييـبرـگد ـمعتمارر ـ ـ ـپيیشنهنيـیدـ ـ ـ ـ ،ـ ادديي



ـنظأتتــهيیدــيیيیأـتوررددـم ــنگيیرااررـقهـطوـبرـماررتتـ ددررـنرـ ـبيیسلـقدااـحهـكيـتوررـصد ااــشناـبدــيیيیأـتوررددـمرــنفتــ ـعضد ااـ ووــصلايي ااــعلي دللــلبي
اازز ااـخاننــميیرراا ـنتخودد ددررـكدــهنوااـخاببــ وو ،ـناـمرـفقـفوااـتدممـعـوررتتـصردد ـبخشداارر ـ ووـ ـنظأتتــهيیداارر ـشهاررتتـ ،ــسترـ ـنظأتتــهيیانن اررتتـ

ااستانن با هماهنگي ااستانداارر ظرفف بيیست وو چهارر ساعت ، باقيیماندهه اازز سي نفر معتمد رراا اانتخابب خوااهند كردد . 

ـتبص ـمعتمـ2رههــ ــ اايـیدـ اايـیاـباددههـمنيـین دداارراايي ـيیمد ااـ وو ااـبيــملــعزااممــلتانن (ـسـه ااـهوززههـحزـجهـبـالمم ددـــقليیايي ووــيینت ( ااـناـقي ووـساـسونن ي
ـحس ـشهنـ ووـ ووـنوااـخوااددـسرتت ااززـبنــشتوـندنن وو ددررـثؤـملـموااـعوددهه ــتحكيیر ـ ررژژـ ووااـباـسميـیم وو ــبستق ـههرووـگهـبهـ دــشناــنبيـنوـناـقرــغيیاييـ

 .

 ـ تعداادد ااعضايي هيیأتت ااجراائي مركز حوززهه اانتخابيیه وو حوززهه هايي فرعي وو كيیفيیت وو مهلت تشكيیل آآنها يیكسانن ااست . 3تبصرهه 

ـبصــت ووـناـمـرـفـ4رههـ ـبخشداارراانن ـ ااـحدااررااننـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ـظفنوـمهـ ـ ااززـ ـمعد ـكسيـفرـ ددررـكيـناـ ـهيیه ـتهأـ ااـ ووـئرااـجايي ـشعي ااـ ررأأييـخب ذ
اانتخاباتت قبل ، مرتكب تخلف شدهه باشند براايي عضويیت ددرر ليیست معتمديین وو عضويیت شعب ااخذ ررأأيي خودددداارريي نمايیند . 

ـهيیـ33اددههـم اايـیچـ اازز ـعضك ـهيیاييـ ااـ ووـئرااـجأتت ـنگهبوررااييـشنيـیـرظاـني ـ ـ ااـ وو ـعضانن ـشعاييـ ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم ـنبذ ددرريـیاـ وززههـحد
اانتخابيیه با ددااووطلبانن اانتخاباتت به ترتيیب ذذيیل خويیشاوونديي نسبي يیا سببي ددااشته باشند . 

االف ـ خويیشاوونديي نسبي : پدرر – ماددرر – فرززند – برااددرر وو خوااهر . 

بب ـ خويیشاوونديي سببي : همسر وو پدرر – ماددرر – برااددرر وو خوااهر ااوو . 

اا34اددههـم ـعضـ ااــهيیاييـ ااززـپيـئرااـجأتت ـعضنــفتريـیذـپس ،يـیوـ ددررـكرـشهـبزممــملت ـجلست ااــ وو ـمضاتت ـجلسوررتتـصاييـ ااــ وو اررـــعتباتت
نامه منتخبيین وو اانجامم سايیر ووظايیف قانوني مي باشند . 

ـتبص ـ ددرر1رههـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفتـكـرشدممـعوررتتـصـ ـ ااـحدااررـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ووـ رريـیه ـئيیا ـثبسـ ااـ ددررـحت ـجلسواالل ،ــ ـهيیاتت ااـ يـئرااـجأتت
موظف ااست مرااتب رراا طي صوررتجلسه اايي به مقامم ااجراائي مافوقق ااعالمم ددااشته كسب تكليیف نمايید . 

ـتبص ددرر2رههــ ـبخشايـیدااررـناـمرـفتـــغيیبوررتتـصـ ـ ووـ رريـیداارر ااــثبســئيیا ااـحوااللـحت ـنتخوززهه ووــبيیاــ ااـنرـهرووززـبايـیه ددررــختوعع أتتــهيیالفف
ـمنجهـكيـئرااـجاا ااـقوـتهـبرــ ـنتخف ،ـشاتتـباــ ـنظأتتــهيیودد ااـظوـماررتتـ ررااـترااـمتـسف ـنظأتتــهيیهـبتيـیوررـفهـبب زااررششـگوققـفاـماررتتـ

ددهد . 

ـتبص ااــهيیـ3رههــ ااـظوـميـئرااـجأتت ددررـسف ـجلسوررتتـصت ووــ ااـــغيیبوااررددـموددـخاررـكزااررششـگاتت ـعضت ررااـ ذذـباء هـبتـــغيیبتــعلرـكا
ووززااررتت كشورر ااعالمم دداارردد . 

ددررـگرـهـ35اددههـم اايـیـرجاهه ـنتخانن ـ ـچنايـیكيـیاتتـباـ ـنفدـ ااززـ ـمعتمر ـ ـ ـهيینيـیدـ ااـ ددووـئرااـجأتت ـجلسي ـمتهــ ـچهايـیيـلوااـ ـجلساررـ ـمتنهــ ـ ااززـ اووبب
ـحض ددررـ ـجلسورر ااــهيیاتتــ ـنموددددااررييـخيـئرااـجأتت ااززيـیدــيیناـ ـسما ااـختـ ــستعفودد ددــ ووــهنا ااــهيیايـید ااـئرااـجأتت اازز رراا ،ـــكننطـقاـستيـیرــكثي د
آآـجهـب ـتعبــتيیرـتهـباننـنايي ااززـ ررأأيي ـمعتمداادد ــ ااــعلنيـیدـ ووــلبي ـبخشايـیدااررـناـمرـفهـــسيیلدلل ـ ددـ ـعمهـبوتتـعداارر آآـهوااـخلـ ددررـمد . يـتوررـصد
ددـبهـك ااـعا اازز ـعضوتت ااــعلاييـ ـلبي ااـهاززـبدللـ ـكثم ـنگـلصاـحتيـیرـ ااززـ ، ااززـناـميـقاـبردددد ـمعتمدهه ـ ـ (يـیدـ ـنفيـساـتن )ـ ـميیأـتر ـهنوااـخنـ دـ

نمودد . 

ـتهأــهيیـ36اددههـم ااـ ااـپهــصلاـفالـبيـعرـفيـئرااـجايي اازز ـنتخس ـمعتماببــ ــ ــتشكيینيـیدـ ـ ـجلسلـ ووــ ددااددهه ـتعه ووـ ـمحداادد ااـ ـشعرااررـــستقل ووـنتــثببـ امم
ررااـخاا ررأأيي ــتعيیيیذ ـ ـنمنـ ووـ ووـبوددهه ررـــسيیله ـبخشايـیدااررـناـمرـفهـبأتتــهيیســئيیه ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ـجههـ ددررـطتـ ااــهيیرحح يـئرااـجأتت

مركز حوززهه اانتخابيیه ااعالمم مي ددااررند . 

ـجلسـ37اددههـم ـهيیاتتــ ـتهأـ ااـ ااـئرااـجايي ووــصلي ـحضاـبيـعرـفي ددووـ ـكليیوممـسورر ااــ ـعضه ررـ ـسميیاء ـ ـفتايـیتـ ااـ وو ـتصميیـذخه ـ ـ ااـبمـ ـكثا تيـیرـ
مطلق حاضريین خوااهد بودد . 

تبصرهه ـ ررأأيي ممتنع ددرر حكم ررأأيي مخالف خوااهد بودد . 

ـهيیـ38اددههـم ااـ ااـحزـكرـميـئرااـجأتت ـنتخوززهه ـ يیاـ ـب ااززـپهـ ـتعيیيیس ـ ـ ـمحلهنـ ـ ـ ااـ ـستقايي ـ ـشعرااررـ ـثببـ ااـنتـ وو ددررـخامم ررأأيي وززههـحزـكرـمذ
ـنتخاا ـ ـبيیاـ ووـ ووـسرررـبه ـيیيیأـتي ووـ ـتصد ـمصبيـیوـ ـهيیاتتـبوـ ـتهأـ ااـ ددررـعرـفيـئرااـجايي ـتعوررددـمي ووـ ـمحداادد ـشعلـ ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم هـنذ

ـقبررووزز ااـ ررووزز اازز ررأأييـخل ـمبذ ااـباددررتتـ ـنتشه ـ آآـ ـگهارر ااـ ـنتخي ـ ااـگرـبخيـیاررـتاووييـحاتتـباـ ـنتخزاارريي ـ ،ـباـ ااـعاـساتت ،ـخاتت ررأأيي طيـیرااـشذ
اانتخابب كنندگانن ، جراائم وو تخلفاتت وو مـقرررااتت جزاائي وو محل شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي ددرر سرااسر حوززهه اانتخابيیه مي نمايیند . 



تبصرهه ـ ددرر صوررتت برووزز بعضي اازز مشكالتت با مواافقت ووززااررتت كشورر ، مهلت نه ررووزز تا هفت ررووزز تقليیل مي يیابد . 

ـبخشايـیدااررـناـمرـفـ39اددههـم ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ااـظوـمهــبيیاــ ـنسخهـستـسف ـ آآـ اازز ـگهه ـمنتشاييـهيـ ددررـــ ـسطرهه ااـححـ ـنتخوززهه ررااــبيیاــ ه
ووززااررتتـب ـكشه ااررـ .ـسورر دداارردد ـنسخكيـیالل ـ ااـ اازز آآيـیه ـگهن ووـباـهيـ ــسيیله ووززااررتتـ ـكشه ـهيیهـبوررـ ـنظزييـكرـمأتتـ ااـباررتتـ ـنتخر ـ اتتـباـ

منتخب شورراايي نگهبانن فرستاددهه مي شودد . 

ـهيیـ40اددههـم ااـ ااـحزـكرـميـئرااـجأتت ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ووـ ااـپيـعرـفاييـهوززههـحه اازز ـنتشس ـ آآـ ـگهارر ااـ ـنتخي ـ ــشعبرـهرااييـباتتـباـ ـثبهـ ووـنتـ ـامم
ررأأييـخاا ـپنـذ ـنفجـ ددررـ وو ) ـشعر ـتشخيیهـبمـكرااـترـپبـ ـ ـ ـهيیصـ ااـ ـهفيـئرااـجأتت ـنفتـ ااززـ ( ـمعتمر ـ ـ ـمحنيـیدـ ددااررااييـكلـ ووـنوااـخوااددـسه دنن

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

ـتبص ـ اا1رههـ ـعضـ ـشعاييـ ـثببـ ااـنتـ وو ااززـخامم ررأأيي ـبيیذ ـنفكيـیوددـخنـ ررـ ـئيیر ،ـ ـنفكيـیس رريـیاـنرـ ـئيیب ووـ ـبقيیس ـ ااـ ـعضه ررااـ ـعنهـباء وااننـ
ـمنش ـ ااـ ـنتخي ـ ـنميـماببـ ـيیناـ ووـ ـيیستاـبد ـ ـتيیبرـتيـ ـ ااـ ـتخي ـنماذذـ ـيیناـ ررووززيـیهـكدـ ـقبك ااـ ررووزز اازز ،ـخل ررأأيي ـمحذ ــشعبلـ آآـ ااـباددههـمه ررأأييـخراايي ذ

باشد . 

ـتبص ـمحـ2رههــ ـشعلـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم آآــمنذ ددرر ـگهدررجج ااـ ـنتخي ـــتغيیيیلـباـقرــغيیاتتـباــ ااـ ـمگتـسر ااـ ـيینكر ددااــ ـنمرـئه ــشعبـوددننـ ووـ ايـیه
ددررـكـهماادداا آآنن ـمحارر ااـ لدههـشالممـعل ب ـق ـ ،ـ ـعلهـبي ـغيیوااددثثـحتـ ـمترـ برـ ـق ددـلــعـرـهايـیهـ ـيیگت ،ـشاـبــندووررـقــمرييـ ااـكد ددرر ـنيـیـه
ااـنتـبــثهــعبــشريـیـــغيیــتبـتـرااـمـوررتتـص وو ررأأييـخامم ااــهيیطـسوـتذ ووـئرااـجأتت ـنگهوررااييـشرااننـظاـني ـ ذذـباننـبــ ،ــعلـرـكـا وررتتـصت
ـجلس ووـشهــ ــشعبدهه ااـنتــثبهـ وو ررأأييـخامم ددرريـیدـجذ ــنسبهــصلاـفنيـیرــهتاـتوـكد ــشعبهـبتـ ـنحهـبقـباـسهـ ددااـ ددررـــخللهـكدـشدـهوااـخريـیويي ي

مرااجعه ررأأيي ددهندگانن وو تشخيیص محل شعبه اايیـجادد نشودد وو تبديیل شعبه بايید به ااطالعع مرددمم محل برسد . 

 ـ تشكيیل شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي ددرر موززهه ها ممنوعع مي باشد . 3تبصرهه 

ـبخشايـیدااررـناـمرـفـ41اددههـم ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ااـظوـمهــبيیاــ ـمستقيیمتـسف ــ ـ ـ ـتفاـبايـیاَـ اايـیوـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفهـباررـــختيیض ـ وززههـحدااررـ
هايي فرعي براايي هر يیك اازز شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي يیك نفر نمايیندهه تعيیيین نمايید . 

 ـ هيیأتهايي ااجراائي اانتخاباتت مسئولل صـحت جـريیانن اانـتخابـاتت ددرر حـوززهه اانـتخابيیه خودد مي باشند . 42ماددهه 

ـتبص ـ ددررـ ـ ووززااررتتـكوااررددييـمرهه ـكشه ـحسرااييـبوررـ ااـ ـنجن ااـ ـنتخامم ـ ددررـباـ ددووممــحلرـمزااررييـگرـباتت ،ـنـدااـبرووررييـضه ااـبد ووـطـا العع
تأيیيید هيیأتت مركزيي نظاررتت بر اانتخاباتت ددستورر تجديید اانتخابب معتمديین هيیأتت ااجراائي حوززهه اانتخابيیه رراا صاددرر خوااهد نمودد . 

 ـ كليیه اامـورر اانـتخابـاتت بـخش مـركزيي رراا هيیأتت ااجراائي حوززهه اانتخابيیه شهرستانن اانجامم مي ددهد . 43ماددهه 

ـهيیـ44اددههـم ااـ ـتصاـبيـعرـفيـئرااـجأتت ـهيیبيـیوـ ااـ ااـحزـكرـميـئرااـجأتت ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ااـعــصقـطاـنــمرااييـبدـنوااـتيـمهـ ـلعب ووـبــ ورر
ـهسـوـك ووـناـتــ ـمسـي ـفتاـ ووـهــ ددوورر ـنقايي ـشعســسيیأـتـهـكيـطاـ ااـباـثبـ ررأأييـخت ـنيیسدووررـقــمـذ ـ ،ـ ـشعت ااـ ررأأييـخب ــتشكيیاررــسيیذ ـ ددـ .ـهل د
ـهيی ااـ ااـحزـكرـميـئرااـجأتت ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ـنيیهـ ددررـنوااـتيـمزـ الززممـكيـتـوررـصـد ،ـنـدااـبـه ـنسبد ـ ـسيیأـتهـبتـ ـشعسـ ااـ ررأأييـخب ـسيیذ ددررـ ارر
ااـحزـكرـم ـنتخوززهه ووــبيیاــ ـبخه ااـكرـمشـ ـنمدااممـقزيي ووددرريـیاـ ددووـهد ااـبديـیاـبوررددـمر ـنظأتتــهيیالععـطه ووـسرـباررتتـ ـــهمچنيید ـ ـنمنـ ااززــيیناـ اايي دهه

هيیأتت نظاررتت ددرر معيیت صندووقق سيیارر بوددهه وو مسيیر گرددشش صندووقق رراا ددرر صوررتت جلسه قيید وو تأيیيید نمايید 

 .

فصل پنجم ـ ااعالمم ددااووطلبي وو ررسيیدگي به صالحيیت ددااووطلبانن 

ددااوو45اددههـم ـنماننـــطلبـ ــمجليـگدــيیناـ ااززــهفرففـظديـیاـبسـ ررووزز اايـیاررـتت ـنتشخ ددــ ااـشوررــستارر ـنتخرووعع ووـباتتـباــ ووززااررتتـــسيیله ـكشه اـبوررـ
ـجعرااـم ـبخشايـیدااررييـناـمرـفهـبهـ ـ ااـحزـكرـمدااررييـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ــسشنرـپهـ ـمخصهـماـ ـ ااـ ددااووـعوصص ددررـــطلبالمم رراا ووـفايـیي ـتكميیت ـ ـ ووـ ـتسليیل ــ مـ

نمايیند . 

ـقببـترااـم ووـبالَـ ــسيیله ووززااررتتـ ـكشه ااززـ رريـیـرطورر آآـبيـهرووـگاييـههـناـسق ـعميـهاـگه ررـهوااـخوممـ ووــسيید ووـناـمرـفد ـبخشداارراانن ـ دااررااننـ
مكلفند مرااتب رراا به ووسايیل مقتضي به ااطالعع كليیه ااهالي حوززهه اانتخابيیه برسانند . 



ـتبص ـ ددااوو1رههـ ـطلبـ ـنماننــ ـيیناـ ــمجليـگدـ ووااـكسـ ددررـبطيـیرااـشـدجه وو ااززـخوددهه ـكشاررجج ـبسوررـ ،ـنرـبيـمرـ ـضمديـیاـبد ـجعرااـمنـ هـبهـ
ـسف ـتخاررـ ـكنسايـیهـناـ ـ ـلگوـ ـنمايـیرييـ ـيیناـ ــسشنرـپوططـبرـميـساــسيیيـگدـ ددااووـماـ ددررـخيـــطلبه رراا ـحضودد ـمقوررـ ذذييـماـ ـسفالححـصاتت ايـیاررتتـ
ـكنس ـ ـلگوـ ـنمايـیرييـ ـيیناـ ـسيیيـگدـ ـتنظيیيـساـ ـ ـ ووـكمـ ـسفرددهه ـتخاررـ ـنيیهـناـ ـمفزـ ـمناددـ ددررـ ــسشنرـپدررجج ووـماـ ـمشخصه ـ ـ ددااووـماـكاتتـ ررااــطلل هـبب
ــسيیلوو ـتلكهـ ـيیعترـسايـیســ ـ وويـیرـ ــسيیلن ـمخهـ ااززـترااـباـ وو اايـیـرطي ووززااررتت ووززااررتتـبهـجاررـخوررـمق ـكشه ااـ ـنميـمالممـعورر ددررـتديـیاـ ــمهلا تـ

قانوني نسبت به برررسي صالحيیت وويي ددرر هيیأتت ااجراائي حوززهه اانتخابيیه ااقداامم قانوني به عمل آآيید . 

ـتبص ددااوو2رههــ ـنماننـــطلبـ ددااووـفدــننوااـتيـميـگدــيیناـ ووززااررتتـــطلبرمم اازز رراا ـكشي ددررـ ووـفايـیورر ااززـپت ــتكميیس ـ ووززااررتتـبلـ ـكشه ااررـ اععـجورر
نمايیند . ووززااررتت كشورر موظف ااست ددرر ااسرعع ووقت مرااتب رراا به فرمانداارريي يیا بخشداارريي حوززهه اانتخابيیه مربوطه ااعالمم نمايید .

ـتبص ـتصـ3رههــ ااززيـیوـ ددااووـفريي ووـــطلبرمم ـتصي ددووـماــسناــشنريـیوـ وو ـقطعه ـ ـعكهـ ددااووـــكليیسـ ررووززـسرـثــكـدااـحرففـظاننـــطلبه ااززـپـه ـس
خـاتمه ثـبت نـامم توسط ووززااررتت كشورر به هيیأتت مركزيي نظاررتت ااررسالل مي گردددد . 

ددااوويـیرـهـ46اددههـم اازز ـطلبك ـ ـنماننـ ناـ ـيی ــمجليـگدـ ـشخصسـ ـ ووـ ـكتبوررتتـصهـباَ ـ ـننوااـتيـميـ ااـ ـنصد ررااـخرااففـ ايـیدااررييـناـمرـفهـبودد
ـبخش ـ ااـحزـكرـمدااررييـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ووـ ووززااررتتيـیه ـكشا ااـ ـنمالممـعورر ـيیناـ ووـ ااـترااـمد ـنصب ووززااررتتـسوـترااففـ ـكشط ااـبوررااَـفوررـ الععـطه

هيیأتت مركزيي نظاررتت مي ررسد ، عدوولل اازز اانصراافف پذيیرفته نمي شودد . 

ـبخشايـیدااررـناـمرـفـ47اددههـم ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ااـظوـمهـ ررووززااـسف ـمشخصهـنت ـ ـ ددااووـماـكاتتـ ااـحاننـــطلبل ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ررااـخهـ ودد
برااساسس مفادد مندررجج ددرر پرسشنامه با سريیعتريین ووسيیله به ووززااررتت كشورر ااعالمم نمايید . 

ووززااررتت كشورر نيیز موظف ااست تصويیريي اازز مـشخصـاتت كامل ددااووطلبانن رراا ررووززاانه به هيیأتت مركزيي نظاررتت ااعالمم نمايید . 

ووززااررتت48اددههـم ـكشـ ووـ ـنگهبوررااييـشورر ـ ـ ووـپاننـ اازز ـمشخصوللـصس ـ ـ ددااووـ باتت ـطل ـ ررووززااـ ، يیسهـنانن ـل ـ آآـماـكتـ ررااـنل ـتهيیانن ـ ووـ هـبه
ـمنظ آآـبوااـسيـسرررـبوررــ ررااـنق ددرر ـبطانن ـحيیتهـالصاـبهـ ااـكذـماييـــ ددرر ااـبوننـناـقنيـیورر ووززااررتت ددااددـعالـطه ، ،ـكيـناــستاتت تــثباننـماززـسل
ااددااررههـشــكوااللـحاا وو ــشخيیــتورر وويـیـوـهـصـ ااــبيیســـپليیت ــلملن ددررـ ااررـكرـمل .ـماللـسز دداارردد ــظفنوـموررـبزـمزـكرااـمي ررووززــپنرففـظدـ ج

نتيیجه برررسي رراا با ددليیل وو سند به ووززااررتت كشورر وو شورراايي نگهبانن ااعالمم نمايیند . 

تبصرهه ـ ووززااررتت كشورر مي توااند ددرر صوررتت لزوومم اازز ددااووطلب نمايیندگي مجلس اانگشت نگارريي به عمل آآوورردد . 

ووززااررتت49اددههـم ـكشـ ااـظوـموررـ ووـپتـسف اازز ااززـسرررـبجيـیاــنتوللـصس ددررـكذـمعـجرااـمي (ـمورر ررااـترااـم)48اددهه دااررااننـناـمرـفهـبب
ـبخشوو ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـنحهـبهـ ـمقتضوـ ـ ـ ااـ ـنمالممـعي وويـیاـ ووـناـمرـفد ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ هـ
ووـماَـــعيیندـــظفنوـم ددررـسرررـبجيـیاــنتداارركك رراا ـجلسي ــمشتهــ ااــهيیرككـ ووـئرااـجأتت ـنظأتتــهيیي ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززهه ـمطهـطوـبرـمهــبيیاــ رححـ

نمايیند . 

ـتهأــهيیـ50اددههـم ااـ ااـهوززههـحزـكرااـميـئرااـجايي ـنتخايي ـ ـبيیاـ ــظفنوـمهـ ررووززـظرــكثدااـحدـ ددهه ااززـپرفف ــمهلاننيـیاـپس هـبهـجوـتاـباممـنتــثبتـ
ـنت آآـسدـبجيـیاـ ااززـمت ـسيیهرررـبدهه ـ ددررـ الززمم ـمحايي ووـ ااـبل ـستفا ـ ااززـ ـنتاددهه اايـیاـ ووززااررتتـسوـتدههـشالممـعج ـكشط ـحيیالـصوررـ ددااووـ ـطلبت ددررــ انن

رراابطه با صالحيیتهايي مذكورر ددرر اايین قانونن رراا مورردد ررسيیدگي قراارر ددااددهه وو نتيیجه رراا كالَ به هيیأتهايي نظاررتت ااعالمم نمايیند . 

تبصرهه ـ رردد صالحيیت ددااووطلبانن نمايیندگي مجلس شورراايي ااسالمي بايید مستند به قانونن وو برااساسس مداارركك وو ااسنادد معتبر باشد . 

ووـناـمرـفـ51اددههـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـمكلفنهـ ـ ــ ـنظدـ رردديـیرـ ـهيیه ااـ ااـئرااـجأتت ـنتخي ـ ررااـباـ ذذـباتت ااـكا ـستنر ـ اددـ
ررووززيـیرففـظيـنوـناـق ددااووـبك ااـــطلبه ـنمالغغـبانن ووـ ــيیعترـساـبوددهه وويـیرـ ـضميیمهـبهـــسيیلن ــ ااـ ووــسنه ااـبدااررككـمادد ـنظأتتــهيیالععـطه ااـ اننــستاررتت

برسانند . 

ـتبص ـــ ـكسرهه آآــحيیـالصهـكيـناـ ـنگرااررـقدــيیيیأـتوررددـماننـنت ددااررـحهــفترـ ـچهرففـظدـنق ااززـ ررووزز اايـیاررـتارر ددااووـبالغغـبخ ،ــطله ـشكب تيـیاـ
خودد رراا مستدالَ به هيیأتت نظاررتت ااستانن ااعالمم نمايیند . 

ـشهزااررـگـ52اددههـم ووـ ـشكا وواايـیاـ ررووززــهفدتتـمرففـظهــصلاتت ااززـپت ــمهلاننيـیاـپس ددررـ ـشكتـفايـیت ددرريـیاـ ـجلست ـنظأتتــهيیهــ ااـ اننــستاررتت
ـسيیرر ووـگدـ ـنتيیجي ـ ـ ـجلسوررتتـصهـ .ـشيـمهــ ـچنودد ـنچاـ ـنظهـ ـهيیرـ ااـ ـمبنيـئرااـجأتت ـ ررددـبيـ ـحيیالـصر ددااووـ ،ــطلت ـيیيیأـتوررددـمب ـهيیدـ أتتـ
ـنظ ااـ ،ـشاـبزــنيیاننــستاررتت ـنظأتتــهيید ااـظوـموررـكذـماررتتـ ااـسف ددرر ـخصنيـیت ،ـ ـنظوصص ـنظزييـكرـمأتتــهيیرـ ررااـ ـكسزــنيیاررتت ـنمبـ ديـیاـ

. هيیأتت نظاررتت ااستانن ددرر مورردد صالحيیت سايیر ددااووطلبانن نيیز نظر خودد رراا به هيیأتت مركزيي نظاررتت ااعالمم مي نمايید . 



ـتبص ـ ـهيیـ1رههـ ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ااززـپاننـ ـكسس ـنظبـ ـهيیرـ ـنظزييـكرـمأتتـ ،ـ ااـظوـماررتت ـيیيیأـتبـترااـمتـسف رردديـیدـ ـحيیالـصا ـكليیتـ هــ
ددااووطلبانن رراا با ااستنادد قانوني طي صوررتت جلسه اايي به فرمانداارر يیا بخشداارر مربوطط ااعالمم نمايید . 

ـتبص ـبخشايـیدااررـناـمرـفـ2رههــ ـ ااـظوـمدااررـ ـنظتـسف ـنظزييـكرـمأتتــهيیرـ ،ـ رردديـیدــيیيیأـترـبيـــمبناررتت ددااووــحيیـالصا ررااـــطلبت ااززـكانن ه
ـنظأتتــهيی ااـ ددررــستاررتت ـنمتـفايـیانن ااـ ،ـسوددهه ـمباـنهـبت ااـگرددـ ـنمالغغـبانن ددررـتديـیاـ ااـصا ررددـبرااضضــعتوررتت ،ـختــحيیالـصه ــكتبودد هـباَـ

شورراايي نگهبانن شكايیت نمايیند . 

ـتبص ددرر3رههــ ـنظهـكيـتوررـصـ ـنظزييـكرـمأتتــهيیرـ ررددـبيـــمبناررتتـ ددااووــحيیـالصر آآيـیــحـالصهـكدـشاـبيـناـــطلبت ديـیـيـیـأـتـوررددـمـاننـنت
ااــهيی ااـحزـكرـميـئرااـجـأتت ـنتخوززهه ااــفترـگرااررـقهــبيیاــ ددااووـسه ، ااــننوااـتيـماننـــطلبت ررااـخرااضضــعتد ــنگهبوررااييـشهـبودد ـ ـــتسليیاننـ ـنممـ .ــيیناـ د
ـنگهبوررااييـش ـ ـ ـبيیساننـ ـ ررووززـ ااـپت اازز ـظهس ـنظاررـ ـهيیرـ ـنظزييـكرـمأتتـ ـنظاررتتـ ـقطعرـ ـ ووـ ـنهي ددررـخييـیاـ رراا ـخصودد ـيیيیأـتوصصـ رردديـیدـ ا

صالحيیت ددااووطلبانن به ووززااررتت كشورر ااعالمم خوااهد نمودد . 

ددرر53اددههـم ـمعتمهـكيـتوررـصـ ـ ـ ـهيینيـیدـ ااـ ددررـئرااـجأتت ـحيیالـصيـسرررـبي ددااووـ ـطلبت ووــ وويـیـاسانن ـيـنوـنـاـقرررااتتـقــمـوددـخفيـیـاظر
ـنتاا ررـباـخــ رراا ـننتيـیـاـعاتت ـيیناـمــ ،ـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفد ـ ااـظوـمدااررـ ااـبتـسف ووـطا ـيیيیأـتالعع ـهيیدـ ـنظأتتـ ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززهه ـ ـبيیاـ ووـ اـبه
ووززااررتتـطاا ـكشالعع ـنسبوررـ ـ ـتعهـبتـ ااززيـیرـهضيـیوـ ـمعتمك ـ ـ ـهيینيـیدـ ااـ ـتشكيیيــكلوررـطهـبايـیيـئرااـجأتت ـ ـ ـمجلـ ـهيیدددـ ااـ ااـئرااـجأتت دااممـقي
ـنم ،يـیاـ ـتعد ـبعضيـیوـ ااـ ـعضض ووـ ــتغيیـايـیاء ااــهيیـلـكريـیــ ـحسيـئرااـجـأتت (ـمقــطبوررددـمبـ (32واادد وو اا35) ااـناـقنيـی) ـنجونن دـشدـهوااـخاممـ
 .

ددرر54اددههـم ـطبهـكوااررددييـمـ ـشهزااررـگقـ ووـ ـشكا اايـیاـ وو ـعتاتت ووااـضرااـ ـنگهبوررااييـشرااييـبهــصلاتت ـ ـ ـمعلاننـ ـ ااـكرددددـگوممـ ـعضه اييـ
ـتهأــهيی ـنظاييـ ااززـ ووــنيیوااـقاررتت ــتخلرررااتتــمقن ـنمفـ ااـ ،ـنوددهه ــنگهبوررااييـشد ـ ااـظوـماننـ ـحستـسف ووـمبـ ـتخلفاـببـساـــمتنورردد ــ ااـ ـنجاتت اممـ

شدهه برخورردد قانوني نمايید . 

ااززيـیرـهـ55اددههـم ـتنههـباـهزددـماـنك ــمشتزددـماـندــچنايـیييـیاــ ززيـیرـطهـبدــننوااـتيـماَـكرـ ـشعرااييـبريـیق ااـ ررأأييـخب ـنفكيـیذ ـنمرـ هـبدههــيیناـ
هيیأتت نظاررتت حوززهه اانتخابيیه معرفي نمايیند : 

االف ـ حوززهه هايي دداارراايي يیك نمايیندهه به ااززاايي هر صندووقق يیك نمايیندهه . 

بب ـ حوززهه هايي دداارراايي ددوو نمايیندهه به ااززاايي هر ددوو صندووقق يیك نمايیندهه . 

جج ـ حوززهه هايي دداارراايي سه نمايیندهه به ااززاايي هر سه صندووقق يیك نمايیندهه . 

دد ـ حوززهه هايي دداارراايي چهارر نمايیندهه به ااززاايي هر چهارر صندووقق يیك نمايیندهه . 

هه ـ حوززهه هايي دداارراايي پنج نمايیندهه به ااززاايي هر پنج صندووقق يیك نمايیندهه . 

وو ـ حوززهه هايي دداارراايي شش نمايیندهه به ااززاايي هر شش صندووقق يیك نمايیندهه . 

ـــهمچنيی ـ ـتعاـببـساـــمتننـ ـنمدااددـ ااـحرـهاننـگدــيیناـ ـنتخوززهه ـهمهـبهــبيیاــ ـتعاننـ ااززـ ـقهدووــصنداادد ـنمكيـیاـ ااــيیناـ . ـنمنيـیدهه ددررــننوااـتيـماننـگدــيیناـ ـمحد لـ
ـشع ااـ ررأأييـخب ـحضذ ددااـ ـشناـبهــشتورر .ـ ـچند ـنچاـ ـتخلفهـ ــ ددررـ ـشعي ااـ ررأأييـخب ـگيیوررتتـصذ ددـبرددـ ،ـلاـخدوونن ررااـترااـمت ـهيیهـبب ـتهأـ اييـ

ااجراائي وو نظاررتت بخش يیا مرااكز شهرستانن كتباَ ااعالمم خوااهند نمودد . 

ـحض ـنموررـ ـيیناـ ااززيـیرـهاننـگدـ اايـیاـپاـتاـهداايـیدـناـكك ووـخانن ررأأيي ـشمذ ووـ آآرراا ـتنظيیاررشش ـ ـ ـجلسوررتتـصمـ ااـناـمالـبهــ .ـسع ـممت ـنعاـ ااززـ ت
ـحض ـنموررـ ـيیناـ ددررـهداايـیدـناـكاننـگدـ ـشعا ااـ ررأأييـخب ـممنذ ـ ووـبوععـ ـمحسرممـجوددهه ـ ووـگيـموببـ ــمتخلردددد ـ ـمجهـبفـ ـمقاززااتتـ ددررـ اددههـمررر

) قانونن محكومم خوااهد شد . 83(

ـتبص ـــ ـحضرهه ددـ ـيیگورر ااـ ــمسئزـجهـبرااددـفر (ــليیوـ ــمسئن ااــليیوـ وو ـعضن ـقهدووــصناييـ ااـ ،ـخايي ررأأيي ــنگهبوررااييـشنيـیرـظاـنذ ـ ،ـ ـنمانن اننـگدــيیناـ
ووززااررتتـساززررـبوو ـكشانن ،ـ ـنمورر ددررـهزددـماـناننـگدــيیناـ ( ـشعا ااـ ررأأييـخب ـتحذ ــممندـشاـبهـكوااننــعنرـهتـ ااـ ووـسوعع ـمحسرممـجت ـ يـموببـ
.ـگ اايـیوررـمأـمردددد ـنتظن ووـماــ ــمسئي ددررــليیوـ ـقهدووــصنن ااـ ررأأييـخايي ااززـــظفنوـمذ ـحضد ااـ ــمسئرــغيیرااددـفورر ـعمهـبرييــگيیوــجلوللـ آآووررـ .ـنل د

) محكومم خوااهند شد 75متخلفيین به مجاززااتت مقررر ددرر ماددهه (



 .

فصل ششم ـ تبليیغاتت 

ـليیغـــتبـتــليیاـعــفـ56ـاددههـم ااــ ـنماييـهزددـماـنـيـتاـباـخـــنتـاتت ـهشيـگدــيیناـ ررووززـ ااــقبت ررووزز اازز (ـخل ررأأيي آآــحلرـمذ ( ددوومم وو ااوولل ووـغه اـتازز
بيیست وو چهارر ساعت قبل اازز ااخذ ررأأيي اادداامه خوااهد ددااشت . 

اا57اددههـم ااززـــستفـ ،ـكالـپهـنوـگرـهاددهه ددــستوـپارردد ، ـيیسوـنواارريـیر ووـ ـنهاررووااـكي ـتبليیغاييـ ااـتاــــ وو ااززـــستفي ددررــسيیاييـهوـگدـــبلناددهه اررججـخارر
ــمحيیاازز ــسخنطـ ااـنرااـ وو آآننــمثي ـعكاييــــستثناـبالل ززـكرااـترااييـبسـ وو ووـماـنيـگدـنت ووـجه ـــهمچنيیزووهه ـ ــسخننـ ووـنرااـ ووـسرـپي ااززـساـپش خ

طرفف نامزددهايي اانتخاباتي وو طرفداارراانن آآنانن ممنوعع مي باشد . 

متخلفيین اازز اايین ماددهه به سه تا سي ررووزز ززنداانن محكومم مي گرددند . 

ـتبص ـ ااـ ـ ـنظالممـعرهه ـشخصيیتهرـ ـ ـ ـ ـ ددررـ ـيیيیأـتا ـمجيـطرـشهـباـهزددـماـندـ ااـ ذذـبهـكتـسازز ـعنرـكدوونن ووـ ـمسئواانن ـ ـليیوـ آآـ ـنهت ووـشاـباـ دررككـمد
كتبي مربوطط بـه اامـضـايي آآنـانن تسليیم هيیأتت ااجراائي اانتخاباتت شدهه باشد . 

آآـنقـحسـكچــهيیـ58اددههـم ـگهداارردد ـتبليیغيـ ااـهزددـماـنيـتاــــ ـنتخايي ررااـتاـباــ ددررـكي ـمحلهه ــ ـمجاييـ ااـ ـلصازز ززيـیرددـگاققـ ددرر يـنـوـنـاـقـاننـمـدهه
تبـليیغـاتت پاررهه وو يیا معدوومم يیا مخدووشش نمايید وو عمل مرتكب جرمم محسوبب مي شودد . 

اا59اددههـم ـنجـ ـفعهـنوـگرـهاممـ ـتبليیغتــليیاـ ـــ ااززـتاـ اايـیاررـتي ررـعخ ـسمالمم ااـ ـنماييـهزددـماـنرااييـباـهزددـماـنيـماـسي ــمجليـگدــيیناـ ااززـ ووـصس داا
ـسيیم ووــ ـخطزــميیا ـنمهـباـ ـجمعاززـ ـ ووـ ووـهايـیه ددـــسيیلر ـيیگه ررـــجنبهـكرييـ ـسمه ددووـ وو ووـتــلي دداارردد ددررـنــمـاررـكتيـیــلاـعــفي ااددااررييـعـاـسـداانن ـاتت
ـمچــهوو ـنيیــ ااـ ـستن ووـفــ اازز وويـیـاـساددهه اايـیـاسل ـمكر ووززااررـناـ ـتخاتت ،ـههـناـ ااددااررااتت وو ـكتهـرشا ـ ددووـ ـلتايي ووـ ـسسؤـمي ووااـ ـبستاتت ـ ددووـبهـ ووـله ت
ـشه ـيیهرددااررـ ووـ ـكتهـرـشا ووــ ووااـهــناـمـاززـسا ــبستايي آآـبهـ ـنهه ووـ ـنها ووـهاددـ ـسسـؤـما ااززـكيـتاـ ـعمهـجوددـبه (ـموـ ـمقرـههـبي ااـ ( ـستفداارر يـماددههــ

كنند وو همچنيین ددرر ااختيیارر گذااشتن ووسايیل وو اامكاناتت مزبورر ممنوعع بوددهه وو مرتكب مجرمم شناخته مي شودد . 

 ـ مؤسساتت وو نهاددهايیي كه دداارراايیي آآنانن اازز اامواالل عمومي ااست ، همانند بنيیادد مستضعفانن مشمولل اايین ماددهه مي باشند .1تبصرهه 

ـتبص ـنشـ2رههــ وويـیرـ ــمطباتت ــمتعلاتتـعوـ ـنهاـماززـسهـبقــ ووززااررـ ، ـتخا ،ـههـناـ ااددااررااتت ، ـنها ووـهاددـ ـسسؤـما ددررـشادديـیاتتـ ااــمتدهه ،ـمنيـین اددهه
حق تبليیغ براايي نـامـزددهايي اانتخـاباتـي رراا وولـو بـه صوررتت ددررجج آآگهي ندااررند . 

 ـ ااعضايي هيیأتهايي ااجراائي وو نظاررتت اانتخاباتت حق تبليیغ له يیا عليیه هيیچ يیك اازز ددااووطلبانن اانتخاباتي رراا نخوااهند ددااشت .60ماددهه 

اا61اددههـم ـلصـ ااـ ،ــميیالـعاقق ـعكه ،ـ آآـنوـگرـهس ـگهه ـتبليیغيـ ررووييـبيـتاــــ ررااـئالـعر ـهنمم رراايـیاــ وو ،ـگدــنني ـبيیموييــبلاـتي ـنهاــستاررــ ،ـ وييــبلاـتا
ووـم ـسسؤـمريـیاـسدااررسس آآـ ووـشوززـماتت ـمنصاييـهوــبلاـتي ددررـبوــ ـمعه ـعمرـباـ ـبخطـسوـتيـموـ ددووـ ووااــلتش وو ــبستي ددووـبهـ ووـله ـقهدووــصنت اييـ
ـپس ،ـ ،ـــتلفاييـههـجاـبت ـپستهن ــ ووـباييـ ،ـــتلفرقق ااـهوــبلاـتن وو ـبخالككـما ـخصشـ ،ـصوـ ـمگي ررـبرـ ــلكيیاـمتيـیـاضا ـمتصايـینـ ــممننــفيیرــ وععـ
ووـساا اايـیوررـمأـمت ـنتظن ددررـماــ ـمشوررتتـصي ــمتخلفيیوااررددييـمنـــچنيیدههـهاـ ــ ررااــ ووــجلن ـمنظهـبب ــتعقيیوررــ ـ ـمقهـبيـنوـناـقبـ ـقضاتتـماـ يـئاـ
ـتح ـنميـمليـیوـ .ــيیناـ ـيیهدااررـناـمرـفد ووـ ـبخشا ـ ـيیهدااررـ ــنسبديـیاـبزــنيیاـ ااـبتـ ـمحه ااووررااـــچنيیاييـ ااـقن ـنمدااممـقي ااــيیناـ وو ـستنكد ااـــ اازز وويـیافف رممـجهـــظيیفن

محسوبب مي گردددد . 

آآـنوـگرـهـ62اددههـم ـگهه آآـ وو ـتبليیغاررـثي ااززــقبديـیاـبيـتاــــ ااـشل ااززـخرووعع ررأأيي ـمحذ ــشعبلـ ااـنتـبــثهـ وو ررأأييـخامم ااـسوـتذ ـعضط ـشعاييـ بـ
اامحا گردددد . 

ـليیغـــتبـاييـهـاددــستـ63ـاددههـم ااــ ـنتخاتت ـتنهيـتاـباــ ددررــ ـبخشهزـكرااـما ـ ـ ،ـ ـشها ووـهرـ ـشها ددااـهــناــسترـ ددررـگيـمريـیا ـشهردددد ددررـباييـهرـ زررگگ
ـمنطقرـه ـ ـ ـشههـ ـمحكيـیرددااررييـ ـعنهـبلـ ـستوااننـ ااـ ـنتخادد ـ ددااـنوااـتيـميـتاـباـ ددررـگريـید . ـمنطقكيـیهـكوااررددييـمردددد ـ ـ ،ـ ـچنه ـعندـ ااززـ واانن

عناوويین فوقق االذكر رراا ددااشته باشد ددرر حكم يیك عنواانن مي باشد . 

ـتبص ـتبليیغاددــستـ1رههــ ااــــ ـنتخاتت ،ـباــ ااـكرـماتت ـفعهـكتـسزيي ـليیتهاـ ـتبليیغاييـــ ،ـهزددـماـنيـتاــــ ددررــمنا ـفصوااددـمدررجج ـششلـ ااـ آآننـناـقنيـیم ددرر ونن
ساماندهي وو اانجامم پذيیردد . 



ـتبص ـ ـتشكيیـ2رههـ ـ ـ ـتبليیغاددــستلـ ـ ــ ااـ ـنتخاتت ـ ااـبيـتاـباـ ـنشالممـعدوونن ـمحيـناـ ووــستلـ ــمسئاممـنادد آآننـ ـبخشايـیدااررييـناـمرـفهـبولل ـ ـممندااررييـ ـ وععـ
ااست . 

ـمطبـ64اددههـم ـ ووـعوـ ـنشاتت آآـندااررـنقـحاتتيـیرـ ـگهد ـمطايـیيـ ـلباـ ـعليیيـ ااـهزددـماـنهــ ـنتخايي ـ ددررججـتاـباـ ـكنني ـ ووـ ووااـخرـبايـید ـمطلبعـقالفف ــ يـ
ـبن ـيیسنوـ ـ ددااللـكدـ ااـبه ـنصر اايـیرووههـگرااففـ ـشخا ااززـصاـ ـمعيیاييـهزددـماـني ـ ددررـشاـبنـ وو ددااررـحاـهزددـماـنوررتتـصرـهد ررااـخخـساـپدـنق ودد
ـهجرففـظ ااـپتـعاـسدههـ اازز ـنتشس ـنشاررــ آآننــهندـبوررـبزـمهيـیرـ وو ـنشد ــمكلهيـیرـ آآننـفاپپـچهـبفـ ــمطبوننـناـققــطبورريي .ـشاـبيـماتتـعوـ د
آآننـكيـتوررـصددرر ـنشه ـمنتشهيـیرـ ـنشرـــ ــمسئوددـ آآننـ ررااـماـنخـساـپوددـخهــيینزـهاـبديـیاـبولل ـنشهـبزدد ـمشهيـیرـ ددـباـ ـيیگه ااررـ آآننـسريي وو دداارردد الل
ـنش ــمكلهيـیرـ ااووـبفـ ددرر آآنن ددررجج ااـبدـهوااـخوددـخاپپـچنــليیه . ـنتشودد ااــ ـمطهـنوـگنيـیارر ددررـلاـ ــمطبرــغيیب ــممنزــنيیاتتـعوـ ااـ ووـسوعع زددـماـنت

معترضض حق دداارردد نظر خودد رراا منتشر نمايید . 

ددااوو65اددههـم بـ ـطل ـ ـنماننـ ـيیناـ ووـگدـ آآـفرـطي ـهيیهـباننـنداارراانن ووـ ـمجـهجچ ـتبليیهـباززـ ـ ـ ـعليیغـ ـ ددااووـ ـطلبه ـ ددـ ـيیگانن ـنبرـ ووـ ـتنهوددهه ـ ـننوااـتيـماـ دـ
ـيیستگاـش ـ ـ ددااوويـیوددـخاييـهيـ ـنظوررددـمبــطلا ررااـشرـ ـمطانن ـنمرححـ ـيیناـ ووـ ووـمرـحكــهتهـنوـگرـهد ــحيیثيیت ـ ااـهزددـماـنتـ ـنتخايي ـ رااييـبيـتاـباـ

عمومم ممنوعع بوددهه وو متخلفيین طبق مقرررااتت مجاززااتت خوااهند شد 

 .

فصل هفتم ـ جراائم وو تخلفاتت 

 ـ عالووهه بر جراائم مندررجج ددرر اايین قانونن ااررتكابب اامورر ذذيیل جرمم محسوبب مي شودد : 66ماددهه 

خريید وو فرووشش ررأأيي . 

ررأأيي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضورر نداارردد . 

تهديید يیا تطميیع ددرر اامر اانتخاباتت . 

ررأأيي ددااددنن با شناسنامه جعلي . 

ررأأيي ددااددنن با شناسنامه دديیگريي . 

ررأأيي ددااددنن بيیش اازز يیكبارر . 

توصيیه به نوشتن ااسم كانديیداايي معيین ددرر ووررقه ررأأيي توسط اافراادد متفرقه ددرر محل ااخذ ررأأيي . 

ااخاللل ددرر اامر اانتخاباتت . 

كم وو ززيیادد كرددنن آآرراا يیا تعرفه ها . 

تقلب ددرر ررأأيي گيیريي وو شماررشش آآرراا . 

تقلب وو تزوويیر ددرر ااووررااقق تعرفه يیا برگگ ررأأيي يیا صوررتت جلساتت . 

توصيیه به نوشتن ااسم كانديیداايي معيین ددرر ووررقه ررأأيي اازز طرفف ااعضايي شعبه ااخذ ررأأيي وو ناظريین وو باززررسانن . 

ـــتغيیيی ووـ ـجعايـیليـیدــتبر ووـ رريـیل ووـبا ـمعايـیوددنن ـنمدووممـ ااـ وو ااووررااقق ـتبليیغاددــسنوددنن ااززـتاــــ ـتعلـــقبيیي ووـفرـ ووـبه ررأأيي ـجلسوررتتـصرگگ ووــ اتت
تلكس وو تلفنگراامها وو تلگراافها . 

باززكرددنن وو يیا شكستن قفل محل نگهداارريي وو الكك وو مهر صندووقهايي ررأأيي بدوونن مجوزز قانوني . 

جابجايیي ، ددخل وو تصرفف وو يیا معدوومم نموددنن ااسنادد اانتخاباتي بدوونن مجوزز قانوني . 

اايیجادد ررعب وو ووحشت براايي ررأأيي ددهندگانن يیا ااعضايي شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي با ااسلحه يیا بدوونن ااسلحه ددرر اامر اانتخاباتت . 



ددخالت ددرر اامر اانتخاباتت با سمت مجعولل وو يیا به هر نحو غيیر قانوني . 

ـنجاا ااـعايـیاممـ ـنجدمم ــعملهـنوـگرـهاممـ ـمخثـعاـبهـكيـ ررأأييـشدووششـ ااززـمدنن ااــحيیاـنرددمم ـعضه ــشعباييـ ااـ ررأأييـخه ااززـشاـبذ وددددااررييـخلـــقبيید
كرددنن اازز ممهورر نموددنن برگگ تعرفه يیا شناسنامه يیا اانتقالل صندووقق ااخذ ررأأيي به غيیر اازز محل آآگهي شدهه . 

ـتبص ـــ ـنچاــچنرهه ووـ ااــمنمـئرااـجوععـقه ددرر اايـیرـجهـكرددددـگبـجوـماددههـمنيـیدررجج ـنتخانن ددررـباــ ــشعبدــچنايـیكيـیاتت ااـنتــثبهـ وو ااززـخامم ررأأيي ذ
ــمسيی ددررـشاررججـخوددـخيـنوـناـقرـ وو ـنتيیجودد ـ ـ ااــكلهـ ـنتخي ـ ووـببـتـرااـمدـشاـبرـثؤـماتتـباـ ووززااررتتـلـــسيیـه ـمنظـهـبوررـشــكه ـ ددررـطوررـ رحح

شورراايي نگهبانن به هيیأتت مركزيي نظاررتت ااعالمم مي گردددد . 

ــتشكيیـ67اددههـم ـ ـقضالتتـ ااـحرـهيـئاـ ـنتخوززهه ـمنظهـبهــبيیاــ ــپيیشگيیوررــ ـ ووــ اازز ،ـجوععـقريي ـضمرمم ـهمنـ ـهنگاـ ــنگهبوررااييـشنيـیرـظاـناـبيــ ـ اننـ
وو هـيیأتت ااجـراائي ااقـداامـاتت الززمم رراا ددرر محدووددهه مقرررااتت معمولل ميیداارردد . 

ـتبص ـ ااززـ ـ ـثبعـقوـمرهه اايـیاـپاـتاممـنتـ ـنتخانن ـ ااـباـ ـحضاتت ووـ ـنماييـهزددـماـنتـشاززددااـبارر ـيیناـ ــمجليـگدـ ااـشسـ ررااـمالـسورراايي ددرر ـبطي اـبهـ
ـتهاا ااززــقباتتـماـ ووـماـنل ـــتخلفايـیزدديي ااـ ـنتخاتت ــممنيـتاـباــ ااـ ـمگتـسوعع ددررـ ـنظهـبهـكوااررددييـمر ررـ ـقضوههـقســئيیر آآـشاززددااـبدممـعهــئيیاـ اننـنت

موجب تضيیيیع حق گردددد وو يیا ااخذ تأميین وو تضميین الززمم ممكن نباشد 

 .

فصل هشتم ـ شكايیاتت وو نحوهه ررسيیدگي 

ـتهأــهيیـ68اددههـم ااـ ااـهوززههـحزـكرااـميـئرااـجايي ـنتخايي ـبيیاــ ــظفنوـمهـ ااززـ ــتشكيیخيـیاررـتد ـ ااــهيیلـ ررووززـتيـئرااـجأتت ددوو ااـپا اازز ـنتيیجالممـعس ـ ـ هـ
ااـخاا ررأأيي ـنتخذ ـ ،ـباـ ـشكاتت وواايـیاـ ررااــصلاتت ـبپه ووـنريـیذـ ـكثدااـحد ـهفرففـظرـ ااززـ ررووزز ددرريـیاررـتت ـشكتـفايـیخ ددرريـیاـ ـجلساتت ـ ـمشتهـ ـ رككـ

هيیأتهايي ااجراائي وو نظاررتت حوززهه اانتخابيیه به آآنها ررسيیدگي نمايیند . 

ـبصــت ااززـكيـناـســكـ1رههـ ااـگـرـبوههـحــنـه ـنتخزاارريي ـ ـشكاتتـباـ دداايـیاـ ـشتت ـشناـبهـ ،ـ ـننوااـتيـمد ـهفرففـظدـ ااززـ ررووزز اايـیاررـتت ررأأييـخخ ذ
شكايیت مستند خودد رراا به ددبيیرخانه شورراايي نگهبانن نيیز تسليیم ددااررند . 

ـتبص ـشكـ2رههــ ررـباـقيـتايـیاـ ـشخصــمـهـكـوددـبدـنــهـوااـخيـگدــسيیل ـ ،ـنلـماـشاننــكيیاـشايـیيـكاـشاتتـ ،ـگوااددـناـخاممـنامم ،ـپاممـني ـشغدرر ،ـ ل
نشاني كامل ، شماررهه تلفن ( ددرر صوررتت ددااشتن تلفن ) وو ااصل اامضايي شاكي رراا ددااشته باشد . 

ـتبص ددرر3رههــ ددـبيـكاـشهـكيـتوررـصـ ووــليیدوونن ـكسدررككـمل ررااـ ـمتهي ـنممــ وويـیاـ ـعمد ااــعنيـكاـشلـ ددااــفتواانن ــتعقيیلـباـقدـشاـبهــشتراا ـ ووـ ب
پيیگيیريي ااست . 

 ـ طرحح وو برررسي شكايیاتت ددرر مورردد اافراادد محرمانه بوددهه وو اافشايي آآنن ممنوعع ااست . 4تبصرهه 

 ـ شكايیاتي كه ددرر جريیانن اانتخاباتت به هيیأتت ااجراائي تسليیم مي شودد مانع اادداامه كارر اانتخاباتت نمي باشد . 69ماددهه 

ااــهيیـ70اددههـم ااززـپيـئرااـجأتت ـشكيـسرررـبس وويـیاـ ـشهزااررـگاتت ـنچاــچناـ ــتشخيیهـ ـ ددـ ااـكدـهص ااـمه ـنتخورر ـ ددررـباـ ــشعبدــچنايـیكيـیاتت ااززـ ه
ووـشاررججـخاددييـعاننيـیرـج ـصحيیدهه ـ ااـ ـنجح ـنگاممـ ـفترـ ااـ ،ـسه يیأـتاـبت ـيی ـهيیدـ ـنظأتتـ ااـ ، ـنتخاررتت ـ ـچنايـیكيـیاتتـباـ ـشعبدـ ـ ددررـبزـمهـ رراا ورر

صوررتي كه ددرر سرنوشت اانتخاباتت مؤثر نباشد ، باطل ااعالمم مي نمايید . 

ـتبص ـــ ـنچاــچنرهه ااـ ـبطه ـهماللـ ووـ ــقسمتايـیه ـ آآررااييـ اازز ااــصندــچنايـیكيـیي ددررـخدووقق ررأأيي ـــتغيیيیذ ااـشوـنرـسرـ ـنتخت ،ـشاـبرـثؤـماتتـباــ ــتصميید ـ مـ
با شورراايي نگهبانن ااست . 

ـشكهـــكليیـ71اددههـم ااـبوططـبرـماتتيـیاـ ـنتخه ،ـباــ ااررــقباتت اازز ااـنرووـپاللـسل ـنتخدهه ــمجلهـبيـتاـباــ ووززااررتتـسوـتسـ ـكشط زييـكرـمأتتــهيیهـبوررـ
نظاررتت ااررسالل وو پس اازز آآنن ، پرووندهه عيیناً به مجلس فرستاددهه خوااهد شد . 

ـتبص ـــ ـنگهـوررااييـشرهه ـ ااـظـوـماننـبــ ـشكهـــكليیـتـسف ااـبوططـبرـماتتيـیاـ ـنتخه ررااـباــ ااززـپاتت ااـصس ــمجلهـباـههـماـناررـــعتبدوورر ااررـ اللـسس
دداارردد . 



ددرر72اددههـم ررـكيـتوررـصـ ـشكهـبيـگدــسيیه ااززيـیرـهاتتيـیاـ ااـهوززههـحك ـنتخايي ـمنجهــبيیاــ اايـیفـقوـتهـبرــ ـبطا ااـ ـنتخالل ااـگاتتـباــ ، الممـعردددد
آآنن اازز ررسانه هايي گرووهي اازز ااختيیاررااتت شورراايي نگهبانن ااست . 

ـتبص ـــ اايـیفـقوـترهه ـبطا ااـ ـنتخالل ددررـباــ ااـحرـهاتت ـنتخوززهه ـــمستنديـیاـبهــبيیاــ ووـناـقهـبدـ ـهمونن ااـبرااههـ ووــسنا ـــمعتبدااررككـمادد ووـ ااـبر ررأأيي تيـیرــكثا
مطلق ااعضايي شورراايي نگهبانن باشد . 

ااـصـ73اددههـم ـــمنتخبيیهـماـناررـــعتبدوورر ااـعهـبوللـكوـمنـــ ـبطدمم ااـ ـنتخالل ااززـباــ ــنگهبوررااييـشرففـطاتت ـ ووـشـاـبيـماننـ ـنگهـوررااييـشد ـ اننـبــ
اا ووـسددرر ددررـخرـظــنـتـقـرعع رراا ااـبـودد تخاررهه ـن ـ ااـباـ ـنميـمالممـعاتت ووززااررتتيـیاـ وو ـكشد ااـظوـموررـ ـصلاـفالـبتـسف ددـ ـسته دووررـصوررـ

ااعتباررنامه رراا بدهد . 

اا74اددههـم ـعتبـ ـ ـمنتخبيیهـماـناررـ ـ ـ ـ ـ ددـبنـ ـسته ووززااررتتـ ـكشورر ووـ ـمهاـبورر ااـ وو ـمضر ااـ ـعضايي ـهيیاييـ ااـ ووـئرااـجأتت ـهيیي ـنظأتتـ ددررـ ـپناررتت جـ
نسخه ( يیك نسخه براايي شورراايي نگهبانن ) ظرفف مدتت چهل وو هشت ساعت تنظيیم وو صاددرر مي گردددد . 

ـتبص ـ ددررـ ـ اايـیرـههـكيـتوررـصرهه اازز ـعضك ـهيیاييـ ـتهأـ ااـ ووـئـرااـجايي ااـپاررتتـظــنـي اازز ـنگهبوررااييـشرـظــنـالممـعـس ـ ـ ااـ اازز ـمضانن اييـ
،ـــكننوددددااررييـخهـماـناررـــعتباا ــمتخلد ااززــ ـمحسوننـناـقف ـ ووـ ددههـتوبب ااززـسا ـعضالل ددرريـیوـ ـتهأــهيیت ااـ ووـئرااـجايي ـنظي ـمحاررتتـ دــهنوااـخرووممـ

شد وو ااعتباررنامه با اامضايي ووززيیر كشورر وو ررئيیس هيیأتت مركزيي نظاررتت بر اانتخاباتت كشورر معتبر خوااهد بودد 

 .

فصل نهم ـ مجاززااتت 

ـمجـ75اددههـم ـــتكبيیرـماززااتتـ ووـئرااـجنـ ـتخلفم ــ ـمقاتتـ ددررـ (ـهدــبنررر (1ايي ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) وو (ـم)8) اـت)66اددهه
(ــــميیليیكيـیايـیســحباههـمهـس (ــــميیليیجــپناـت)000/000/1ونن رر000/000/5ونن ووـقــنـزااييـجالليـی) ااززــميیرووـحــمـاللـستـشــهـديي ـت

عـضويیت ددرر هيیأتـهايي ااجراائي وو نظاررتت وو شعب ااخذ ررأأيي مي باشد . 

ـمجـ76ـاددههـم ـتكبيیرـماززااتتـ ـ ـ ووـئرااـجنـ ـتخلفم ــ ـمقاتتـ ددررـ ـبنررر (ـهدـ (9ايي ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) وو (18(
(ـم اازز66ـاددهه ددووـتاههـمشـش) (ــــميیليیهـسايـیســحباللـسا (ــــميیليیزددههـناـپاـت)000/000/3ونن رر000/000/15ونن ـنقزااييـجالليـی) دييـ
ـحسوو ااـبوررددـمبـ ـنفصه ـ ااززـ ددووـمدـخالل ااززــلتاتت ددووـتاههـمشـشي ددووااززددههـسا وو ـمحاللـسالل ااززــميیرووـ ـعضت ددرريـیوـ ـتهأــهيیت ااـ يـئرااـجايي

وو نظاررتت وو شعب ااخذ ررأأيي مي باشد . 

ـمجـ77اددههـم ـــتكبيیرـماززااتتـ ددررــمقمـئرااـجنـ (ــبنررر (ـم)16د اا66اددهه ااززـع) ووـشاــمبم ـمعايـیر ووـ ـتحايـیاوونن ددررـــكننكيـیرـ ـهـكـيـتوررـصدهه
) قانونن مجاززااتت ااسالمي مي باشد . 617محارر به صدقق نكند همانن مجاززااتت مقررر ددرر ماددهه (

ـمجـ78اددههـم ـتكبيیرـماززااتتـ ـ ـ ـمقمـئرااـجنـ ددررـ ـبنررر (ـ (ـم)17د ـمجرـبالووههـع)66اددهه ـمناززااتتـ ددررـ (ـمدررجج ـمجوننـناـق)555اددهه اززااتتـ
ااسالمي ، ددووااززددهه سـالل محرووميیت اازز عضويیت ددرر هيیأتهايي ااجراائي وو نظاررتت وو شعب ااخذ ررأأيي مي باشد . 

ـمجـ79اددههـم ــتخلاززااتتـ ااززـ ـمقف (ـمرررااتتـ (11واادد ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) وو وو60) ـتبص) ـ ررـبوططـبرـماييـهرههـ تيـیـاعا
ـمق ررـناـقرررااتتـ ـخلفــتـهـبيـگدــسيیونن ااددااررييــ ااـبــعـاتت ااززـساررتت ـحقرـســكـت ،ـ ااـفوقق ـلعوقق ـشغاددههـ ووـ ـمشنيـیاووــعنايـیل ،ـباـ اـترــكثدااـحه

يیك سومم اازز يیك ماهه تا يیك سالل وو يیا اانفصالل موقت اازز يیك ماهه تا يیك سالل . 

ـتبص ـ ــ ـچنرهه ـنچاـ ـتكرـمهـ ااززـ ـكناررـكب ددووـ ـنبتـلانن ااززـشاـ ـعضد ددرريـیوـ ـهيیت ـتهأـ ااـ ،ـئرااـجايي ووـظــني ـشعـاررتت ااـ ررأأييـخب دتتـمرااييـبذ
هشت سالل محروومم خوااهد شد . 

خاززااتتــجـــمـ80ـاددههــم ــت ااززــلـــ (ــمرررااتتــقـــمف (57واادد وو صاــپتــخرددااــپ)58) ــن (ــهدــ يیكــيیاــت)000/500زاارر ل يی ــم ــ ــ وننــ
 ) رريیالل جزاايي نقديي مي باشد . 000/000/1( 



ـمجـ81اددههـم ـتكبيیرـماززااتتـ ـ ـ ــتخلنـ ـمنفـ ددررـ (ـمدررـصدررجج وو59اددهه ـتبص) ـ (ـ آآنن2رهه ـحب) ااززـ ـنقزااييـجايـیاههـمشـشاـتـهسس ااززـ ديي
ـميیليیددوو ــ (ـ ددههـت)000/000/2ونن ـميیليیا ــ (ـ رر000/000/10ونن ووـشاـبيـمالليـی) ـمجد ـتكبيیرـماززااتتـ ـ ـ ددررــمنمـئرااـجنـ ـقسمدررجج ـ ااـ رــخيیت

) قانونن مجاززااتت ااسالمي خوااهد بودد . 598) آآنن همانن مجاززااتت مقررر ددرر ماددهه (1) وو تبصرهه (59ماددهه (

ـمجـ82اددههـم ــتخلاززااتتـ ااززـ ـمقف (ـمرررااتتـ اازز61اددهه ـيیكص) ـ (ـهدـ ددووـت)000/100زاارر ـميیليیا ـ ـ (ـ رر000/000/2ونن زااييـجالليـی)
ـنچاــچندـشاـبيـمدييــنق اايـیوررـمأـمهـ ـنتظن ووـماــ ووـماــمقريـیاـسي ــمسئاتت ااـظوـمنــليیوـ اازز ـنجف ووـ ذذــمقهـــظيیفامم ددرر (ـمليـیررر اا61اددهه ـستنك) اففـــ

نمايیند عالووهه بر مجاززااتت مقررر فوقق به اانفصالل موقت اازز يیك تا سه ماهه محكومم مي گرددند . 

ـمجـ83اددههـم ـتكبيیرـماززااتتـ ـ ـ ـتخلفنـ ـ ـ (ـموععـضوـماتتـ ـكيیفرـبالووههـع)64اددهه ـ ـمقرـ ددررـ ـمطبوننـناـقررر ـ ،ـعوـ ـنقزااييـجاتت ااززـ كيـیديي
(ــــميیليی (ــــميیليیجــپناـت)000/000/1ونن رر000/000/5ونن ددررـشاـبيـمالليـی) . ــتخلهـكيـتوررـصد ااررـ ـتكف ـمتضميـباـ ـ ااــ ااــفتن وو تـناـهراا

باشد مرتكب به مجاززااتت مقررر ددرر قانونن مجاززااتت ااسالمي محكومم خوااهد شد . 

بـرـماززااتتـجــمـ84اددههـم ك ـت ـ لنـيیــ خ ـت ـ قفـ ـم ددررـ صررر ب ـت ـ (ـمرههـ اازز63اددهه صاـپ) ـن (ـهدـ ددووـت)000/500زاارر يیا ل يی ـم ـ ـ وننـ
 ) رريیالل جزاايي نقديي مي باشد . 000/000/2( 

ـمجـ85اددههـم ـتكبيیرـماززااتتـ ـ ـ ــتخلنـ ااززـ ـمقوععـضوـمف ددررـ (ـمدررـصررر ـنقزااييـج)65اددهه ااززـ ـپنجديي ـ (ـهاههـ كيـیاـت)000/50زاارر
 ) رريیالل مي باشد . 000/000/1ميیليیونن ( 

ددرر86اددههـم ـتكرـمهـكوااررددييـمهـــكليیـ ااززيـیرـهبـ ـتخلفك ــ ااـضوـماتتـ ددااووـناـقنيـیوعع اازز ـنماننـــطلبونن ـمجرــكثدااـحهـبدــشناـبيـگدــيیناـ اززااتتـ
مقررر محكومم خوااهد شد . 

اا87اددههـم ددرر ــصحيیرااييـجـ ااـ ووـنـلصح ـنهودد (ـ ااـناـق)99م ووـساـسونن ،ـماـكيـفرـطيـبظــحفي ــنگهبوررااييـشنيـیرـظاـنل ـ ااـظوـماننـ دـنف
ــمسئدتتـموللـطددرر ـليیوـ ،ـختـ ررااـماـكيـفـرطيـبودد ـحفل ـنمظـ ـيیناـ ووـ ـنباـجد ـيیقـرطرـههـبنيـیـرظاـندااررييـ ااززـ ـيیكي ااززـ رممـجاـهداايـیدـناـكي

محسوبب مي شودد . 

ـتبص ـــ ــنگهبوررااييـشنيـیرـظاـنرهه ـ ددررـ ـتكرـمهـكيـتوررـصانن ااززيـیرـهبـ ـتهأــهيیهـبوططـبرـممـئرااـجك ااـ ووـئرااـجايي ـتهأــهيیايـیي ااـ ررأأييـخايي ذ
) براايي اايین هيیأتها ، محكومم مي گرددند . 53) وو تبصرهه ماددهه (66شوند به مجاززااتت جراائم مقررر ددرر ماددهه (

ـمجـ88اددههـم ـتهاززااـ ااـ ـفصنيـیايي ااـبلـ ااـكذـموااععـنه ددرر ـمنحصوننـناـقنيـیورر ـ ـ ـنبرـ ووـ ددررـضاـقوددهه ــمتخلدـنوااـتيـموررددـمرـهي ـ ررااـ هـبف
ـمج ااـكـذماززااتتـ ددرر ووـناـقنيـیورر ـمجايـیونن ااـبـهكيـتاززااـ فنيـیراايي ـتخل ـ ـ ددررـ ـكتاتت نجاببـ ـپ ـ ـمجوننـناـقمـ ااـ (ـمالـساززااتت ـتعي وويـیزـ رااتت

 مقررر گردديیدهه محكومم نمايید 2/3/1375مجاززااتهايي باززددااررندهه ) مصوبب 

 .

فصل ددهم ـ تمهيید مقدماتت ، تشكيیل وو اافتتاحح مجلس شورراايي ااسالمي 

ووـناـمرـفـ89اددههـم ـبخشداارراانن ـ ااـحزـكرـمدااررااننـ ـنتخوززهه ااـظوـمهــبيیاــ ااـپدـنف اازز ااــستالممـعس ـنتخادد ـكشاتتـباــ ااـصرـبيـــمبنوررـ اررـــعتبدوورر
ــمنتخبيیهـماـن ـ ـ ـ ـچهرففـظرــكثدااـحنـ ووـ ـهشل ــنسبتـعاـستـ ااـصهـبتـ ــعتبدوورر ـنماييـههـماـناررـ ـيیناـ ــمجلاننـگدـ ااـشسـ وززههـحيـمالـسورراايي
ـنتخاا ـ ـبيیاـ ااـ ووـقه ـنسخكيـیداامم ـ ررااـ آآنن اازز ـمنتخهـبه ـ ـ ـنمايـیبـ ـيیناـ ووييـ ـكتبهـكدهه ـ ـمعاًـ ووـشيـميـفرـ ددررـبودد آآننـفايـیراايي ايـیدااررييـناـمرـفهـبت

بخشداارريي مركز حوززهه اانتخابيیه مرااجعه نموددهه تحويیل نمايیند . 

آآـپـ90اددههـم اازز ـنكـس ااـ ددووـههـماـناررـبـــعتـه ـمجموممـسايي ـ ـنموععـ ــمجلاننـگدــيیناـ ااـشسـ ووااـمالـسورراايي ااددااررههـشـلصي ــمجلنــنيیوااـقلـكد سـ
شورراايي ااسالمي مرااتب رراا به منظورر فرااهم نموددنن مقدماتت اافتتاحح مجلس شورراايي ااسالمي به ااستحضارر ووززيیر كشورر ميیرساند .

ووزز91ـاددههـم ااززـپوررـشــكريـیـ ـنممـهرااـفس ااـمدــمقوددننـ ــمجلاححـــفتتاتت ااززـ ـنمس ـمنتخاننـگدــيیناـ ددـــ ـنميـموتتـعب ددررـتديـیاـ ـتها ـحضرااننـ وررـ
.ــبنايـی ـنمد ـمنتخاننـگدــيیناـ ااـظوـمبـــ ااززــپنرففـظدـنف ررووزز دديـیاررـتج ووززـعخ ـكشريـیوتت ررااـخوررـ ااددااررههـبودد ــمجلنــنيیوااـقلـكه وررااييـشسـ

ااسالمي معرفي نمايیند . 



ووزز92اددههـم ـكشريـیـ ااـظوـموررـ ددررـسف ـجلست ااــ ــمجلهــحيیاـــفتته ااـشسـ ااـگيـمالـسورراايي ـنتخزااررشش ررااـباــ ــمجلهـباتت ااـشسـ يـمالـسورراايي
تقديیم نمايید . 

 ـ آآئيین نامه ااجـراائي اايیـن قانونن رراا ووززااررتت كشورر تهيیه وو با تصويیب هيیأتت ووززيیراانن به ااجراا مي گذاارردد . 93ماددهه 

ـكسـ94اددههـم ااـباـسوننـناـقبـجوـمهـبهـكيـناـ ـنتخق ــمجلاتتـباــ ااـشسـ ووـمالـسورراايي ـــتغيیيیوننـناـقي ااــعنرـ ـعضواانن ااـهوررااـشاييـ يـمالـسايي
ـشههـبهـكييـیاــسترروو ـتبرـ ااـشليـیدـ ـمصدـندهه ـجههـب17/5/1378وببـ ـسمتـ ووـ ـمقت ااـبزممــملوددـخاممـ ـستعفه ـ ـ ددررـباـ وو ـمقدـعوـموددهه رررـ
ــستعفاا ـنماــ ااـ ااــننوااـتيـمدـنوددهه ددرر ـنتخد ددووررههـباــ ـششاتت ــمجلمـ ااـشسـ ددااووـمالـسورراايي ،ـنوـشبــطلي ـــهمچنيید ـ ـكسنـ ااـبالووههـعهـكيـناـ رااددـفر
ااـف ااـسرااـبرـكذـلوقق ااـبزممــملوننـناـقنيـیاسس ـستعفه ـ ااـشاــ ددررـندهه ااــننوااـتيـميـتوررـصد ددرر ـنتخد ددووررههـباــ ـششاتت ــمجلمـ ااـشسـ يـمالـسورراايي

ددااووطلب شوند كه ددهه ررووزز پس اازز تصويیب وو اابالغغ اايین قانونن به ررئيیس جمهورر ااستعفا بدهند . 

اايین قانونن پس اازز تصويیب وو اابالغغ به ررئيیس جمهورر الززمم ااالجراا مي گردددد . 

ـكشووززااررتت ااـظوـموررـ ااززـپهـلــصاـفالـبتـسف ـتصس اايـیوـ ،ـناـقنيـیب ررااـترااـمونن ااـبب ـعمالععـطه .ـناـسرـبوممـ ـمشتموققـفوننـناـقد ــ رـبلـ
ووـن ـچهودد ووـماررـ ـهفتاددهه ـ ووـ ـپنادد ـتبصجـ ـ ددررـ ـجلسرهه ـعلنهــ ررووززــ ـيیكشنبي ـ ـ ـ ـهفتوررخخـمهـ ـ آآذذررـ ـيیكهاههـمم ـ ووـ ـسيیصزاارر ـ ووـ ـهفتد ـ ووـ ـهشادد تـ

 به تأيیيید شورراايي نگهبانن ررسيیدهه ااست . 9/9/1378مجلس شورراايي ااسالمي تصويیب وو ددرر تارريیخ 

 .

 .

http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Instruction&Catego-
ryID=c2cf29ae-2e8e-4319-a926-1e311d44c6d1&WebPartID=047d863f-3208-4565-
b655-95e0b262749f&ID=381ee8c0-261d-487c-879f-ba5d05f5f033

آآيیيین نامه ااجراايیي قانونن اانتخاباتت مجلس شورراايي ااسالمي

فصل ااوولل – كليیاتت 

ااـكاـجرـه1اددةةـم ددرر آآيـیه ااززـماـننــيیيین ـكلمه ـتنههـبوننـناـقهــ ااـشادديـیييـیاــ ـمنظت،ـسدهه ااـناـقوررــ ـنتخونن ــمجلاتتـباــ ااـشسـ يـميـمالـسورراايي
باشد. 

ووـناـمرـف2اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـ ددرر (ـمرااييـجداارراانن ــظفنوـموننـناـق)3اددةة آآـ اازز ااـغد ـنتخازز ـ ووـباـ ددررـپاتت اازز ااـفايـیس ـحكت ااـ ـعضامم أتتــهيیاييـ
ـنظاييـه ــنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ددـباننـ آآـعا اازز ـنظاتتــجبوـماننـنوتت ااـماـكاررتتـ ـيیشل ددررـ رراا ااـحرااـمةـــكليیانن اايـیرااـجل ـنتخي ـنممـهرااـفاتتـباــ دــيیناـ
ـجلسوررتتـصهـــكليیوو ااـبهـكيـتاــ ـمضه ااــهيیاييـ رريـیرااـجأتت ااــسيیي ااـبت،ـسدهه ـمضه ـنظأتتــهيیاييـ ووـسرـبزــنيیوططـبرـماررتتـ ـنسخكيـید ـ ااززـ ه

هر يیك اازز صوررتت جلساتت تنظيیمي، به هيیأتت مذكورر تسليیم شودد. 

ـست3اددةةـم ااـ ـنتخادد ـ ااـباـ ـستاتت ووـپدااررييـناـ اازز ااـصس ـهيیيـمـاسولل ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ااززـ ـستانن ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ـضمورر،ـ ااـ ااـعن يـمـاسالمم
نامبرددگانن به فرمانداارريي ها وو بخشداارريي هايي مرااكز حوززهه هايي اانتخابيیه، اازز آآنانن براايي تشكيیل جلسه ددعوتت به عمل مي آآوورردد.

ـتبص ـنظزييـكرـمأتتــهيی1رةةــ ـمنتخاررتتـ ــنگهبوررااييـشبـــ ـ ـنسخكيـیديـیاـباننـ ـ ررووـ اازز ااـشوـنه ـحكت ووـظاـناممـ ااـخاننـساززررـبراانن ددرر انن،ــستودد
شهرستانن وو بخش رراا به ستادد اانتخاباتت كشورر ااررسالل نمايید. 

ـتبص اا2رةةــ ااـبهـكييـیاـهاننــستددرر ـتبصاددـــستنه ذذــ (ـمليـیرةة ـنظوننـناـق)6اددةة ــنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ااـباننـ ـنتخر ــمجلاتتـباــ ااـشسـ يـمالـسورراايي
ـمص اا9/5/1365وببـ ـنتخ، ـ ـتنهاتتـباـ ـ ددررـ ووـشيـمزااررـگرـبوززههـحكيـیا ـهيیودد ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ـتشكيیاننـ ـ ـ ـنملـ ـهيیردددد،ـگيـ زييـكرـمأتتـ
ـنظ ووـــكليیاررتتـ ررااـكذـمأتتــهيیفيـیاـظة ـعههـبورر ددااـهوااـخدههـ ااـشد ددرر ـبخشايـیدااررـناـمرـفوررتتـصنيـیت؛ ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززةة ددررــبيیاــ ـتمه اممـ



ـمكهـبزممــملوننـناـقبـجوـمهـبهـكوااررددييـم ـتباـ ااررـ وو ـتبه ـهيیاـباططـ ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ـهيیاـبد،ـشاـبيـماننـ ـنظزييـكرـمأتتـ ددررـ ـتماررتت اسسـ
خوااهد بودد. 

ااـكرـش4اددةةـم ـعضت ـهيیاييـ ـنظأتتـ ـنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ـ ددررـ ـجلسانن ـهيیاتتــ ااـ ـمنظهـبييـیرااـجأتت ـ ـنظوررـ ـصحرـباررتتـ ااـ وننـناـقرااييـجت
ـنتخاا ــمجلاتتـباــ ااـشسـ ووـبيـمالـسورراايي ـحضدممـعوددهه آآـ ددررـنورر ـجلسانن ووــ آآـخايـیاتت ااـنودددداارريي اازز ـمضانن ـجلسوررتتـصاييـ ااززـناـماتتــ ع

اادداامة كارر اانتخاباتت نخوااهد بودد. 

ـچن5اددةةـم ـنچاـ ااـ ـعضه ـهيیاييـ ـنظاييـهأتتـ ااـهوززههـحزـكرااـماررتتـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ووـ ـنتيـعرـفاييـهوززههـحه ـننوااـ ددررـ ـجلسد ـهيیةــ ااـ ييـیرااـجأتت
ـنمتـكرـش ـيیناـ ـضمد،ـ ــتنظيینـ ـ ـجلسوررتتـصمـ ـنمه،ــ ـيیناـ ااززـ اايي ـبيیدهه ااـخنـ ـنتخودد ـ ووـ ـنمابب ـيیناـ ـمنتخدةةـ ـ ـ ددـببـ ددرر ددااـسا ـنسخكيـینــشتت ـ ااززـ ه
ـجلسوررتتـص ـتنظيیمةــ ــ ـ ددررـ ـجلسي ــمتشكلةــ ـ ـ ـنمتـكرـشهـ ووـ ـجلسوررتتـصوددهه ـتنظيیمةــ ــ ـ ررااـ ـمنظهـبي ددررــضبوررــ ااـبوااـسط ـنتخق هـبيـتاـباــ
ـبخشايـیدااررـناـمرـف ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززةة ـــتسليیيـعرـفاييـهوززههـحايـیهــبيیاــ ـنميـممـ اايـیاـ ـمضد. ـنماييـ ذذـبزـمدةةــيیناـ ددرر ـجلسوررتتـصليـیورر اتتــ

به منزلة اامضايي هيیأتت نظاررتت مي باشد. 

ـچگ6اددةةـم ـنگوـ ـمحيـ ااـحةــسباـ ـحمزـلق ـمستخةـ ـ ـ ددووـمدـ ااـكتـلانن ددرر (ـمرااييـجه ووـناـق)11اددةة ـتبصونن ـ ذذـ وويـیرةة آآنن ـتبصل ـ ذذـ اددةةـمليـیرةة
ـنظوننـناـق)4( ـنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ـ ااـباننـ ـنتخر ـ ــمجلاتتـباـ ااـشسـ ووززااررتتـبيـمالـسورراايي ـكشا ااـ ـستورر، ا،ـهدااررييـناـمرـفا،ـهدااررييـناـ

ـبخش ـ ااـهأتتــهيیا،ـهدااررييـ ـنگهبوررااييـشييـیرااـجايي ـ ـ ووـ ـمنصاييـهأتتــهيیانن ـ ااززـ آآننـناـجوبب ـهمكب ـ ـنميـماررييـ ـيیناـ ززـشهـبد،ـ يـمريـیرحح
باشد:

ددـلاا آآنن – ااززــستف ددووــكناررـكه ددررـمهـسرــكثدااـحرااييـبهـكتـلانن ااــحلرـمرـهاهه ـنتخة ااززـتاـباــ ـيیكوييـسي ددـ اازز ـستگي ادديـیعـجرااـمهـباـهاههــ
ـحقد،ـنوـشيـموررـمأـمدههـش ووـ ررااـخةـنـاهاـمايييـیزااـموقق آآـسرااـبودد يیاسس ـيی (ـموععـضوـمتيـیوررـمأـمةـماـننـ ااـناـق)11اددةة ـستخونن ـ دااممـ

كشورريي اازز ددستگاهه ذذيي رربط ددرريیافت مي ددااررند. 

– ـبخشايـیدااررـناـمرـفبب ـ ووـ ـنمداارر ـنظأتتــهيیدةةــيیناـ ددـبدـنوااـتيـماررتتـ آآنن ااززــستراايي ددووــكناررـكه ددااووـطهـبهـكتـلانن ررأأييـبهـناـــطلبورر راايي
ووــگيی ووـئرااـقريي ـشمت آآررااـ ااـهأتتــهيیاـباررشش ـنظاييـهأتتــهيیاـبييـیرااـجايي ااـباررتتـ ـنتخر ـهمكاتتـباــ ـ ـپيیشنهد،ـــكننيـماررييـ ــ ـدصرــكثدااـحاددــ
) ساعت ااضافه كارر وو ددرر خوااست تقديیر كتبي براايي ددررجج ددرر پرووندةة اادداارريي مستخدمم يیادد شدهه اازز ددستگاهه مربوطط بنمايید. 100(

پپ – ددستگاهه هايي مربوطط موظف به تأميین ااعتبارر الززمم وو پرددااخت حق االزحمة مستخدمانن مشمولل اايین ماددهه مي باشند. 

ـمنظهـب7اددةةـم ووــگيیوــجلوررــ اازز ااــقفريي ددرر ااـمه ـنتخر ووـباــ ـتساتت اارريـیرـ ددرر ااـهاممــپيیاللـسع ـنتخايي ووـناـمرـفي،ـتاـباــ ـبخشداارراانن ـ زـكرااـمدااررااننـ
ااـهوززههـح ـنتخايي ـ ـبيیاـ ــظفنوـمهـ ـمتدـ ووـههـماـننـ ـمكا ـتباـ ررااـخاتتـ وويـیرـتعيـیرـساـبودد ـمخليـیاـسن ددررـجوـميـترااـباـ ـمحودد ذذييـجرااـمهـبلـ ع

رربط ااعالمم وو بالفاصله تأيیيیديیة آآنن رراا نيیز اازز طريیق پست ااررسالل نمايیند. 

ااـكوااررددييـمـزجهـب8اددةةـم ددرر آآيـیه ـيیيین ـمستثنهـماـننـ ـ ـ ـ ااـشاـ ااـسدهه ـتهدااررااننـناـمرـفاتتـمدااـقت، ااـ وو ـصفهراانن ـ ـعنهـباننـ دااررااننـناـمرـفوااننـ
ااـهوززههـحزـكرااـم ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااـ ـقليیه ددـهتــ ـيینايي ــعيیني،ـ ـمطاًـ ااـباـ ـكليیاتتـمدااـقق ووـناـمرـفةــ ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ هـ

خوااهد بودد. 

 .

فصل ددوومم– تشكيیالتت هيیأتت ااجراايیي 

ووـناـمرـف9اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ددررـپهــصلاـفالـبدـــظفنوـمهــبيیاــ اازز ددـفايـیس ااـشوررــستت ـنتخرووعع ووـباــ وللـصاتت،
آآنن رراا به ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم نمايیند. 



ووـناـمرـف10اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ووـپهــصلاـفالـبهــبيیاــ اازز ددـصس ااـشوررــستولل ـنتخرووعع ااـباتت،ـباــ اددةةـماددـــستنه
) قانونن، ددستورر تشكيیل هيیأتت هايي ااجراايیي فرعي رراا به فرمانداارراانن وو بخشداارراانن حوززهه هايي فرعي صاددرر مي نمايیند. 31(

ووـناـمرـف11اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ـظفنوـمدااررااننـ ـ ااـ ددرر (ـمرااييـجد ووـناـق)32اددةة ررـبونن ـتبصتيـیـاعا ـ ذذـهرههـ آآنن،يـیايي ااززـپهــصلاـفالـبل س
ددـصوو ااـشوررــستولل ـنتخرووعع ـ ـتعيیيیرااييـباتت،ـباـ ـ ـ ـمعتمنـ ـ ـ ااـ ووــصلداانن ااــعلي ـلبي ـعضدللـ ـهيیوـ ااـ (ـسي،يـیرااـجأتت ـنف)30ي ااززـ ـمعتمر ـ ـ دااننـ
ددررـكاـسيـموـب ـمحن ووـ (ــپنهـكيـناــكناـسايـیل ـبقاـساللـس)5ج ـسكةـ ددررـنوـ ااـحت ـنتخوززةة ددااررــبيیاــ ااـنه اازز رراا ـقشد، ـــمختلاررـ ااـمفـ ـنتخرددمم اببــ

وو به منظورر تأيیيید صالحيیت به هيیأتت نظاررتت مربوطط معرفي نمايیند وو ررسيید ددرريیافت ددااررند. 

ـنظاييـهأتتــهيی12اددةةـم ووـپدـــظفنوـماررتتـ اازز ـفهوللـصس ااـسرـ ـمعتميـماـست ــ ـپيیشنهدااننـ ــ ـبخشايـیدااررااننـناـمرـفاددييــ ـ اددةةـماسسـسرااـبداارراانن،ـ
ووـناـق)32( ـتبصونن ذذـهرههــ آآننيـیايي ـنظيـــكتبوررـطهـبل ددررـخرـ رراا ـخصودد ـيیيیأـتوصصـ آآــحيیالـصدـ (ـسرففـظرــكثدااـحاننـنت ررووزز3ه (

به فرمانداارر يیا بخشداارر ذذيي رربط ااعالمم نمايیند. 

ـتبص ررددـصددرر1رةةــ ـمعتمتــحيیـالصوررتت ــ ووـناـمرـفداانن،ـ ـبخشداارراانن ـ ـتعهـبهــصلاـفالـبدـــظفنوـمدااررااننـ ددووـ ـمعتمرـبرااـبداادد ــ ـنشدــيیيیأـتدااننـ دهه،ـ
اافراادد ووااجد شراايیط دديیگريي رراا براايي تأميین كسريي معتمداانن به هيیأتت نظاررتت معرفي نمايیند. 

ـتبص ـنظأتتــهيی2رةةــ ااـظوـموططـبرـماررتتـ ـبيیسرففـظرــكثدااـحتـسف ووــ ـچهت (ـ ووـپتـعاـس)24ارر اازز ااـصس ااـماـسولل ددرريـیدـجرااددـفي د،
خصوصص تأيیيید يیا عدمم تأيیيید صالحيیت معتمداانن پيیشنهادديي به طورر كتبي ااعالمم نظر نمايیند. 

ـتبص ـنچاــچن3رةةــ ااززـپهـ ـمتجرــكثدااـحهـكدههـشادديـیلـحرااـميـطس ااززــ ـچهاووزز (ـ ررووزز4ارر ـنخ) ـتعودد،ـبدـهوااـ ـمعتمدااددـ ــ هـبدههـشدــيیيیأـتدااننـ
ـبيیسلـقدااـح (ــ ـنف)20ت ـبخشايـیدااررـناـمرـفد،ـسرـبرـ ـ ااـظوـمدااررـ آآــصلاـفالـبتـسف اازز ااـباننـنه ـنتخراايي ااــ ـعضابب ااـ ووــصلايي ااــعلي دللــلبي

هيیأتت ااجراايیي ددعوتت به عمل آآوورردد. 

ـتبص ـنچاــچن4رةةــ ـمعتمهـ ــ ـبيیسهـبدههـشدــيیيیأـتدااننـ (ــ ووــسنرـنرــنف)20ت ـبخشايـیدااررـناـمرـفد ـ ـنظأتتــهيیاـبدااررـ د،ــسنرـنقـفوااـتهـبوططـبرـماررتتـ
ووـناـمرـف ـبخشداارر ـ ااـظوـمدااررـ ددررــكثدااـحتـسف ررووززيـیاـپر ـچهانن ااززـ ااـشاررمم ـنتخرووعع ررااـترااـماتت،ـباــ ووـمرححـشهـبب ـمنظهـبعـقا نــميیأـتوررــ
ـكس ـمعتمرييـ ــ (ـساـتدااننـ ـنف)30ي ااـبر،ـ ووـناــسته ـنظأتتــهيیداارردد ااـ ااـبرـماننــستاررتت ررووـعوطط وو ررااـشوـنالمم آآنن ااــستهـبزــنيیت ـنتخادد ـ اتتـباـ

كشورر ااررسالل نمايید. 

ـتبص ـنظأتتــهيی5رةةــ ااـ ـهماـباننــستاررتت ـهنگاـ ااــ ـبيیسرــكثدااـحدااررـناــستي ووــ ـچهت (ـ ااـپتـعاـس)24ارر اازز ـبخشايـیدااررـناـمرـفالممـعس ـ ااززـ داارر،
ـمعتم ـ ـ ووااـ ـتعهـبطيـیرااـشـدجداانن ااـ الززمم ووـناـمرـفطـسوـتدههـشالممـعداادد ـبخشداارر ـ ووـ ـهيیايـیداارر ـنظأتتـ ـميیأـترااييـبوطط،ـبرـماررتتـ ـكسنـ ريي،ـ

اانتخابب وو بالفاصله ااسامي آآنانن رراا براايي ددعوتت اازز معتمداانن به فرمانداارر وو بخشداارريي ذذيي رربط ااعالمم مي نمايید. 

ـتبص ـنچاــچن6رةةــ ددررـ ررووززيـیاـپه ـپنجانن ـنظأتتــهيیم،ــ ااـ ااــستاررتت وو ااـبقـفوـمدااررـناــستانن ـنتخه ـكسنــميیأـتاببــ ـمعتمريـیاـسرييـ ــ اززــنيیوررددـمدااننـ
ـنش ااـسوـتبـترااـمهــصلاـفالـبد،ـندـ ـستط ـستهـبدااررـناـ ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ووـ ـهيیطـسوـتورر ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ـهيیهـباننـ ـنظزييـكرـمأتتـ اررتتـ

منعكس مي شودد. 

ـشهددرر13اددةةـم ووـهاننــسترـ ـبخا ااـشهـكييـیاـهشـ ـشهيـمالـسورراايي ـبخايـیاننــسترـ ــتشكيیشـ ـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفد،ـشاـبدههـشلـ ـ ااـ ددرر رااييـجداارر
ـتبص ـ ذذـ (ـمليـیرةة ااـظوـموننـناـق)31اددةة ررااـترااـمتـسف ررـشهـبب ذذيي ااـبورراايي ااززـعط وو ـعضالمم ـمعوـ ااـشدههـشيـفرـ يـمالـسورراايي

) نفر معتمداانن براايي شركت ددرر جلساتت ددعوتت نمايید. 9شهرستانن يیا بخش به عنواانن يیكي اازز نه (

ووـناـمرـف14اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ـظفنوـمدااررااننـ ـ ررـبدـ (ـمتيـیـاعا (31واادد وو ووـناـق)32) ـتبصونن ـ ذذـهرههـ آآيـیايي ـنهل ااـ اازز ـعضا ـهيیاييـ أتتـ
ـنظ ــنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ررـ ااــثبســيیيیانن، ووـحت ـمعتمواالل ــ ااــفترـگرااررـقدــيیيیأـتوررددـمهـكيـندااـ ـمنظهـبد،ـنه ااــ ـنتخورر (ـناببــ ـنف)9ه ـمعتمرـ ــ دااننـ

) نفر معتمداانن علي االبدلل هيیأتت ااجراايیي ددعوتت به عمل آآووررند. 5ااصلي وو پنج (

ـتبص ااـكيـندااررااـناـمرـفرههــ ـنتخه ااـباــ ددـهتـــقليیاتت ررااــيینايي ـنميـمزااررـگرـبي ــظفنوـمد،ــيیناـ ـــتعيیيیرااييـبدـ ـمعتمنـ ــ ااــهيیدااننـ اايـیرااـجأتت اـهتـــقليیي
) نفر معتمداانن همانن ااقليیت ددعوتت نمايیند. 30اازز سي (

ووـناـمرـف15اددةةـم ـبخشداارراانن ـ (ـظدااررااننـ ددوو اازز2رفف ررووزز اارريـیاررـت) ددـسخ ـتنوـعالل ـجلسه،ـماـ ااــ ـنتخة ـ ـمعتماببـ ـ ـ ااــهيیدااننـ رراايـیرااـجأتت اـبي
ـحض ااـ ـعضورر ـنظأتتــهيیاييـ ــنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ررـ وو ـيیيیانن ـثبسـ ااـ ــتشكيیوااللـحت ـ ووـ ددااددهه ااززـپل ـحضس ـبيیسلـقدااـحوررـ ـ (ـ ـنف)20ت ااززـ ر
ـمعتم ــ ددـ ررـشوتتـعداانن ــسميیدهه، ـجلستـ ااــ رراا ـنميـمالممـعه ـمعتمســسپد،ــيیناـ ــ ددررـضاـحدااننـ ـجلسر ااززــ (ـنوددـخنــبيیه ـنف)9ه ررااـ وااننــعنهـبر



ـمعتم ــ ااـ (ددررــصلداانن ـشهي ووـهاننــسترـ ـبخا ددااررااييـكييـیاـهشـ ااـهوررااـشه ـشهيـمالـسايي ـبخايـیاننــسترـ ـهشدــشناـبيـمشـ (ـ ووــنف)8ت جــپنر
) نفر رراا به عنواانن معتمداانن علي االبدلل هيیأتت ااجراايیي با ررأأيي مخفي وو ااكثريیت نسبي آآررااء اانتخابب مي نمايیند. 5(

ـتبص ـنچاــچن1رةةــ ااـكهـ ـنتخارر ووــ ـمعتمدــيیيیأـتابب ــ ااــهيیدااننـ ددرريـیرااـجأتت ـچهي ااززـ ااوولل ررووزز ددـصارر ااـشوررــستدوورر ـنتخرووعع دـباــنيیاننيـیاـپاتتـباــ
ـتصميیهـبوللـكوـموو ـ ـ ـهيیمـ ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ااـ وو ـستانن ررووززـناـ ددرر ـپنجداارر ـ ـجلسودد،ـشمـ ااــ ـنتخة ـ ـمعتماببـ ـ ـ ااـ ووــصلداانن ااــعلي ـلبي ـهيیدللـ أتتـ

) ررووزز اازز ااررسالل ددعوتت نامه تشكيیل خوااهد شد. 1) ررووزز ظرفف يیك (2ااجراايیي به جايي ددوو (

ـتبص ـ ـعض2رةةـ ـمعوـ ااـشدةةـشيـفرـ ـشهيـمالـسورراايي ـبخايـیاننــسترـ ددررـكرـشهـبفـظوـمشـ ـتمت ـجلسيـماـ ـهيیاتتــ ااـ اايـیرااـجأتت ووـسي ت
همچونن سايیر ااعضايي هيیأتت دداارراايي حق ررأأيي ددرر تصميیم گيیريي ها مي باشد. 

ووـناـمرـف16اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ــظفنوـمهـ ااـپهــصلاـفالـبدـ اازز ـنتخس ـ ـمعتماببـ ـ ـ ااـ ووــصلداانن ااــعلي ـلبي دللـ
هيیأتت ااجراايیي، مرااتب رراا به ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم نمايیند. 

ووـناـمرـف17اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ـظفنوـميـعرـفاييـهوززههـحدااررااننـ ـ ااـپهــصلاـفالـبدـ اازز ـنتخس ـ ـمعتماببـ ـ ـ ااـ ووــصلداانن ااــعلي ـلبي ـهيیدللـ أتتـ
ااجراايیي فرعي، مرااتب رراا به فرمانداارر يیا بخشداارر مركز حوززةة اانتخابيیه ااعالمم نمايیند. 

ـجلس18اددةةـم ااـهأتتــهيیاتتــ ااـحزـكرـمييـیرااـجايي ـنتخوززةة ووــبيیاــ ددررـعرـفاييـهوززههـحه ـمحي ـبخشايـیدااررييـناـمرـفلـ ـ ــتشكيیوططـبرـمدااررييـ ـ لـ
مي شودد. 

ـبخددرر19اددةةـم ـشهزييـكرـماييـهشـ ااــهيیا،ـهاننــسترـ ــتشكيیييـیرااـجأتت ـ ـنملـ ااـشيـ وو ااـمودد ـنتخورر ـ ددررـباـ ـبخاتت اددةةـمرـبرااـبزييـكرـمشـ
) قانونن به عهدةة هيیأتت ااجراايیي شهرستانن مي باشد. 43(

ااـهوززههـحزـكرااـمددرر20اددةةـم ـنتخايي ااددااررةةـكهــبيیاــ ـــمستقتــثبه ووـ ررـكرددييـفداارردد،ـنوددـجل ااـسايـیه ااــثبوررـمت ررااـبزـمزـكرـموااللـحت ورر
) قانونن خوااهد بودد. 31دداارردد، عضو هيیأتت ااجراايیي موضوعع ماددةة (

 .

فصل سومم– ااعالمم ددااووطلبي وو برررسي سواابق وو ررسيیدگي به صالحيیت ددااووطلبانن وو اانتشارر ااسامي نامزددها 

اا27اددههـم ـنتخـ ـ ـكنناببـ ـ دداارراايييـیاـباننـگدـ ذذيـیرااـشد ـشناـبليـیط :ـ ـطلبددااوو21اددةةـمد ـنماننــ ـيیناـ ــمجليـگدـ ااـشسـ اددةةـماسسـسرااـبيـمالـسورراايي
ووـناـق)45( ـتبصونن ـ (ـهرههـ (1ايي وو آآنن2) ــمهلرففـظ) ـمقتـ ـبخشايـیدااررييـناـمرـفهـبيـنوـناـقرررـ ـ ااـحزـكرـمدااررييـ ـنتخوززةة ـ يیاـ ـب ايـیهـ

ـكشووززااررتت ددررـ وو ااززـخورر ـكشاررجج ـتخاررــسفهـبوررـ ـكنسا،ـههـناـ ـلگوــ ـنما،ـهرييـ ـجمهيـساــسيیاييـهيـگدــيیناـ ـ ااـ ااـمالـسورريي ـجعرااـمرااننيـیي هـ
ـضموو ااررااـ اايـین ـشنـلصة ـسناـ ـعكةـماـ ددااررـ ووـخس ـتسليیودد ــ (ـ ددهه ـقطع)10م ـ ـعكهـ وويـیـدج3*4سـ ـنسخـهسد ـ ـتصهـ ـكليیريـیوـ ـصفحةــ ـ اتتـ
ـشن ـسناـ ااـماـ ووـصه، ـتصل آآيـیوـ ــتحصيیلدررككـمنيـیرـخر ـ ـ ـمعتبيـ ـ ـ ااـ وو ووـصر ـتصل ووـمدـخاننيـیاـپرگگـبريـیوـ ـظيیفت ـ ـعمةـ ووـموـ يـكدررـمايـیي
ـمعتب ـ ـ ددااللـ ررووـبر ووـبـنشر ــضعيیوددنن ـمشمتـ ـ ـليیوـ ووـمـدختـ ـظيیفت ـ ـعمةـ ـسشنرـپي،ـموـ ـ ااـماـ ددااووـعة ـطلبالمم ددررــ رراا ددررـفايـیي وو ـحضت وررـ
ـبخشايـیدااررـناـمرـف ـ ــمسئايـیدااررـ ـبخشايـیدااررييـناـمرـفاممـنتــثبوللـ ـ ااـحزـكرـمدااررييـ ـنتخوززةة ووــبيیاــ ــمسئايـیه ووززااررتتـنتــثبوللـ ددرر ـكشامم ورر،ـ
ـتخاررــسف ـكنسه،ـناـ ـلگوــ ـنمايـیرييـ ررااـساــسيیيـگدــيیناـ آآنن ــتكميیي ـ ووـ ـــتسليیل ـنميـممـ ووــيیناـ ـضمد ااـ ررـخن ـتصدــسيیذ الززممـمريـیوـ تــثبرااييـبداارركك

نامم، آآماددگي خودد رراا براايي شركت ددرر اانتخاباتت ااعالمم مي ددااررند. 

ـتبص ووـناـمرـف1رةةــ ـبخشداارراانن ـ ــمكلفندااررااننـ ــ ااـ ددرر (ـمرااييـجد ااـپهــصلاـفالـبوننـناـق)45اددةة اازز ووززااررتتـعس ـكشالمم ووـشخيـیاررـتورر،ـ رووعع
ـتماـخ ـثبةـ ددااووـنتـ اازز ووـــطلبامم اايـیرااـشانن ـنتخط ـ ووـگدـنوـشاببـ ـنيیوررددـمدااررككـمانن ررااـ ووـبازز ـمقتضليـیاـسا ـ ـ ااـبيـ ااـــكليیالععـطه وززةةـحيـلاـهة

اانتخابيیه برسانند. 

ـتبص ـكشووززااررتت2رةةــ ااـظوـموررـ ددااووـمهــصلاـفالـبتـسف ررااـناـــطلبداارركك ووززااررتتـكي ددرر ـكشه ـنماممـنتــثبوررـ ااـ ايـیدااررييـناـمرـفهـبد،ـنوددهه
ـبخش ـ ااـحزـكرـمدااررييـ ـنتخوززةة ااررـبرـمهــبيیاــ ددررـسوطط وو ـهماننيـیاـپالل ااـ ررووزز ووـماـسانن ـمشخصي ـ ـ آآـ ررااـناتت ااـحهـبزــنيیانن ـنتخوززةة ااــبيیاــ الممـعه

نمايید. 



ـتبص اا3رةةــ ااـظوـمهـجاررـخوررـمووززااررتت الززممـــتيیبرـتتـسف ـمنظهـباتت ـتسوررــ اايـیرـ ددرر ـتبصرااييـجع (ــ ذذ1رةة (ـمليـی) ررااـناـق)45اددةة ونن
به نحويي فرااهم نمايید تا مفادد مندررجج ددرر پرسشنامة ددااووطلب ددرر پايیانن هر ررووزز به ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم گردددد. 

ـتبص ـ ووـمـاساا4رةةـ ددااووـمي بداارركك ـطل ـ باننـ ـث ددررـشاممـنتـ ااززـخدهه ـكشاررجج ووـپهــصلاـفالـبوررـ اازز ووززااررتتـسوـتولل،ـصس ـكشط هـبوررـ
فرمانداارر يیا بخشداارر مركز حوززةة اانتخابيیه ااعالمم وو ااررسالل خوااهد شد. 

ووـناـمرـف22اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ــظفنوـمهــبيیاــ ددررـ ـــتعيیيیدتتـمد ــنسبدههـشنـ ااـبوللــقبهـبتـ ددااووـعرگگ يـــطلبالمم
ااقداامم نمايیند وو بايید توجه ددااشته باشند كه بعد اازز پايیانن ررووزز هفتم هيیچ گونه تقاضايي ااعالمم ددااووطلبي رراا نپذيیرند. 

ووـناـمرـف23اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ددررـــظفنوـمهــبيیاــ ررووززـهاننيـیاـپد ـفهر ااـسرـ ووـماـست ـمشخصي ـ ـ ددااووـ اننـــطلباتت
ـهمدةةـشاممـنتــثب ووـ ررووزز ددررــنيیانن ــمهلاننيـیاـپز ـمشخصامم،ـنتــثبيـنوـناـقتـ ـ ـ ددااووـــكليیاتتـ ررااـــطلبة ـيیكجانن ـ ووـ ااـحبــتيیرـتهـبا ــلفبرووفف هـباـ
ااــست ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااـ ـنمالممـعورر ـيیناـ ووـ ـهمد ررووززههـ ااززـپهــصلاـفالـبه ـثبس ددووـنتـ ـنسخامم، ـ ـتصهـ ــسشنرـپريـیوـ ااـماـ ددااووـعة ددووـــطلبالمم وو ي
ـنسخ ـ ـتصهـ ـصفحةـــكليیريـیوـ ووـماــسناــشناتتــ ـقطعهـسه ـ ـعكهـ ددااوويـیرـهسـ اازز ررااـــطلبك وويـیرـتعيـیرـساـبانن ااــستهـبهـــسيیلن ـنتخادد ااـباــ اننــستاتت
ـنماللـساارر ـيیناـ ووززااررتتـ ـكشد. ـنيیوررـ ااـظوـمزـ ـتصتـسف ااززيـیوـ ـمشخصريي ـ ـ ددااووـماـكاتتـ ررووززااـــطلبل رراا ـنظزييـكرـمأتتــهيیهـبهـنانن اررتتـ

ااعالمم نمايید. 

ـتبص ـتهدااررااننـناـمرـف1رةةــ ااـ وو ـصفهراانن ـ ـفهاننـ ااـسرـ ووـماـست ـمشخصي ـ ـ ددااووـ اايـیرـهاننـــطلباتت اازز ددـهتـــقليیك ررااــيینايي هـبهـناـگدااـجزــنيیي
ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم مي نمايیند. 

ـتبص ووـناـمرـف2رةةــ ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ــظفنوـمهـ ررووززـ ددرر ـجعرااـمچــهيیهـكييـیاـهد ــكننهـ ااييـ اممـنتــثبرااييـبدهه
ندااشتند، ددرر پايیانن همانن ررووزز مرااتب رراا به ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم نمايیند. 

ـتبص ـمنظهـب3رةةــ ااززــهيیرـپوررــ ررــخيیأـتهـنوـگرـهز ددرر ددااووـنتــثبهـبوططـبرـمدااررككـمدننــسيیر اازز ااــستهـباننـــطلبامم ـنتخادد ـكشاتتـباــ اددــستورر،ـ
ـنتخاا ااـباــ ااـظوـمدااررييـناــستاتت ررووززااـسف ددااووـــكليیهـبوططـبرـمدااررككـمهـنت ـسطاننـــطلبة ااـ ررااــستح ووــپيیطـسوـتانن اايـیك اددــستهـبدااررييـناــستژةة
ـنتخاا ـكشاتتـباــ ـتحوررـ ـنمليـیوـ ددرريـیاـ ااــغيید، ـتحوررتتـصنيـیر ااــستهـبوررـكذـمدااررككـمليـیوـ ـنتخادد ـكشاتتـباــ ررووززيـیرففـظرــكثدااـحوررـ سـپك

اازز پايیانن مهلت ثبت نامم اازز ددااووطلبانن االزاامي ااست. 

ـكشووززااررتت24اددةةـم ددررـ ددااووـهتــحيیـالصوررددـمورر ددررــمنرححـشهـباننـــطلبايي ددررـكييـیاـهرممـفقــطبونن،ـناـقدررجج ـچهه وننـناـقوببـچاررـ
) قانونن ددرر چهاررچوبب ووظايیف آآنها ااستعالمم مي نمايید. 48تنظيیم خوااهد نمودد، مرااتب رراا اازز مرااجع مذكورر ددرر ماددةة (

وويـیددال25اددةةـم ـمعتبدااررككـمل ـ ـ ـغيیهـبوططـبرـمرـ ااـبيـنوـناـقرـ ووـهاننـماززـسزاابب،ـحوددنن ـبنوععـضوـماييـهرووههـگا (ـ (ـم)3د )30اددةة
ااـناـق ـنتخونن ـ ــمجلاتتـباـ ااـشسـ ـمطديـیاـبيـمالـسورراايي ررـلوننـناـققـباـ ـسيیزوومم ددـگدـ ـقيیي ـشكهـبقـ ددااوويـیاـ ـطلباتت ررددــ ـحيیالـصانن ددررـشتـ دهه
ـنتخاا ـ ــمختلاتتـباـ ـ _ـ ـمصف ـمجم–1378وببـ ـ ـتشخيیعـ ـ ـ ـمصلحصـ ــ ـنظتـ ـمسزـكرااـمطـسوـتامم،ـ ااـجرااـمهـبيـنوـناـقؤووللـ وويـیرااـجع ي

نظاررتي ااررسالل شودد. 

ـبستگوواا26اددةةـم ــ ــتشكيیاننـ ـ ووـتالـ (ـهي (ــبنوععـضوـمواادداارراانن (ـم)3د ووـناـق)30اددةة ـكسونن) ددررـكيـناـ ـجهه ــتحكيیتـ ـ ررژژـناــمبمـ قـباـسميـیي
ـنق ددااـثؤـمشـ ااــشتريي (ـنه (ــبنوععـضوـمد (ـم)1د ووـناـق)30اددةة (ــبنوععـضوـموااررددـمريـیاـسزــنيیونن) (ـم)10د اسسـسرااـبونن،ـناـق)30اددةة

ـمص ـمجم22/8/1378وررخخـمةـبوـ ـ ـتشخيیعـ ـ ـ ـمصلحصـ ـ ـ ـنظتـ ددررـ ـخصامم ررـلوصصـ ـسيیزوومم ددـگدـ ـقيیي ـشكهـبقـ ددااوويـیاـ باتت ـطل ـ ررددـ انن
صالحيیت شدهه ددرر اانتخاباتت مختلف يیا ااعالمم مرااكز مسؤوولل. 

ووـناـمرـف27اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ــظفنوـمهــبيیاــ ااـپدـ اازز ـنقضس ـ ــمهلاييـ ـضماممـنتــثبتـ ددـ ااـعن اازز ـعضوتت اييـ
ـنظأتتــهيی ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززةة ـمنظهـبه،ــبيیاــ ررــ ددااووــحيیـالصهـبيـگدــسيیورر ــتشكيیانن،ـــطلبت ـ ـجلسلـ ووــ ددااددهه ددـبجيـیاــنتهـبهـجوـتاـبه تـسه
ااززـمآآ ددررـهيـسرررـبدهه الززمم ـمحايي ووـ ااـبل ـستفا ااززــ ـنتاددهه اايـیاـ ووززااررتتـسوـتدههـشالممـعج ـكشط ووااـهزددـماـنورر،ـ رراايـیرااـشدـجايي رــكثدااـحط

) ررووزز تعيیيین وو مرااتب رراا صوررتت جلسه وو نتايیج رراا به هيیأتت هايي نظاررتت ااعالمم نمايیند. 10ظرفف ددهه (

ـتبص ـ ـمنظهـب1رةةـ ـ ـگيیوــجلوررـ ووـ اازز ـقفريي ااـ ددرر ررـمه ـسيیر ددااووــحيیالـصهـبيـگدـ ـطلبت ااــ وو ـتمانن ددررـكاممـ ـمقدـعوـمارر ااـضرررـ تـسروورريي
هيیأتت هايي ااجراايیي اازز ررووزز ااوولل ثبت نامم مقدماتت اايین كارر رراا فرااهم نمايیند. 

ـتبص ـنچاــچن2رةةــ ااــهيیهـ ـبعضييـیرااـجأتت ـ ددااووـ اازز ررااـــطلبي ددـبجيـیاــنتاسسـسرااـبانن آآـسه ااززـمت ددررـهيـسرررـبدهه الززمم ـمحايي ووـ ااـبل اددههـــستفا
اايـیاــنتاازز ووززااررتتـسوـتدههـشالممـعج ـكشط ووـ ررـبورر ـمقطيـیرااـشتيـیاـعا ددررـ (ـمررر (28واادد ،(29) وو ووااـناـق)30) دـندااـنتــحيیـالصدـجونن



ددرر ـنتيیجوو آآــحيیـالصهـــ ررددـنت رراا ااـظوـمد،ــكنانن ررااـترااـمتـسف ذذـبب ااـكا ووــسنر ااـكذـمدااررككـمادد وو ووـنوـناـقوااددـمهـباررههـشورر ووـهدــبني ا
تبصرهه هايي آآنها ددرر صوررتت جلسه ددررجج نمايید. 

ـتبص ـ ددااووــحيیالـصرردد3رةةـ ـنماننـــطلبت ـيیناـ ــمجليـگدـ ااـشسـ ددررـمالـسورراايي ااـشوررددـمي ـعتمرطط ـ ااـ وو ـلتادد ــعمليـمزااـ ااـبيـ ووـسه ـنظالمم اممـ
ـمق ـجمهدسسـ ـ ااـ ااـمالـسورريي ـــمستنديـیاـبرااننيـیي ووـناـقهـبدـ ااـماسسـسرااـبونن وو ـــمعتباددــسنداارركك ـمطهـكدـشاـبرـ ـمصقـباـ ـمجمةـبوـ ـ ــتشخيیعـ ـ صـ

ـمصلح ــ ـنظتـ ددررـ ـخصامم ررـلوصصـ ددـگدــسيیزوومم ـشكهـبقــقيیي ددااوويـیاـ ررددـــطلباتت ااـشتــحيیالـصانن ددرر ـنتخدهه ـ ـــمختلاتتـباـ زـكرااـمطـسوـتف،ـ
مسؤوولل قانوني به مرااجع قضايیي وو نظاررتي ااررسالل شدهه ااست. 

ـتبص ررـهأتتــهيی4رةةــ ددااووــحيیـالصهـبيـگدــسيیايي ااـــطلبت ددرر (ــبنرااييـجانن (ـم)3د ااـناـق)28اددةة ـنتخونن ــمجلاتتـباــ ااـشسـ اـبي،ـمالـسورراايي
ـلح ااـ ـيینكاظظ ااــمنهــ ووـباطط ااـناـقهـباددااررييـفراازز ااـساـسونن وو ووالـقرــمتـلصي ـمطلقتيـیي ــ ــفقيیهـ ااـ ـظهه، ااـ دديـیرـطرـهايـیالممـعارر، ـيیگق ااـ تـسريي

كه به صوررتت مستند توسط ددااووطلب اابراازز شدهه باشد وو ددرر چاررچوبب قانونن ااقداامم الززمم رراا به عمل خوااهند آآوورردد. 

ووـناـمرـف28اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـظفنوـمهـ ـ ددررـپهــصلاـفالـبدـ اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس ررــ ـسيیة هـبيـگدـ
ددااووــحيیالـص ـنتيیجانن،ـــطلبت ـ ـ ررااـ آآنن ـهيیهـبه ـنظأتتـ ااـ ووــستاررتت ااــستانن ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااـ ووـعورر ـنسخكيـیالمم ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ررااــ هـبه

ـضميیم ـ ـ ااـ ـسنة ووـ ـهيیهـبدااررككـمادد ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ووـ ـنسخكيـیانن ـ ررااـ آآنن اازز ـستهـبه ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ وويـیرـتعيـیـرساـبوررـ ــسيیلن ااررـ اللـسه
نمايیند. 

ـتبص ووـناـمرـف1رةةــ ـبخشداارراانن ـ ـمنظهـبدااررااننـ ـتسوررــ ددرريـیرـ ـضمدــننوااـتيـماررـكع ااررـ ـجلسوررتتـصنــمتاللـسن ـنمطـسوـتوررـكذـمةــ ر،ـباـ
ااصل مداارركك رراا براايي ااررسالل به ووززااررتت كشورر تحويیل ستادد اانتخاباتت ااستانن بدهند. 

ـتبص ـ ـست2رةةـ ااـ ـنتخادد ـ ااـباـ ـستاتت ااـظوـماننـ ـتيیبرـتتـسف ـ ااـ ـتخي ـنماذذـ ـكثدااـحاـتديـیاـ ررووززيـیرـ ااـپك اازز ـتمس ـحيیالـصيـسرررـباررـكاممـ تـ
ددااووطلبانن ددرر هيیأتت هايي ااجراايیي ، صوررتت جلساتت مربوطط توسط پيیك وويیژهه ددرر ااختيیارر ستادد اانتخاباتت كشورر قراارر گيیردد. 

ووـناـمرـف29اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ــمكلفنهــبيیاــ ــ ررددــعلدـ ددااووــحيیـالصت ررااـــطلبت ذذـبانن وررددـميـنوـناـقوااددـمرـكا
ااستنادد به صوررتت كتبي وو محرمانه به ددااووطلب ذذيي رربط اابالغغ نمايیند. 

ـتبص ـ ددررـصددرر1رةةـ ددااووـسوااـخوررتت دداليـیاـبب،ــطلت وويـید ررددـمل ـحيیالـصداارركك ووييـ ـنيیت ررـجرـمطـسوـتزـ ـسيیع ـكننيـگدـ ـ ـلحاـبدههـ اظظـ
 مجمع تشخيیص مصلحت نظامم به ااطالعع وويي ررساندهه شودد. 22/8/1378مصوبه موررخخ 

ـتبص ـ ووـناـمرـف2رةةـ ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااييـنوـگهـبديـیاـبهـ ررـماـنرـبه ـنمزيييـیه ـيیناـ ـنتيیجهـكدـ ـ ـ ررددـ ـحيیالـصه تـ
ددااووطلبانن ددرر موعد مقررر وو بدوونن تأخيیر به ددست ددااووطلبانن ذذيي رربط يیا نمايیندةة وويي به آآددررسي كه ااعالمم نموددهه ااست، برسد. 

ـحيیتشالـصهـكيـناـــطلبددااوو30اددةةـم ــ ددررـ ااــهيیانن رردديـیرااـجأتت ااـشي ـننوااـتيـمت.ـسدهه ااـبدـ ـتبصاددـــستنه ـ ذذـ (ـمليـیرةة رففـظوننـناـق)51اددةة
ـچه (ـ اا4ارر اازز ررووزز ررددـترااـمالغغـب) ـحيیالـصب ـشكت،ـ ررااـختيـیاـ ـمستودد ـ ـهيیهـبدالًـ ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ااـبرـماننـ ـنمالممـعوطط ـيیناـ ددررـ وو د
ـتموررتتـص ـحسليـیاـ ـمصبـ ـمجم22/8/1378وررخخـمةـبوـ ـ ــتشخيیعـ ـ ـمصلحصـ ــ ـنظتـ ددررـ ـخصامم ررـلوصصـ ددـگدــسيیزوومم ـشكهـبقــقيیي تيـیاـ
ررددـــطلبددااوو ـضيیحوـتدهه،ـشتــحيیـالصانن ددــ وو ررااـخاتتــعيیاـفاتت ـحضوررـطهـبودد ـسمهـبوررييـ ااـ ـعضع ـنظأتتــهيیاييـ ااـ ووــستاررتت أتتــهيیانن

مركزيي نظاررتت برسانند وو هيیأتت هايي نظاررتت موظف به ررسيیدگي مي باشند. 

يی31اددةةـم ـه ظاييـهأتتـ ـن ااـ ـستاررتت ااـهاننـ ددرر (ـمرااييـجا فدتتـمرففـظونن،ـناـق)52اددةة ـه (ـ ررووزز7ت ـشكهـب) ددرريـیاـ تايـیاتت ـف ااززـ ي
ددااووطلبانن رردد صالحيیت شدهه ددرر هيیأتت ااجراايیي ررسيیدگي وو نتيیجه رراا صوررتت جلسه مي نمايیند. 

ـتبص ـنچاــچن1رةةــ ـنظأتتــهيیهـ ااـ ـپيیشنهاـهاننــستاررتت ــ ررددــ ـبعضتــحيیـالصادد ـ ددااووـ اازز ددااـناـــطلبي رراا ااززـكدــشناـبهــشتي ـنظه ااــهيیرـ ييـیرااـجأتت
ـحيیالـصـدجوواا ـشنيـنوـناـقاييـهتـ ـختاـ ـمكلفند،ـنوددـبدههـشهـ ـ ــ ررددــعلدـ ـحيیالـصت ررااـ ذذـبت ااـميـنوـناـقوااددـمرـكا ـستنورردد ـ ددالـ وو وويـیادد ل
ررـبوطط،ـبرـمدااررككـم ررـلوننـناـقتيـیاـعا ددـگدــسيیزوومم ـشكهـبقــقيیي ددااوويـیاـ ررددـــطلباتت ااـشتــحيیـالصانن ددرر ـنتخدهه ـــمختلاتتـباــ ددررـ وررتتـصف،

جلسه ددررجج نمايیند. 

ـتبص ـنظاييـهأتتــهيی2رةةــ ااـ ـمنظهـباـهاننــستاررتت ـتسوررــ ددرريـیرـ ددررـپهــصلاـفالـبدــننوااـتيـماررـكع اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس ااززــ وززههـحاتت
هايي اانتخابيیه مربوطط، مقدماتت ررسيیدگي به صالحيیت ددااووطلبانن رراا آآغازز نمايیند. 

ـتبص ـنظاييـهأتتــهيی3رةةــ ااـ رريـیاــنتهــصلاـفالـبدـــظفنوـماننــستاررتت ـشكهـبيـگدــسيیج ددااوويـیاـ ررددـــطلباتت ووـشتــحيیـالصانن ـــهمچنيیدهه ـ ااـ ـظهن اررـ
ـنظ ددررـخرـ ـخصودد ددااووـ ـطلبوصص ـهيیطـسوـتهـكيـناــ ااـ وواايـیرااـجأتت ـتشخيیيـنوـناـقطيـیرااـشدـجي ـ ـ ددااددههـ ااـشص ررااـندهه ررـبديـیاـبهـكد تيـیاـعا



ررـلوننـناـق ددـگدــسيیزوومم ـشكهـبقــقيیي ددااوويـیاـ ررددـــطلباتت ااـشتــحيیـالصانن ددرر ـنتخدهه ـــمختلاتتـباــ وويـیرـتعيـیرـساـبرددــگيیوررتتـصفـ هـبهـــسيیلن
هيیأتت مركزيي نظاررتت ااررسالل نمايیند. 

ـنظاييـهأتتــهيی32اددةةـم ااـ ااـپهــصلاـفالـباـهاننــستاررتت اازز ـنظزييـكرـمأتتــهيیهـببـترااـمالممـعس ــظفنوـماررتت،ـ ددررـ ـخصد ددررـ تـفايـیوصص
ـنظ ـهيیةيـیرـ ـنظزييـكرـمأتتـ ـپيیگيیاررتت،ـ ـ ـ الززممـ ـعمهـبريي آآووررـ ووـنل ااززـپد ـكسس ـنظبـ ـهيیةيـیرـ ـنظزييـكرـمأتتـ ددررـترااـماررتت،ـ رراا ب
ـتبصرااييـجاا ـ (ـ (ـم)1رةة ـجلسوررتتـصوننـناـق)52اددةة ووـكهــ ـنسخكيـیهــصلاـفالـبرددهه ـ ررااـ آآنن ـبخشايـیدااررـناـمرـفهـبة ـ وززةةـحزـكرـمدااررـ

اانتخابيیة ذذيي رربط ااررسالل نمايیند. 

ـتبص ـ ـنظاييـهأتتــهيیرههـ ااـ ااييـنوـگهـبديـیاـباـهاننــستاررتت ررـماـنرـبه اايـیه وو ـنمدااممـقزيي ـيیناـ ددررــكثدااـحهـكدـ ــمهلاننيـیاـپر ـهفتـ (ـ ررووززةة7ت (
ررسيیدگي به شكايیاتت ددااووطلباني كه صالحيیت شانن ددرر هيیأتت ااجراايیي رردد شدهه ااست، ررسيیدگي نمايیند. 

ووـناـمرـف33اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ــظفنوـمهــبيیاــ ـبيیسدتتـمرففـظرــكثدااـحدـ ووــ ـچهت (ـ ااززـپتـعاـس)24ارر س
ـجلسوررتتـصوللـصوو ـشكهـبهــ ددااوويـیاـ ـطلباتت ـحيیالـصهـكيـناــ ددررـشتـ ـهيیانن ااـ رردديـیرااـجأتت ااـشي ووـسدهه ـهمچنيیت ـ ـ ـ ااـ ـظهن ـنظاررـ ددررـ ر

ـخص ددااوويـیاـسوصصـ ااززـــطلبر ـنظأتتــهيیانن ااـ ااــستاررتت ررددـترااـمهــصلاـفالـبدااــبتانن، ددااووــحيیـالصب ررااـــطلبت ذذـبانن وررددـميـنوـناـقوااددـمرـكا
ـستناا ـ ددالـ وو وويـیادد ـلحاـبوططـبرـمدااررككـمل ـمصاظظـ ـمجم22/8/1378وررخخـمةـبوـ ـ ـتشخيیعـ ـ ـ ـمصلحصـ ــ ـنظتـ ددااووـباممـ ـطلبه ررــ ذذيي طـبانن
ووـباا ـجلسوررتتـصنــمتســسپالغغ ررااـكذـمةــ ااــستهـبورر ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااـ ـنمالممـعورر ـيیناـ ـيیيیأـتد.ـ ـنيیتــحيیالـصدـ ددااووـبزـ ررـــطلبه ذذيي طـبانن

اابالغغ خوااهد شد. 

ددااووـــكليی34اددةةـم ااــحيیـالصهـكيـناـــطلبة ـيیشت ددررـ ااــهيیانن ووـشيـمدــيیيیأـتييـیرااـجأتت ـنظزييـكرـمأتتــهيیيـلودد ااـباررتتـ ـنتخر ـنظاتتـباــ هـبرـ
آآــحيیالـصرردد ووـنت دداارردد ــهمچنيیانن ـ ـ ددااووـــكليینـ ااــحيیالـصهـكيـناـــطلبة ـيیشت ااــهيیطـسوـتاننـ رردديـیرااـجأتت ااـشيـمي وو رردديـیودد تــحيیالـصن
يیأـتوررددـم ـيی ـهيیدـ ـنظزييـكرـمأتتـ يیاررتتـ ـن ـفترـگرااررـقزـ ااـ ااـسه ددرر ـتبصرااييـجت، ـ (ـهرههـ (2ايي وو (ـم)3) نوااـتيـموننـناـق)52اددةة ـن دـ
ـعتاا ررااـخرااضضـ ـبيیسدتتـمرففـظودد ـ ووـ ـچهت (ـ ااـپتـعـاس)24ارر اازز ررددـترااـمالغغـبس ـحيیالـصب ـعنهـبت،ـ ـنگهبوررااييـشوااننـ ـ ـ هـباننـ

صوررتت مستقيیم يیا اازز طريیق هيیأتت نظاررتت ااستانن ااعالمم نمايیند. 

ـتبص ـ ددااووـ ـطلبرهه ـحيیالـصهـكيـناــ آآـ ددررـنت ـهيیانن ااـ ـيیيیأـتييـیرااـجأتت ااـشدـ ووـسدهه ـهيیيـلت، ـنظزييـكرـمأتتـ ااـباررتتـ ـنتخر ـ اسسـسرااـباتتـباـ
ووـنوـناـقطيـیرااـش ــمستني ـ ددالـبدـ وويـیه ــمعتبدااررككـمل ـ ووـ ررـلوننـناـقهـبهـجوـتاـبر ددـگدــسيیزوومم ـقيیي ـشكهـبقـ ددااوويـیاـ ررددـــطلباتت تــحيیالـصانن
ااـش ددرر ـنتخدهه ـــمختلاتتـباــ ااــحيیـالصف،ـ ـيیشت ااـ ددرر رراا ررددــبتانن ااـكداا ااـبالووههـعدــننوااـتيـمت،ـسرددهه ـحضوررـطهـبي،ـــكتبرااضضــعتر وررييـ

توضيیحاتت وو ددفاعيیاتت خودد رراا به سمع ااعضايي شورراايي نگهبانن نيیز برسانند. 

ـست35اددةةـم ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااـظؤـموررـ ددررـپتـسف اازز ـنظتـفايـیس ـنگهبوررااييـشةيـیرـ ـ ـ ددررـ ـخصانن ـيیيیأـتوصصـ رردديـیدـ ـحيیالـصا ـكليیتـ ةــ
ـطلبددااوو ـكشـرسرااـساننــ ـكثدااـحورر،ـ ررووززيـیدتتـمرففـظرـ ررااـترااـمك ـحسب ااززيـیرـههـبوررددـمبـ ااـهوززههـحزـكرااـمك ـنتخايي ـ ـبيیاـ ذذييـ ه

رربط اابالغغ نمايید. 

ـتبص ـنچاــچن1رةةــ ـنظهـ ــنگهبوررااييـشرـ ـ ررددـبيـــمبناننـ ددااووــحيیـالصر ااــحيیـالصهـكدـشاـبيـناـــطلبت ـيیشت ددررـ (ددررـــقبللـحرااـمانن أتتــهيیي
وويـیرااـجاا ـنظزييـكرـمأتتــهيیي ااـباررتتـ ـنتخر ااـشدــيیيیأـتاتت)ـباــ ررددـترااـمت،ـسدهه ذذـبتــحيیـالصب ااـميـنوـناـقوااددـمرـكا ووـــستنورردد هـجوـتاـبادد
ررـلوننـناـقهـب ددـگدــسيیزوومم ـشكهـبقــقيیي ددااوويـیاـ ررددـــطلباتت ااـشتــحيیـالصانن ددرر ـنتخدهه ـــمختلاتتـباــ ااــستهـبف،ـ ـنتخادد ـكشاتتـباــ ااـ يـمالممـعورر

گردددد تا ستادد اانتخاباتت كشورر اازز طريیق مركز حوززةة اانتخابيیه مرااتب رراا به ددااووطلب ذذيي رربط اابالغغ نمايید. 

ـتبص ـ ـمشماننـــطلبددااوو2رةةـ ـ ـتبصوللـ ـ (ـ اا1رةة ـننوااـتيـماددههـمنيـی) ااززـسرففـظرــكثدااـحدـ ررووزز اايـیاررـته ررددـترااـمالغغـبخ ااززــحيیالـصب ت،
شورراايي نگهبانن با اادداايي توضيیحاتت وو ددفاعيیاتت الززمم ددررخوااست ررسيیدگي مجددد نمايیند. 

ـتبص ــنگهبوررااييـش3رةةــ ـ (ــهفرــكثدااـحرففـظاننـ ددرر7ت اازز ررووزز ددرريـیرـهتـفايـی) اازز ررـهتـسوااـخك ـمجيـگدــسيیايي ررددـبدددـ تــحيیـالصه
ددااووطلبانن، به ددررخوااست ررسيیدگي وو نتيیجه رراا به ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم مي نمايید. 

ووـناـمرـف36اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـظفنوـمهـ ـ ددررـپدـ اازز ـنظتـفايـیس ـنگهبوررااييـشةيـیرـ ـ ـ ددررـ ـخصانن وصصـ
ـسيیرر ـمجيـگدـ ددررـبدددـ ددااووـسوااـخه بت ـطل ـ ررددـ ـحيیالـصانن ااززـشتـ ـستدهه ااـ خادد ت ـن ـ ـكشاتتـباـ ـضمورر،ـ ااـ ـنظالغغـبن ـنگهبوررااييـشرـ ـ ـ اننـ
ـخصددرر ررددـ ـحيیالـصوصص ـكليیتـ ددااووــ ـطبة ررددـ ـحيیالـصانن ددااووـبدههـشتـ ـطلبه ررــ ذذيي ـكثدااـحط،ـبانن (يـیرففـظرـ آآ1ك ررووزز ـگه) ااـ يـماـسي

نامزددهايي تأيیيید شدهه توسط هيیأتت مركزيي نظاررتت وو يیا شورراايي نگهبانن رراا ددرر سرااسر حوززةة اانتخابيیه منتشر نمايیند. 



ـتبص اا1رةةــ ـتبصرااييـجددرر (ــ ـمك)2رةة ذذـ (ـمليـیررر ااززــگيیوــجلرااييـبوننـناـق)20اددةة ـــتضيیيیريي ددااووــحقعـ ـنماننـــطلبوقق ـنچاــچني،ـگدــيیناـ هـبهـ
ــتشخيی ـ ااــهيیصـ ـنظايـیييـیرااـجأتت ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ددررـماـنه،ـ ااـحزدديي ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ووــختاــشناـنرددممـمهـماـعرااييـبهـ ــگمنه دـشاـباممـ
ووـگوااددـنـاخاممـنيـلوو ووـنايـیي ااووـگوااددـنـاخاممـنامم ـمشي ووـگوااددـنـاخاممـنهـباـ ـيیكيـگوااددـنـاخاممـنايـیاممـنايـیي ددااووـ اازز ـطلبي ـشنرـساننــ ووـ اسس
ـمع آآننـ ااـهأتتــهيید،ـشاـبوززههـحرووفف وويـیرااـجايي ـنظي ــظفنوـموططـبرـماررتتـ ـهماـبدـ ـهنگاـ ـيیكيــ ـيیگدـ ـمشخصرـ ـ ـ ررااـ اايي ووييـبه ـــتعيیيیراايي ووـ ن
ررااـترااـم ددررــقيیرااييـبب ـتبليیغد ـــ ااـ ـنتخاتت ددااووـبيـتاـباــ ررــطله ذذيي آآـبب ددرر ددررجج وو ـگهط ااـ ـنتشي ااــ /ـناـمرـفهـباـهزددـماـنيـماـسارر ـبخشداارر ـ دااررـ

مركز حوززةة اانتخابيیه ااعالمم نمايیند. 

ـتبص ـ ـچن2رةةـ ـنچاـ ددااووـ ـغيیهـببــطله ااززـ ووـنر ـمنيـگوااددـناـخاممـنامم ددررـ ـشندررجج ـسناـ ددـنهـبهـماـ ـيیگامم ـنيیرييـ ـمشهزـ ـ ددررـكدـشاـبوررـ رراا آآنن ه
ـسشنرـپ ـ ااـماـ ددااووـعه ـطلبالمم ـقيیيــ ااـكدـ ووـسرددهه ـيیيیأـتوررددـمت ـهيیدـ ااـ ـنيیييـیرااـجأتت ـبخشايـیدااررـناـمرـفد،ـشاـبزـ ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ هـ
ااـظوـم آآننـسف ررااـنت ـنيیامم آآـ ددرر ـگهز ااـ ـقيیاـهزددـماـنيـمـاسي ـنمدـ ااـمد.يـیاـ ـحتسالكك ـ ررأأييـ ااززيـیرـههـبابب ايـیيـگوااددـنـاخاممـنا،ـهزددـماـنك
ـشتهاا ـ آآـ آآـكاننـنارر ددرر ـگهه ااـ آآـهزددـماـنيـماـسي ااـما ددررـشاـبيـمت،ـسدهه وو ـتشوررتتـصد ااـباـ ـسمه ـتبصي،ـ ـ (ـ ذذ2رةة (ـمليـی) وننـناـق)20اددةة

ااجراا خوااهد شد. 

ااـناـمرـف37اددةةـم وو ـصفهداارراانن ـ ــظفنوـماننـ ددررـپدـ اازز ـنظتـفايـیس ـنگهبوررااييـشةيـیرـ ـ ـ ددررـ ـخصانن ددااووــحيیالـصوصصـ ووززااررتتـــطلبت اازز انن
ـكش ـضمورر،ـ ااـ ـنظالغغـبن ــنگهبوررااييـشرـ ـ ددررـ ـخصانن ررددـ ددااووـبتــحيیـالصوصص ررـــطلبه ذذيي (يـیرففـظرــكثدااـحط،ـبانن آآ1ك ررووزز ـگه) يـ
ـكليیيـماـساا ااـهزددـماـنهــ ـنتخايي ـ ااـباـ ـقليیي ددـهتــ ـيینايي ـيیيیأـتيـ ـهيیطـسوـتدههـشدـ ووـكرـمأتتـ ـنگهبوررااييـشايـیزيي ـ ـ ررااـ ـتفكيیهـبانن ـ ـ ااززيـیرـهكـ ك
ددـهتـــقليیاا ررـبيــيینايي ـتبصتيـیاـعا ذذــ (ـمليـیرةة آآ36اددةة ددررـماـننــيیيی) ااـحزـكرـمه ـنتخوززةة ـمنتشهــبيیاــ ـنمرـــ ووــيیناـ ـمنظهـبســسپد رييــگيیوــجلوررــ

وو ااــقفاازز ددرر ـنتشه آآــ ـگهارر ددررـ ااـعرـفاييـهوززههـحي ااـهزددـماـنيـماـسي، ـنتخايي ررااـباــ وويـیرـتعيـیرـساـباتت ـمخةـــسيیلن اـهدااررييـناـمرـفهـبيـترااـباـ
ـبخشوو ـ ااـعرـفاييـهوززههـحاييـهدااررييـ ـنتخي ااـباــ ددـهتـــقليیاتت ااــيینايي ووـناـمرـفاـتدـــكننالممـعي ـبخشداارراانن ـ ررأأـكذـمدااررااننـ ووـسورر وررـطهـباً

جدااگانه براايي هر يیك اازز ااقليیت هايي دديیني، نسبت به چاپپ وو اانتشارر آآگهي ااقداامم نمايیند. 

ووـنـامرـف38اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ تخايي ـن ـ يیاـ ـب نوـمهـ ـظف ـ ـصلاـفالـبدـ ااـپهـ اازز ـنتشس ـ آآـ ـگهارر ااـ اييـهزددـماـنيـمـاسي
ـنتخاا ـنسخكيـیي،ـتاـباــ ـ ررااـ آآنن اازز ـنظأتتــهيیهـبه ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززةة ددووــبيیاــ وو ـنسخه ـ ااــستهـبهـ ـنتخادد ـكشاتتـباــ ووـ ـنسخكيـیورر ـ أتتــهيیهـبهـ

نظاررتت ااستانن ااررسالل نمايیند. 

 .

فصل چهاررمم – تبليیغاتت 

زز39اددةةـم ـثباننـماازز ددااووـنتـ ـطلبامم ـهنگاـتاننــ ـ ـتبليیغرووععـشاممـ ـ ـ ـ ررـ ـسماتت ااـ ـنجي، ـفعهـنوـگرـهاممـ يیاـ ـل ـتبليیغتـ ـ ـ ـ ـتحيـتاـ ـعنتـ زددـماـنوااننـ
نمايیندگي مجلس ممنوعع مي باشد. 

ـتبليیغ40اددةةـم ـ ــ ااـ ـنتخاتت ـ ـنماييـهزددـماـنيـتاـباـ ـيیناـ ـهشيـگدـ (ـ ررووزز8ت ـقب) ااـ ررووزز اازز آآـخل ررأأيي ددـشيـماززـغذ وو ـقيیقودد ـ ـبيیساًـ ـ ووـ ـچهت اررـ
) ساعت قبل اازز شرووعع ااخذ ررأأيي پايیانن مي پذيیردد. 24(

ـنچاــچن41اددةةـم ااـهزددـماـنهـ ـنتخايي ـ ـبخيـتاـباـ ـهنوااـ آآـ ددرر ـتبليیغاررـثد ـ ــ ااـتاـ اازز ـنظالممـعي ــشخصيیرـ ـ ددررـهتـ ـيیيیأـتا ااـخدـ ـستفودد ـ ـكنناددههـ ـ الززممـ د،
ااـساا ااووالً ـنظالممـعت ـشخصيیرـ ـ ـ ذذـباـهتـ ـعنرـكدوونن ووـ ـمسئواانن ـ ـليیوـ ـنيیاـثد،ـشاـبتـ ـكتبدررككـماًـ ـ ااـ ـمضي ااـشاءـ ـيیشدةة ـتسليیانن،ـ ــ ـهيیمـ أتتـ

ااجراايیي شدهه باشد. 

ااـپ42اددةةـم اازز ـحمالممـعس ووـهرووههـگتيـیاـ ـمجا ااـماـ وو ـقشع ــمختلاررـ ـ ـنظوررددـمزددـماـنهـبفـ ووييـ ـحمدـنوااـتيـمر، آآيـیاـ آآـنت ددرر رراا اررـثانن
تبليیغاتي مجازز خودد ددررجج وو منتشر نمايید. 

 نصب هرگونه تابلو كه نشانن ددهندهه مكانن ستادد تبليیغاتت اانتخاباتي نامزددها باشد، بالمانع ااست. 43ماددةة 



ـعك44اددةةـم ززـكرااـترااييـبسـ ووـماـنيـگدـنت، ددررـجه ررـصزووهه ززـمتيـیاـعوررتت ووـنر،يـیواارردد ـمحوعع ددـختيـیدووددـ ـيیگاصص ـشتدااـنرـ ووـ ه
ررنگي يیا غيیر ررنگي بوددنن كاغذ يیا نوشتة آآثارر تبليیغاتي مجازز بالمانع ااست. 

ـمقص ااززــ ــمطلوععـنرـهت،ـكرااـتو ووـ ـعكب ـمجسـ ـتبليیغاززـ ااـتاــــ ددررـكتـسي ـقطه ااززــمتيــنتاـس20*15رــكثدااـحعـ ووـچوااــمقايـیذـغاـكر اپپ
ـمنتش ززـگيـمرـــ ووـماـنيـگدـنردددد. ــمطلوععـنرـهزــنيیزووههـجه ووـ ـعكب ـمجسـ ـتبليیغاززـ ااـتاــــ ددـصهـبهـكتـسي ـمنتشاببــكتايـیرــفتوررتت دههـشرـــ

 سانتي متر تجاووزز نمايید. 20*15وو ااندااززهه آآنن نبايید اازز 

 حذفف شدهه ااست. 45ماددةة 

ـنص46اددةةـم آآـنوـگرـهبـ ـتبليیغاررـثه ااـسوـتاررددـكالـپوررتتـصهـبيـتاــــ ـقشط ااـهرووههـگارر،ـ ووـحا، ــجمعيیزاابب ـ ـمجيـطرـشهـباـهتـ ااـ تـسازز
كه فقط ددرر جهت تشويیق وو ترغيیب شركت مرددمم ددرر اانتخاباتت باشد وو ذذكريي اازز ااسامي نامزدد يیا نامزددهايي خاصي ندااشته باشد. 

 نامزددهايي اانتخاباتي مي تواانند با ااستفاددهه اازز آآثارر تبليیغاتي مجازز به صوررتت مشتركك نيیز تبليیغاتت اانتخاباتي ددااشته باشند.47ماددةة 

ـنص48اددةةـم ااـ وو ـستفب ـ ااززـ ـبلناددهه ددررـفـرصوـگدــ ـمحاً ـستلـ ـتبليیغاددـ ـ ــ ووـهزددـماـنيـتاـ ـمحا ـسخنلـ ـ ااـنرااـ ـيیشي ـمجاننـ ااـ ااـسازز ـستفت. ـ ااززـ اددهه
بلندگوها ددرر خاررجج اازز محيیط سخنرااني وو ستادد تبليیغاتي ممنوعع مي باشد. 

ـعضاا49اددةةـم ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ااززــقبدـــظفنوـمذ ااـشل ررأأيي،ـخرووعع آآـنوـگرـهذ ـگهه آآـ وو ـتبليیغاررـثي ااززـهزددـماـنيـتاــــ رراا ـمحا لـ
ـشعب ـ ـثبهـ ااـنتـ ـمحامم ـنماـ ـيیناـ ووـ ـتيیبرـتد ـ ااـ ـتخي ـكنناذذـ ـ ددررـكدـ ررأأييـعـاسوللـطه ـگيیاتت ـنيیرييـ ـمحزـ ااـ ررأأييـخل ااززـعذ آآـنوـگرـهارريي اررـثه

تبليیغاتي نامزددها باشد. 

ــتشكيی50اددةةـم ـ ـتبليیغاييـهاددــستلـ ااــــ ـنتخاتت ـتنهيـتاـباــ ددررــ ـبخزـكرااـما (ااـهشـ ااـعا اازز ـيینكم ـبخزـكرـمهــ ـشهشـ رروويـیرـ ـشهد)ـشاـباــستا ووـهرـ ا
ـشه ـمجاـهاننــسترـ ددررـباززـ وو ـشهوددهه ددررـباييـهرـ ـمنطقرـهزررگگ ـ ـشهةــ ـمحكيـیوااننـتيـمرددااررييـ ـتبليیغاددــستوااننــعنهـبلـ ددااـتاــــ ردد.ـكريـیي

قبل اازز تشكيیل ستادد الززمم ااست محل ستادد وو نامم مسؤوولل آآنن به فرمانداارريي يیا بخشداارريي ااعالمم گردددد. 

ـنماييـهزددـماـن51اددةةـم ررااـخدااررااننـفرـطديـیاـبيـگدــيیناـ ـنحهـبودد ـمقتضوـ ــ ـنمهــجيیوـتيـ ااززـتدــيیناـ ـمحايـیرددننـكاررههـپا آآـ ـتبليیغاررـثو ريـیاـسيـتاــــ
نامزددها خودددداارريي كنند وو بر عليیه دديیگر نامزددهايي اانتخاباتي به هيیچ طريیقي تبليیغ ننمايیند. 

ـشه52اددةةـم ـننوااـتيـماـهرددااررييـ ااـبدـ ـستفا ـ ااـ اازز ـمكاددهه ــمحلاتتـناـ ـمكي،ـ ـمناييـهاننـ ـسباـ ررااـ ااـبي ـلصراايي ووـ اارراايـیاقق آآيـیا ـتبليیغاررـثة ـ ــ يـتاـ
نامزددها تعيیيین نمايیند. 

ووـناـمرـف53اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ــظفنوـمدااررااننـ ااززـ ـنيیقيـیـرطد ااـ ـنتظروويي ـ ـشهي،ـماـ ووـ ــمحلعـجرااـمريـیاـسردداارريي ـنسبيـ ـ ااـبتـ ـمحه آآـ اررـثايي
تبليیغاتي كه ددرر محل هايي ممنوعع نصب شدهه ااند، ااقداامم نمايیند. 

 .

فصل پنجم – تعيیيین محل شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي وو ااعضايي شعب 

ااـپهــصلاـفالـب54اددةةـم اازز ـنتخس ـمعتماببــ ــ ااـ ووــصلداانن ااــعلي ووــلبي ــتشكيیدلل ـ ااــهيیلـ ااـهأتتــهيیي،يـیرااـجأتت يـعرـفاييـهوززههـحييـیرااـجايي
ـظفنوـم ـ ااـ ددرر (ـمرااييـجد ـمنظهـبوننـناـق)36اددةة ـ ـتعيیيیوررـ ـ ـ ـتعنـ ووـ ـمحداادد ااـ ـستقل ـ ـشعرااررـ ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم ـتشكيیذ ـ ـ ـجلسلـ ووــ ددااددهه ه
ررااـترااـم ـجلسوررتتـصب ـنمهــ ووـ ووـبوددهه ــسيیله ـبخشايـیدااررـناـمرـفةـ ـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفهـبيـعرـفوززةةـحدااررـ ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ هـ

ااعالمم ددااررند. 

ـهيی55اددةةـم ااـهأتتـ ااـهوززههـحزـكرااـمييـیرااـجايي ـنتخايي ـ ـبيیاـ ــظفنوـمهـ ددررـپدـ اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس ـتعيیيیاتتــ ـ ـ ـشعنـ ـثببـ ااـنتـ وو ذـخامم
ـضميـعرـفاييـهوززههـحررأأيي ووـسرررـبنـ ـتصي آآيـیوـ ـنهب ـشعا،ـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ااـحزـكرـمذ ـنتخوززهه ررااــبيیاــ ـــتعيیيیزــنيیه ووـ بـترااـمن

رراا صوررتت جلسه نمايیند. 

 ااستقراارر شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي ددرر محل اابنيیة تارريیخي ممنوعع مي باشد. 1تبصرةة 



ـتبص ااززــغيی2رةةــ ااـمر ددررـشاءــــستثنواارردد ـتبصدهه (ــ (ـم)2رةة ـتعونن،ـناـق)40اددةة ووـ ـمحداادد ااـ ـشعرااررـــستقل ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ةــحلرـمذ
ددوومم اانتخاباتت، همانن تعداادد وو محل ااستقراارر شعب ددرر مرحلة ااوولل مي باشد وو هرگونه تغيیيیريي ددرر اايین خصوصص ممنوعع ااست. 

ـتبص ااـئاــــستثناا3رةةــ ددرر ـنتخاً ــششميیرييـسرااـساتتـباــ ـ ددووررةةـ ــمجلن ااـشسـ ددررـمالـسورراايي ااـحي ـنتخوززةة «ــبيیاــ ـتهة رريي،ـ ــشميیراانن، ووـنرااـ اتت
ـمشهالـساا ـ ـتعر»ـ ـشعدااددـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ااــحلرـمذ ددوومم ـنتخة ددررـباتتـباــ ـنظا ااـحيـگدــكنرااـپنــفترـگرـ ـنتخوززةة ـنظاـبدـنوااـتيـمهــبيیاــ رـ

هيیأتت هايي ااجراايیي وو نظاررتت حدااكثر به ميیزاانن يیك سومم تعداادد شعب مرحلة ااوولل كاهش ددااددهه شودد. 

ووـناـمرـف56اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـمحهـبهــبيیاــ ووـ ـجلسوررتتـصوللـصض ـــتعيیيیةــ ـشعنـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ذ
ااــهيیاازز ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ــنسبهـ ااـبتـ ـنتشه ـ آآـ ـگهارر ااـ ـنتخي ـ ـتيیبرـتهـباتتـباـ ـ ااـ ـنميـمدااممـقي ـيیناـ ـمقدـعوـمهـكدـ ددررـنوـناـقرررـ ي
(ـم ددـناـق)38اددةة ررـــقيیقونن ووـشتيـیاـعاً (ـندهه ررووزز9ه ااــقب) ررووزز اازز آآـخل ررأأيي، ـگهذ ااـ ـنتخي ددررـباــ ااـحرـسرااـساتت ـنتخوززةة ـمنتشهــبيیاــ دههـشرـــ

باشد. 

ـتبص ـ ـتهدااررااننـناـمرـفرههـ ااـ وو ـصفهراانن ـ ـعنهـباننـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـناـمرـفوااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااـ ـقليیة ددـهتــ ـيینايي ـننوااـتيـمي،ـ ووـ ـظيیفد ـ ةـ
اانتشارر آآگهي اانتخاباتت رراا به فرمانداارراانن وو بخشداارراانن حوززهه هايي فرعي ااقليیت هايي دديیني محولل نمايیند. 

ووـناـمرـف57اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـبدااررااننـ ـلصراايي آآـ ـگهاقق ااـ ـنتخي ـ ددررـباـ ـمعاتت ـعمرـباـ ووـموـ ددررـهاههـگذررـگي ااـحرـسرااـسا ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ اـبهـ
ااستفاددهه اازز اامكاناتت نيیروويي اانتظامي، شهردداارريي ها وو سايیر منابع محلي ااقداامم خوااهند نمودد. 

ووـناـمرـف58اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـظفنوـمهـ ـ ااـ ددرر (ـمرااييـجد ـنسخـهسونن،ـناـق)39اددةة ـ آآـ اازز ـگهه اييـهيـ
ـمنتش ـ ـ ررااـشرـ ـستهـبدهه ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ووـ ـپيیرااييـبورر ـبيینشـ ـ ددررـهيـ الززمم ـسطايي ااـ ـستح ـنسخكيـیاننـ ـ ـستهـبهـ ااـ ـنتخادد ـ ااـباـ ـستاتت دااررييـناـ

ااررسالل ددااررند. ستادد اانتخاباتت كشورر يیك نسخه اازز اايین آآگهي ها رراا به هيیأتت مركزيي نظاررتت بر اانتخاباتت ااررسالل مي نمايیند. 

ـهيی59اددةةـم ااـهأتتـ ااـهوززههـحزـكرااـمييـیرااـجايي ـنتخايي ـ ـبيیاـ ووـ ـظفنوـميـعرـفاييـهوززههـحه ـ ااـ ددرر (ـمرااييـجد ـنسبوننـناـق)40اددةة ـ هـبتـ
ــتنظيی ـ ـجلسوررتتـصمـ ـــتعيیيیةــ ااـ ـعضن ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ااـخامم ررأأيي ـنمدااممـقذ ددررــيیناـ ـشعد. ــتشخيیهـبمـكرااـترـپبـ ـ ااــهيیصـ يـمييـیرااـجأتت

) نفر رراا به عنواانن عضو شعبه تعيیيین كردد. 7) نفر، هفت (5تواانن به جايي پنج (

ـتبص ـتبصاسسـسرااـب1رةةــ (ــ ذذ4رةة (ـمليـی) ااززيـیاـبوننـناـق)32اددةة ـعضد ـكستيـیوـ ااـكيـناـ ددرر ـنتخه ـتكرـملــقباتتـباــ ــتخلبـ ددررــشناـبدههـشفـ د،
شعب ااخذ ررأأيي خودددداارريي گردددد. 

ـتبص ـ ااـب2رةةـ نه ـست ـ (ـماددـ ااـناـق)33اددةة ـعضونن، ـشعاييـ ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم بذ ـن ددرريـیاـ ااـحد ـنتخوززةة ـ يیاـ ـب ددااووـبهـ با ـطل ـ ااـ تخانن ـن ـ اتتـباـ
خويیشاوونديي نسبي يیا سببي ددااشته باشند. 

ووـناـمرـف60اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ـجلسوررتتـصهـبهـجوـتاـبدـــظفنوـمدااررااننـ ااــهيیةــ ـــتعيیيیرـبيـــمبنييـیرااـجأتت ااـ ـعضن ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ذـخامم
ــنسبررأأيي ااـصهـبتـ آآـبدوورر ااـنالغغ ااـــكنندااممـقانن اازز وو ـيیشد ـتحرااييـباننـ ووـلدووقق،ــصننــفترـگليـیوـ ااـنتــثبدااررككـموااززمم وو ددـخامم ررأأيي وتتـعذ

به عمل آآووررند. 

ووـناـمرـف61اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ددـپدااررااننـ اازز ووـعس ـحضوتت ااـ ـعضورر ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ددررـخامم ررأأيي ـجلسذ ـجيیهوـتةــ ـضميــ آآـ وززششـمن
ددررـه الززمم ررووششـماـنرـباررةةـبايي وو ااـنتــثبه وو ووـخامم ررأأيي آآررااء،ـئرااـقذ ـتيیبرـتت ـ ااـ ـتخي ـنمدــهنوااـخاذذـ ررووززيـیهـكوددـ ااــقبك ررووزز اازز ذـخل

اا ـعضررأأيي، ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ـمحهـبذ ـشعلـ ااـ ووـنوـشزااممـعب ااـبد ـنتخا ـ ررــهيیاببـ ـيیيیسأتت ـ ـمحه،ـ ــشعبلـ آآـ رراا ااـباددههـمه ذـخراايي
ررأأيي نمايیند. 

ووـناـمرـف62اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ـظفنوـمدااررااننـ ـ ااييـنوـگهـبدـ ررـماـنرـبه ـنمزيييـیه ـيیناـ ددررـكدـ ـمنه ددووررااـطاـ ـفتق ووـ ـصعاددهه ااـ ـلعبب ـ ـحتوررـ يـ
ـمكااال ررووززيـیاننـ ااــقبك ررووزز اازز ررأأيي،ـخل ـتعذ ووـفرـ ووـهرگگـبه ررأأيي ـمهايي ااـ ـنتخر ووـباــ وويـیاـساتت وويـیاـسر ااـلل ـنتخوااززمم ااـتاـباــ ددرر اررـــختيیي
ـعضاا ــشعباييـ ـتحردد.ــگيیرااررـقهـ ااـبوققـفوااررددـمليـیوـ ـعضه ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ددررـخامم ررأأيي ـشهذ ددرريـیاـباـهرـ ـهمد ااـ ررووزز ووـخانن ررأأيي ذ

چند ساعت قبل اازز آآغازز ررأأيي گيیريي اانجامم شودد. 

ووـناـمرـف63اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ااـــظفنوـمهــبيیاــ ددرر (ـمرااييـجد ــنسبوننـناـق)41اددةة ـحكدووررـصهـبتـ ـنممـ دةةــيیناـ
فرمانداارر يیا بخشداارر ااقداامم نمايیند. 

ـتبص ـبخشايـیدااررـناـمرـف1رةةــ ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززةة ااـنوااـتيـمهــبيیاــ ـــتعيیيیاررـــختيید ـنمنـ ررااــيیناـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفهـبدهه ـ يـعرـفاييـهوززههـحدااررـ
تفويیض نمايید. 



ـتبص ووـناـمرـف2رةةــ ـبخشداارراانن ـ ــظفنوـمدااررااننـ (ــپنلـقدااـحدـ ررووزز5ج ااــقب) ررووزز اازز ووـخل ررأأيي، ـنمفيـیاـظذ ـبخشايـیدااررـناـمرـفاننـگدــيیناـ ـ دااررـ
رراا به نحو مقتضي به نامبرددگانن يیاددآآوورريي كنند وو آآموززشش الززمم رراا براايي آآنانن بدهند. 

ـتبص ووـناـمرـف3رةةــ ـبخشداارراانن ـ ـــتعيیيیرااييـبدااررااننـ ـنمنـ ددررـخدةةــيیناـ ـشعودد ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ااالــحتذ ـمكي ااززـ دااررييـناـمرـفدااننــمناررـكانن
يیا بخشداارريي وو يیا سايیر ااددااررااتت ددوولتي ااستفاددهه خوااهند كردد. 

ـتبص ـ ـتعيیيیوررتتـصددرر4رةةـ ـ ـ ووـ ـمعن ـكتبيـفرـ ـ ااززيـیرـهرااييـبـرظاـنيـ ـشعك ـثببـ ااـنتـ وو ررأأييـخامم ااـحذ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ااززـ أتتــهيیرففـطه
ـنظ ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ووـناـمرـفه،ـ ـبخشداارراانن ـ ـظفنوـمدااررااننـ ـ ـنسبدـ ـ ااـبتـ آآـعه ـمحهـباننـنزاامم ـشعبلـ ـ ـثبةـ ااـنتـ وو ددررـخامم ررأأيي ذ

معيیت سايیر ااعضاء ااقداامم نمايیند. 

ووـناـمرـف64اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ــظفنوـمدااررااننـ ـحفرااييـبدـ ـشعتـظاـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ـهمكاـبذ ـ ااــنيیاررييـ ـنتظروويي ـ ـمحيـماـ ـتعهـبلـ دااددـ
اازز ااـمأـمالززمم ـنتخورراانن ووــ ـضمابب ااـصنـ آآـگرددــمباـنالغغـبدوورر ددررـنانن، رراا ــمعيیانن ااـ ـعضت ــشعباييـ ووـ ـنمه ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ هـبدااررـ

محل ااعزاامم نمايیند. 

ـتبص ااــنيیرههــ ـنتظروويي ددررـنوااـتيـميـماــ ـتصاـباززــنيیوررتتـصد ررــميیأـتوررااييـشبيـیوـ ذذيي ااززـبن ـنظاييـهرووــنيیط ااززـظاــحفرااييـبزــنيیيـماـ ت
شعب ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي ااستفاددهه نمايید. 

 .

فصل ششم – ثبت نامم، ااخذ ررأأيي، قراائت وو شماررشش آآرراا 

 برنامة ثبت نامم، ااخذ ررأأيي، قراائت وو شماررشش آآرراا: 65ماددةة 

ـعضاا ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ووــقبتـعاـسكيـیلـقدااـحذ اازز ـمقتـقل ددررـ ـمحررر ــشعبلـ ااـشـرضاـحهـ ــنسبدااــبتدهه، ااــثبهـبتـ يـماـست
ـهيی ررـ ـيیيیسأتت ـ ددررـ ـجلسوررتتـصرممـفدررـصه ـنتيیجهــ ـ ـ ااـ ررأأييـخة ـشعبذ ـ ااـ ااـقه رراا آآنن وو ـمضداامم ووـ ـسپاء ـصنسـ ااـ ررااـخدووقق ررأأيي ددرريـیاـبذ د
ـحض ـنموررـ ـيیناـ ـهيیدةةـ ـنظأتتـ ااـحرـباررتتـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ووـ ـنمه ـيیناـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةـ ـ ووـ ووززااررتتـبداارر ـكشاززررسس (ـ ـچنورر ـنچاـ ـنمهـ ـيیناـ اننـگدـ
ـبخشايـیدااررـناـمرـف ـ ووـ ووززااررتتـبداارر ـكشاززررسس ـحضوررـ ددااـ ووـبد)ــشناـبهــشتورر ااززـپازز ـحصس ااـ ـــطميینولل ااززـ آآننــصنوددننـبيـلاـخانن دووقق

رراا لفافف وو با مهر شعبة ثبت نامم وو ااخذ ررأأيي وو همچنيین مهر هيیأتت نظاررتت بر اانتخاباتت حوززةة اانتخابيیه الكك وو مهر مي نمايیند. 

ــضمن ددررـ ااــصنهـكيـتوررـصاً ررأأييـخدووقق ااييـنوـگهـبذ ووـحرااـطه ـلفهـباززييــنيیهـكدـشاـبدههـشهــختاـسي ـفقد،ـشاـبهــشتدااـناففـ ـمحطـ ايـیلـ
ـمح ـتعيیيیاييـهلـ ـ ـ ررووييـبدههـشنـ ـصنر ررأأيي،ـ ااززـپدووقق ـبستس ـ ددررـ آآنن، ــمختللـحرااـمن ـ ااـماـنرـبفـ ووـخة ررأأيي ـمحذ ـشكلـ ـصناففـ دووققـ
ااـب ددررــختدااـنراايي ررأأيي ـمهاـبه،ـماـنرـباننيـیاـپن ااـ ـنتخر ووـباــ ـمهاتت ـنظأتتــهيیرـ ووـ الكك ـمهاررتت ووـشدـهوااـخرـ ااـماـنرـبد. ووـخة ررأأيي تـئرااـقذ

) مرحله به شرحح ززيیر اانجامم مي ددهند: 6آآررااء رراا ددرر (

ااوولل _ مرحلة مرااجعة ررأأيي ددهندگانن 

ددوومم – مرحلة كنترلل 

سومم – مرحلة ثبت نامم 

چهاررمم – مرحلة ااخذ ررأأيي 

پنجم – مرحلة قراائت وو شماررشش آآرراا 

ششم – مرحلة تنظيیم وو تكميیل صوررتت جلسه 

ااوولل – مرحلة مرااجعة ررأأيي ددهندگانن: 



ـعضاا-1 ــشعباييـ ـنمشـشوـكديـیاـبهـ ـمحدــيیناـ ااـ ررأأييـخل ااالــحتذ ـمكي ددررـ ـمحانن ووـطوـ ـمكه ـــمستقيـناـ ددررببيـیهـكدـشاـبرـ ووـبك وورروودد راايي
يیك ددرربب براايي خرووجج ررأأيي ددهندگانن ددااشته باشد. 

ـكليی-2 ددــ ررأأيي ـهنة ـحتاننـگدـ ااـ ززـكرااددييـفي ددرر ـبيیما،ـهاننـگاددـپا،ـهدااننـنه ـ ـستاررـ ووـهاننـ ـنظا اايـیاـ ـيینهر ـ ددـبد،ـنرـبيـمـرسهـباـ ددرر تـسا
ااــشتدداا ددررـخهـماــسناــشنـلصن ـمحودد ــشعبلـ ااـنتــثبةـ وو ررأأييـخامم ـحضذ ووــفتايـیوررـ ـمنظهـببــتيیرـتهـبه ووااررددـنتــثبوررــ ررأأيي ددااددنن وو امم

محوطة ااخذ ررأأيي مي شوند. 

ددوومم – مرحلة كنترلل: 

كنترلل ددرر ددوو مرحله اانجامم مي شودد: 

–ـلاا ـنمف ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ رريـیدااررـ ــشعبســيیيیا ااززيـیرـهايـیهـ ـمنشك ــشعباييـهيــ ااـنتــثبةـ وو ررأأييـخامم ـحظالـماـبذ ررأأييـماــسناــشنةـ ة
ددهندهه، مواارردد ززيیر رراا مورردد توجه قراارر مي ددهند: 

 شناسنامه به مهر اانتخاباتت جارريي مجلس شورراايي ااسالمي ممهورر نشدهه باشد. -1

 شناسنامه متعلق به شخص مرااجعه كنندهه بوددهه وو صاحب آآنن ددرر ررووزز ااخذ ررأأيي پانزددهه سالل تمامم ددااشته باشد. -2

– ـنمبب ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ رريـیدااررـ ــشعبســيیيیا ووـ ااززيـیرـهايـیه ـمنشك ااـهيــ ـنگشا ـ ددـباــسبتـ ررااـسة ددـست ررأأيي ررااــهنت ـمشدهه يـمدههـهاـ
ـنم آآـتدــيیناـ ررـبوددههـلا ااـهوـجگـنه ـنشهـكپـماــستر ددررـناـ ررأأيي ددااددنن ــشعبة ددـ ـيیگة ااـ ـنچاــچند.ـشاــنبت،ـسر ـجعرااـمهـ ددااررااييـــكننهـ هـماــسناــشندهه
ـممههـكـدشاـباايي ـ ـمههـبوررـ ااـ ـنتخر ـ ــمجلاررييـجاتتـباـ ااـشسـ ااـمالـسورراايي ررووزز ددرر ررأأييـخي ددالـبذ وو ددررـبتـلوددهه ررأأيي ددااددنن ـشعبر ـ ةـ
ـيیگدد ـنمرييـ اايـیديـیاـ ددرر ـنگشا ـ ـسبتـ ااـباـ ااوو ااـهوـجرـثة ـستر ـشعبپـماـ ـ ااـ ددـخة ررأأيي ـيیگذ ـمشرييـ دديـیودد،ـشدههـهاـ ـستا ـنموررـ ـيیناـ ايـیدااررـناـمرـفدةةـ

بخشداارر اازز ررأأيي ددااددنن وويي جلوگيیريي به عمل آآيید. 

سومم – مرحلة ثبت نامم: 

ااـپ-1 اازز ـنجس ووـــكنتةــحلرـماممـ ـحصرلل ااـ ـــطميینولل ااـ اازز ـيینكانن ـ ــمتعلهـماــسناــشنهـ ـ ـجعرااـمهـبقـ ااـــكننهـ ووااـسدهه وو ددااددننيـیرااـشدـجت ررأأيي ط
ـنفكيـیـدشاـبيـم ااززـ ـمنشر ـ ـمناسسـسرااـبـاهيـ ـشناتتـجدررـ ـسناـ ددـماـ ررأأيي ـهنة ددررـ وو ووييـسرـپزووممـلوررتتـصدهه اازز ـنسبش ـ بهـبتـ ـث تـ

ـمشخص ـ ـ ااـ وو ددـعالـطاتت ررأأيي اازز الززمم ررووييــهناتت ـتعرگگـبدهه ااـفرـ ووـقه ااـپداامم اازز ااـخس ااـثذ ـنگشر ـ ررووييـ وويي ـتعرگگـبت ررااـفرـ آآنن اـبه،
قيید تارريیخ، با مهر اانتخاباتت مجلس شورراايي ااسالمي ممهورر وو اامضاء مي نمايید. 

 متصديي ثبت نامم، شناسنامة ررأأيي ددهندهه رراا ددرر محل تعيیيین شدهه به مهر اانتخاباتت ممهورر وو به وويي تحويیل نمايید. -2

ـكشووززااررتت-3 ـمنظهـبدـنوااـتيـموررـ آآـگوررــ ااـمرددآآوورريي وو ددـبوططـبرـماتتـعالـطارر ررأأيي ااززـگدــهنه ...ـسس،ــجنلـــقبيیانن وو اييـهرممـفن
ااييـناـگدااـج ــتهيیه ـنمهـ ـنمد.يـیاـ –ـناـمرـفدةةــيیناـ ـبخشداارر ـ ـيیكايـیدااررـ ااـ اازز ـعضي ــشعباييـ ــظفنوـمهـ ااـهرممـفدـ آآـعالـطايي ررااـماتت ـهنگارريي تــثباممــ
ددـن ررأأيي اازز ـهنامم ـتكميیاننـگدـ ـ ـ ـنملـ ـيیناـ ااـ ددررـهرممـفنيـید. آآـباننيـیاـپا ـنكدوونن ددااـ ددرر ااــصنـلخه ااـخدووقق ررأأيي ـختدااـنذ ـحسودد،ـشهـ هـبوررددـمبـ

ـبخش ـ ـتحوططـبرـمدااررييـناـمرـفايـیدااررييـ ددااددههيـیوـ اايـیاــنتد.ـشدـهوااـخل ـهيیچگاـهرممـفنيـیج ـ ااـنوــ ووـــعتبه وويـیدــسنارر ررووــثيیأـتت ددرر ـمحدـنريي ةــسباـ
نتايیج آآرراايي اانتخاباتت نخوااهد ددااشت. 

چهاررمم – مرحلة ااخذ ررأأيي: 

ااززـپ-1 ددـنتــثبس ررأأيي ررأأييـبدهه،ــهنامم ـمتصطـسوـترگگ ووـنتــثبدييــ ـنظأتتــهيیرـظاـنامم ـمههـباررتتـ ااـ ـنتخر ووـباــ ـمهاتت ـنظأتتــهيیرـ اررتتـ
ممهورر وو پس اازز جداا شدنن به ررأأيي ددهندهه تحويیل مي گردددد. 

دد ااـپدههــهنررأأيي اازز ررأأيي،ـبذـخس ووـنرگگ ووـگوااددـناـخاممـنامم ـمشخصريـیاـسي ـ ـ ـنظوررددـماييـهزددـماـنايـیزددـماـناييـههـ ررااـخرـ ررووييـبودد ر
ـيیسوـنيـمآآنن ددررـ وو ووـنـهكيـتوررـصد بـاهزددـماـنيـگوااددـنـاخاممـنامم ـق ددررـ ررأأييـبالً ددررـشاـبدههـشاپپـچرگگ ـمقد، ااـباـ ايـیزددـماـنـمسل
ـنظوررددـماييـهزددـماـن ززـمتـمالـعودد،ـخرـ ووـني ااـپد اازز ددررـبنــختدااـنس ررأأيي ااــصنرگگ ددررببـخدووقق اازز ررأأيي، ــشعبيـجرووـخذ اررججـخهـ
ـيیهدـبردددد.ـگيـم ااـ ـتعتـسي ااـفرـ ـنتخة ووـتاـباــ ـقسمي ـ ووـ ـنظژةةيـیت ااززـپاررتتـ ـممهس ـ ـتحدننـشوررـ ـنظتـ ــمشترـ ااـ ـعضركك ــشعباييـ ووـ نيـیرـظاـنه

شورراايي نگهبانن نگهداارريي خوااهد شد. 



ـنم-2 ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ ااـ وو ـعضداارر ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ااـــتيیبرـتديـیاـبذ ـتخي ـنماذذـ ااـكدــيیناـ وو ددااددنن ررأأيي ـنتخه ايـیزددـماـناببــ
ــمخفاـهزددـماـن ووـ ووـماـكوررتتـصهـبي آآززاادد ااـبالً ـعمدوونن ـنفاللـ ـشخوذذـ ددـ ـيیگص ااـ ـنجريي ووــگيیاممـ اايـیچــهيیردد اازز ـعضك ـشعاييـ ووـ ـنمب دةةــيیناـ
ـبخشايـیدااررـناـمرـف ـ ووـ ااـمأـمداارر ـنتظورراانن ـ ووـماـ ـنمي ـيیناـ ـهيیدةةـ ـنظأتتـ ااـحرـباررتتـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ااـ وو ـكليیوالًًـصه ااــ ـنحهـبهـكرااددييـفة ااززـ ويي
ـنحاا ددررـ ــشعباء ووـ ااييـــظيیفه ـعههـبه ددااررـ ررأأييـبنــشتوـنقـحد،ـندهه ددررـمالـعايـیرگگ ززددنن ااـباـهزددـماـنايـیزددـماـناممـنلـباــمقت ـشخراايي اصصـ
ددررـندااررـنرراا ددررـمالـعايـینــشتوـنرااييـبهـكيـتوررـصد. ززددنن ـنظوررددـماييـهزددـماـنايـیزددـماـناممـنلـباــمقت ررووييـبرـ ررأأييـبر هـباززــنيیرگگ
ددـف ـيیگردد ددـشاـبرييـ ررأأيي وويـیاـبدههــهند، اازز ااـجد ااززـخرااددـفودد ــشعباررجج ااـمهـكهـ ـعتمورردد ووييــ ـــهستنادد ااـ ـنماددههـــستفد اايـیاـ وو ـعضد ــشعباييـ زــنيیهـ

كنترلل نمايیند تا عمل خالفف قانونن اانجامم نگيیردد. 

ـنم-3 ـنظأتتــهيیدةةــيیناـ ااـحرـباررتتـ ـنتخوززةة ددررــبيیاــ ـمشوررتتـصه ــتخلدةةـهاـ اايـیفـ ـعما ااـظوـموذذ،ــنفاللـ ررااـترااـمتـسف ااـبب ـعضه ــشعباييـ هـ
ـنموو ـيیناـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةـ ـ ددـكذـتدااررـ آآـهر وو ـضماننـند اايـیرددـفديـیاـبوععـضوـميـسرررـبنـ ررااـصاـخرااددـفا ااـمأـمطـسوـتي ـنتظورراانن ـ يـماـ

حاضر ددرر شعبه جلب وو مرااتب رراا صوررتت جلسه نمايیند وو همرااهه خاطي تحويیل مقاماتت قضايیي ددهند. 

ـنم-4 ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ ووـ رريـیداارر ــشعبســئيیا ااـنتــثبةـ وو ررأأييـخامم ـنمدــهنوااـختــقبرااـمذ ـمسلحرددـفچــهيیهـكوددـ ــ ووااررددـ ــشعبي ااـ ذـخه
ررأأيي نشودد. كنترلل اايین اامر توسط مأمورراانن اانتظامي ددرر جلويي ددرربب وورروودديي شعبه اانجامم مي شودد. 

ااـب-5 ـتبصاددـــستنه ـ ذذـ ـمسزـجهـبونن،ـناـق)55اددهه(ـمليـیرةة ااـ وو ـعضؤووالنن ـشعاييـ ااـنتــثببـ وو ررأأيي،ـخامم ــنگهبوررااييـشرااننـظاـنذ ـ ،ـ انن
ووززااررتتـساززررـب ـكشانن ووـ ـنمورر ـحضا،ـهزددـماـناننـگدــيیناـ ددـ ـيیگورر ااـ ددررـفر ـشعراادد ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ــممنذ ووـ ااـجوعع ووـسرمم زـجهـبت
ـمس ااـشادديـیؤووالننـ ـيیگرااددددـفدهه ـفقرـ ـميیتطـ ـ ـننوااـ ـعنهـبدـ ددـ ررأأيي ـهنواانن ددررـ ـمحدهه ـشعبلـ ـ ـحضهـ ـبنايـیوررـ ووـ ررأأيي،ـپهــصلاـفالـبد ددااددنن اازز س
ـمح ــشعبلـ ررااـ ـنمرككـته ررــيیناـ ــشعبســيیيید. ـنمايـیهـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ ـهمكاـبدااررـ ـ ااـمأـماررييـ ـنتظورراانن ــظفنوـميـماــ ااززـ ـحضد ااـ رااددـفورر

غيیر مسؤوولل ددرر محل شعبه جلوگيیريي به عمل آآووررند. 

پنجم – مرحلة قراائت وو شماررشش آآرراا: 

يیكم – شيیوةة ددستي: 

ـعضاا-1 ــشعباييـ ااـپهـ اازز ـنقضس ـ ااـماييـ ددررـخدتت ررأأيي ـحصوررتتـصذ ااـ ـــطميینولل ااـ اازز ـيینكانن ـجعرااـمةـــكليیهــ ررأأييـگدـــكننهـ ددررـخانن رراا ودد
ااـهدووققــصن ررأأيي ـختدااـنايي ااـ ددـنه وو ـيیگد ـكسرـ ددررـبيـ ددااددنن ررأأيي ـمحراايي ـشعبلـ ـ ـحضهـ ااززـپهــصلاـفالـبداارردد،ـنوررـ ـشمس ـتعاررششـ هـفرـ

هايي مصرفف شدهه وو تعرفه وو برگگ ررأأيي مصرفف نشدةة باقي ماندهه، مرااتب رراا ددرر صوررتت جلسه ددررجج خوااهند كردد. 

ـعضاا-2 ــشعباييـ ـحضاـبهـ ـنموررـ ـنظأتتــهيیدةةــيیناـ ااـحرـباررتتـ ـنتخوززةة ووــبيیاــ ـنمه ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ ووـ ووززااررتتـبداارر ـكشاززررسس ورر،ـ
ـشم ووـ آآـئرااـقاررشش رراا آآرراا ـنميـماززـغت ووــيیناـ ــظفنوـمد ااـــتيیبرـتدـ ـتخي ـنماذذـ ووـئرااـقاررـكهـكدــيیناـ ـشمت آآررااـ ـهماررشش ددووـقدااـحطـسوـتوااررههـ ل

نفر اانجامم شودد تا ددرر اايین باررهه مرااقبت هايي الززمم به عمل آآيید. 

ـتبص ـشمبــتيیرـت1رةةــ ووـ آآررااـئرااـقاررشش ااـبت ااـصنيـیه ااـكتـسوررتت ررــبته رريـیاـنايـیســيیيیداا ــشعبســيیيیب ااـ ررأأييـخة ـهمكاـبذ ـ ـمنشاررييـ اـهيــ
ـتع ـتعدااددـ ـمصاييـههـفرـ ـمشخصتــثبدةةـشرففـ ـ ـ ددـ ررأأيي ررااــهناتت ـشمدهه ووـــكننيـماررششـ ـضمد ـــتطبيینـ ـتعقـ آآننـ ـتعاـبداادد ـقسمدااددـ ـ اييـهتـ
ـنظژةةيـیوو ـتعاررتت،ـ ددووـهدااددـ ـقسمر ـ ــتفكيیهـبتـ ددررــ ـجلسوررتتـصك ددررججــ ووــسپردددد.ـگيـمه الكك ـمهس ااــصنرـ ررااـخدووقق ررأأيي رددههـكاززـبذ

وو تعداادد آآرراايي ددااخل صندووقق رراا بدوونن آآنكه خوااندهه شودد برگگ شمارريي وو به شرحح ززيیر ااقداامم مي نمايیند: 

–ـلاا ـنچاــچنف ـتعهـ ددااـهرگگـبدااددـ ررأأيي ــبيیشتدووققــصنلـخايي ااززــ ـتعر ـقسمدااددـ ـ ووـهتـ ـنظژةةيـیايي ـتعهـبد،ـشاـباررتتـ ااـ ااززـفـاضداادد ـمجمي ـ وععـ
آآررااـب آآـبرگگ ـنكدوونن ـقيیهـبودد،ـشدههـنوااـخهـ ـشترددااـبـهعرـقدـ ووـ ررـبه ــجملز،ـمرـقگـنا «ـ آآننـبد»ـشلـطاـبة رروويي ـقيیر ررااـ آآنن وو لـطاـبد

نموددهه وو ددرر صوررتت جلسة ااخذ ررأأيي نيیز ددررجج وو ددرر پايیانن ضميیمه صوررتت جلسه مي نمايیند. 

– ـچنبب ـنچاـ ااـپهـ اازز ـقسمرااييـجس ـ (ااـ ـتعمـهاززـبف)،ـلت ددااـ آآرراايي ـصنلـخداادد ـنسبدووققـ ـ ـتعهـبتـ ـتعدااددـ ـيیعندههـشاددررـصاييـههـفرـ ـ يـ
ـقسم ـ ـمشخصتــثبتـ ـ ـ ددـ ررأأيي ــبيیشتدههــهناتت ـتعهـبد،ـشاـبرــ ااـ ااززـفـاضداادد ـمجمي ـ آآررااـهرگگـبوععـ آآـبايي ـنكدوونن هـعرـقدــقيیهـبودد،ـشدههـنوااـخهـ
ووــشترددااـب ررـبه ــجملز،ـمرـقگـنا «ـ آآننـبد»ـشلـطاـبة رروويي ررااــقيیر آآنن وو ـنملـطاـبد ددررـ وو ـجلسوررتتـصوددهه ااــ ررأأييـخة ددررــنيیذ وو ددررجج ز

پايیانن ضميیمة صوررتت جلسه مي نمايیند. 



ددرر – ـنچاــچناللـحرـهجج ـتعهـ ددااـهرگگـبدااددـ ررأأيي ـمسدووققــصنلـخايي ــكمتايـیاووييـ ااززـ ـتعر ـقسمدااددـ ـ ووـ ـنظژههيـیت ـتعايـیاررتتـ ـمصهـفرـ رففـ
ــيیعندههـش ـقسميـ ـ ـمشخصتــثبتـ ـ ـ ددـ ررأأيي ااـشاـبدههــهناتت ـنموررتتـصـيصاـخدااممـقد، ووــگيیيـ ـتعطــفقردد ددااـهرگگـبدااددـ ررأأيي دووققــصنلـخايي

ددرر صوررتت جلسه ددررجج مي شودد. 

ـتبص ـ ااـپ2رةةـ اازز ـيینكس ـ ررأأييـهرگگـبهـ ـتيیرـتهـبايي ددررـكذـمبـ ـشموققـفورر آآررااءـئرااـقد،ـشاررششـ ررـبت (ـمتيـیـاعا (18واادد ، (19،(
)20) وو ووـناـق)21) ـبنونن ووـهدـ ـتبصا ـ ذذـهرههـ آآيـیايي ـنهل ووـ (ـما ااـناـق)2اددةة ـلحونن ـچناققـ ـنظوننـناـقهـباددههـمدـ ـنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ـ رـباننـ
تخاا ـن ـ ـمجلاتتـباـ ـ ااـشسـ ااـمالـسورراايي وو ـلحي ـتبصكيـیاققـ ـ (ـمهـبرههـ ااـناـق)20اددةة تخونن ـن ـ ـمجلاتتـباـ ـ ااـشسـ –ـمالـسورراايي ـمصي وببـ

 اانجامم مي شودد. 13/10/1378

ددوومم – شيیوةة به كاررگيیريي ددستگاهه هايي شماررشگر رراايیانه اايي : 

ـچن-1 ـنچاـ ووززااررتتـفوااـتاـبهـ ـكشق ووـ ـهيیورر ـنظزييـكرـمأتتـ ـمقاررتتـ ووـئرااـقاررـكهـكـدشاـبدههـشرررـ ـشمت آآررااءـ ددـباررشش ـستگا ـ اييـهاههـ
ـشم ـشگاررـ ررااـ ااـنايـیر اايي ـنجه ااـشاممـ ـعضودد ــشعباييـ ااـپهـ اازز ـنقضس ـ ااـماييـ ررأأييـخدتت ـحصذ ااـ ـــطميینولل ااـ اازز ـيینكانن ـجعرااـمهـــكليیهــ اننـگدـــكننهـ
ددررـخررأأيي رراا ـصنودد ااـهدووققـ ررأأيي ـختدااـنايي ااـ ددـنه وو ـيیگد ـكسرـ ددررـبيـ ددااددنن ررأأيي ـمحراايي ـشعبلـ ـ ـحضهـ ـحضاـبدااررددـنوررـ ـرظاـنوررـ

هيیأتت نظاررتت وو نمايیندةة فرمانداارر يیا بخشداارر وو باززررسس ووززااررتت كشورر كارر شماررشش آآرراا رراا به شرحح ززيیر اانجامم مي ددهند: 

ااـلاا – ـبتف ررـ ـيیيیداا رريـیاـنايـیسـ ـئيیب ـشعبسـ ـ ااـ ررأأييـخة ـهمكاـبذ ـ ـمنشاررييـ ـ ـتعاـهيـ ـتعدااددـ ـمصاييـههـفرـ ـثبدههـشرففـ ـمشخصتـ ـ ـ ررأأييـ اتت
ـهندد ررااـ ـشمدهه ـكننيـماررششـ ـ ووـ ـضمد ـتطبيینـ ـ ـ ـتعقـ آآـ ـنهداادد ـتعاـباـ ـقسمدااددـ ـ ووـهتـ ـنظژةةيـیايي ـتعاررتت،ـ ددووـهدااددـ ـقسمر ـ ـتفكيیهـبتـ ـ ـ ددررـ ك
ـجلسوررتتـص ـ ددررججـ ـسپردددد.ـگيـمه ووـ الكك ـمهس ـصنرـ ااـ ررااـخدووقق ررأأيي ووـكاززـبذ ـتعرددهه ددااـ آآرراايي ـصنلـخداادد ررااـ آآـبدووقق ـنكدوونن هـ

خوااندهه شودد برگگ شمارريي وو به شرحح ززيیر ااقداامم مي نمايیند: 

– ـنچاــچنبب ـتعهـ ددااـهرگگـبدااددـ ررأأيي ــبيیشتدووققــصنلـخايي ااززــ ـتعر ـقسمدااددـ ـ ووـهتـ ـنظژةةيـیايي ـتعهـبد،ـشاـباررتتـ ااـ ااززـفـاضداادد ـمجمي ـ وععـ
آآررااـب آآـبرگگ ـنكدوونن ـقيیهـبودد،ـشدههـنوااـخهـ ـشترددااـبـهعرـقدـ ووـ ررـبه ــجملز،ـمرـقگـنا «ـ آآننـبد»ـشلـطاـبة رروويي ـقيیر ررااـ آآنن وو لـطاـبد

نموددهه وو ددرر صوررتت جلسة ااخذ ررأأيي نيیز ددررجج وو ددرر پايیانن ضميیمة صوررتت جلسه مي نمايیند. 

– ـنچاــچنجج ااـپهـ اازز ـقسمرااييـجس ـ ،ـ «بب» ـتعمـهاززـبت ددااـ آآرراايي ــنسبدووققــصنلـخداادد ـتعهـبتـ ـتعدااددـ ــيیعندههـشاددررـصاييـههـفرـ ـقسميـ ـ تـ
ـمشخصتــثب ـ ـ ددـ ررأأيي ــبيیشتدههــهناتت ـتعد،ـشاـبرــ ااـ ااززـفـاضداادد ـمجمي ـ آآررااـهرگگـبوععـ آآـبايي ـنكدوونن ووــشترددااـبهـعرـقدــقيیهـبودد،ـشدههـنوااـخهـ ه
ررـب ،ـمرـقگـنا ــجملز «ـ آآننـبد»ـشلـطاـبة رروويي ـقيیر ررااـ آآنن وو ـنملـطاـبد ددررـ وو ـجلسوررتتـصوددهه ااــ ررأأييـخة ـنيیذ ددررـ وو ددررجج اننيـیاـپز

ضميیمة صوررتت جلسه مي نمايیند. 

ددرر – ـنچاــچناللـحرـهدد ـتعهـ ددااـهرگگـبدااددـ ررأأيي ـمسدووققــصنلـخايي ــكمتايـیاووييـ ااززـ ـتعر ـقسمدااددـ ـ ووـ ـنظژةةيـیت ـتعايـیاررتتـ ـمصةـفرـ رففـ
ــيیعندههـش ـقسميـ ـ ـمشخصتــثبتـ ـ ـ ددـ ررأأيي ااـشاـبدههــهناتت ـنموررتتـصـيصاـخدااممـقد، ووــگيیيـ ـتعطــفقردد ددااـهرگگـبدااددـ ررأأيي دووققــصنلـخايي

ددرر صوررتت جلسه ددررجج مي شودد. 

ددررـكيـتوررـصددرر-2 ـميیه ررـ آآرراايي ـيیختانن ـ ـصنهـبدههـشهـ آآررااييـ ـمهدـقاـفدووقق، ااـ ـنتخر ـ ـمهدـقاـفايـیاتتـباـ ـهيیرـ ـنظأتتـ ووـ ددااـجاررتت ـشتودد هـ
ـپشد،ـشاـب آآـ ـنهت ـتفكيیهـباـ ـ ـ ررـبكـ ــجملز،ـمرـقگـنا «ـ ـشتوـند»ـشـلطاـبة ووـشيـمهـ ااززـپودد ـبستس ـ ـبنهـ ـتعديي،ـ ددرريـیرـهدااددـ وررتتـصك

جلسه قيید مي گردددد. 

ااـپ-3 اازز ـكليیوقق،ـفلـحرااـمرااييـجس ـتعهــ ووـشاددررـصاييـههـفرـ ررأأيي،ـهرگگـبدهه ـهمايي ـنسخكيـیاـبرااههـ ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ددااــ لـخه
صندووقق قراارر ددااددهه مي شودد وو صندووقق ااخذ ررأأيي پس اازز لفافف، الكك وو مهر مي گردددد. 

ـعضاا-4 ــشعباييـ ااـــتيیبرـتديـیاـبهـ ـتخي ـنماذذـ ـشماررـكهـكدــيیناـ ـتعاررششـ ووـشاددررـصاييـههـفرـ ددااـهرگگـبدهه ررأأيي ـحضاـبدووققــصنلـخايي وررـ
ـنم ـنظأتتــهيیدةةــيیناـ ووـ ـنماررتت ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ ووـ ووززااررتتـبداارر ـكشاززررسس ااـ ـنجورر ااـشاممـ ددرر وو ررااـهتــقبرااـماررههـبنيـیدهه الززمم هـبايي

عمل آآووررند. قسمت هايي وويیژةة نظاررتت براايي تحويیل به هيیأتت نظاررتت مربوطط تحويیل ناظر شعبه مي گردددد. 

ـعضاا-5 ــشعباييـ ااـنتــثبةـ وو ررأأييـخامم ــظفنوـمذ ـهمدـ ــشعبرـظاـناـبرااههـ ووـ ـنمه ـيیناـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةـ ـ ووـ ووززااررتتـبداارر ـكشاززررسس ووـ ورر
ـمحوررااننـمأـم ـصنظـفاـ ـصندووقق،ـ ـصنايـیدووققـ ـمحتاييـهدووققـ ـ ـتعوييـ ررااـفرـ آآرراا وو ووـئرااـقرااييـبه ـشمت آآررااـ ـمحهـباررشش ااـ ـستقل ـ رااررـ



ـستگدد ـشماييـهاههــ ـشگاررـ آآررااـ ااززـكر ـمشخلــقبه ـ ااـشصـ ـحمت،ـسدهه ـنملـ ددررــيیناـ وو ااـعوررتتـصد ـمكدمم ـحضاننـ ـتموررـ ااـماـ ـعضي ــشعباييـ ه،ـ
حضورر رريیيیس يیا نايیب رريیيیس آآنن االزاامي ااست. 

ررـپ-6 اازز ـمسدننــسيیس ــشعبؤووالننـ ووـ ااــصنه ررأأييـخدووقق ـمحهـبذ ااـ ددـــستقل ـستگراارر ـشماييـهاههــ ـشگاررـ ااــصنر،ـ ررأأييـخدووقق آآررااييـبذ وو ازز
ــيیخترر آآننـشهـ ددرر ززااــقبهـكدهه آآرراايي ـتعرـبديـیالً ـمشخصتــثبهـفرـ ـ ـ ددـ ررأأيي ووـگدــهناتت ـقسمانن ـ ووـ ـنظژةةيـیت آآررااءـ وو ـمهدـقاـفاررتت ااـ ـنتخر اتتـباــ

يیا مهر هيیأتت نظاررتت اازز آآنها جداا شدهه ااست، براايي قراائت وو شماررشش به كارربر ددستگاهه تحويیل ددااددهه مي شودد. 

يی-7 ل ـك ـ ررـبديـیاـبوققـفوااررددـمهـ (ـمتيـیـاعا (18واادد ،(19) ،(20) وو وو21) (ـم) ااـناـق)2اددةة ـلحونن ـچناققـ ـنظوننـناـقهـباددههـمدـ اررتتـ
ـنگهبوررااييـش ـ ـ ااـباننـ تخر ـن ـ ـمجلاتتـباـ ـ ااـشسـ ااـمالـسورراايي وو ـلحي ـتبصكيـیاققـ ـ (ـمهـبرههـ ااـناـق)20اددةة تخونن ـن ـ ـمجلاتتـباـ ـ وررااييـشسـ
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ششم – مرحلة تنظيیم صوررتت جلسة قراائت وو شماررشش آآرراا: 

يیكم – شيیوةة ددستي: 

ااززـپ مـاخس ـت ـشمةـ ووـ آآرراا،ـئرااـقاررشش ـجلسوررتتـصت ـ ااـ ررأأييـخة ـشعبذ ـ ددررـ ـنسخشـشه ـ نظيیهـ ـت ـ ـ ووـ ـسپم ـتعسـ ررأأييـ ااززيـیرـهداادد ك
ددررـگدـندداارر ررأأيي ـجلسوررتتـصانن ـ ـشتوـنهـ ـجلسوررتتـصودد.ـشيـمهـ ـ ااززـپهـ ـتنظيیس ـ ـ ااـبمـ ـمضه ـنماييـ ناـ ـيی ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةـ ـ ووـ داارر
ـعضاا ــشعباييـ ااـ ووـخة ررأأيي ـنمذ ـنظأتتــهيیدةةــيیناـ ااـحرـباررتتـ ـنتخوززةة ووــبيیاــ ووززااررتتـبه ـكشاززررسس ررـموررـ ووـسي ـنسخكيـیهــصلاـفالـبد ـ ااززـ ه
ـجلسوررتتـص ـهمهــ ـتعةـــكليیاـبرااههـ ـمصاييـههـفرـ ووـشرففـ ررأأييـهرگگـبدهه ددااـشتـئرااـقايي ررأأييــصنلـخدهه ددااددههـقدووقق ووـشيـمراارر ودد
ااززـپ ـلفس ووـ الكك وو ـمهافف (ــصندننـشرـ ااـهدووققــصندووقق ـعضا) ــشعباييـ ااـ ررأأييـخة ااـبذ ـتفه ـنماققـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ ددررـ ــمعيیداارر تـ
ااـمأـم ـنتظورراانن (ــصني،ـماــ ررااـهدووققــصندووقق ررأأيي ـهمهـبايي) ددووـ ـنسخرااهه ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ــشعبةــ ااـ ووـخة ررأأيي ـتعذ ووـفرـ اييـهرگگـبه

ـمصررأأيي ـنشرففـ ووـناـميـقاـبدههـ ووـلريـیاـسدهه ررـموااززمم ـسمداارركك ـتحاًـ ـهيیليـیوـ ااـ ـنمايـیييـیرااـجأتت ـيیناـ آآننـ ددـمدةة ـهني ااـ ااـگد؛ ررووزز ددرر ذـخر
اا ـشكررأأيي ااـ وو آآيـیدـپيـتراادداايـیاالتت ددرريـیاـبد،ـشاـبدههـمد ـجلسوررتتـصد ذذــ ووـگرـكه ااـبردددد ـمضه ااـ ـعضايي ــشعباييـ ووـ ـنمه ـيیناـ ايـیدااررـناـمرـفدةةـ

بخشداارر وو نمايیندةة هيیأتت نظاررتت بر حوززةة اانتخابيیه وو باززررسس ووززااررتت كشورر برسد. 

ددوومم – شيیوةة به كاررگيیريي ددستگاهه هايي شماررشگر رراايیانه اايي : 

ااززـپ ـتماـخس ـشمةـ ووـ آآرراا،ـئرااـقاررشش ـجلسوررتتـصت ددرريـیاــنتةــ ـنسخشـشج ـ ــتنظيیهـ ووــ ااـبم ـمضه ددـباررـكاييـ ـستگر ووــ ررـقدااـحاهه ايـیســيیيیل
رريـیاـن ــشعبســيیيیب ـنظأتتــهيیرـظاـنه،ـ ـنماررتت،ـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفدةةــيیناـ ـ ووـ ووززااررتتـبداارر ـكشاززررسس ررـموررـ ووـسي ـنسخكيـیهــصلاـفالـبد ـ ااززـ ه
ـجلسوررتتـص ـهمهــ ـتعةـــكليیاـبرااههـ ـمصاييـههـفرـ ووـشرففـ ررأأييـهرگگـبدهه ووـشتـئرااـقايي ـنسخكيـیدهه ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ـتنظيیمةــ ــ ددررــ ي
ـمح ــشعبلـ ددااـ ررأأييــصنلـخه ددااددههـقدووقق ووـشيـمراارر ااززـپودد ـلفس ووـكاففـ الكك وو ـمهرددنن (ــصندننـشرـ ررأأييـهدووققــصندووقق ( هـبايي
ـهم ددووـ ـنسخرااهه ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ــشعبهــ ااـ ووـخة ررأأيي ـتعذ ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ـنشرففـ ووـناـميـقاـبدةةـ ووـلريـیاـسدهه دااررككـموااززمم
ـسمرر ـتحاًـ ااــهيیليـیوـ ـنمايـیييـیرااـجأتت آآننــيیناـ ااـگيـمدةة ااـگردددد. ررووزز ددرر ااـخر ررأأيي ـشكذ ااـ وو آآيـیدـپيـتراادداايـیاالتت ددرريـیاـبد،ـشاـبدههـمد وررتتـصد

جلسة تنظيیمي ددرر محل شعبه ذذكر گردددد. 

 برنامة ثبت نامم، ااخذ ررأأيي، قراائت وو شماررشش آآرراايي مرحله ددوومم: 66ماددةة 

برنامة مرحلة ااوولل ثبت نامم، ااخذ ررأأيي، قراائت وو شماررشش آآرراا با ررعايیت نكاتت ززيیر ددرر مرحلة ددوومم تكراارر مي گردددد: 

ـنچاــچن-1 ددـماــسناــشنهـ ررأأيي ـمههـبدههــهنة ااـ ـنتخر ـممهاتتـباــ ـ ااـشوررـ ـهمهـبوططـبرـمديـیاـبت،ـسدهه ااـحاننـ ـنتخوززةة ااييــبيیاــ ددررـكدـشاـبه ةــحلرـمه
ددوومم مرااجعه كرددهه ااست. 

ـنچاــچن-2 ددـ ررأأيي ددررــهنه ااووللــحلرـمدهه ااززيـیچــهيیهـبة ااـهوززههـحك ـنتخايي ـجعرااـمهــبيیاــ ـنكهـ ووـ ااششـماــسناــشنرددهه ـمهدـقاـفه ااووللــحلرـمرـ ة
اانتخاباتت باشد، مي توااند به هر يیك اازز حوززهه هايي اانتخابيیه اايي كه تمايیل دداارردد، مرااجعه كند. 

 شناسنامة مرااجعه كنندهه به مهر اانتخاباتي مرحلة ددوومم اانتخاباتت جارريي ممهورر نشدهه باشد. -3



 با ررعايیت مفادد بندهايي يیادد شدهه، شناسنامة ررأأيي ددهندهه به مهر مرحلة ددوومم اانتخاباتت جارريي ممهورر گردددد. -4

ـهيی67اددةةـم ااـهأتتـ ـبخييـیرااـجايي (ـهشـ ااـبا ــستثنه ـ ـبخاييـ ااـحزـكرـمهـكييـیاـهشـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ــهستنهـ ـ ددررـپد)ـ اازز ـكليیتـفايـیس دووققــصنةــ
ووـه آآرراا ووـمايي ـجلسوررتتـصداارركك ـشعاتتــ ااـ ااـخب ررأأيي ـنتخذ ـبخاتتـباــ ــنسبشـ ــتنظيیهـبتـ ـجلسوررتتـصمــ ـجمةــ آآررااييـ ـشعع ـبخبـ ددررـ ش

ـحض ااـ ـعضورر ـنظأتتــهيیاييـ ددررـ (ــپناررتت ـنسخ)5ج ـ ااـ ـنمدااممـقه ووـ ووـلداارركك،ـموددهه ررااـهدووققــصنوااززمم ـهمهـبا ددووـ ـنسخرااهه ـ ااززـ وررتتـصه
جلسة تنظيیمي براايي ااررسالل به مركز حوززةة اانتخابيیه تحويیل بخشداارر يیا سرپرست بخشداارريي مي ددهند. 

ـبخش68اددةةـم ـ ـكشرـسرااـسدااررااننـ (ـ ااـبورر ـستثنه ـ ـ ـبخشاييـ ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـظفنوـمه)ـ ـ ددررـپهــصلاـفالـبدـ اازز تـفايـیس
ـجلسوررتتـص اايـیاــنتةــ ررأأييـخج ـبخذ ااززـ ااــهيیش وويـیرااـجأتت آآرراايييـیاــنتاييـهرممـفي ـشعج ااـنتــثببـ وو ررأأييـخامم ووـمةـــكليیذ ووـلداارركك وااززمم
ااـهدووققــصن ررأأيي،ـخايي ااـبذ ـنضمه ـ ددووـ ـنسخامم ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه اايـیاــنتةــ ررأأييـخج ـبخذ ووـ ـتعش ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ـنشرففـ دةةـ

باقي ماندهه رراا به فرمانداارر متبوعع خودد ااررسالل تا اازز آآنن طريیق به هيیأتت ااجراايیي مركز حوززةة اانتخابيیه تحويیل شودد. 

ـتبص ـ ددررـ ـبخرهه ـبعيیاـتهـكييـیاـهشـ ـ ـتقسيیمتـ ـ ـ ـ ووـتاـ ـبعيیاـتي ـ ااـ ـنتخت ـ آآـتاـباـ ـنهي ـمتفاـ ـ ااـ ووـساووتت ـنيیت ددررـ ـبخز كيـیيـعرـفوززةةـحهـكييـیاـهشـ
ـبخ ددـ ـيیگش ـبخشد،ــشناـبيـمرـ ـ ـجلسوررتتـصدـــظفنوـمدااررااننـ ووـبرـمةــ ااـمريـیاـسوطط ـنتخداارركك ررااـتاـباــ ـمستقيیمي ــ ــ ااـحزـكرـمهـباًـ ـنتخوززةة ةــبيیاــ

ذذيي رربط ااررسالل نمايیند. 

نوـميـعرـفاييـهوززههـحدااررااننـنـامرـف69اددةةـم ـظف ـ ـصلاـفالـبدـ ددررـپهـ اازز يیتـفايـیس ـكل ـ ـصنوااززمم،ـلداارركك،ـمةـ ااـهدووققـ ووـخايي ررأأيي ذ
ـجلسوررتتـص ـبخاتتــ ـنسبع،ـباـتاييـهشـ ـ ـتشكيیهـبتـ ـ ـ ـجلسلـ ـهيیةــ ااـ ددررـعرـفييـیرااـجأتت ـحضي ـهيیوررـ ـنظأتتـ ااـ ووـقاررتت ـنتيیجداامم ـ ـ يــكلةـ

اانتخاباتت مركز شهرستانن وو بخش هايي تابع رراا صوررتت جلسه نمايیند. 

ــظفنوـميـعرـفاييـهوززههـحدااررااننـناـمرـف70اددةةـم ووـمةـــكليیهــصلاـفالـبدـ ووـلداارركك ااـهدووققــصنوااززمم ررأأيي،ـخايي ااـبذ ـنضمه ـ ـنسخكيـیاممـ ـ هـ
ـجلسوررتتـصاازز ااــهيیةــ ـشهيـعرـفييـیرااـجأتت ووــسترـ ـتعانن ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ـنشرففـ ررااـناـميـقاـبدةةـ ـجهدهه ـتحتـ أتتــهيیهـبليـیوـ

ااجراايیي مركز حوززةة اانتخابيیه، به فرمانداارريي مركز حوززةة اانتخابيیه ااررسالل نمايیند. 

ووـناـمرـف71اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ددررـپهــبيیاــ اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس آآررااييـئرااـقاتتــ ي،ـعرـفاييـهوززههـحت
ووـمةـــكليی ووـلداارركك آآـبوططـبرـماييـهدووققــصنوااززمم ـنهه ااـ ددرر رراا ووـسا ااــهيیهـبتـقرعع ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ـتحهـ ـنمليـیوـ ووـ وددهه
ااــهيی ـحضاـبوززههـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنظأتتــهيیوررـ ااززـپاررتتـ ـــتطبيیس ـيیعرـسج،يـیاــنتقـ ــنسباًـ ــتنظيیهـبتـ ـجلسوررتتـصمــ ــمشتةــ ـنتيیجرككـ ةـــ

اانتخاباتت حوززةة اانتخابيیه ااقداامم مي نمايید. 

ـتبص ووـناـمرـفرههــ ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ــظفنوـمهــبيیاــ ـتعةـــكليیدـ ووـفرـ ررااييـهرگگـبه ـمصايي ـنشرففـ ررااـناـميـقاـبدةةـ دهه
ااززـك ـتحيـعرـفاييـهوززههـحه ااــفترـگليـیوـ ـهمد،ـنه آآـبرااههـ ـنچا ددررـكهـ ـمكه ااـحزـ ـنتخوززةة ااـناـميـقاـبهــبيیاــ ددررـسدهه ـمحت، ااـ ـنگهنـمل ـ ووـ داارريي

حفاظت نمايیند. 

ووـناـمرـف72اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرـمدااررااننـ ـنتخايي ددررـپهــبيیاــ اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس ـنتيیجةــ ااـــ ـنتخة (ـموععـضوـماتتـباــ )71اددةة
آآيـیاا ـيیيینن ـ ررااــصلاـفالـبه،ـماـنهـ آآنن ااــستهـبه ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ووـ ــنگهبوررااييـشورر ـ ااررـ ووـسانن ــنسبســسپالل آآـبتـ ـگهه ـنتيیجيـ ـ ـ ااـ ـنتخة ـ ددررـباـ اتت

سرااسر حوززةة اانتخابيیه ااقداامم مي نمايیند 

ااـهأتتــهيی73اددةةـم ااـعرـفاييـهوززههـحييـیرااـجايي ـنتخي ااـباــ ددـهتـــقليیاتت ددررـپهــصلاـفالـبيــيینايي اازز ووـهدووققــصنتـفايـیس آآرراا ووـمايي داارركك
ـجلسوررتتـص ـشعاتتــ ااـ ااـخب ررأأيي ـنتخذ ـحضاـباتتـباــ ااـ ـعضورر ـنظأتتــهيیاييـ ــنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ــنسباننـ ــتنظيیهـبتـ ـجلسوررتتـصمــ ـجمةــ عـ
ـشعآآرراايي ـبخشايـیدااررييـناـمرـفبـ ـ ددررـبرـمدااررييـ ـپنوطط (ـ ـنسخ)5ج ـ ااـ ـنمدااممـقه ووـ ـصنوااززمم،ـلداارركك،ـموددهه ـجلسوررتتـصا،ـهدووققـ ـ ةـ
ـتنظيیم ـ ـ ـ ـتعي،ـ ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ـنشرففـ ررااـناـميـقاـبدةةـ ـجهدهه ااـ ـنتيیجالممـعت ـ ـ ااـحزـكرـمدااررـناـمرـفهـبهـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ـتحهـ ليـیوـ

فرمانداارر يیا بخشداارر مربوطط مي نمايیند. 

ووـناـمرـف74اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـكيـندااررااـ ـنتخه ااـباــ ددـهتـــقليیاتت ررااــيینايي هــصلاـفالـبدـــظفنوـمد،ـــكننيـمزااررـگرـبيـعرـفوززةةـحوااننــعنهـبي
ددررـپ اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس ـنتيیجةــ ـ ـ ااـ ااـخة ررأأيي ـنتخذ ـ ااززـباـ ااــهيیاتت ااـعرـفييـیرااـجأتت ـقليیي ددــ ـيینت ـمفوطط،ـبرـميـ ررااـ آآنن دااررـناـمرـفهـبادد
ااـحزـكرـم ـنتخوززةة ررــبيیاــ ذذيي (ـبة ـتهط اايـیرااننـ ـصفها ااــ ووـعانن) ـمتعالمم ـنسخكيـیاًــقباــ ـ ااـ اازز ـجلسوررتتـصـلصه ااـبه،ــ ـنضمه ـ ـنسخكيـیاممـ ـ ااززـ ه
ـنت آآرراايييـیاـ ـكليیج ـشعةــ ـثببـ ااـنتـ وو ررااـخامم ررأأيي وويـیرـتعيـیـرساـبذ ــسيیلن ـپستةـ ـ ااـحزـكرـمدااررـناـمرـفهـبوددـجوـميـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ااررـ اللـسه

نمايیند. 



ـتبص ـ ااررـ ـصناللـسرهه ووـهدووققـ ررأأيي ااـمريـیـاسايي ـنتخداارركك ـ ااـبوططـبرـميـتاـباـ ـقليیه ددـهتــ ـيینايي ااـحزـكرـمهـبيـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ (ـ ـتهه ايـیرااننـ
ـصفهاا ـ ددررـنيـمزووـلانن)ـ وو ـبخشايـیاـهدااررييـناـمرـفداارردد ـ ـيیهدـبد.ـناـميـميـقاـبيـعرـفوززةةـحاييـهدااررييـ ااـ ددررـسي أتتــهيیاززــنيیوررتتـصت
ااـه ااـهوززههـحزـكرااـمييـیرااـجايي ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااـ ـقليیة ددـهتــ ـيینايي ااـهدووققــصنهـبيـ ووـخايي ررأأيي ووـناـمرـفدااررككـمريـیاـسذ ـبخشداارراانن ـ دااررااننـ
ااـعرـفاييـهوززههـح ددـهتـــقليیي ـيیعرـسدـــظفنوـميــيینايي ااـباًـ ووــپيیزااممـعا ددررـمژههيـیك ااــستوااـخواارردد ددرر رراا رااررـقوررـكذـماييـهأتتــهيیاررـــختيیي

ددهند. 

ـتهدااررااننـناـمرـف75اددةةـم ااـ وو ـصفهراانن (ــ ااـهوززههـحزـكرااـمانن ـنتخايي ااــبيیاــ ددـهتـــقليیة ـكشيــيینايي ووـپهــصلاـفالـبورر)ـ اازز اايـیاــنتوللـصس ذـخج
اا ـنتخررأأيي ـ ااـعرـفاييـهوززههـحاتتـباـ ـقليیي ددـهتــ ـيینايي ااـبي،ـ ـنيیاـهوززههـحنيـیراايي (ـماًـــعيینزـ (71واادد وو اا72) آآيـی) ـيیيین ررااـماـننـ ااـبه رااـجه

مي گذااررند. 

ـتهدااررااننـناـمرـف76اددةةـم ااـ وو ـصفهراانن ااززـپاننــ ــتنظيیس آآــ ـگهم ـنتيیجيـ ااـــ ـنتخة ااـبوططـبرـماتتـباــ ددـهتـــقليیه ـضمهــصلاـفالـبي،ــيینايي ااـ ـنتشن اررــ
ـگهآآ ددررـبزـميـ ااـحزـكرـمورر ـنتخوززةة ررااــمته،ــبيیاــ آآنن ـمنظهـبن ااــ ـنتشورر ددررــ يـعرـفاييـهوززههـحدااررااننـناـمرـفهـبزــنيیيـعرـفاييـهوززههـحارر

ااقليیت مربوطط ااعالمم مي نمايیند. 

ووـناـمرـف77اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـعرـفاييـهوززههـحدااررااننـ ددـهتـــقليیي ووـپهــصلاـفالـبي،ــيینايي اازز آآــمتوللـصس ـگهن ـنتيیجيـ ـ ـ ااـ ـنتخة ـ ااززـباـ اتت
ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـناـمرـف ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااـ ـقليیة ددـهتــ ـيینايي ـمنظهـبي،ـ ـ ااـ ااـطورر ـقليیالعع ددــ ـيینت ــنسبوططـبرـميـ ااـبتـ ـنتشه ـ ددررـ آآنن ــمهلارر تـ

مقررر ددرر حوززهه هايي فرعي شهرستانن يیا بخش ااقداامم خوااهند نمودد. 

 .

فصل هفتم – ررسيیدگي به شكايیاتت وو ااعالمم نظر شورراايي نگهبانن 

ددررـكيـتوررـصددرر78اددةةـم ــمهلاننيـیاـپه ـهيیچگيـنوـناـقتـ ـ ـشكهـنوــ ااــيیتاـ اازز ـنتخي ااــهيید،ــسيیرـناتتـباــ ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززةة اـبهــبيیاــ
ـحض ااـ ـعضورر ـهيیاييـ ـنظأتتـ ـتشكيیاررتتـ ـ ـ سلـ ـجل ـ ووـ ددااددهه ووـعبـترااـمه ـشكوللـصدمم اايـیاـ وو ـظهت ـنظاررـ ددررـ ـخصر ـچگوصصـ ـنگوـ يـ

برگزاارريي اانتخاباتت رراا صوررتت جلسه مي نمايیند. 

ووـصددرر79اددةةـم ـشكوللـصوررتت ااــهيیهـبتيـیاـ ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززةة ـشكه،ــبيیاــ وواايـیاـ (ـمهـبهـجوـتاـبدههـشـلصاتت وننـناـق)68اددةة
اانتخاباتت مجلس شورراايي ااسالمي مورردد ررسيیدگي قراارر گرفته وو نتيیجه صوررتت جلسه مي گردددد. 

ووـناـمرـف80اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـنسخهـسهــصلاـفالـبهــبيیاــ ـ ـجلسوررتتـصهـ ررــ ـشكهـبيـگدــسيیة ددرريـیاـ يــفتايـیاتت
ااــهيیاازز ااـحزـكرـمييـیرااـجأتت ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ررااـ ااــستهـبه ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ووـ ـنسخكيـیورر ـ ـنظأتتــهيیهـبهـ ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ااررـ اللـسه

مي ددااررند. 

ـست81اددةةـم ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ددووـ ـنسخورر ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ـ ووااـ ررااـشلـصاتت ـهيیهـبدهه ـنظزييـكرـمأتتـ ااـباررتتـ ـنتخر ـ ـجهاتتـباـ تـ
برررسي وو ااعالمم نظر شورراايي نگهبانن ااررسالل مي دداارردد. 

ـنگهبوررااييـش82اددةةـم ـ ـ ـنظاننـ ددررـخةيـیرـ رراا ااـمودد ـنتخورردد ـ ااززيـیرـهاتتـباـ ااـهوززههـحك ـنتخايي ـ ـبيیاـ ررـبهـ ـتبصتيـیاـعا ـ ذذـ (ـمليـیرةة )72اددةة
قانونن به ستادد اانتخاباتت كشورر ااعالمم مي نمايید. 

ـست83اددةةـم ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااـظوـموررـ ـنظتـسف ـنگهبوررااييـشةيـیرـ ـ ـ ررااـ ووـپانن اازز ـمنظهـبهــصلاـفالـبولل،ـصس ـ ااـ هـبيـنوـناـقدااممـقورر
فرمانداارر يیا بخشداارر مركز حوززةة اانتخابيیه اابالغغ نمايید. 



فصل هشتم – صدوورر ااعتبارر نامة منتخبانن 

ووـناـمرـف84اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـظفنوـمهـ ـ ووـپدـ اازز ـنظوللـصس ـنگهبوررااييـشةيـیرـ ـ ـ ددررـ ـخصانن وصصـ
ااــحلرـمزااررييـگرـب ااوولل ـنتخة ااززـكاتتـباــ ااــستقيـیرـطه ـنتخادد ـكشاتتـباــ آآـبوررـ ااـنه ااـشالغغـبانن ـچهرففـظرــكثدااـحت،ـسدهه ووـ ـهشل (ـ )48ت
ــنسبتـعاـس ــتشكيیهـبتـ ـ ـجلسلـ ــمشتةــ ااــهيیرككـ وويـیرااـجأتت ـنظأتتــهيیي ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززةة ااــبيیاــ ووـقه ـنتيیجداامم ـنهةـــ وويـیاـ ةـماـنرـباننيـیاـپي
ااــحلرـم ااوولل ـنتخة ررااـباــ ـجلسوررتتـصاتت ددررــ وو ددااـصه ـمنتخنــشتوررتت ــمنتخبايـیبـــ ااـــ ددرر ااــحلرـمنيـیانن اازز ـنتخه ــنسباتت،ـباــ دووررـصهـبتـ

ااعتباررنامة آآنانن ااقداامم نمايیند. 

ااـهوززههـحددرر85اددةةـم ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااييـ ااـكه ـعتبه ـ ااييـماـناررـ ـهيیرااييـبه ااززيـیچـ ااـهزددـماـنك ـنتخايي ـ ااووللــحلرـميـتاـباـ ـنماددررـصة ردددد،ـگيـ
ووـناـمرـف ـبخشداارراانن ـ ااـكرااـمدااررااننـ ااـهوززههـحنيـیز ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـظفنوـمهـ ـ ووـپهــصلاـفالـبدـ اازز ااززيـیرـهوللـصس ـجلسوررتتـصك ـنتاتتــ جيـیاـ

ـقطع ـ ااــحلرـميـ ااوولل ـنتخة ـ ددووـباـ ـنسخاتت، ـ ررااـ آآنن اازز ـستهـبه ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااررـ ـنسخكيـیالل،ـسورر ـ ـهيیهـبهـ ـنظأتتـ وززةةـحزـكرـماررتتـ
اانتخابيیه تسليیم وو نسخة باقي ماندهه رراا ددرر پرووندةة حوززةة اانتخابيیه نگهداارريي نمايیند. 

ااـهوززههـحددرر86اددةةـم ـنتخايي ـ يیاـ ـب ااييـ ـمنتخبرااييـبهـكه ـ ـ ـ ـحلرـماننـ ااـ ااوولل ـنتخة ـ ااـباـ باتت ـعت ـ ووـناـمرـفردددد،ـگيـماددررـصهـماـناررـ داارراانن
ـبخش ـ ااـكرااـمدااررااننـ ااـهوززههـحنيـیز ـنتخايي ــظفنوـمهــبيیاــ ددررـپهــصلاـفالـبدـ اازز ـجلسوررتتـصتـفايـیس ـنسخكيـیوطط،ـبرـمةــ ـ ااـ اازز ةـماـناررـــعتبه
ـتكميی ـ ـ ررااـشلـ ـشخهـبدهه ـمنتخصـ ـ ـ ـنمايـیبـ ـيیناـ ووييـ ـكتبوررـطهـبهـكدةة ـ ـمعيـ ـتسليید،ـشاـبدههـشيـفرـ ــ ددووـ وو ـنسخم ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ررااــ ه
ـهم ـنسخـهساـبرااههـ ـ ااـ اازز ـعتبه ـ ووـبهـماـناررـ ــسيیله ـپيیةـ ـمطمئكـ ـ ـ ااززـ ـستقيـیـرطن ااـ ـنتخادد ـ ااـباـ ـستاتت ـستهـباننـ ااـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااررـ ووـسورر الل
ـمتع ـ ـقباـ ـنتيیجاًـ ـ ـ ـنهةـ اايـیاـ ـنتخي ـ ررااـباـ ااــستهـباتت ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااـ ـنمالممـعورر ـيیناـ ـنسخكيـید.ـ ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ـهيیهـبهــ ـنظأتتـ زـكرـماررتتـ

حوززةة اانتخابيیه تحويیل وو نسخة باقي ماندهه ددرر پرووندةة حوززةة اانتخابيیه نگهداارريي مي شودد. 

ـتبص ـعك1رةةــ ـمنتخسـ ددرريـیاـببـــ ـنسةـــكليید ااـ ااـماـناررـــعتبخ ـلصه ووـ ـمههـباقق ـبخشايـیدااررييـناـمرـفرـ ـ ااـحزـكرـمدااررييـ ـنتخوززةة ـممههــبيیاــ ـ وررـ
گردددد. 

ـتبص ـ اا2رةةـ ـتبصرااييـجددرر ـ ذذـ (ـمليـیرةة ددررـناـق)74اددةة ااـكيـتوررـصونن، ـعضه ااـهأتتــهيیاييـ وويـیرااـجايي ـنظي ااـپاررتتـ اازز ـنظالممـعس رـ
ــنگهبوررااييـش ـ ااـ اازز ـمضانن ااـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفد،ـــكننوددددااررييـخهـماـناررـــعتبايي ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ااـظوـمهـ ووـبتـسف ـپيیةـــسيیله كـ

ــمطمئ ـ ااززـ ااــستقيـیرـطن ـنتخادد ااـباــ ـنسةـــكليیدااررييـناــستاتت ااـ ررااـماـناررـــعتبخ ااـبه ـمضراايي ووززـ ـكشريـیايي ررـ وو ـنظزييـكرـمأتتــهيیســيیيیورر اررتتـ
سريیعاً به ستادد اانتخاباتت كشورر تحويیل نمايید. 

ـتبص اا3رةةــ (ـمرااييـجددرر ـنسخكيـیوننـناـق)74اددةة ـ ااـ اازز ــمنتخبةـماـناررـــعتبه ااــستطـسوـتانن،ـــ ـنتخادد ـكشاتتـباــ ــنگهبوررااييـشهـبوررـ ـ ااررـ اللـسانن
مي گردددد. 

 كليیة مرااحل ااجراايیي پس اازز ااظهارر نظر شورراايي نگهبانن ددرر مرحلة ااوولل، عيیناً ددرر مرحلة ددوومم تكراارر خوااهد شد. 4تبصرةة 

 .

فصل نهم – اامحايي تعرفه وو برگگ هايي ررأأيي مصرفف شدهه 



ـكشووززااررتت87اددةةـم ااـظوـموررـ ااـپتـسف اازز ـيینكس ررـكهــ ااـبيـگدــسيیارر ـنماييـههـماـناررـــعتبه ــمنتخبهـــكليیيـگدــيیناـ ددررـــ ــمجلانن وررااييـشسـ
رريـیاـپهـبيـمالـساا ددــسيیانن ااــستد، ـمحورر ـتعاييـ ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ددااـشرففـ ررأأييـهدووققــصنلـخدةة ااـهوززةةـحةـــكليیايي ـنتخايي هــبيیاــ

رراا به فرمانداارراانن وو بخشداارراانن مرااكز حوززهه هايي اانتخابيیه صاددرر نمايید. 

ـتبص ـكشووززااررتت1رةةــ ـمنظهـبدـنوااـتيـموررـ آآـگوررــ ااـمرددآآوورريي وو ددـبوططـبرـماتتـعالـطارر ررأأيي ااززـگدــهنه ووـهأـتس،ــجنن،ـسلـــقبيیانن ل
ـتج ...ـسردد،ـ وو ـقبواادد ااززـ ددـصل ـستدوورر ااـ ـمحورر ـتعاييـ ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ـبهدهه،ـشرففـ ااززـبرههـ الززمم ـتعردداارريي ررأأييـفرـ ة

ددهندگانن رراا به عمل آآوورردد. بديیهي ااست ررعايیت مخفي بوددنن آآرراايي ررأأيي ددهندگانن االزاامي ااست. 

ـتبص ـ ـمنظهـب2رةةـ ـ ـحفوررـ ااـ ووــسنظ ااـبوططـبرـمدااررككـمادد ـنتخه ـ ااــستاتت،ـباـ ـنتخادد ـ ـكشاتتـباـ ااـظوـموررـ ـتيیبرـتتـسف ـ ااـ ـتخي ـنماذذـ هـسهـكديـیاـ
ــمحتدووققــصن ـتعوييـ ووـفرـ ووـهرگگـبه ررأأيي ـجلسوررتتـصايي ـنتيیجةــ ـ ـ ـشعهـ ااـ ااززـخب ررأأيي اايـیرـهذ اازز ااـكرـمهـباًـــعيیناـهاننــستك اددــسنز

اانقالبب ااسالمي تحويیل گردددد. 

ووـناـمرـف88اددةةـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـظفنوـمهـ ـ ووـپدـ اازز ددـصس ـستولل ووززااررتتـ ـكشورر ـمبنوررـ ـ ااـبيـ ـمحر اييـ
ـتع ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ااـشرففـ ـنتخدةة ــمجلاتتـباــ ااـشسـ ـحضاـبيـمالـسورراايي ااـ ـعضورر ااــهيیاييـ وويـیرااـجأتت ااالــحتي ـمكي أتتــهيیاننـ
ـنظ ااـحزـكرـماررتتـ ـنتخوززةة ــنسبهــبيیاــ ااـبتـ ـمحه ـتعاييـ ووـفرـ ررأأييـهرگگـبه ـمصايي ااـشرففـ ـنتخدةة ااـحرـسرااـساتتـباــ ـنتخوززةة ـنحهـبهــبيیاــ وـ

مقتضي ااقداامم وو مرااتب رراا صوررتت جلسه نمايیند. 

ـتبص ـنظرههــ ااـبرـ ـيینكه ررأأييـهدووققــصنهــ ااـعرـفاييـهوززههـحايي ـنتخي ااـباــ ددـهتـــقليیاتت ددررــيینايي ـمحي ـنگهيـعرـفوززةةـحلـ ـ ووـشدااررييـ هـبدهه
ااـحزـكرـم ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ااررـ ـنماللـسه ـتهدااررااننـناـمرـفردددد،ـگيـ ااـ وو ـصفهراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـموااننــعنهـباننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ااـ ـقليیة ددـهتــ ـيینايي يـ
ووـپدـــظفنوـم اازز ددـصس ووززااررتتــستولل ـكشورر ررااـترااـمورر،ـ ررـعرـفاييـهوززههـحهـبب ذذيي ااـبي ـنمالغغـبط ررأأـعرـفاييـهوززههـحاـتدــيیناـ اًـسي

اا ـخصنيـیددرر ااـ ددووـقوصص وو ـنسخداامم ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ـ ررااـبرـمةـ ااـحزـكرـمهـبوطط ـنتخوززةة ـ يیاـ ـب ااررـ ـنماللـسه ناـ ـيی ـنسخكيـید.ـ ـ ااـ اازز نيـیه
ـجلسوررتتـص ـهمهــ ـنسخكيـیاـبرااههـ ـ ااززـ ـجلسوررتتـصه ااـحزـكرـمهـبوططـبرـمةــ ـنتخوززةة ـ ـبيیاـ ـتهدااررااننـناـمرـفطـسوـتهـ ااـ وو ـصفهراانن ـ هـباننـ

ستادد اانتخاباتت كشورر ااررسالل خوااهد شد. 

 ددستورراالعمل وو فرمم هايي مربوطط به مواادد پخش ااجراايیي اايین آآيیيین نامه با تصويیب ووززيیر كشورر قابل ااجراا مي باشد. 89ماددةة 

 مي گردددد. 16/9/1378 هه. موررخخ 22190 / تت 49894اايین متن جانشيین تصويیب نامة شماررةة 

ووااـم ااززـحاددةة ـتصخيـیاررـتدهه اايـیوـ ـمحوننـناـقنيـیب ااـهوززههـحدووددةةـ ـنتخايي ـ ــمجليـتاـباـ ااـشسـ ررـبيـمالـسورراايي اايـیـاعا وننـناـق64لـصت
 حوززةة اانتخابيیه با ددوويیست وو هفتادد نفر نمايیندهه خوااهد بودد: 196ااساسي به شرحح جدوولل ززيیر شامل 

ـتبص ااـهوززههـحرههــ ـنتخايي ـ ـهميـتاـباـ ااززـ ااـنرـهوااررهه ااــنتوعع وو ـلحزااعع ـتعوننـناـقاسسـسرااـبهـكاققـ وويـیاررـ ـتقسيیمطـبوااـضف ـ ـ ـ ـكشاتتـ ددررـ ورريي
حد ررووستا وو ددهستانن اانجامم مي شودد تبعيیت خوااهند كردد. 

ـمشتموققـفوننـناـق ــ ووااـمرـبلـ ووـحاددةة ـتبصكيـیدهه ددررــ ـجلسرهه ررووززــ ـــيیكشنبة ـ ااممـسهـ ـيیكهاههـمنيـیرووررددـفي ـ ووـ ـسيیصزاارر ووــ ـشصد ووـ شـشت
 به تأيیيید شورراايي نگهبانن ررسيیدهه ااست. 3/2/1366مجلس شورراايي ااسالمي تصويیب وو ددرر تارريیخ 

http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Instruction&Catego-
ryID=c2cf29ae-2e8e-4319-a926-1e311d44c6d1&WebPartID=047d863f-3208-4565-
b655-95e0b262749f&ID=de486624-73a7-4328-886a-3d56360e1c09

اليیحه ااصالحح قانونن اانتخاباتت مجلس شورراايي ااسالمي



اليیحه ااصالحح قانونن اانتخاباتت مجلس شورراايي ااسالمي 

حجت ااالسالمم وواالمسلميین جنابب آآقايي كرووبي 

رريیاست محترمم مجلس شورراايي ااسالمي 

ـيیحال ااـ ااـناـقالححـصه ـنتخونن ـ ــمجلاتتـباـ ـبنهـكيـماالـسوررااييـشسـ ـپيیشنههـباـ ـ ـ ـ ووززااررتتـ ـكشادد ددررـ ـجلسورر اتتــهيی20/5/1381هـخوررـمهــ
ووززيیراانن به تصويیب ررسيیدهه ااست براايي طي تشريیفاتت قانوني به پيیوست تقديیم مي گردددد. 

سيید محمد خاتمي ررئيیس جمهورر 

ـنظ ـتحقرووررتتـضهـبرـ ـ ـبيیشتـهچرـهقـ ـ ـ ااـ ااـئرااـبلـصر ددرر ااـمت ـنتخر ـ ووـباـ ااـبـهجوـتاـباتت ـهميیه ـ ااـ ددررـشادديـیلـصت ااـناـقدهه يـسـاسونن
ـجمه ـ ااـ ااـمالـسورريي وويـیي ـسهرااييـبراانن ـبخشتـلوـ ـ ااـ ددرر ااـجي ـنتخراايي ووـباــ ـمنظهـباتت ززــ ـمشرااييـببـساــمنهـچرـهاززييـسهـــميینورر تـكاررـ
ددررـمهـماـع ـتعيیيیرددمم ـ ـ ااـساــسيیتـشوـنرـسنـ ـقتصي، ـ ااـ ـجتمادديي، ـ ووـعاـ ـهنگرـفي ـ ددرريـیوـخيـ وو ـجهش ااـ ـستقت ـ ـقسرااررـ ووـ ااـعط ووـمالـسدلل ي

ااستقاللل وو همبستگي ملي، اليیحه ززيیر جهت طي تشريیفاتت قانوني تقديیم مي شودد: 

ـيیحال ااـ ااـناـقالححـصه تخونن ـن ـ ـمجلاتتـباـ ـ ااـشسـ ـمصيـمالـسورراايي ااـك(7/9/1378وببـ اازز عهـبنيـیه ـب (ـ ـگفتونن)ـناـقد ـ ووـشيـمهـ ودد)
ـتغيیيی ـ ـ ـبعرااتتـ ااـ – آآنن ززـشهـب13/10/1378،29/1/1378،4/11/1378،25/8/1378/9/3/1380يـحالـصديي اايـیرحح الححـصر

مي شودد: 

) به شرحح ززيیر ااصالحح مي شودد 3ماددهه (-1

ااـجوـمهـب-3اددههـم ووـنـلصب ـنهودد (ـ ااـناـق)99م ـجمهيـساـسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي ـنظرااننيـیي ااـباررتتـ ـنتخر ـ ــمجلاتتـباـ ااـشسـ يـمالـسورراايي
بر عهدهه شورراايي نگهبانن ااست كه برااساسس اايین قانونن ااعمالل مي شودد. 

) قانونن ااضافه مي شودد. 19) به ماددهه (13 عباررتت (( آآرراايي ماخوذذ بدوونن شناسنامه )) به عنواانن بند (-2

) قانونن به شرحح ززيیر ااصالحح مي شودد: 25 تبصرهه ذذيیل ماددهه (-3

ـتبص ررــ – ـجمهســئيیرهه ـ ررااـنوررااـماـمدـنوااـتيـمزــنيیوررـ ـجهي ووـساززررـبتـ اايـیرـجرللـــكنتي ـنتخانن ووـباــ ـشعاتت ااـنتــثببـ وو ررااييـخامم ـــتعيیيیذ نـ
وو ااعزاامم نمايید. 

ـمت-4 ذذـ ـعنهـبليـین (ـموااننـ وو28اددهه ـتبص) ـ (ـهرههـ (1ايي وو آآنن2) ـيیگاـج) (ـمنيـیزـ (28واادد وو ووـناـق)30) ـتغيیيیونن ـ ـ ـبعرااتتـ آآـ ـنهديي يـماـ
گردددد: 

- مواانع اانتخابب شدنن به نمايیندگي تنها شامل مواارردد ذذيیل مي باشد: 28ماددهه 

 عدمم ااعتقادد وو االتزاامم به ااسالمم وو نظامم جمهورريي ااسالمي اايیراانن -1

 تابعيیت كشوررهايي خاررجي -2

 عدمم ووفادداارريي به قانونن ااساسي وو ااصل مترقي وواليیت مطلقه فقيیه -3

 ددااشتن بيیش اازز هفتادد وو پنج سالل وو كمتر اازز بيیست وو پنج سالل سن -4

 ددااشتن نقش موثر ددرر تحكيیم مباني ررژژيیم سابق به تشخيیص ددااددگاهه -5

 غصب ززميین هايي منوااتت به تشخيیص ددااددگاهه -6



ـبستگوواا-7 ـ ـ ـتشكيیيـ ـ ـ ااـبيـتالـ ووـهاننـماززـسزاابب،ـحه ـغيیهـكييـیاـهرووههـگا آآـبيـنوـناـقرـ ـنهوددنن ااززـ ـمقرققـطا ـلحـاصاتتـماـ ااـ دههـشالممـعه
ااست به تشخيیص ددااددگاهه 

 محكوميیت به جرمم ااقداامم عليیه جمهورريي ااسالمي اايیراانن به حكم محاكمه صالحه قضايیي -8

 محكوميیت به ااررتداادد به حكم محاكم صالحه قضايیي -9

 شهرتت به فسادد وو تجاهر به فسق -10

 محكوميیت به حدوودد شرعي مگر آآنن كه توبه كرددهه توبه ااثباتت شدهه باشد. -11

 قاچاقيیانن مواادد مخدرر وو معتادداانن به اايین مواادد -12

) قانونن ااساسي جمهورريي ااسالمي اايیراانن به حكم ددااددگاهه 49 محجورريیت وو محكوميیت به شمولل ااصل چهل وو نهم (-13

ـبستگوواا-14 ـ ـ ررژژـبيـ ااززـباـسميـیه ـقبيیق ـ ددااـ ـنمنــشتل ـيیناـ ــمجلسيیيـگدـ ــ ووــسننـ ووـباـسيــملوررااييـشا ـعضق ددرريـیوـ ررــهيیت ـئيیساتت ـ وننـناـكهـ
هايي حزبب ررستاخيیز وو حزبب اايیراانن نويین وو اانجمنهايي ااستانن، شهرستانن وو شهر 

 محكوميیت به خيیانت وو كالهبردداارريي وو غصب اامواالل دديیگراانن وو سو ااستفاددهه مالي به حكم محاكم صالحه قضايیي -15

ـتبص ـ اا1رههـ ـقليی- ددــ ـيینت ـمصيـ ددررـ ااـناـقرحح ـجمهيـساـسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي ااززيـیي ـقسمراانن ـ ااووللـ ـبنت (ـ ــمستثن)1د ـ ـ ووـبيـ دديـیاـبوددهه ددرر نيـید
خودد ثابت االعقيیدهه باشند. 

- اانتخابب شوندگانن هنگامم ثبت نامم بايید دداارراايي شراايیط ذذيیل باشند: 2تبصرهه 

 سواادد خوااندنن وو نوشتن به قدرر كافي -1

 سالمت جسمي ددرر حد برخورردداارريي اازز نعمت بيینايیي، شنواايیي وو گواايیي -2

) به قانونن ااضافه مي شودد: 30 متن ذذيیل به عنواانن ماددهه (-5

ااــطب-30اددههـم ووـسـلصق ــهفتي (ـ ااـناـق)37م ـجمهيـساـسونن ـ ااـ ااـمالـسورريي اايـیي ااـئرااـبـلصراانن ااـست ـنتست ااــ ددررــمنوررـمابب اددههـمدررجج
) مقررر ددرر اايین قانونن به ددااووطلبانن نمايیندگي مجلس بايید مستند به ااسنادد وو مداارركك مورردد تايیيید مرااجع ذذيیصالحح باشد. 28(

 مي شودد: 25/8/1378) وو ااصالحاتت مصوبب 29) جايیگزيین ماددهه (29 متن ذذيیل به عنواانن ماددهه (-6

 – ااشخاصص ززيیر به ووااسطه مقامم وو شغل خودد اازز ددااووطلب شدنن محروومند: 29ماددهه 

 ووززيیر كشورر وو معاوونانن وويي -1

 ااستانداارراانن وو معاوونانن آآنها، فرمانداارراانن وو بخشداارراانن ددرر حوززهه مامورريیت خودد -2

 ااعضايي هايیت ااجراايیي ددرر حوززهه اانتخابيیه مربوطط -3

 ااعضايي شورراايي نگهبانن -4

 ناظراانن شورراايي نگهبانن ددرر حوززهه اانتخابيیه تحت مسوووليیت خودد -5

 شاغليین نيیرووهايي مسلح -6

 ااعضايي ووززااررتت ااطالعاتت ددرر سرااسر كشورر -7

ـتبص ااــ – ـشخرهه ددررـفاصصـ ددااووــننوااـتيـميـتوررـصوقق ـنمبــطلد ــمجليـگدــيیناـ ددووـكدـنوـشسـ ااززــقباههـمه ااززـنتــثبل ـسمامم ااـختـ ــستعفودد اــ
نموددهه وو به هيیچ ووجه ددرر آآنن پست شاغل نباشند. 

) به شرحح ززيیر ااصالحح مي شودد: 32 ماددهه (-7

ـبخشايـیدااررـناـمرـف-32اددههـم ـ ااـحرـهزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ااـبهــبيیاــ ـنتخراايي ـمعتماببــ ــ ااـ ووــصلداانن ااــعلي ااــهيیدللــلبي اددههـموععـضوـمييـیرااـجاتت
ااززــنفيـس)،31( ـمعتمر ــ ــمحلدااننـ ووااـ اايـیرااـشدـجي رراا ـنتخط ـنميـماببــ ـبخشايـیدااررـناـمرـفديـیاـ ـ ااـحزـكرـمدااررـ ـنتخوززهه ااززــصلاـفالـبهــبيیاــ يـسه



ـنف ـمعتمرـ ــ ددـــكتبوررـطهـبدههـشادديـیدااننـ ـعمهـبوتتـعي ووـملـ آآوورردد ااززـظرــكثدااـحنيـیوـعدـمي ررووزز ددوو دديـیاررـترفف ــتشكيیوتتـعخ ـ ـجلسلـ هــ
ددـم ووــهني ااززـپد ـحضس ددووـقدااـحوررـ (ـسل ـبيیسومم ـنفتــ ااززيـیوـعدـمر)ـ ـنفهـنوددـخنــبيین ررااـ ـمعتموااننــعنهـبر ــ ااـ ووــصلداانن ـنفجــپني ررااـ ر

به عنواانن معتمداانن علي االبدلل هيیاتت ااجراايیي با رراايي مخفي وو ااكثريیت نسبي آآرراا اانتخابب مي نمايیند. 

تبصرهه – مواارردد ززيیر موجباتت محرووميیت اازز اانتخابب شدنن به عنواانن معتمد محلي مي باشند: 

 عدمم ااعتقادد وو االتزاامم عملي به ااسالمم وو قانونن ااساسي جمهورريي ااسالمي اايیراانن -1

ـتبص –ــ ـمعتمرهه ــ ااـهوززههـحدااننـ ددـــقليیايي ااززــيینت (ـشي ااـعرطط ااـــعتقدمم وو ــعملزااممــلتادد ااـبيـ ــــمستثنالمم)ـسه ااــشناـبيـميـ وو ـشخد دههـشادديـیاصصـ
بايید ددرر دديین خودد ثابت االعقيیدهه باشند. 

 سو شهرتت -2

 ندااشتن سواادد خوااندنن وو نوشتن به قدرر كافي -3

 ددااشتن نقش موثر ددرر تحكيیم مباني ررژژيیم سابق -4

ـبستگوواا-5 ـ ـ ـتشكيیيـ ـ ـ ااـبيـتالـ ووـهاننـماززـسزاابب،ـحه ـههرووـگا ـغيیهـكييـیاـ آآـبيـنوـناـقرـ ـنهوددنن ااززـ ـمقرففـطا ـلحـاصاتتـماـ ااـ دههـشالممـعه
ااست. 

) قانونن عباررتت ( وو ووززااررتت كشورر) پس اازز عباررتت (هيیاتت هايي نظاررتت مافوقق ااضافه مي شودد) 34) ماددهه (2 ددرر تبصرهه (-8

ووــعب-9 ) ـنگهبوررااييـشاررتت ـ ـ ددررـ (ـمانن) ـقب)48اددهه ااززـ (ـهاررتتــعبل ووـپايي اازز ـمشخصوللـصس ـ ـ (ااـ وو ( ـنمالممـعاتت ـيیناـ يـمذففـحد)ـ
(ـش ووااژژهه وو ـقبهـبدمم)ـعودد ااززـ ـعبل (ـ ـحيیالـصاررتت ااـكذـماييـهتـ ووـگيـمهـفـاضورر) ـعبردددد ددررـ ) ـقبرووررتت)ـضوررتتـصاررتت ااززـ ل

ررعايیت (به منظورر ) اافزووددهه مي شودد. 

) قانونن وو تبصرهه آآنن به شرحح ززيیر ااصالحح مي شودد: 51 ماددهه (-10

ووـناـمرـف-51اددههـم ـبخشداارراانن ـ ااـهوززههـحزـكرااـمدااررااننـ ـنتخايي ـ ـبيیاـ ـمكلفنهـ ـ ـ ـ ـنظدـ ـهيیرـ ااـ ددرريـیرااـجأتت رراا ـخصي ددااووـ ـطلبوصص ووااــ ـدجانن
شراايیط قانوني وو اافراادديي كه عدمم صالحيیت آآنانن ااحراازز شدهه ااست ظرفف يیك ررووزز به ددااووطلبانن اابالغغ نمايیند. 

ـتبص ـ ااـ – ـنظالغغـبرهه ـهيیرـ ـكسهـبدههـشادديـیأتتـ آآــحيیالـصدممـعهـكيـناـ ااـنت ـمحوررتتـصهـبدههـشرااززـحانن آآـبدـهوااـخهـناـمرـ وو يـماننـنودد
تواانند ظرفف چهارر ررووزز اازز تارريیخ اابالغغ به آآنها، شكايیت خودد رراا مستدالً به هيیأتت نظاررتت ااستانن تسليیم نمايیند. 

) وو تبصرهه هايي آآنن به شرحح ززيیر ااصالحح مي شودد: 52 ماددهه (-11

ووـهزااررششـگ–52اددههـم ـشكا ـتبصوععـضوـماتتيـیاـ (ـمرههــ ـمق)51اددهه ااـ ددرر ررووززــپنرففـظوننـناـقنيـیررر ااززـپج ــمهلاننيـیاـپس ددررـ تـفايـیت
ـشك ددرريـیاـ ـجلست ـهيیهــ ـنظأتتـ ااـ ـستاررتت ررـ ـسيیانن ووـگدـ ـنتيیجي ـ ـ ـتجلسوررـصهـ ــ ووـشيـمهـ ـنسخكيـیهــصلاـفالـبودد ـ ااززـ ـتجلسوررـصه ــ رااييـبهـ
ـبخشايـیدااررـناـمرـف ـ ااررـ ـنچاــچنردددد.ـگيـماللـسداارر ـنظأتتــهيیهـ ااـ ـنظاننــستاررتت ااــهيیرـ رراايـیرااـجأتت ااـبيـــمبني دــيیيیأـتتــحيیـالصدممـعرااززـحر

نمايید، هيیأتت نظاررتت مذكورر موظف ااست دد رراايین خصوصص نظر هيیأتت مركزيي نظاررتت رراا نيیز كسب نمايید. 

بص ـت ـ خشايـیدااررـنـامرـف–1رههـ ـب ـ ااـظوـمدااررـ ددرريـیرففـظتـسف اازز ررووزز ـنظتـفايـیك ـهيیرـ ظأتتـ ـن ااـ ـستاررتت ااـعرااتتـماننـ رااززـحدمم
ررااــحيیـالص ددااووـباًـــكتبت ررــطله ذذيي ااـبب ددررـتدــكنالغغـبط ـچهدتتـمرــكثدااـح%1وررتتـصا ررووززـ ـشكارر ررااـختيـیاـ وررااييـشهـباًـــكتبودد

نگهبانن تسليیم نمايید. 

ـتبص ــنگهبوررااييـش–2رههــ ـ ااززـظاننـ ررووزز ددهه ــمهلاننيـیاـپرفف ددررـ ـشكتـفايـیت ـنظاتتيـیاـ ـقطعرـ ـ ووـ ـنهي ددررـخييـیاـ رراا ـخصودد ايـیدــيیيیأـتوصصـ
ـنظرردد ااــهيیرـ ددرريـیرااـجأتت ااـمي ددااووــحيیـالصدممـعرااززـحورردد ووززااررتتـباننـــطلبت ـكشه ااـ ـنميـمالممـعورر ووززااررتتيـیاـ ـكشد. دتتـمرففـظوررـ
ررووززيـی ـنظك ااـ ـنگهبوررااييـشيـمالـعر ـ ـ ررااـ ـمنظهـبانن ـ ااـ ـنتشورر ـ ااـ ااـهزددـماـنيـماـسارر ـنتخايي ـ ووـناـمرـفهـبيـتاـباـ ـبخشداارراانن ـ ررـ ذذيي طـبداارراانن

اابالغغ مي كند. 

) اايین قانونن به شرحح ززيیر ااصالحح مي شودد: 53 ماددهه (-12

ددرر53اددههـم ااــهيیهـكيـتوررـص- ددرريـیرااـجأتت ددااووـنوـناـقطيـیرااـشيـسرررـبي ووـــطلبي وويـیاـسانن ااـنوـناـقرررااتتــمقوددـخفيـیاـظر ـنتخي ررااـباــ اتت
ـننمتيـیاـعرر ـ ـبخشايـیدااررـناـمرـفد،يـیاـ ـ ااـظوـمدااررـ ااـبتـسف ـنظأتتــهيیالععـطا ــنگهبوررااييـشاررتتـ ـ ووززااررتتـ وو ـكشانن ــنسبوررـ ـتعهـبتـ ضيـیوـ



ااززيـیرـه ـمعتمك ــ ااــهيیدااننـ ــتشكيیيــكلوررـطهـبايـیييـیرااـجأتت ـ ـمجلـ ااــهيیدددـ اايـیرااـجأتت ـنمدااممـقي ـتعد.يـیاـ ـبعضضيـیوـ ـ ااـ اازز ـعضي ووـ ـــتغيیيیايـیا رـ
) قانونن اانجامم خوااهد شد. 35) وو (32كلي هيیأتت ااجراايیي طبق مواادد (

) اايین قانونن مي شودد: 55 متن ذذيیل جايیگزيین ماددهه (-13

ددرر55اددههـم ااــحلرـمرـه- اازز ـنتخه ااززيـیرـهاتتـباــ ـتنههـباـهزددـماـنك ــمشتوررـطهـبزددـماـندــچنايـیييـیاــ ززـبدــننوااـتيـمرككـ ررووشش رااييـبريـیه
شعب ااخذ ررأأيي با تعيیيین شعبه مورردد نظر، نمايیندهه به هيیأتت ااجراايیي مركز حوززهه اانتخابيیه معرفي نمايیند: 

االف – حوززهه هايي دداارراايي تا ددهه نفر نامزدد اانتخاباتي به ااززاايي هر شعبه يیك نمايیندهه. 

بب – حوززهه هايي دداارراايي يیاززددهه تا بيیست نفر نامزدد اانتخاباتي به ااززاايي هر ددوو شعبه يیك نمايیندهه. 

جج – حوززهه هايي دداارراايي بيیست وو يیك تا سي نفر نامزدد اانتخاباتي به ااززاايي هر يیه شعبه يیك نمايیندهه. 

دد – حوززهه هايي دداارراايي سي وو يیك تا چهل نفر نامزدد اانتخاباتي به ااززاا هر چهارر شعبه يیك نمايیندهه. 

هه – حوززهه هايي دداارراايي چهل وو يیك تا پنجاهه نفر نامزدد اانتخاباتي به ااززاا هر پنج شعبه يیك نمايیندهه. 


