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   شهرین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسالمی آی
  )2) (1(هیأت وزیران با اصالحات بعدي   16/4/1381مصوب 

  
  کلیات -فصل اول 

  

قانون تشکیالت ، وظـایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـور و انتخابـات       ‹‹ در این آیین نامه  – 1ماده 

  . امیده می شودن›› قانون‹‹ به اختصار  – 1375مصوب  -›› شهرداران

            ››شـهر ‹‹ در این آیـین نامـه ، شـوراهاي اسـالمی     ›› شورا‹‹ مقصود از عبارت ) 15/6/1385اصالحی ( -2ماده 

  . می باشد

قـانون    3تـاریخ مـذکور در مـاده    همـان  شـوراها در   اولین جلسه رسمی -)15/6/1385صالحی ا( 3ماده 

  )3( .تشکیل خواهد شد

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

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

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

  .نفر 2نفر عضو اصلی،  3ي شوراهاي دارا -1

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

  .نفر 4نفر عضو اصلی،  7شوراهاي داراي  -3

                                                        
  .می باشد 15/6/1385عنوان آیین نامه، اصالحی  -  1

، در آیین نامه 1/3/1375ییرات و اصالحات حاصله در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب به تناسب تغ -  2

ن مشاهده شود که در قانو هاي آن از جمله این آیین نامه اصالحات الزم به عمل نیامده ، لذا ممکن است بعضاً مغایرتهایی بین آیین نامه ها با اصالحات بعمل آمده

در عین حال در حد امکان سعی شده است . تا هنگام تغییر آن توسط مرجع وضع آیین نامه هاي مورد اشاره، مجوزي براي اصالح آن در این مجموعه وجود ندارد

 .مالك عمل می باشد بدیهی است در موارد تناقض قانون با آیین نامه، قانون .در زیرنویس مواد مربوط، به این مغایرتها اشاره گردد

مصوب  1387به استناد تبصره ماده واحده قانون اصالح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسالمی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب  -  3

  .از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود ماه پس ، شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسالمی، یک2/4/1389

ناظر بر تعیین  تعداد اعضاي علی البدل، به ، 1/3/1375، قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 8ماده  -  4

) 5/5/1382اصالحی ( 7ه ضمناً در مورد  تعداد اعضاي  علی البدل شوراهاي اسالمی شهر به ماد. تغییر یافته است  27/8/1386و  6/7/1382موجب قانون اصالحی 

مجموعه ، مراجعه شود  .قانون مذکور، مندرج دراین 
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  . نفر 5نفر عضو اصلی،  11و  9شوراهاي داراي  -4

  .نفر 6شوراي شهر تهران ،  -5

ان شـهر  هر یک از مکانهاي جمعیتی کـه طبـق تصـویبنامه هیـأت وزیـر      -)15/6/1385اصالحی ( 5ماده 

بـه عنـوان یـک حـوزه انتخابیـه      ) 1(قـانون و تبصـره ذیـل آن    ) 12(شهرکهاي موضوع ماده شناخته شود و 

  . محسوب می شود 

قانون ، مرکز آمار ایران موظف است جمعیت هـر    7در اجراي تبصره ماده  –)15/6/1385اصالحی ( تبصره

  .ور اعالم نماید نفوس و مسکن به وزارت کشعمومی شهر را طبق آخرین سرشماري 

در صورتی که تعداد داوطلبان براي تشکیل شورا کمتـر یـا برابـر تعـداد      -)15/6/1385صالحی ا( 6ماده 

  . انتخابات برگزار نخواهد شد  ،اعضاء اصلی باشد

ایـن آیـین نامـه بـه طـور همزمـان       )  5(در صورتی که انتخابات چند حوزه انتخابیه موضوع ماده  -7ماده 

به منظور حفظ استقالل انتخابات هر حوزه ، کلیه اقدامات از قبیـل صـدور آگهـی هـا و تنظـیم      برگزارشود ، 

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

  . نگهداري می شود 

آن حـداقل هشـت سـاعت     اخذرأي در یکی از روزهاي تعطیل رسمی انجام خواهد شد و مـدت زمـان   -8ماده 

  . خواهد بود 

مدت زمان اخذرأي با تصویب و موافقت مشترك هیأتهاي اجرایی و نظارت شهرسـتان قابـل تمدیـد     –1تبصره 

  . باشد 

در صورتی که همزمان با برگزاري انتخابات شوراها ، انتخابـات دیگـري    –)15/6/1385اصالحی ( 2تبصره 

ت تمدید اخذرأي در یک یا چند حـوزه یـا سراسـر کشـور برعهـده      نیز برگزار گردد ، تشخیص ضرورت و مد

  .وزیر کشور است 

                                                        
حذف 6/7/1382به موجب قانون اصالحی  1/3/1375و انتخاب شهرداران مصوب از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور » شهرك«کلمه  -  1

  .در این ماده منسوخ شده است» ذیل آن قانون و تبصره 12شهرکهاي موضوع ماده «عبارت  لذا ،شده
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قانون ، پـس از تأییـد نهـایی      16و  3مواد فرماندار موظف است در اجراي  -)15/6/1385اصالحی ( 9ماده 

شـورا دعـوت   بالفاصله پس از پایان دوره قبل از اعضـاي اصـلی    ،صحت انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن

در اولین جلسه رسمی شورا که به ریاست مسن ترین عضو تشکیل می شود ، نسبت به انتخاب هیـأت   نماید

  )49و 48فرم هاي شماره ( . رئیسه اقدام نمایند 

قانون مبنی بـر خـروج عضـو یـا اعضـایی از      ) 8(در صورت تحقق ماده  -)15/6/1385صالحی ا(10ماده 

  . فاصله مراتب را به طور کتبی به اطالع فرماندار برساند شورا، رئیس یا نایب رئیس شورا موظف است بال

فرماندار موظف است بالفاصله پس از وصول نامه شورا مبنی بر خروج اعضا از شورا ، از اعضاي  -11ماده 

علی البدل به ترتیب بیشترین رأي براي جایگزینی اعضاي خارج شده دعوت بـه عمـل آورد و مراتـب را بـه     

  . م نمایدشوراي مربوط اعال

چنانچه فردي بـه طـور همزمـان در بـیش از یـک حـوزه انتخابیـه در         – )28/3/1382اصالحی (  12ماده 

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

ر انتخابات شوراها محروم می از داوطلب شدن د) 1(داوطلبان حذف می شود و از آن تاریخ به مدت چهارسال 

  . گردد 

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

ضاي علی البدل در بـرگ رأي نیسـت ، بلکـه در پایـان رأي گیـري و قرائـت و شـمارش آراء ، دارنـدگان         ـاع

تعداد مورد نیاز به عضویت اصلی و یا علی البـدل شـوراها در   دست آمده به ترتیب و به ه ب رأيشترین ـبی

بنابراین رأي دهنده اسامی نامزدهاي مورد نظر خود را حداکثر به همان تعداد اعضاي اصلی شـورا  . می آیند 

  . در برگ رأي درج می نماید 

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

                                                        
محرومیت . اصالح شده است» تا پایان همان دوره «قانون در خصوص مورد به  30ماده  مذکور در » مدت چهارسال «، 27/8/1386به موجب قانون اصالحی  -  1 لذا 

 .مذکور دراین ماده نیز تا پایان همان دوره می باشد 
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تاریخ . نامزدهاي انتخاباتی ذي نفع در صورت تمایل می توانند در جلسه قرعه کشی شرکت نمایند  – تبصره

  . ساعت قبل توسط فرماندار به منتخبین ذي ربط ابالغ شود ) 24(و محل قرعه کشی باید حداقل 

دیگـري   در صورتیکه همزمان با برگزاري انتخابات شـوراها ، انتخابـات   -)15/6/1385اصالحی ( 15ماده 

نیز برگزار گردد به تشخیص و دستور وزارت کشور ، یک شعبه ثبت نام و اخذرأي و حتی االمکان با اعضاي 

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

  . سرپرست فرمانداري به جاي فرماندار خواهد بود  -16ماده 

قانون ، نیروي انتظامی در کلیه مراحل مکلف به همکاري با مجریـان انتخابـات   ) 41(در اجراي ماده  -17ماده 

و حسب درخواست استاندار و فرماندار موظف است مأمورین و امکانات خـود را در اختیـار آنـان قـرار     است 

  .دهد 

) 84(و ) 81(، ) 58(در صورت توقف ، ابطال و یا انحالل شورا توسط مراجع قانونی مذکور در مواد  -18ماده 

قانون ، مراجع مذکور موظفند بالفاصله مراتب توقف ، ابطال و یا انحالل شـورا بـه فرمانـدار مربـوط اعـالم      

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

  . بود 

قف ، ابطال و یا انحالل شورا ، مراتب را به وزارت کشور فرماندار موظف است به محض اطالع از تو -19ماده 

  . اعالم نماید 

قانون ، اعضاي هیأت مرکـزي  ) 53(مجلس شوراي اسالمی پیش از شروع انتخابات به استناد ماده  -20ماده 

  . نظارت بر انتخابات را با ذکر سمت ایشان در هیأت به وزارت کشور معرفی می نماید 
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ـ  ،ونـقان)  86(اده ـدر اجراي م -)1( )15/6/1385اقی الح(  21اده ـم وظف اسـت اعتــبار   ـوزارت کشـور م

راي پـرداخت حق الزحمه به کلیه افرادي که در امر برگزاري انتخابات همکاري می نمایند اعم از ـورد نیاز بـم

وزیـران پیشـنهاد    مشاغل آزاد، دولتی و بازنشستگان را برآورد و براي تصویب و تأمین اعتبـار بـه هیـأت   

  .نماید

  هیأت اجرایی –فصل دوم 

فرماندار موظـف اسـت پـس از وصـول دسـتور شـروع انتخابـات ،         - )15/6/1385اصالحی ()2( 22ماده 

قانون به منظور تشکیل هیأت اجرایی شهرستان از سایر اعضاي اداري هیأت دعـوت بـه   ) 32(براساس ماده 

  )2و 1فرم هاي شماره (. عمل آورد 

ن اصـلی  اقانون ، به منظور تعیین معتمد) 32(ماده  1راي تبصره ـفرماندار موظف است در اج -)3(23 ادهـم

  )3فرم شماره (. نفر از معتمدان اقشار مردم را انتخاب نماید ) 30(و علی البدل عضو هیأت اجرایی شهرستان 

نتخب ، اعضاي اداري هیأت م نافرماندار موظف است بالفاصله از معتمد - )15/6/1385اصالحی (24ماده 

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

نفـر را بـه عنـوان    ) 8(از بـین خـود   ) نفر  30نفر از  20(جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم آنان 

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

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

فرماندار موظف است مراتب انتخاب معتمدین اصلی و علـی البـدل و تشـکیل هیـأت اجرایـی را از       -25ماده 

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

  . مهلت تشکیل هیأت اجرایی از زمان وصول دستور شروع انتخاب حداکثر پنج روز می باشد  -26ماده 

دو سوم اعضاي هیأت اجرایی براي رسمیت جلسـات ، موضـوع مـاده     – )15/6/1385 اصالحی (  27اده م

  . نفر می باشد ) 8(ذیل آن ، ) 1(قانون و تبصره )  36(

                                                        
 .سابق حذف گردیده است 23تغییر یافته وماده  23و 22سابق به  22و 21اد ، شماره مو21با الحاق ماده  -  1

 همان -  2

  همان -  3
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اي هیأت هاي اجرایی و نظارت موظفند با هماهنگی الزم، فردي را کـه بـه طـور همزمـان در     رؤس -28ماده 

  . بیش از یک هیأت اعم از اجرایی یا نظارت عضویت دارد، در یک هیأت ابقا و از سایر هیأت ها حذف نمایند 

ن ، یک نسـخه  قانو) 65(و ) 62(هیأت اجرایی موظف است در اجراي مواد  - )15/6/1385اصالحی (29ماده 

و هیـأت نظـارت   از کلیه صورتجلسه ها و آگهی هاي خـود را بـه هیـأت نظـارت شهرسـتان تحویـل نمایـد        

  . شهرستان را در جریان مراحل و امور انتخابات قرار دهد 

قانون، تشکیل جلسه می دهـد و تعـداد و محـل    ) 39(هیأت اجرایی در مهلت مقرر و در اجراي ماده  -30ماده 

و اخذرأي حوزه انتخابیه را تعیین و پس از تنظیم صورتجلسه ، یک نسخه آن را به فرمانـدار   شعب ثبت نام

  )7فرم شماره (. تسلیم می نماید 

فرماندار موظف است براساس صورتجلسه دریافتی از هیأت اجرایی، آگهی انتخابات حاوي تاریخ  -31ماده 

و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نـام و   اخذرأي، ساعات اخذرأي، شرایط انتخاب کنندگان، جرایم

  )8فرم شماره (.اخذرأي را تنظیم و در موعد مقرر براي اطالع عموم در حوزه انتخابیه منتشر نماید

قانون، پس از وصول اسـامی  ) 40(فرماندار موظف است در اجراي ماده  - )15/6/1385اصالحی (32ماده 

از ایشان بـراي شـرکت در جلسـه     به صدور احکام آنان اقدام نماید واعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي نسبت 

  )10و 9شماره هاي فرم (.نمایدتوجیهی دعوت 

منظور جلوگیري از هرگونه خلل در برگزاري برنامه هاي روز ثبت نام و ه ب – )15/6/1385 الحاقی(تبصره 

حضور هر یـک از اعضـاء شـعبه،     هیأت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت عدم ،اخذرأي

   . بالفاصله فرد جایگزین به محل شعبه اعزام گردد

فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که یک روز قبل از روز اخذرأي، محل شعب ثبـت نـام و    -33ماده 

  . اخذرأي آماده شود 

ام و اخذرأي یـک نفـر   فرماندار موظف است براي هر یک از شعب ثبت ن - )15/6/1385اصالحی (34ماده 

اقـدام   وينماینده که باید حتی االمکان از کارمندان دولت باشد، از طرف خود تعیین و نسبت به صدور حکـم  



٢٦ 
 

و براي تحویل گرفتن صندوق و تعرفه و برگ رأي و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی با تعیین تاریخ و نماید 

  )11فرم شماره (. نمایدجلسه توجیهی دعوت  محل مراجعه ، از وي و اعضاي شعبه براي شرکت در

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

عـدم حضـور هـر یـک از نماینـدگان خـود،       اخذرأي، فرماندار موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت 

   . به محل شعبه اعزام نمایدبالفاصله فرد یا افراد جایگزین را 

و اعضـاي  موظف است پس از حضور نمایندگان فرماندار  هیأت اجرایی - )15/6/1385اصالحی (35ماده 

صـندوق  الزم،  و شمارش آرا و سایر آموزشـهاي در جلسه توجیهی برنامه ثبت نام و اخذرأي و قرائت  شعب

. ل مورد نیاز را به نمایندگان فرماندار تحویل دهـد اخذرأي و تعرفه و برگ رأي و مهر انتخابات و سایر وسای

هیأت اجرایی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شعب ثبت نام و اخذرأي حداقل یـک سـاعت قبـل از شـروع     

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

موظف اند بالفاصله پس از حضور در محل شعبه ثبت  نمایندگان فرماندار – )15/6/1385اصالحی ( تبصره

نام و اخذرأي صندوق و تعرفه و برگهاي رأي و سایر وسایل و لوازم مورد نیاز را در اختیار رئـیس شـعبه   

 ظور جلوگیري از خروج آنها از محل شعبه اخـذ ـمسئولیت حفظ وحراست از برگ هاي رأي به من. قرار دهند 

   . ی باشدبعهده اعضاي شعبه م ،رأي

در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر براي هر یک از شعب ثبـت نـام و اخـذرأي از طـرف هیـأت       -36ماده 

نظارت شهرستان، فرماندار موظف است نسبت به اعزام وي به نحوي که قبل از شروع اخذرأي در محل شعبه 

  . حضور داشته باشد، اقدام نماید 

اظت شـعب ثبـت نـام و اخـذرأي بـا همکـاري و همـاهنگی نیـروي         فرماندار موظف است براي حف -37ماده 

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

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

قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسـالمی  ) 73(قانون و به استناد ماده ) 53(در اجراي ماده  -38ماده 

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

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

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

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

  . نمایدنفر را انتخاب می ) 5(داوطلب 

قـانون اصـالح قـانون تشـکیالت شـوراهاي      )  74(قانون و به اسـتناد مـاده   )  53(در اجراي ماده  -39ماده 

بـه منظـور نظـارت بـر امـر انتخابـات         29/4/1365اسالمی کشوري و انتخابات شـوراهاي مزبـور مصـوب    

نـدگان مجلـس شـوراي    شوراهاي اسالمی کشور در هر استان هیأت نظارت استان مرکب از سـه نفـر از نمای  

  . اسالمی آن استان به تعیین هیأت مرکزي نظارت تشکیل می شود

هیأت مرکزي نظارت پس از تعیین اعضاي هیأت نظارت استان، اسامی آنان را بـه سـتاد انتخابـات      

  . استان مربوط و ستاد انتخابات کشور اعالم می نماید

ه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن اسـتان داوطلـب   در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از س – تبصره

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

ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضاي هیأت نظارت استان ، اسامی نامبردگـان را بـه    -40ماده 

  )14فرم شماره (. ی نمایدفرمانداریهاي تابع اعالم م

هیأت نظارت استان در هر شهرستان ، هیأت نظارت شهرسـتان بـر انتخابـات شـوراهاي اسـالمی       -41ماده 

نفر از معتمدان محل تشکیل می دهد و اسامی آنان را بـه فرمانـداري ذیـربط و سـتاد     ) 5(کشوري را مرکب از 

  . انتخابات استان اعالم می نماید 

ارت شهرستان می تواند براي هر شعبه ثبت نام و اخذرأي یک نفر ناظر تعیین و نامبرده هیأت نظ -42ماده 

  . را حداکثر تا یک روز مانده به روز اخذرأي به فرماندار معرفی نماید 
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شرکت اعضاي هیأت نظارت شهرستان در جلسات هیأت اجرایی بـه منظـور نظـارت بـر صـحت       -43ماده 

دم حضور آنان در جلسات و یا خودداري از امضاي صورتجلسه ها مـانع از  برگزاري انتخابات می باشد و ع

  . ادامه کار انتخابات نخواهد بود 

ون ـح قانـراي صحیـین نامه اجرایی تنها ناظر بر اجـیأت هاي نظارت در چارچوب قانون و آیـه -44ماده 

  . می باشند و حق دخالت در اموراجرایی انتخابات را ندارند 

  

  اعالم داوطلبی ، بررسی سوابق و رسیدگی به صالحیت داوطلبان –م فصل چهار

فرماندار موظف است بالفاصله پس از وصول دستور شروع انتخابـات ،   -)15/6/1385اصالحی (45ماده 

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

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

و چهار قطعه عکس تصویر کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی 

  .را منتشر نماید و ظرف مهلت مقرر از داوطلبان عضویت در شـوراها ثبـت نـام بـه عمـل آورد        3 × 4جدید 

  )15فرم شماره (

فرماندار می تواند با صدور حکم کتبی ، مسئول یا مسئوالنی از بین کارمندان فرمانداري را بـراي   -46ماده 

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

به فرمانداري و داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه  -)15/6/1385اصالحی ( 47ماده 

. ارایه مدارك مورد نیاز شخصاً پرسشنامه اعالم داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نـام تکمیـل مـی نماینـد     

بـا اصـل شناسـنامه ، رسـید مـدارك و      داوطلـب  مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی 

  )17فرم شماره (. پرسشنامه را به وي تسلیم می دارد 

                اجرایی بالفاصـله پـس از تشـکیل ، مقـدمات رسـیدگی بـه صـالحیت داوطلبـان را فـراهم           هیأت -48ماده 

  .می نماید
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قـانون ، در پایـان هـر روز اسـامی و مشخصـات کلیـه       )  46(فرماندار موظف است در اجراي ماده  -49ماده 

ره اطالعـات ، نیـروي انتظـامی ،    داوطلبان را به منظور بررسی سوابق ، به مراجع ذي ربط محل از قبیـل ادا 

  )18فرم شماره (. دادگستري و ثبت احوال ارسال نماید 

فرماندار موظف است به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه و از قلم افتادگی ، در پایـان مهلـت قـانونی     – تبصره

اسـتعالم شـده اسـت    ثبت نام نیز بالفاصله اسامی کلیه داوطلبان حوزه انتخابیه را که سوابق آنهـا از قبـل   

  . براساس حروف الفبا به مراجع یاد شده ارسال نماید 

ذیل همان ماده حداکثر ظرف مـدت  )  2(قانون موظفند در اجراي تبصره )  46(مراجع مذکور در ماده  -50ماده 

ده روز پس از وصول اسامی و مشخصات هر یک از داوطلبان ، نتیجه بررسـیهاي انجـام شـده درخصـوص     

  )22و 21، 20، 19 فرم هاي شماره(. ان را به طور کتبی به فرماندار اعالم نمایند سوابق آن

قانون طبق فرمی کـه در چـارچوب قـانون    )  46(ی توانند در اجراي ماده ـأت هاي اجرایی مـهی -)1( 1تبصره 

  . قانون استعالم نمایند )  46(تهیه خواهند نمود ، مراتب را از مراجع موضوع ماده 

قـانون در  ) 46(عدم ارسال هرگونه پاسخ توسط مراجع مـذکور در مـاده    -)15/6/1385الحاقی ( 2تبصره 

  . سوابق سوء داوطلبان در آن مراجع محسوب می گردد هرگونه مهلت مقرر ، بمنزله فقدان 

فرماندار موظف است به محض وصول اطالعات الزم درباره سوابق هر یک از داوطلبـان ، جلسـات    -51ماده 

ت اجرایی را تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول سـوابق هـر یـک از داوطلبـان بـا      هیأ

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

 23هـاي شـماره   فرم ( .نسخه از هر یک از صورتجلسه تنظیمی را به هیأت نظارت شهرستان ارسال نمایـد 

  )24و

هیأت نظارت شهرسـتان پـس از وصـول صورتجلسـات رسـیدگی بـه        -)15/6/1385اصالحی ( 52ماده 

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

                                                        
  .می باشد 15/6/1385شماره تبصره ، اصالحی  -  1
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لبانی که صالحیت آنان توسـط  مبنی بر تأیید یا رد صالحیت آن دسته از داوطنظریه خود را صورتجلسات، 

   . شده است به صورت کتبی به فرماندار اعالم نماید )1(تأیید هیأت اجرایی

  . جهات رد صالحیت به داوطلب منعکس خواهد شد –)2( 1 تبصره

چنانچه هیأت نظارت شهرستان درباره داوطلب یا داوطلبان مذکور نظـر   –)15/6/1385الحاقی ( 2تبصره 

  . قرر اعالم ننماید ، نظر هیأت اجرایی مالك عمل خواهد بودخود را در مهلت م

فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیـأت نظـارت شهرسـتان ،     -)15/6/1385اصالحی ( 53ماده 

داوطلبان و همچنین بـا  صالحیت  )3(تأییدمبنی بر تأیید یا رد تصمیمات هیأت اجرایی شهرستان درخصوص 

اصله مراتب تأیید یا رد صالحیت هر یـک از داوطلبـان را بـه طـور کتبـی بـه       الفب) 52( تبصره ماده رعایت 

  )26و 25هاي شماره  فرم(. یربط اعالم نمایدذشده صالحیت داوطلب تأیید یا رد 

روز پـس از دریافـت نظریـه هیـأت     ) 4(داوطلبان رد صالحیت شده  ظـرف   –)15/6/1385الحاقی ( تبصره

قانون می توانند ضمن درخواست دالیل رد صالحیتشان ، شکایت  )50(ل ماده ذی) 1(استناد تبصره  هاجرائی ب

   .خود را به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند

قـانون ، نظـر خـود    ) 50(مـاده  )  3(هیأت نظارت استان موظف است ظرف مهلت مقرر در تبصره  -54ماده 

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

بوده اند را با تنظیم صورتجلسه به ضمیمه نامه رسمی به منظور ارسال بـه فرمانـداري مربـوط بـه سـتاد      

  . انتخابات استانداري تسلیم نماید

چنانچه در مهلت مقرر هیچ گونه شکایتی از حوزه انتخابیه واصل نشد ، مراتب صورتجلسـه و   –)٤( 1تبصره 

  . نحو عمل خواهد شد به همان

                                                        
، 1/3/1375قانون تشکیالت،وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور وانتخاب شهرداران مصوب ) 27/8/1386اصالحی (48با توجه به اینکه در ماده  -  1

در مورد تأیید صالحیت داوطلبان منوط به تأیید هیأتهاي نظارت » رد«واژه در این ردیده، گحذف شده است و اعتبار نظر هیأتهاي اجرایی بخش و شهرستان صرفاً 
  .شده است»رد «جایگزین کلمه » تأیید«مجلد کلمه 

 .می باشد 15/6/1385شماره تبصره، اصالحی  -  2

 .همین آیین نامه مراجعه شود52به زیرنویس ماده  -  3

 .می باشد 15/6/1385شماره تبصره ، اصالحی  - 4
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قانون لزوم رسیدگی دقیق به شـکایات داوطلبـان رد صـالحیت    ‹‹ رعایت  –)15/6/1385الحاقی ( 2تبصره 

درخصوص بررسی صالحیت ›› مجمع تشخیص مصلحت نظام   22/8/1378تلف مصوب خشده در انتخابات م

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

ستاد انتخابات استانداري موظـف اسـت پـس از وصـول صورتجلسـه       -)15/6/1385اصالحی (55 اده م

بـه منظـور   رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده از هیأت نظـارت اسـتان ، بالفاصـله مراتـب را     

  )27فرم شماره (. به فرمانداري مربوط اعالم نمایدانتشار آگهی اسامی نامزدهاي انتخاباتی 

فرماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت استان ، آگهی اسامی نامزدهاي انتخاباتی  -56ه ماد

را حداکثر ظرف سه روز تهیه و هشت روز قبل از روز اخذرأي به منظور اطـالع اهـالی حـوزه انتخابیـه ، در     

  )28فرم شماره (. حوزه مذکور منتشر نماید

ن ، نامزدهاي انتخاباتی در صـورت تمایـل بـه داشـتن نماینـده در محـل       قانو)  24(در اجراي ماده  -57ماده 

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

  . عکس نمایندگان خود را به هیأت اجرایی تسلیم نمایند

نتخاباتی ، معرفی نامه و یا کارت شناسـایی  هیأت اجرایی موظف است براي نمایندگان نامزدهاي ا -58ماده 

  . صادر و به نامزد ذیربط تحویل نماید 

شکایات و اعتراضات نمایندگان نامزدهاي انتخاباتی از طریق نامزدهاي مربـوط جمـع آوري و بـا     -59ماده 

  . امضاي وي به هیأت هاي اجرایی و نظارت شهرستان تسلیم خواهد شد 

احتیاجات مورد تقاضاي هر یک از نمایندگان نامزدها به عهده نامزد معرفی کننده  تدارکات و تأمین -60ماده 

  . خواهد بود 
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  )1(تبلیغات –فصل پنجم 

روز قبل از روز اخذرأي آغاز ) 8(مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی براي کلیه نامزدها یکسان است و  -61ماده 

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

در فعالیتهاي تبلیغات انتخاباتی ، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین  -)15/6/1385اصالحی ( 62ماده 

  . تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند 

  .و یا اظهار مطالب خالف واقع نوشتن  -1

یا سخنرانی و  لي سیار خارج از محکاروانهاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاراه اندازي دیوار نویسی ،  -2

  . ستاد تبلیغاتی انتخاباتی 

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

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

  .اعات اداري فعالیت انتخاباتی کارمندان در س -5

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

)  میزانبه هر ( و مؤسساتی که از بودجه عمومی  شهرداریها و شرکتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها

  .  مزبورامکانات و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و کنند استفاده می 

فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات براي نامزدهاي انتخاباتی در قلمـرو جغرافیـایی مسـئولیت     -7

  .خود 

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

صوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته بـه  مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهاي من

دولت و همچنین تأسیسات دولتی و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پست هاي برق و تلفـن ، تابلوهـا و   

و هرگونه تابلوي راهنما ، مأمورین انتظامی در ) ن ان یا متصرفامگر با رضایت مالک( امالك بخش خصوصی 

. ن را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند اي متخلفصورت مشاهده چنین موارد

  . شهرداریها موظف اند با استفاده از امکانات نسبت به امحاء چنین اوراقی اقدام نمایند 

  .تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان  -9
                                                        

  .قانون و زیرنویس آن مراجعه شود 90به ماده  -  1
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مزدهاي انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات کـه در  پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نا -10

  . محلهاي مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد 

  .انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات  -11

مستند به مـدارکی   درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهاي مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید – 1تبصره 

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

شهرداریها می توانند با استفاده از امکانات محلی ، محلهاي مناسبی را براي الصاق و یا ارائه آثـار   -2تبصره 

  . تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند 

اتی که به نحوي از بودجه عمومی اسـتفاده مـی کننـد ولـی بـا      استفاده از امکانات تبلیغی مؤسس -3تبصره 

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

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

ده از اماکن دولتـی و عمـومی مشـروط بـه اخـذ مجـوز از مقامـات        استفا -)15/6/1385الحاقی ( 4تبصره 

  .ذیصالح و پرداخت هزینه برابر براي تمامی نامزدها و طرفداران آنها بالمانع است 

استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذي ،  -)15/6/1385الحاقی (5تبصره 

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

شـرکت پسـت در چـارچوب اساسـنامه خـود میتوانـد در امـر توزیـع          -)15/6/1385الحـاقی  ( 6تبصره 

  . آثارتبلیغاتی نامزدها اقدام نماید 

یـه نامزدهـاي   آگهـی یـا مطـالبی عل    حـق ندارنـد   مطبوعات و نشریات  -)15/6/1385اصالحی ( 63ماده 

در و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشد ، نمایندانتخاباتی درج 

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

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

مطبوعات و نشریات درانتشار هر گونه مطلب در خصوص نامزدها مکلفنـد   –)15/6/1385الحاقی (تبصره 

   .به نحوي اقدام نمایند که فرصت پاسخگوئی براي نامزد درمهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد

، مجـامع ، احـزاب و گروههـاي    ) بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان ( انتشار اعالم نظر شخصیتها  -64ماده 

مجاز ، در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرك کتبی و امضا شده مربوط به تأییـد و حمایـت باشـد و    

ـ      ه اسـتفاده نمایـد بایـد    نامزد انتخاباتی در صورتی که بخواهد از تأیید مراجع یـاد شـده در صـدر ایـن نام

  . مستندات و مدارك آن را ارایه کند 
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همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها ، نشانی و محل ستاد  -)15/6/1385الحاقی (65ماده 

و نام مسئول آن باید کتباً و با امضاي نامزد انتخاباتی مربوط ، به آگـاهی هیـأت اجرایـی حـوزه انتخابیـه      

  . برسد

ستاد تبلیغات انتخابات ، مرکزي است کـه فعالیتهـاي تبلیغـاتی نامزدهـا و      –)15/6/1385الحاقی (بصره ت

هر داوطلب تنهـا   وآیین نامه در آن ساماندهی وانجام می پذیرد  این طرفداران آنها مندرج در مواد فصل پنجم

  .می تواند درهر منطقه شهرداري یک ستاد تبلیغاتی دایر نماید

هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نـام واخـذرأي وجـود     -66ماده 

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

  

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

م و اخذرأي حداقل یک ساعت قبل از وقت مقـرر در  اعضاي شعبه ثبت نا -)15/6/1385اصالحی (  67ماده 

  . محل شعبه حاضر میشوند

قانون ، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و منشی ها اقـدام و  ) 40(ذیل ماده ) 2(ابتدا به استناد تبصره 

مراتب را در صورتجلسه درج می نمایند ، سپس صندوق اخذرأي را در حضور نماینده فرماندار و نـاظر بـر   

باز می کنند و پس از حصول اطمینان از خالی بودن صندوق ، آن را لفاف ، با ) در صورت حضور ( بات انتخا

می نمایند و پـس از امضـا و تأییـد مراتـب      ›› بپلم‹‹ شعبه ثبت نام و اخذرأي الك و مهر ››بپلم‹‹ الك و مهر 

  :ح زیر انجام می دهند مرحله به شر) 6(فوق در صورتجلسه ، برنامه اخذرأي و قرائت آراء را در 

  مرحله مراجعه رأي دهندگان  –الف 

  مرحله کنترل –ب 

  مرحله ثبت نام –ج 

  مرحله اخذرأي –د 

  مرحله قرائت و شمارش آراء و مرحله تنظیم و تکمیل صورتجلسه - ه

                                                        
  .می باشد 15/6/1385عنوان فصل ششم، اصالحی  -  1
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  مرحله تنظیم صورتجلسه -و

  مرحله مراجعه رأي دهندگان –الف 

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

  . دادن رأي از سمت دیگر خارج گردند

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

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

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

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

  مرحله کنترل –ب 

  :کنترل در سه مرحله انجام می شود 

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

  :رأي دهنده موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند 

  . شناسنامه به مهر شعب دیگر ممهور نشده باشد  –الف

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

  . داشته باشد  سن

ه و یا هر یک از سه منشی ، انگشت سبابه دست راست رأي دهنده را کنترل می نماید تا آلوده رئیس شعب -2

  . به رنگ جوهر استامپ ، که نشان دهنده رأي در شعبه دیگر است ، نباشد 

در صورتی که مراجعه کننده داراي شناسنامه اي باشد که ممهور به مهر انتخابـات در روز اخـذرأي     

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

  . دیگري مشاهده شود ، از وي رأي گیري نخواهد شد 

                                                        
رأي دهندگان به  25ماده  2با توجه به اصالح بند  -  1 اخذ رأي و عدم اصالح آیین نامه متناسب با آن تا این  سال تمام در روز 18قانون و افزایش حداقل سن 

  .گردیده است) 15(جایگزین عدد) 18(تاریخ،دراین مجلد عدد
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و تبصـره ذیـل آن ، اعضـاي شـعبه ثبـت نـام و       )  25(ماده ) 3(به استناد بند : کنترل شرط احراز توطن  -3

همسـر و  ( که شخص رأي دهنـده و یـا افـراد تحـت تکفـل وي       اخذرأي به روشهاي مقتضی کنترل می نمایند

  . حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذرأي در محل سکونت داشته باشد) فرزندان 

قانون ، در شهرهاي باالي یکصدهزار نفر جمعیت نیازي بـه  ) 25(ماده ) 3(به استناد قسمت اخیر بند   

  . احراز سکونت نمی باشد

  م مرحله ثبت نا –ج 

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

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

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

  . انتخابات ممهور و امضا می نماید

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

  مرحله اخذرأي –د 

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

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

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

اي انتخاباتی در محل شعبه باقی می ماند بدیهی است تعرفه ه. بیاندازد و از درب خروجی شعبه خارج شود 

  . و باید در نگهداري و حفاظت آنها دقت و مراقبت کامل به عمل آید 

نماینده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأي نویسی مخفی باشد  -2

ذیرد و هیچ یک از اعضاي شعبه و نماینده و به صورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگري انجام پ

و اصوالً کلیه افرادي که به هرگونه در شعبه وظیفه اي  فرماندار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت

  .بر عهده دارند حق نوشتن رأي براي اشخاص را ندارند 
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از وجود افراد خـارج   در صورتی که براي نوشتن رأي نیاز به فرد دیگري باشد ، رأي دهنده بایستی  

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

  .انجام نگیرد 

نماینده هیأت نظارت حق دخالت در امور اجرایی انتخابـات را نـدارد و در صـورت مشـاهده ارتکـاب بـه        -3

ست مراتب را به اعضاي شعبه و نماینده فرماندار تذکر دهد و آنان قانون موظف ا) 67(تخلفات موضوع ماده 

ضمن بررسی موضوع باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه جلب و مراتـب را  

  .صورتجلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامهاي قضایی دهند 

  اءمرحله قرائت و شمارش آر –)  27/11/1381اصالحی (  ه

  شیوه دستی –ردیف یکم 

اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخـذرأي در صـورت حصـول اطمینـان از اینکـه کلیـه مراجعـه          

کنندگان رأي خود را درصندوقهاي رأي انداخته اند و دیگر کسی براي دادن رأي در محل شعبه حضور ندارد ، 

با حضور نماینـده فرمانـدار و نماینـده     بالفاصله پس از شمارش تعرفه ها و ثبت تعداد آن در صورتجلسه ،

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

اخذرأي  صندوق ›› بپلم‹‹ ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأي با همکاري یکی از منشی ها الك و مهر -1

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

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

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

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

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

  . درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند 

اقـدام خاصـی   در صورتی که تعداد اوراق رأي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تعداد تعرفه هـا باشـد ،    –ب 

  . صورت نمی گیرد و فقط مراتب در صورتجلسه درج می شود 
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) 22(، ) 21(، ) 20(، ) 19(پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد ، قرائت آراء با رعایت مواد  -2

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

  :یانه اي در شعبه با استفاده از سیستم را –دوم 

چنانچه با توافق وزارت کشور و هیأت مرکزي نظارت مقرر شده باشد که کار قرائت و شمارش آراء 

با سیستم رایانه اي انجام شود اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذرأي و حصول اطمینان از این که کلیه 

گـر کسـی بـراي رأي دادن در محـل شـعبه      مراجعه کنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته انـد و دی 

        حضور ندارد با حضور نماینده فرماندار و ناظر هیـأت نظـارت کـار شـمارش آراء را بـه شـرح زیـر انجـام         

  :می دهند 

ـ ‹‹ ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأي با همکـاري یکـی از منشـی هـا الك و مهـر       -1 صـندوق  ››  بپلم

هاي داخل صندوق را بدون این که قرائت شود شمارش می کننـد و پـس از تطبیـق    اخذرأي را باز و تعداد برگ

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

) 20(مـاده  ›› ج‹‹ چنانچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشـد براسـاس بنـد     -1/1

ابتدا از اوراق غیرچاپی و متفرقه و سپس از مجمـوع برگهـاي رأي ، بـدون ایـن کـه       قانون ، به تعداد اضافی

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

  . درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند 

ق مساوي یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشـد ، اقـدام خاصـی    در صورتی که تعداد اوراق رأي داخل صندو -2/1

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

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

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

رایانه اي در محل شعبه فراهم شده باشد عالوه بر ورود اطالعات حاصل از شمارش آراء  اتچنانچه امکان -3

در پایان نتایج کلـی  . توسط کاربر نتایج قرائت آراي هر یک از نامزدها نیز وارد سیستم رایانه اي می گردد 

تجلسـه بـه امضـاي کـاربر ، اعضـاي شـعبه ،       شمارش و قرائت آراي شعبه توسط رایانه ارایه و طـی صور 

  . نماینده  فرماندار و ناظر شعبه می رسد 
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  :با استفاده از سیستم رایانه در محل استقرار دستگاهها  –سوم 

چنانچه با توافق وزارت کشور و هیأت مرکزي نظارت مقرر شده باشد که کار قرائـت و شـمارش آراء بـا     -1

اي شعبه پس از انقضاي مدت اخذرأي و حصـول اطمینـان از اینکـه کلیـه     سیستم رایانه اي انجام شود اعض

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

  :میدهند  حضور ندارد با حضور نماینده فرماندار و ناظر  هیأت نظارت کار شمارش آراء را بشرح زیر انجام

صندوق اخذرأي را  )پلمب(ا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذرأي با همکاري یکی از منشی ها الك و مهرابتد -2

باز و تعداد برگهاي داخل صندوق را بدون این که قرائت شود شمارش می کنند و پس از تطبیق تعداد آنها با 

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

)  20(مـاده  ›› ج‹‹عداد اوراق رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشـد براسـاس بنـد    چنانچه ت -1/2

قانون ، به تعداد اضافی ابتدا از اوراق غیر چاپی و متفرقه و سپس از مجمـوع برگهـاي رأي ، بـدون ایـن کـه      

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

  . درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه می نمایند 

در صورتی که تعداد اوراق رأي صندوق مساوي یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد ، اقدام خاصی صـورت   -2/2

  . نمی گیرد و مراتب در صورتجلسه درج می شود 

) 22(، ) 21(، ) 20(، ) 19(رائت آراء با رعایت مواد پس از اینکه شمارش آراء به ترتیب یاد شده انجام شد ، ق -3

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

چنانچه امکانات رایانه اي در محل شعبه فراهم نباشد ، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذرأي موظفند همراه با  -4

محافظ صندوق ، صندوق یا صندوق هاي محتوي تعرفه  نماینده فرماندار ، بخشدار ، ناظر شعبه و مأمورین

و آراء را براي قرائت و شمارش آراء به محل استقرار سیستم رایانه اي که از قبل مشخص شـده اسـت حمـل    

  .در صورت عدم امکان حضور تمامی اعضاي شعبه ، حضور رئیس یا نایب رئیس آن الزامی است . نمایند 

و صندوق اخذرأي به محل استقرار سیستم رایانـه اي ، صـندوق اخـذرأي    پس از رسیدن مسئوالن شعبه  -5

باز و از آراي ریخته شده در آن که قبالً آراي باطله مأخوذه و باطله غیر مأخوذه از آنها جدا شده است عالوه 

م بر ورود اطالعات حاصل از شمارش آراء توسط کاربر نتایج قرائت آراي هر یک از نامزدها نیز وارد سیست
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رایانه اي میگردد ودرپایان نتایج کلی شمارش و قرائت آراي شعبه توسط رایانه ارایه وطی صورتجلسه اي 

  . به امضاي کاربر ، اعضاي شعبه ، نماینده فرماندار و ناظر شعبه می رسد 

  )29فرم شماره ( مرحله تنظیم صورتجلسه –و 

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

  . رأي هر یک از نامزدها در صورتجلسه قید می شود 

پس از انجام این کار ، صورتجلسه به امضاي نماینده فرماندار و اعضاي شعبه اخـذرأي و نماینـده     

داخـل   یهیأت نظارت می رسد و بالفاصله کلیه اوراق و مدارك انتخاباتی و یک نسخه از صورتجلسه تنظیم

شدن صندوق یـا صـندوقها ، اعضـاي شـعبه      ››پلمپ ‹‹ الك و مهر صندوق رأي قرار داده می شوند و پس از 

اخذرأي به اتفاق نماینده فرماندار و به همراه نماینده هیأت نظارت و مأموران محافظ صندوق ، صـندوق یـا   

ایر مدارك رسـماً تحویـل هیـأت    صندوقهاي رأي را همراه با یک نسخه از صورتجلسه نتایج آراي شعبه و س

از سه نسخه باقیمانده صورتجلسه نتایج آراء ، یک نسخه تحویل نماینـده هیـأت نظـارت ،    . اجرایی میدهند 

  . یک نسخه تحویل نماینده فرماندار و یک نسخه نیز تحویل رئیس شعبه می شود 

صورتجلسه نوشته شود و به اگر در روز اخذرأي مسائل و مشکالتی پدید آید باید در قسمت انتهاي   

  . امضاي اعضاي شعبه ، نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت شهرستان برسد 

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

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

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

قانون در صورت اعزام بازرس یــا بازرسـان ثابـت    )66(در اجراي ماده  -)15/6/1385الحاقی (2تبـصره 

و وزارت کشور به شعب ثبت نام و اخذ رأي ، آنان موظفند در کلیـه مراحـل برنامـه روز اخـذ رأي و قرائـت      

شمارش آراء واعالم نتایج و تنظیم صورتجلسه حضور یافته و تمامی نسـخه هـاي صورتجلسـه شـعبه را     

  .امضاء کنند
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هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذرأي به علل مختلف ازعهـده   – ) 27/11/1381الحاقی ( مکرر  67ماده 

ستقیماً یا با تعیین افراد جدید نسـبت  قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه بر نیایند هیأتهاي اجرایی می توانند م

  . به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه شعبه مذکور اقدام نمایند 

هیأت اجرایی پس از دریافت صندوق یا صندوقهاي محتوي آرا و مدارك و صورتجلسات شعب  -68اده ـم

سبت به تنظیم صورتجلسه ثبت نام و اخذرأي حوزه انتخابیه ، در حضور اعضاي هیأت نظارت شهرستان ن

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

  )30فرم شماره (. انتخابات به فرماندار تحویل می دهد

فرماندار موظف است بالفاصـله پـس از دریافـت صورتجلسـه نتیجـه اخـذرأي از هیـأت اجرایـی          -69ماده 

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

  بررسی شکایات –فصل هفتم 

قانون، هیأت هاي اجرایی موظفند از تاریخ اعالم نهایی صالحیت داوطلبان تا )  52(به استناد ماده  -70ماده 

ات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف پنج روز به آنهـا رسـیدگی   دو روز پس از اعالم نتیجه اخذرأي انتخاب

  . نمایند 

بنابراین چنانچه در مهلت یاد شده شکایتی از حوزه انتخابیه به هیـأت اجرایـی شهرسـتان واصـل       

شود، هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول هر شکایت در جلسه مشترك بـا هیـأت   

  )32فرم شماره (. ن رسیدگی و مراتب را صورتجلسه نمایندنظارت شهرستان به آ

شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، آدرس محل کار یا سکونت  -1تبصره 

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

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

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

هیأت اجرایی موظف است پس از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات ، بالفاصله با توجه به شـکایات   -71ماده 

انتخابات ، نظریه خود در مورد چگونگی برگزاري و پیشنهاد تأیید  دریافتی و بررسی کلی چگونگی برگزاري
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              . یا ابطـال انتخابـات حـوزه انتخابیـه را طـی صورتجلسـه اي بـه هیـأت نظـارت شهرسـتان اعـالم نمایـد             

  )38و 37، 36، 35، 34شماره هاي فرم (

از حـوزه انتخابیـه شـود کـه در      چنانچه بررسی شکایات منجر به ابطال آراي شـعبه یـا شـعبی    -1تبصره 

سرنوشت انتخابات مؤثر باشد ، هیأت اجرایی شهرستان موظف اسـت آراي باطـل شـده را در نتـایج قبلـی      

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

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

  . قانون باشد 

هیأت نظارت شهرستان موظف است حداکثر ظرف پنج روز پس از وصول نظریـه هیـأت اجرایـی     -72ماده 

  :شهرستان درخصوص برگزاري انتخابات ، به شرح زیر اقدام نماید 

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

  . به فرمانداري و یک نسخه را براي اطالع ، به هیأت نظارت استان ارسال می نماید 

چنانچه نظر بر ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذرأي داشـته باشـد ، مراتـب را صورتجلسـه و یـک       –ب 

قدام بعدي به هیأت نظارت استان و یـک  نسخه آن را همراه با دالیل و مدارك مستند به منظور اخذ تصمیم و ا

  . نسخه را براي اطالع ، به فرمانداري ارسال می نماید 

، اقدامات در دو مسیر جداگانه ولـی بـه   ) ب(و ) الف(به بعد با توجه به دو وضعیت ) 1( )از این مرحله –تبصره 

  . صورت موازي و همزمان ادامه خواهد یافت 

  ) :الف(عیت اقدامات مربوط به وض -73ماده 

فرماندار موظف است پس از وصول صورتجلسه هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صـحت برگـزاري   -1

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

  )40و 39 فرم هاي شماره(. منتشر شده را براي هیأت نظارت استان ارسال نماید 

                                                        
آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي روستا وبخش که متناظر این ماده می باشد، به نظر می رسد این قسمت در متن اصلی سهواً تایپ  73با توجه به ماده   -  1

 .که در این مجلد به تناسب ماده مذکور این قسمت درج شده است ،نشده باشد
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قانون، چنانچه کسی به تأیید صحت برگزاري انتخابات معترض باشد حـداکثر ظـرف   ) 56(به استناد ماده -2

  .مدت دو روز از اتنتشار آگهی می تواند شکایت خود را به هیأت نظارت استان اعالم نماید

) 56(براساس ماده روز از وصول شکایت معترضان ، ) 15(هیأت نظارت استان موظف است حداکثر ظرف  -3

  . قانون نتیجه قطعی و نهایی حوزه انتخابیه را به فرماندار مربوط اعالم نماید) 58(و با رعایت ماده 

چنانچه در پایان مهلت دریافت شکایات ، هیأت نظارت استان شکایتی دریافـت نکـرد موظـف اسـت       

  . ندار اعالم نمایدبالفاصله مراتب و عدم وصول شکایت را هم براي اقدام بعدي به فرما

فرماندار موظف است نظر قطعی و نهایی هیأت نظارت استان درخصـوص تأییـد یـا عـدم تأییـد صـحت        -4

  )41فرم شماره (. برگزاري انتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند

  ) :ب(اقدامات مربوط به وضعیت  -74ماده 

وظف است حداکثر ظرف پنج روز از وصول صورتجلسه هیأت نظـارت شهرسـتان   هیأت نظارت استان م -1

مبنی بر پیشنهاد ابطال کل انتخابات و یا ابطال یک یا چند شعبه مؤثر در سرنوشت انتخابـات ، موضـوع را   

  . بررسی و نتیجه را صورتجلسه نماید

نتیجـه اعـالم شـده قبلـی      چنانچه نتیجه بررسیها حاکی از تأیید صحت برگزاري انتخابات با همان  

  . باشد ، مراتب را بالفاصله از طریق هیأت نظارت شهرستان به فرماندار اعالم می نماید

در غیر اینصورت چنانچه نظر بر ابطال و یا تغییر سرنوشت انتخابات باشد، صورتجلسه تنظیمی   

  . را به منظور اظهار نظر نهایی به هیأت مرکزي نظارت ارسال می دارد

رماندار موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید صحت برگزاري انتخابـات  ف -2

  )41فرم شماره (. مراتب را از طریق انتشار آگهی به آگاهی اهالی حوزه انتخابیه برساند

هیأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف پنج روز از وصول نظریه هیـأت نظـارت اسـتان درخصـوص ابطـال       -3

ات و یا تغییر سرنوشت آن، نظر قطعی و نهایی خود را طی صورتجلسه اي به هیأت نظـارت اسـتان   انتخاب

  . اعالم می نماید

هیأت نظارت استان موظف است بالفاصله پس از وصول نظریه هیأت مرکزي نظارت، مراتب را از طریـق   -4

  . هیأت نظارت شهرستان به فرماندار اعالم نماید



٤٤ 
 

پس از وصول صورتجلسه نظریه هیأت مرکـزي نظـارت، نتیجـه قطعـی و نهـایی       فرماندار موظف است -5

  )43و  42فرم هاي شماره (. گاهی اهالی حوزه انتخابیه برساندانتخابات را از طریق انتشار آگهی، به آ

  .قانون معتبر است) 59(کلیه اقدامات هیأت هاي نظارت شهرستان و استان با رعایت ماده  -75ماده 

فرماندار موظف است پس از انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات حوزه هاي انتخابیه ، یک  -76ماده 

نسخه از هر یک از این آگهی ها را به ستاد انتخابات استانداري و یک نسخه را نیز به ستاد انتخابـات کشـور   

  )44فرم شماره (. ارسال نماید 

  راق انتخاباتیصدور کارت عضویت اعضا و امحاي او –فصل هشتم 

  . کارت عضویت اعضاي شوراها با امضاي فرماندار و مهر فرمانداري صادر می شود  -77ماده 

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

فرماندار موظف اسـت پـس از وصـول دسـتور امحـاي آراء و اوراق انتخابـات شـوراها از سـتاد          -78ماده 

و نظـارت ، نسـبت بـه امحـاي اوراق      و حتی االمکـان  اعضاي هیأت هاي اجرایی ر، با حضوانتخابات کشور 

تعرفه و برگهاي رأي مصرف شده حوزه انتخابیه به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و نتیجـه را  

  )47و  46، 45هاي شماره  فرم(. به ستاد انتخابات استانداري اعالم نماید 

اجرایی و فرمهاي مربوط به این آیین نامه پس از تصـویب وزیـر کشـور قابـل اجـرا       دستورالعمل -79ماده 

  . میباشد 

می شود و از تاریخ   12/10/1375مورخ   ه 17179ت /121144این متن جانشین تصویب نامه شماره   

  . تصویب الزم االجرا است 

  


