
 قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری
 - قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران

 
 - قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران

 
١٩ ماده و اسالمی شورای مجلس و جمهوری ریاست انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون ١٣ و ١١ مواد استفساریه قانون -                      

 قانون انتخابات ریاست جمهوری
 

 - قانون حضور نمایندگان نامزد های ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی
 

 - آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری
 

 - آیین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزد های ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی
 

 
 

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب ۵/ ۴/ ١٣۶۴ مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی [١]ا
 

 فصل اول- کلیات
 

 ماده ١- دورۀ ریاست جمهوری اسالمی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیلۀ مقام رهبری آغاز می گردد.
 

 ماده ٢- اعتبارنامۀ رئیس جمهوری توسط شورای نگهبان، تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می گردد.
 

حداقل است موظف قانون اساسی (١٣١) یک صدوسی ویکم اصل موارد غیر در وزارت کشور - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٣                   ماده
) یک صدونوزدهم اصل رعایت با و آورد فراهم را انتخابات اجرای مقدمات ریاست جمهوری، چهارسالۀ دورۀ پایان از قبل ماه                    پنج
استفاده با را ریاست جمهوری داوطلبان ثبت نام شروع تاریخ و انتخابات برگزاری مراتب ایران، اسالمی جمهوری قانون اساسی (١١٩                 

 از وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم برساند.
 

منظور ایشان استخدامی سابقۀ در ریاست جمهوری سنوات شوند، انتخابات ریاست جمهوری به درصورتی که دولت کارکنان -۴                 ماده
 خواهد شد.

 
کسب با وزارت کشور نماید، باطل یا متوقف کشور سراسر در را ریاست جمهوری انتخابات دالیلی به نگهبان شورای چنانچه -۵                     ماده

 نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.
 

به جای وزیرکشور تأیید با بخشداری و فرمانداری استانداری، سرپرستان و وزیرکشور به جای وزارت کشور سرپرست -۶                 ماده
 استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

 
 ماده ٧- آیین نامۀ اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور، تهیه و با تصویب هیئت وزیران به اجرا می گذارد.

 
امور کلیۀ در و مراحل [٢]تمام در و عام نظارت این می باشد. نگهبان شورای به عهدۀ ریاست جمهوری انتخابات بر نظارت -٨                      ماده

 مربوطبه انتخابات جاری است.
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صورت شمارشگر دستگاه با آرا شمارش استان، یک شهرستان های از بعضی یا همه در چنانچه - (١٣٧٢ /٢ /٢٨ (اصالحی ٩                       ماده
مراحل کلیۀ در آن سخت افزار های و نرم افزار ها به دسترسی که شود اجرا و طراحی به نحوی باید انتخابات کامپیوتری سیستم                     پذیرد،
توسط مشترکًا سخت افزار ها و نرم افزار ها حفظ جهت الزم تصمیمات نباشد. میسر نگهبان شورای نمایندگان حضور بدون                  انتخابات
مهروموم و رسیده نگهبان شورای به تأیید انتخابات از قبل نرم افزاری نسخه های کلیۀ و می شود اتخاذ وزارت کشور و نگهبان                    شورای
هر کامپیوتری سیستم های روی وزارت کشور و نگهبان شورای نمایندگان حضور با توافق مورد زمان در تا می شود نرم افزاری)                    (قفل

 حوزۀ انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم افزار ها باید با اطالع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.
 

 فصل دوم- کیفیت انتخابات
 

 ماده ١٠ [٣]- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
 

کند، فوت شده، احراز قانون این طبق او صالحیت که نامزد هایی از یکی رأی گیری، از پیش روز ده فاصلۀ در هرگاه -١١                        ماده
 انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد.

 
 ماده ١٢- انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد.

 
معنی بدین شد؛ خواهد دومرحله ای انتخابات نگردید، حاصل مطلق اکثریت داوطلبان از هیچ یک برای مرحله اول در چنانچه -١٣                    ماده

 که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.
 

 ماده ١۴- انتخابات مرحله دوم در جمعۀ هفتۀ بعد انجام خواهد گرفت.
 

بالفاصله بماند، باقی انتخابات جدول در نامزد یک فقط دلیل، هر به ریاست جمهوری انتخابات از مرحله هر در چنانچه -١۵                      ماده
 دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.

 
 ماده ١۶- چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفِر حائز اکثریت فوت نماید، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.

 
مقام توسط ریاست جمهوری حکم امضای و انتخابات خاتمۀ مبنی بر نگهبان شورای نظریۀ وصول از پس وزارت کشور -١٧                   ماده

 رهبری، دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
 

هر در - (١٣٩٢ /٣ /٢٠ (اصالحی ١٩ [۴]ماده است]. شده حذف ١٣٩١ /١٠ /٢۶ مصوب اصالحی قانون [به موجب -١٨                      ماده
(اصالحی [۵]تبصره دهد. رأی خود ملی شمارۀ و شناسنامه ارائۀ با بار یک فقط می تواند واجدشرایط شخص هر انتخاباتی،                     مرحلۀ
معتبر گذرنامۀ ارائۀ با می توانند ملی شمارۀ و شناسنامه همراه نداشتن درصورت کشور از خارج در رأی دهندگان - (١٣٩٢ /٣ /٢٠                    

 ایرانی، رأی دهند.
 

یک در کشور خارج و داخل در رأی اخذ -٢٠ است.][۶]ماده شده حذف ١٣٧٢ /١ /١٧ مصوب اصالحی قانون [به موجب -٢                       تبصره
 روز انجام می شود و مدت آن ١٠ ساعت است و درصورت ضرورت قابل تمدید می باشد.

 
 تبصره ١- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهدۀ وزیرکشور است.

 
 تبصره ٢- اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

 



حسب که موظف اند انقالبی نهاد های و دولت به وابسته مؤسسات و دولتی ادارات و سازمان ها وزارتخانه ها، کلیۀ -٢١                    ماده
آنان اختیار در انتخابات خاتمۀ تا را خود امکانات سایر و کارکنان بخشداران، و فرمانداران استانداران، وزارت کشور،                   درخواست

 قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نام بردگان محسوب خواهد شد.
 

کارکنان آن، جانب از منصوب هیئت های و نگهبان شورای درخواست حسب موظف اند فوق الذکر ارگان های و نهاد ها کلیۀ                   تبصره-
اختیار در را الزم امکانات موظف اند بخشداران و فرمانداران استانداران، وزارت کشور، همچنین و دهند قرار آنان اختیار در را                     خود

 آنان قرار دهند.
 

می گردد برگزار هم زمان روستا و شهر اسالمی شوا های انتخابات و ریاست جمهوری انتخابات - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٢٢                    ماده
برگزار نیز دیگری انتخابات هم زمان چنانچه و نماید فراهم نیز را شورا ها انتخابات برای الزم تمهیدات است موظف وزارت کشور                     و

 گردد، در هر شعبۀ ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
 

چهار از قبل ریاست جمهوری دورۀ قانون اساسی، (١٣١) یک صدوسی ویکم اصل در مذکور موجبات اثر در درصورتی که                 تبصره-
توقف طریق از ریاست جمهوری انتخابات با روستا و شهر اسالمی شورا های انتخابات هم زمان شدن جهت مجلس برسد، پایان به                    سال

 یا تمدید دورۀ شورا های اسالمی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد.
 

نظارت هیئت مرکزی یا وزارت کشور که را انتخاباتی آموزش برنامه های است مکلف ایران اسالمی جمهوری صداوسیمای -٢٣                  ماده
شبکۀ از را انتخابات مربوط به اطالعیه های و اعالمیه ها کلیۀ همچنین و می دهند تشخیص ضروری نگهبان شورای                  منتخب

 سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش نماید.
 

حفاظت و انتخابات جریان در بی نظمی هرگونه از جلوگیری و نظم ایجاد به موظف قانون حدود در انتظامی مأموران -٢۴                      ماده
 صندوق ها می باشند. نیرو های نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

 
در مراتب و محسوب مأخوذه، آرای جزء ولی باطل رأی، برگ های وی نمایندۀ یا هیئت نظارت تأیید با ذیل موارد در -٢۵                       ماده

 صورت جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت جلسه خواهد شد:
 

 ١- آرای غیرقابل خواندن.
 

 ٢- آرایی که از طریق خریدوفروش به دست آمده باشد.
 

حذف ١٣٧٢ /١ /١٧ مصوب اصالحی قانون [به موجب است.][٧]۴- شده حذف ١٣٧٢ /١ /١٧ مصوب اصالحی قانون [به موجب -٣                   
 شده است.][٨]۵- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

 
در مراتب و نشده محسوب مأخوذه آرای جزء و باطل رأی، برگ های وی نمایندۀ یا هیئت نظارت تأیید با ذیل موارد در -٢۶                        ماده

 صورت جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت جلسه خواهد شد:
 

 ١- صندوق، فاقد الک ومهر انتخاباتی باشد.
 

 ٢- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
 

 ٣- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
 

 ۴- آرایی که با شناسنامۀ افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
 



 ۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
 

 ۶- آرایی که با شناسنامۀ غیر یا [٩]جعلی اخذ شده باشد.
 

 ٧- آرای تکراری.
 

 ٨- آرایی که با شناسنامۀ کسانی که حضور ندارند، اخذ شده باشد.
 

 ٩- [به موجب قانون اصالحی مصوب ١٧/ ١/ ١٣٧٢ حذف شده است.][١٠]١٠- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
 

 ١١- آرایی که روی ورقۀ غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
 

آرای جزء و باطل باشد، تعرفه برگ های یا رأی اوراق فاقد آن رأی اخذ صندوق که صورت جلسه ای در مندرج آرای کل -١                        تبصره
 مأخوذه محسوب نخواهد شد.

 
 تبصره ٢ (اصالحی ١٧/ ١/ ١٣٧٢) - به تعداد آرای زائد مذکور در بند «٢»، به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود.

 
- (١٣٧٢ /١ /١٧ (اصالحی ٢٨ است.][١١]ماده شده حذف ١٣٧٢ /١ /١٧ مصوب اصالحی قانون [به موجب -٢٧                   ماده
آرای جزء ولی است باطل رأی برگ باشد، شده عالمت گذاری یا و نوشته نامزد نفر یک از بیش نام رأی برگ در                        درصورتی که

 مأخوذه محسوب خواهد شد.
 

شعبۀ مهر به ممهور و بسته خالی، صندوق های هیئت نظارت، نمایندگان یا نماینده حضور در باید رأی گیری شروع از قبل -٢٩                      ماده
تنظیم رأی اخذ محل در صندوق اعضای توسط انتخابات رأی گیری شروع از قبل که صورت جلسه ای در و گردد رأی اخذ و                       ثبت نام
در درصورتی که و نمایند گواهی را آن ها خالی بودن و صندوق ها تعداد مربوطه، شعبۀ هیئت نظارت نمایندگان یا نماینده                   می گردد،

 جریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
 

به را انتخابات مربوط به مطالب دارد، به عهده که وظایفی به توجه با انتخابات برگزاری طول در است موظف وزارت کشور -٣٠                      ماده
 اطالع عموم برساند.

 
هیئت اجرایی نظر زیر و است ریاست جمهوری انتخابات برگزاری مجری وزارت کشور - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٣١                  ماده

 مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:
 

 ١- وزیرکشور (به عنوان رئیس هیئت)
 

 ٢- یکی از اعضای هیئت رئیسۀ مجلس شورای اسالمی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
 

 ٣- دادستان کل کشور
 

 ۴- وزیراطالعات
 

«١» تبصره های در مقرر ترتیب به مردمی معتمدان به عنوان اجتماعی و فرهنگی سیاسی، دینی، شخصیت های از نفر هفت تعداد -۵                    
 و «٢» این ماده.

 



سیاسی، مذهبی، شخصیت های از نفر سی ریاست جمهوری، چهارسالۀ دورۀ پایان از قبل ماه پنج حداقل وزیرکشور -١                   تبصره
به معتمد به عنوان باشند، قانون این (٣٩) ماده «٣» تبصره در مندرج صالحیت های دارای که را کشور اجتماعی و                     فرهنگی
حداکثر نظارت، هیئت مرکزی تأیید از پس ماده، این «٢» تبصره رعایت با و می نماید معرفی انتخابات بر نظارت                    هیئت مرکزی
با «۵» بند موضوع معتمدان نفر هفت آن ضمن که می دهد تشکیل مذکور معتمدان سوم دو حداقل حضور با جلسه ای هفته، یک                        ظرف

 رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
 

به است موظف وزیرکشور ننمود، تأیید را پیشنهادی معتمدان از تعدادی یا کل دلیلی هر به نظارت هیئت مرکزی چنانچه -٢                      تبصره
ظرف حداکثر نظارت هیئت مرکزی نماید. پیشنهاد نظارت هیئت مرکزی به را دیگری واجدشرایط افراد موردنیاز، برابر دو                  تعداد

 بیست وچهار ساعت نظر خود را کتبًا اعالم می نماید. در هر صورت نظر هیئت مرکزی نظارت برای وزیرکشور الزم االتباع است.
 

 تبصره ٣- هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
 

هیئت اجرایی تأیید و وزیرکشور پیشنهاد با کشور انتخابات ستاد دبیر و می شود تشکیل وزیرکشور دعوت با جلسه اولین -۴                     تبصره
 مرکزی انتخاب می گردد. مسئولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی نیز برعهدۀ دبیر ستاد انتخابات است.

 
 تبصره ۵- نایب رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب می شود.

 
درخصوص نگهبان شورای نظارتی اختیارات و وظایف در تداخل موجب نباید انتخابات مرکزی هیئت اجرایی تصمیمات -۶                  تبصره
مرجع است. ممنوع جهت این در اقدامی هرگونه و باطل مذکور، تصمیمات صورت، این غیر در گردد؛ ریاست جمهوری                    انتخابات

 تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
 

با ماده، این «۶» تبصره رعایت با آن مصوبات و می یابد رسمیت نفر ُنه حضور با انتخابات مرکزی هیئت اجرایی جلسۀ -٧                       تبصره
 رأی حداقل هفت نفر از اعضا قابل اجرا است.

 
اعالم وزیرکشور به وسیلۀ مرکزی، هیئت اجرایی گزارش وصول از پس ریاست جمهوری انتخابات آرای شمارش نتیجۀ -٨                 تبصره

 می شود و تأیید نهایی صحت انتخابات برعهدۀ شورای نگهبان است.
 

به طور انتخابات جریان کنترل و بازرسی برای مأمورانی می تواند انتخابات مرکزی هیئت اجرایی اطالع با وزارت کشور ٩ -                   تبصره
 ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

 
شهرستان انتخابات بر هیئت نظارت و شهرستان هیئت اجرایی امضای با انتخابات نتیجۀ صورت جلسۀ انتخابات پایان از پس -٣٢                   ماده
و مزبور انتخابات بر هیئت نظارت برای بقیه و [١٢]می ماند شهرستان هیئت اجرایی نزد نسخه یک و می شود تهیه نسخه چهار                     در

 وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
 

 ماده ٣٣- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
 

 ١- خرید و فروش رأی.
 

 ٢- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.
 

 ٣- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
 

 ۴- رأی دادن با شناسنامۀ جعلی.
 



 ۵- رأی دادن با شناسنامۀ دیگری.
 

 ۶- رأی دادن بیش از یک بار.
 

 ٧- اخالل در امر انتخابات.
 

 ٨- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.
 

 ٩- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا.
 

 ١٠- رأی گرفتن با شناسنامۀ کسی که حضور ندارد.
 

یا ناظران یا مجریان از اعم رأی اخذ شعبۀ اعضای طرف از معین کاندیدای انتخاب به توصیه - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ١١                       
 هر فرد دیگر [١٣]محل صندوق رأی به رأی دهنده.

 
تلکس و صورت جلسات و رأی برگ و تعرفه قبیل از انتخاباتی اسناد و اوراق معدوم نمودن یا و ربودن یا و جعل یا تبدیل و تغییر -١٢                          

 و تلفن گرام ها و تلگراف ها.
 

 ١٣- بازکردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و الک ومهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی.
 

 ١۴- جابه جایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
 

 ١۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
 

 ١۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
 

 ١٧- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
 

رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ چند یا یک در انتخابات جریان که گردد موجب فوق مادۀ در مندرج جرائم وقوع چنانچه -[١۴] ١                         تبصره
نگهبان شورای در طرح به منظور وزارت کشور وسیلۀ مراتب باشد، مؤثر انتخابات کلی نتیجۀ در و شود خارج خود قانونی مسیر                      از

 به هیئت مرکزی نظارت اعالم می گردد.
 

فوق، جرائم از هریک ارتکاب از اطالع درصورت موظف اند نظارت و اجرایی هیئت های - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (الحاقی ٢                     تبصره
رسیدگی مربوطه حوزۀ دادستان توسط بالفاصله باید موضوع نمایند. اعالم ذی صالح، قضایی مرجع به رسیدگی برای را                   موضوع

 شود.
 

نوبت از خارج رسیدگی به منظور را قضایی حوزۀ هر در موجود شعب از یکی قوه قضائیه - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٣۴                       ماده
 به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.

 
و تخلفات به رسیدگی شعبۀ در انتخابات، برگزاری از پس می گیرد، صورت نامزد ها به وسیلۀ که جرائمی و تخلفات -١                     تبصره

 جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
 

مقررات و قوانین محدودۀ در را الزم اقدامات جرم، وقوع از پیشگیری به منظور بخش یا شهرستان در قضایی تشکیالت -٢                      تبصره
 مربوطه معمول می دارد.



 
 فصل سوم- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

 
 ماده ٣۵- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: [١۵]١- از رجال مذهبی، سیاسی.

 
 ٢- ایرانی االصل.

 
 ٣- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران. [١۶]۴- مدیر و مدبر.

 
 ۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

 
 ۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور.

 
 ماده ٣۶- انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

 
 ١- تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.

 
 ٢ (اصالحی ١٢/ ١٠/ ١٣٨۵) - هجده سال تمام.

 
 ٣- عدم جنون.

 
یا و اجرا به صورت ریاست جمهوری انتخابات امر در مستقیم مسئولیت که افرادی کلیۀ - (١٣۶۵ /٨ /٢۵ (اصالحی ٣٧                     ماده

 نظارت دارند، درصورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
 

 فصل چهارم- هیئت اجرایی
 

دستور فرماندار وزارت کشور، طرف از انتخابات شروع دستور صدور از پس بالفاصله - (١٣٩١ /١٠/ ٢۶ (اصالحی ٣٨                    ماده
ریاست به را شهرستان انتخابات هیئت اجرایی روز سه ظرف است موظف و نموده صادر بخشداران به را اجرایی هیئت های                     تشکیل
قضایی پایۀ دارای که دادستان و دادگستری رئیس نمایندگان یا دادستان و دادگستری رئیس ثبت احوال، رئیس عضویت و                    خود

 می باشند و ُنه نفر از معتمدین تشکیل دهد.
 

به شورا اعضای از نفر یک است، شده تشکیل [١٨]بخش یا شهرستان اسالمی شورای که بخش هایی و شهرستان در -[١٧] ١                       تبصره
 انتخاب شورا، یکی از ٨ نفر [١٩]معتمدین مذکور خواهد بود.

 
در شخصًا است مکلف نام برده محل، در دادستان و دادگستری رئیس حضور درصورت - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٢                     تبصره

 جلسات هیئت اجرایی شرکت نماید.
 

در می نماید. دعوت کتبی به صورت هیئت نظارت تأیید با را معتمدان از نفر سی فرماندار - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٣٩                      ماده
ُنه می شود، منعقد مذکور معتمدان از سوم دو حداقل و هیئت نظارت اعضای حضور با دعوت، تاریخ از روز دو ظرف که                       جلسه ای
نسبی اکثریت و مخفی رأی با هیئت اجرایی علی البدل معتمدان به عنوان نفر پنج و اصلی معتمدان به عنوان تأییدشده، معتمدان بین از                      نفر

 آرا انتخاب می شوند.
 

 تبصره ١- تعداد اعضای هیئت های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آن ها یکسان است.
 



محاکم از یکی در که باشند شده تخلفی مرتکب قبل، انتخاباِت در نباید نگهبان شورای ناظرین و هیئت اجرایی معتمدین -٢                      تبصره
 صالح اثبات شده باشد.

 
و بوده نوشتن و خواندن سواد و شهرت حسن و قانون اساسی و اسالم به عملی التزام و ایمان دارای باید ماده این معتمدین -٣                          تبصره

 از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه های غیرقانونی نباشند.
 

انتخابات داوطلبان با نباید رأی اخذ و ثبت نام شعب اعضای و نگهبان شورای ناظرین و هیئت اجرایی اعضای از هیچ یک -۴٠                      ماده
 به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.

 
 الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

 
 ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

 
 ماده ۴١- اعضای اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند.

 
دادگستری، رئیس یا و ثبت احوال رئیس یا و بخشدار یا فرماندار عدم شرکت صورت در - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ١                      تبصره
مقام به صورت جلسه ای طی را مراتب است موظف هیئت اجرایی جلسات، در دادستان و دادگستری رئیس نمایندگان یا و                    دادستان

 اجرایی مافوق اعالم داشته، کسب تکلیف نمایند.
 

به غیبت علت ذکر با را اعضا غیبت موارد خود، گزارش کار و صورت جلسات در است موظف هیئت اجرایی -٢                    تبصره
 وزارت کشور اعالم دارد.

 
حضور از غیرمتوالی جلسۀ چهار یا متوالی جلسۀ دو هیئت اجرایی معتمدین از نفر چند یا یک انتخابات جریان در هرگاه -۴٢                       ماده
آنان به جای کنند، ساقط اکثریت از را هیئت اجرایی یا و ندهند انجام را خود قانونی وظایف یا نمایند خودداری هیئت اجرایی جلسات                       در
اعضای از دعوت با درصورتی که آمد. خواهد به عمل دعوت بخشدار یا فرماندار وسیلۀ علی البدل معتمدین از رأی، تعداد                    به ترتیِب

 علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقی مانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
 

را رأی اخذ و ثبت نام شعب استقرار محل و تعداد و داده تشکیل جلسه معتمدین، انتخاب از پس بالفاصله بخش، هیئت اجرایی -۴٣                       ماده
 تعیین نموده و به وسیلۀ رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیئت اجرایی شهرستان اعالم می دارد.

 
مطلق اکثریت با تصمیم اخذ و یافته رسمیت اعضا کلیۀ سوم دو حضور با بخش و شهرستان اجرایی هیأت های جلسات -۴۴                       ماده

 حاضرین خواهد بود.
 

مصوبات تصویب و تأیید و بررسی و رأی اخذ و ثبت نام شعب استقرار محل های تعیین از پس شهرستان هیئت اجرایی -۴۵                      ماده
آگهی انتشار به مبادرت رأی اخذ روز از قبل روز ُنه رأی، اخذ و ثبت نام شعب محل و تعداد مورد در بخش ها اجرایی                         هیأت های
شعب محل و جزایی مقررات و تخلفات و جرائم انتخاب کنندگان، شرایط رأی، اخذ ساعات انتخابات، برگزاری تاریخ حاوی                    انتخابات

 ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نمایند.
 

 تبصره- درصورت بروز بعضی از مشکالت با موافقت وزارت کشور مهلت ُنه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.
 

این از نسخه یک دارد. ارسال وزارت کشور به را شهرستان سطح در منتشره آگهی های از نسخه سه است موظف فرماندار -۴۶                       ماده
 آگهی ها به وسیلۀ وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود.

 



و ثبت نام شعبۀ هر برای انتخابات، آگهی انتشار از پس بخش و شهرستان اجرایی هیأت های - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ۴٧                       ماده
حکم صدور جهت بخشدار یا فرماندار به و انتخاب باشند، خواندن ونوشتن سواد دارای که محل معتمدین از نفر هفت یا پنج رأی                        اخذ

 معرفی می نمایند.
 

و می نمایند انتخاب منشی نفر سه و نایب رئیس نفر یک رئیس، نفر یک خود بین از رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ اعضای -١                         تبصره
 بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

 
آن کار ادارۀ یا و شعبه دایرنمودن اینکه مگر است غیرقابل تغییر انتخابات آگهی در مندرج رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ محل -٢                        تبصره
ثبت نام شعبۀ تغییر مراتب صورت این در که نباشد مقدور دیگری علت هر یا و غیرمترقبه حوادث علت به قبلی، اعالم شدۀ محل                        در
در جدید رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ و شده صورت جلسه علت، ذکر با نگهبان شورای ناظران و هیئت اجرایی توسط رأی اخذ                       و
نشود ایجاد شعبه محل تشخیص و رأی دهندگان مراجعۀ در خللی که شد خواهد دایر به نحوی سابق، شعبۀ نسبت به فاصله                     کوتاه ترین

 و تبدیل شعبه باید به اطالع مردم محل برسد.
 

 تبصره ٣- تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.
 

تعیین نماینده یک رأی اخذ و ثبت نام شعب از یک هر برای بخشدار به اختیار تفویض با یا مستقیمًا است موظف فرماندار -۴٨                         ماده
 نماید.

 
 ماده ۴٩- کلیۀ امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرایی شهرستان انجام می دهد.

 
و صعب العبور مناطق برای می تواند شهرستان هیئت اجرایی تصویب با بخش هیئت اجرایی - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ۵٠                   ماده
دهد. تشکیل سیار رأی اخذ شعب نیست، مقدور رأی اخذ و ثبت نام ثابت شعب تشکیل که نقاطی و دور مسافت های و                       کوهستانی
مرکزی بخش و شهرستان مرکز در سیار رأی اخذ شعب تشکیل نسبت به بداند الزم درصورتی که می تواند نیز شهرستان                    هیئت اجرایی
همچنین و برسد نامزد ها نمایندگان و دادگستری رئیس طرف از نماینده ای و هیئت نظارت اطالع به باید مورد دو هر در و نماید                        اقدام

 نماینده ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نمایند.
 

١ /١٧ مصوب اصالحی قانون [به موجب -۵٢ است.][٢٠]ماده شده حذف ١٣٧٢ /١ /١٧ مصوب اصالحی قانون [به موجب -۵١                   ماده
هیئت اجرایی کشور، از خارج در ایران سیاسی نمایندگی و کنسولگری یا و سفارتخانه ها در -۵٣ است.][٢١]ماده شده حذف ١٣٧٢ /                    
ارشد کارمندان از نفر سه عضویت و سیاسی نمایندگی مقام عالی ترین یا و سرکنسول یا و سفیر ریاست به ریاست جمهوری                      انتخابات
سفیر دعوت و انتخاب به کشور آن مقیم اسالمی انقالب به مؤمن ایرانیان از نفر پنج و سیاسی نمایندگی یا و کنسولگری یا                         سفارتخانه

 یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می گردد.
 

سرکنسول یا و سفیر می نماید. صورت جلسه را نتیجه آرا، قرائت و رأی اخذ خاتمۀ از پس فوق مادۀ موضوع هیئت اجرایی -۵۴                       ماده
وزارت طریق از ممکن مخابراتی وسیلۀ سریع ترین با را نتیجه بالفاصله است موظف سیاسی نمایندگی مقام عالی ترین یا                    و

 امورخارجه به وزارت کشور اعالم دارد.
 

 فصل پنجم- اعالم داوطلبی و رسیدگی به صالحیت داوطلبان
 

ظرف باید باشند، شده معرفی کتبًا که آن ها تام االختیار نمایندگان یا ریاست جمهوری داوطلبان - (١٣٧٢ /١ /١٧ (اصالحی ۵۵                     ماده
و دریافت از پس را داوطلبی اعالم پرسش نامۀ و نموده مراجعه وزارت کشور به انتخابات شروع دستور انتشار تاریخ از روز                      پنج
سال همان در که را خود عکس آخرین از ۶×۴ عکس قطعه دوازده و شناسنامه صفحات کلیۀ تصویر برگ چهار با همراه                        تکمیل،

 گرفته باشند، به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
 



از یا و شخصًا باید داوطلبی از انصراف به تمایل درصورت ریاست جمهوری داوطلبان از هریک - (١٣٧٢ /١ /١٧ (الحاقی                      تبصره
 طریق نمایندۀ تام االختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعالم نمایند.

 
 ماده ۵۶- وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بالفاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانۀ شورای نگهبان تسلیم می دارد.

 
صورت جلسه را خود نظر و رسیدگی آنان، صالحیت به داوطلبان مدارک وصول تاریخ از روز پنج ظرف نگهبان شورای -۵٧                      ماده

 نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد.
 

وزارت کشور به و تمدید دیگر روز ۵ تا حداکثر ماده این در مذکور مدت نگهبان، شورای تشخیص به بنا ضرورت موارد در                        تبصره-
 اعالم می گردد.

 
از پس آید، به دست ریاست جمهوری کاندیدا های عدم صالحیت بر دال مدارکی چنانچه قانونی زمان مدت سپری شدن از پس -۵٨                    ماده

 بررسی و اعالم عدم صالحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیلۀ وزارت کشور به اطالع عموم می رسد.
 

به رسیدگی زمان [٢٢]مدت در یا و نمایند داوطلبی اعالم ضمیمۀ را خود صالحیت مثِبت مدارک و اسناد می توانند کاندیدا ها -۵٩                       ماده
 صالحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

 
وسایل از استفاده با را ریاست جمهوری نامزد های اسامی نگهبان شورای نظریۀ وصول از پس است موظف وزارت کشور -۶٠                    ماده

 ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطالع مردم سراسر کشور برساند.
 

هیئت های اعضای که گردد معلوم نگهبان شورای برای واصله، اعتراضات و شکایات و گزارشات طبق درمواردی که -۶١                   ماده
 نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آن ها را بالفاصله، عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

 
 فصل ششم- تبلیغات

 
دولتی، امکانات از ریاست جمهوری نامزد های یکسان برخورداری تضمین به منظور - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ۶٢                 ماده
تشکیل وزیرکشور دعوت به بنا و انتخابات مرکزی هیئت اجرایی نظر زیر در انتخابات تبلیغات بررسی کمیسیون به نام                   کمیسیونی

 می گردد.
 

 ماده ۶٣- اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارت اند از:
 

 ١- دادستان کل کشور یا نمایندۀ تام االختیار او.
 

 ٢- وزیرکشور یا نمایندۀ تام االختیار او.
 

 ٣ (الحاقی ٢۶/ ١٠/ ١٣٩١) - دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات.
 

به ایران اسالمی جمهوری صداوسیمای سازمان بر نظارت شورای اعضای از یکی یا شورا رئیس - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (الحاقی ۴                     
 انتخاب شورا.

 
 ۵ (اصالحی ٢۶/ ١٠/ ١٣٩١) - رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران یا نمایندۀ تام االختیار او.

 
 تبصره- شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

 



در نامزد ها ضبط شدۀ تبلیغاتی برنامه های تبلیغات، بررسی کمیسیون تشخیص به چنانچه - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ۶۴                   ماده
صداوسیمای سازمان باشد، قوانین با مغایر یا و افراد دیگر یا نامزد ها سایر حرمت هتک یا توهین آمیز مطالب دربرگیرندۀ                     صداوسیما
هریک سوی از مذکور موارد زنده ای، برنامۀ پخش ضمن درصورتی که و است مطالب آن حذف به موظف ایران اسالمی                     جمهوری
و مناسب میزان به تبلیغات بررسی کمیسیون تشخیص با است موظف سازمان شود، واقع آن ها نمایندۀ یا انتخابات نامزد های                     از

 به صورت ضبط شده، فرصت احقاق حق بدهد.
 

اعالم وزارت کشور طرف از آن ها اسامی و تأیید نگهبان، شورای توسط آنان صالحیت که ریاست جمهوری نامزد های -۶۵                   ماده
استفاده خود برنامه های ارائۀ و معرفی برای ایران اسالمی جمهوری صداوسیمای از مساوی به طور دارند حق هریک                   می گردد،

 نمایند. ترتیب و تنظیم برنامۀ تبلیغات نامزد های انتخاباتی از طریق صداوسیما به عهدۀ کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد.
 

٢۴ تا و آغاز وزارت کشور به وسیلۀ آنان اسامی اعالم تاریخ از رسمًا ریاست جمهوری نامزد های انتخاباتی فعالیت های -۶۶                   ماده
 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد.

 
اخذ آغاز از قبل ساعت ٢۴ تا و شروع مرحله اول، آرای قطعی نتایج رسمی اعالم تاریخ از مرحله دوم در انتخاباتی فعالیت -۶٧                        ماده

 رأی [٢٣]مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
 

خطابۀ میز از ریاست جمهوری نامزد های علیه یا له نامزد ها اسامی رسمی اعالم تاریخ از تبلیغاتی فعالیت هرگونه انجام -۶٨                     ماده
و وسایل از استفاده همچنین و اداری ساعات در کارمندان فعالیت و دارد دولتی و رسمی جنبۀ که دیگری وسیلۀ هر یا و                         نمازجمعه
(به عمومی بودجۀ از که مؤسساتی و نهاد ها و دولت به وابسته مؤسسات و دولتی شرکت های و ادارات و وزارتخانه ها امکانات                       سایر

 هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.
 

 تبصره ١- مؤسسات و نهاد هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مادۀ فوق می باشند.
 

از هیچ یک علیه یا له ندارند حق خود سمت ذکر با آن ها، اعضای و نهاد ها و دولتی ارگان های و سازمان ها و ادارات -٢                         تبصره
 نامزد های انتخاباتی اعالمیه، اطالعیه، پالکارد بدهند.

 
تابلوی بیمارستان ها، تابلوی رانندگی، و راهنمایی عالئم روی بر تبلیغاتی آگهی هرگونه پوستر، عکس، اعالمیه، الصاق -۶٩                   ماده
مواردی، چنین مشاهدۀ درصورت انتظامی مأمورین و بوده ممنوع دولت به وابسته و دولتی آموزشی مؤسسات سایر و                    مدارس
امحای نسبت به باید نیز بخشداری ها و شهرداری ها می نمایند. تحویل قضایی مقامات به قانونی تعقیب به منظور و جلب را                    متخلفین

 چنین اوراق [٢۴]اقدام نمایند.
 

و مدت در گردیده، الصاق مجاز محل های در که را انتخاباتی نامزد های تبلیغاتی پوستر های یا آگهی ندارد حق هیچ کس -٧٠                      ماده
 زمان قانونی تبلیغات، پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب، جرم محسوب می شود.

 
نامزد های حیثیت و حرمت هتک به مجاز به هیچ وجه انتخاباتی تبلیغات در آنان طرفداران و ریاست جمهوری داوطلبان -٧١                   ماده

 انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
 

 ماده ٧٢- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبۀ ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد.
 

قانون این از تخلف داشت. نخواهند را انتخاباتی داوطلبان از هیچ یک علیه یا له تبلیغ حق انتخابات نظارت و اجرایی مقامات -٧٣                        ماده
 جرم محسوب می شود.

 
حق مجازی، شبکه های سایر و الکترونیک و مکتوب و شنیداری و دیداری رسانه های کلیۀ - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٧۴                      ماده
نامزد های از اشخاصی یا گروه انصراف بر دال که بنویسند مطالبی یا و کنند درج انتخاباتی نامزد های علیه مطلبی یا آگهی                       ندارند



به وسیلۀ انتشار، از پس ساعت هجده ظرف را خود پاسخ دارند حق مزبور نامزد های تخلف، این وقوع درصورت باشد.                     معین
رسانۀ درصورتی که است. ممکن زمان اولین در آن فوری نشر به مکلف مزبور رسانۀ و بدهند مزبور رسانۀ به                     وزارت کشور
به را نامزد پاسخ خود، هزینۀ با باید آن مدیرمسئول نشود، منتشر یا نکند اطالع رسانی تبلیغاتی ممنوعیت ساعات از قبل                      مزبور
چاپ اولین در آن درج به مکلف نشریه آن و نماید ارسال می شود، چاپ تبلیغات ممنوعیت از قبل که هم طرازی مجلۀ یا                        روزنامه

 نشریه است.
 

 ماده ٧۵- درصورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه، آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
 

 ماده ٧۶- ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
 

یک با همراه چاپ از پس بالفاصله را انتخاباتی تبلیغاتی اوراق از هریک از نسخه چهار موظف اند چاپخانه ها مسئوالن -٧٧                      ماده
 نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعًا به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

 
مورد در و نموده بخشنامه کشور چاپخانه های به را (٧۶) و (٧۵) و (٧۴) مواد مفاد است موظف اسالمی ارشاد وزارت                       تبصره-
مقتضی [٢۵]تصمیم انقالب شورای ١٣۵٨ /١٢ /٢٧ مصوب گراورسازی و چاپخانه تأسیس آیین نامۀ (٢۶) ماده به توجه با                    متخلفین

 اتخاذ نماید.
 

 فصل هفتم- شکایت و نحوۀ رسیدگی
 

 ماده ٧٨- اعالم نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
 

ریاست جمهوری، انتخابات نتیجۀ دریافت از پس روز ده حداکثر ضرورت درصورت و هفته یک ظرف نگهبان شورای -٧٩                    ماده
به را نهایی نتیجۀ گروهی رسانه های طریق از وزارت کشور و اعالم وزارت کشور، به انجام شده انتخابات نسبت به را خود قطعی                     نظر

 اطالع مردم خواهد رساند.
 

انتخابات، رأی اخذ نتیجۀ اعالم از پس روز دو تا داوطلبان صالحیت نهایی اعالم تاریخ از موظف اند اجرایی هیأت های -٨٠                      ماده
به مربوطه، شهرستان در نگهبان شورای ناظرین و هیئت اجرایی مشترک جلسه در ساعت ٢۴ ظرف و بپذیرند را واصله                     شکایات

 آن ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعالم دارند.
 

خود مستند شکایت رأی، اخذ تاریخ از روز سه ظرف می توانند باشند، داشته شکایت انتخابات برگزاری نحوۀ از کسانی که -١                      تبصره
 را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانۀ این شورا نیز تسلیم دارند.

 
تلفن شمارۀ کامل، نشانی شغل، نام خانوادگی، نام، شامل شاکیان یا شاکی مشخصات که بود خواهد قابل رسیدگی شکایاتی -٢                    تبصره

 (درصورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
 

داشته افترا عنوان شاکی عمل و نماید متهم را انتخاباتی داوطلبان مغرضانه و مدرک و دلیل بدون شاکی درصورتی که -٣                      تبصره
 باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

 
 تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

 
 تبصره ۵- بازرسان گزارشات خود را منحصرًا به مراجع ذی صالح قانونی ارسال می دارند.

 
به رسیدگی موعد در و نبوده انتخابات کار ادامۀ از مانع می شود، تسلیم هیئت اجرایی به انتخابات جریان در که شکایاتی -٨١                       ماده

 شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



 
جریان از شعبه چند یا یک در انتخابات امور که دهد تشخیص چنانچه گزارشات و شکایات بررسی از پس هیئت اجرایی -٨٢                       ماده

 عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبۀ مزبور را باطل اعالم می نماید.
 

رهبری شورای یا رهبر حضور به را منتخب رئیس جمهور نگهبان، شورای از اعتبارنامه وصول از پس وزیرکشور -٨٣                    ماده
 معرفی می نماید.

 
 فصل هشتم- مجازات

 
 ماده ٨۴- مجازات تخلف از بند «١۶» ماده (٣٣) به ترتیب ذیل تعیین می گردد:

 
 الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، تا ٧۴ ضربه شالق محکوم می گردد.

 
یا و شالق ضربه ٧۴ تا نکند، صدق محاربه و باشد اسلحه با همراه بالمباشره یا تحریک به خواه وحشت و رعب ایجاد چنانچه                          ب-

 حداکثر تا دو سال حبس [٢۶]محکوم خواهد شد.
 

خواهد شالق ضربه ۵٠ تا ((٣٣) ماده «١٧» بند (موضوع کند دخالت انتخابات در مجعول سمت اتخاذ با کسی که مجازات -٨۵                       ماده
مؤثر وی دخالت چنانچه و داشت خواهد [٢٧]را تزویر و جعل مجازات باشد، نموده جعل دراین باره هم سندی مرتکب، هرگاه و                       بود
سال پنج تا یک از مرتکب برهم بزند، را استان یک یا و شهرستان یک یا و بخش یک انتخابات مسیر و باشد انتخابات سرنوشت                          در

 حبس محکوم خواهد شد.
 

 ماده ٨۶- مجازات تخلف از ماده (٢١) و تبصرۀ آن ٢ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
 

از تخلف درصورت ([٢٨] وی نمایندۀ یا دادستان احوال، ثبت رئیس بخشدار، یا (فرماندار هیئت اجرایی اداری اعضای -٨٧                    ماده
صالحه مراجع حکم به ماه، شش تا ماه یک از سوم، یک تا حقوق کسر مجازات به قانون، این (۴٧) ماده «٢» تبصره و (۴١)                           ماده
اخذ شعب و نظارت و اجرایی هیئت های عضویت از انتخابات نوبت دو تا محرومیت اعضا، بقیۀ مورد در و شد خواهند                       محکوم

 رأی می باشد.
 

و رادیو طریق از کسانی که و آن تبصره های و (۶٨) ماده در مندرج موارد از متخلفان - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٨٨                        ماده
از حبس مجازات به مربوطه، برنامه های مسئوالن همچنین و نمایند انتخاباتی نامزد های از یکی علیه یا له انتخاباتی تبلیغ                     تلویزیون،

 یک تا شش ماه [٢٩]محکوم می شوند.
 

و تابلو ها در منصوبه پوستر های عکس ها، اعالنات، امحای از بخشدار یا فرماندار کتبی دستور با انتظامی مأموران چنانچه -٨٩                     ماده
و می گردند محکوم ماه، سه تا ماه یک از سوم، یک تا حقوق کسر مجازات به نمایند، استنکاف ،(۶٩) ماده در مندرج ممنوعه،                         اماکن

 چنانچه افرادی عالمًا در حین الصاق دستگیر گردند، به مجازات پنج الی پانزده ضربه شالق محکوم می گردند.
 

 ماده ٩٠- مجازات تخلف از ماده (٧٢)، محرومیت از عضویت در شعبۀ ثبت نام برای دو دوره می باشد.
 

و پیامک ارسال مرکز یا خبری سایت یا نشریه تعطیل ،(٧۴) ماده از تخلف مجازات - (١٣٩١ /١٠ /٢۶ (اصالحی ٩١                       ماده
تا شالق به مجازی شبکه های و پیامک ارسال مرکز یا خبری سایت یا نشریه مدیر و است ماه سه تا یک از مجازی                         شبکه های

 هفتادوچهار ضربه محکوم می گردد. درصورت مشخص بودن نویسندۀ مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می شود.
 

در و [٣٠]است اکاذیب نشر یا افترا مجازات همان باشد، اکاذیب نشر یا افترا درمواردی که (٧١) ماده از تخلف مجازات -٩٢                       ماده
 غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس [٣١]خواهد بود.



 
مدت طول در موظف اند نگهبان شورای ناظرین کامل، بی طرفی حفظ و قانون اساسی (٩٩) اصل صحیح اجرای در -٩٣                    ماده

 مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیدا ها جرم محسوب می شود.
 

 تبصره- مجازات تخلف از مادۀ فوق، انفصاِل شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
 

هر یا و مذکور مجازات به را متخلف می تواند مورد هر در قاضی و نبوده منحصر مذکور انواع به فصل این مجازات های -٩۴                         ماده
 مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.

 
یک هزاروسیصدوشصت وچهار تیرماه پنجم چهارشنبه روز جلسۀ [٣٢]در تبصره بیست ونه و ماده نودوچهار مشتمل بر فوق                قانون

 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. [٣٣]پی نوشت ها:
 

و ١٣٩١ /١٠ /٢۶ ،١٣٨۵ /١٠ /١٢ ،١٣٧٢ /٢ /٢٨ ،١٣٧٢ /١ /١٧ ،١٣۶۵ /٨ /٢۵ تاریخ های در نوبت شش در قانون                        [١-]این
 ٢٠ /٣/ ١٣٩٢ اصالح شده است که این اصالحات در متن اعمال شده است.

 
 [٢-]واژۀ «در» به اشتباه در روزنامه رسمی کشور نیامده است.

 
/١ /١٧ مصوب ایران» اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون اصالح «قانون ماده واحدۀ «١» بند به موجب ماده این                  [٣-]شمارۀ

 ١٣٧٢، از «٩» به «١٠» اصالح شده است.
 

طریق از را انتخابات کلی نتیجۀ کشور، خارج و داخل در آرا شمارش نتایج وصول از پس وزارت کشور - (محذوف) ١٨                       [۴-]ماده
 رسانه های گروهی به اطالع مردم خواهد رساند.

 
و اسالمی شورای مجلس و ریاست جمهوری انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون (١٣) و (١١) مواد استفساریة «قانون                    [۵-]به

 ماده (١٩) قانون انتخابات ریاست جمهوری» مصوب ٩/٣/١٣٨٠ مراجعه کنید.
 

رأی تحمیلی جنگ مهاجرین بنیاد تأییدشدۀ کارت با فقط می باشند، شناسنامه فاقد که تحمیلی جنگ مهاجرین - (محذوف) ٢                     [۶-]تبصره
 خواهند داد.

 
 [٧-]بند ٣ (محذوف) - آرایی که دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.

 
 [٨-]بند «۴» (محذوف) - آرایی که کًال حاوی اسامی غیر از نامزد های تأییدشده باشد.

 
 [٩-]واژۀ «یا» به اشتباه در روزنامه رسمی کشور نیامده است.

 
 [١٠-]بند «٩» (محذوف) - آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

 
محسوب او برای رأی یک فقط باشد، شده نوشته مکرر رأی، برگ در داوطلب یک نام درصورتی که - (محذوف) ٢٧                      [١١-]ماده

 می شود.
 

به اشتباه شهرستان» هیئت اجرایی نزد نسخه یک و می شود تهیه نسخه چهار در شهرستان انتخابات بر هیئت نظارت «و                   [١٢-]عبارت
 در روزنامه رسمی کشور نیامده است.

 
 [١٣-]به نظر می رسد در اینجا باید «در» افزوده شود.



 
/٢۶ مصوب ایران» اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون اصالح «قانون (۵) ماده «ب» بند به موجب تبصره، این                  [١۴-]شمارۀ

 ١٠/ ١٣٩١، به تبصره «١» اصالح شده است.
 

قطعی محکومیت -٢۵ «ماده اسالمی: شورای مجلس ١٣٩٢ /٢ /١ مصوب اسالمی» مجازات «قانون (٢۶) و (٢۵)                   [١۵-]مواد
اجتماعی حقوق از را محکوم ماده این در مقرر زمان مدت در زمان، مرور شمول یا حکم اجرای از پس عمدی، جرایم در                         کیفری
اجرای توقف تاریخ از ابد حبس و حیات سالب مجازات های به محکومیت در سال هفت الف- می کند: محروم تبعی مجازات                      به عنوان
دیه نصف از بیش واردشده جنایت دیۀ که صورتی در عضو قصاص عضو، قطع به محکومیت در سال سه ب- اصلی؛                       حکم
دیۀ که صورتی در عضو قصاص حدی، شالق به محکومیت در سال دو پ- چهار؛ درجۀ تا حبس و بلد نفی باشد،                        مجنی علیه

 جنایت واردشده نصف دیۀ مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج.
 

 تبصره ١- ....
 

مجازات اجرای خصوصی، مدعی یا شاکی گذشت با قطعی حکم صدور از پس که صورتی در قابل گذشت جرائم مورد در -٢                       تبصره
 موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

 
رفع مشروط آزادی مدت اتمام یا عفو زمان از فوق مدت های گذشت از پس محکومیت تبعی اثر مشروط، آزادی و عفو در -٣                         تبصره

 می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
 

 ماده ٢۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
 

 الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شورا های اسالمی شهر و روستا؛.
 

 تبصره ١- ....
 

قانون، این (٢۵) ماده در مقرر مواعد گذشت از پس گردد، محروم اجتماعی حقوق از تبعی مجازات به عنوان هرکس -٢                      تبصره
حقوق از که ماده این (پ) و (ب) (الف)، بند های مورد در مگر می گردد، زائل وی محکومیت تبعی آثار و می شود حیثیت                        اعادۀ

 مزبور به طور دائمی محروم می شود.»
 

که حقوقی کلیۀ از بنمایند یا نموده ایرانی تابعیت تحصیل که «اشخاصی مدنی: قانون ١٣٧٠ /٨ /١۴ اصالحی (٩٨٢)                     [١۶-]ماده
 برای ایرانیان مقرر است، بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند: ... ١- ریاست جمهوری و معاونین او.»

 
/١٧ مصوب ایران» اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون اصالح «قانون ماده واحدۀ «٧» بند به موجب تبصره این                 [١٧-]شمارۀ

 ١/ ١٣٧٢، به تبصره «١» اصالح شده است.
 

 [١٨-]این واژه به اشتباه در روزنامه رسمی کشور به صورت «با» آمده است.
 

١٠ /٢۶ مصوب ایران» اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون اصالح «قانون (٧) ماده «الف» بند به موجب اینکه به                  [١٩-]باتوجه
نیز ماده این «١» تبصره در می رسد به نظر است، شده اصالح نفر» «نه عبارت به نفر» «هشت عبارت (٣٨) ماده در ،١٣٩١ /                       

 عبارت «نه نفر» صحیح است.
 

رأی، اخذ و ثبت نام شعب صورت جلسة و رأی اخذ صندوق های دریافت از پس بخش هیئت اجرایی رئیس - (محذوف) ۵١                     [٢٠-]ماده
می دارد. اعالم شهرستان هیئت اجرایی به مربوطه، صورت جلسۀ و رأی اخذ صندوق های ارسال ضمن را بخش انتخابات                  نتیجة



به را شهرستان انتخابات کلی نتیجة تابعه، بخش های انتخابات نتایج دریافت از پس بالفاصله شهرستان هیئت اجرایی                  رئیس
 وزارت کشور گزارش می نماید.

 
صورت جلسه تکمیل و آرا قرائت از مختلف علل به رأی اخذ و ثبت نام شعب از بعضی اعضای هرگاه - (محذوف) ۵٢                       [٢١-]ماده

 خودداری نمایند، هیئت اجرایی ضرورتًا نسبت به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت جلسۀ شعبة مزبور اقدام خواهد کرد.
 

 [٢٢-]واژۀ «در» به اشتباه در روزنامه رسمی کشور نیامده است.
 

 [٢٣-]واژۀ «رأی» به اشتباه در روزنامه رسمی کشور نیامده است.
 

 [٢۴-]به نظر می رسد در اینجا به جای «اوراق» باید «اوراقی» بیاید.
 

که هیئت وزیران ١٣٧١ /٩ /١ مصوب وابسته» واحد های و چاپخانه ها بر نظارت و تأسیس «آیین نامۀ (٢۵) ماده به توجه                     [٢۵-]با
می کرد: بیان که آن (٢۶) ماده و انقالب شورای مصوب آیین نامۀ می رسد به نظر است، کرده اعالم ملغی را مغایر مقررات                      کلیۀ
منسوخ بود»، خواهد مدیریت کارت و تأسیس پروانۀ دائم لغو یا و موقت تعطیل موجب مورد حسب آیین نامه این مقررات از                       «تخلف

 شده است و در وضعیت فعلی، ماده (٢٣) آیین نامۀ مصوب هیئت وزیران مجری است:
 

آن به وابسته واحد های و چاپخانه موقت تعطیل یا فعالیت از جلوگیری موجب مورد، حسب آیین نامه این مقررات از تخلف -٢٣                       «ماده
 می شود.

 
 تبصره- تشخیص تناسب تخلف و میزان مجازات به عهدۀ کمیسیون منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است.»

 
حداکثر که عمدی جرائم «مرتکبان اسالمی، شورای مجلس ١٣٩٢ /٢ /١ مصوب اسالمی مجازات قانون (۶۵) ماده                   [٢۶-]به موجب
(۶۶) ماده به موجب همچنین می گردند.» محکوم حبس جایگزین مجازات به حبس به جای است، حبس ماه سه آن ها قانونی                    مجازات
مجازات به حبس به جای است، حبس ماه شش تا روز نودویک آن ها قانونی مجازات حداکثر که عمدی جرائم «مرتکبان مذکور،                      قانون
از و باشند زیر به شرح کیفری محکومیت سابقۀ دارای عمدی جرم ارتکاب دلیل به اینکه مگر می گردند؛ محکوم حبس                     جایگزین

 اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
 

شالق یا ریال (١٠/٠٠٠/٠٠) میلیون ده از بیش نقدی جزای یا ماه شش تا حبس به قطعی محکومیت سابقۀ فقره یک از بیش                         الف-
 تعزیری

 
 ب- یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

 
مجلس ١٣٧۵ /٣ /٢ مصوب بازدارنده) مجازات های و تعزیرات پنجم- (کتاب اسالمی مجازات قانون (۵۴٢) تا (۵٢٣)                   [٢٧-]مواد

 شورای اسالمی.
 

نمایندۀ یا دادگستری رئیس ،١٣٩١ /١٠ /٢۶ اصالحی ایران، اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون (٣٨) ماده موجب                  [٢٨-]به
 وی نیز به اعضای اداری هئیت اجرایی انتخابات شهرستان افزوده شده اند.

 
 [٢٩-]به پاورقی ذیل بند «ب» ماده (٨۴) همین قانون مراجعه کنید.

 
١٣٧۵ /٣ /٢ مصوب بازدارنده) مجازات های و (تعزیرات اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب قانون (۶٩٨) و (۶٩٧)                   [٣٠-]مواد

 مجلس شورای اسالمی.
 



 [٣١-]به پاورقی ذیل بند «ب» ماده (٨۴) همین قانون مراجعه کنید.
 

 [٣٢-]با توجه به اصالحات صورت گرفته، هم اکنون این قانون مشتمل بر ٩۴ ماده و ۴۴ تبصره است.
 

 [٣٣-]شورای نگهبان این قانون را در تاریخ ٩/ ۴/ ١٣۶۴ مغایر شرع و قانون اساسی نشناخته است.
 
 
 
 
 
 
 

 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران مصوب ۴/ ۴/ ١٣۶۴ مجلس شورای اسالمی
 

 ماده ١- طبق اصل (٩٩) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد.
 

حسن دارای مورداعتماد و مطلع و مسلمان افراد از نفر پنج و خود اعضای از نفر دو انتخابات شروع از قبل نگهبان شورای -٢                          ماده
به عنوان نفر سه و ریاست جمهوری انتخابات بر نظارت هیئت مرکزی به عنوان نگهبان شورای اعضای آرای مطلق اکثریت با را                    سابقه

 عضو علی البدل، انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید.
 

 ماده ٣- شورای نگهبان می تواند محل کار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.
 

در که اجرایی هیأت های و وزارت کشور اقدامات و انتخاباتی جریان های و انتخابات مراحل کلیۀ بر نظارت، هیئت مرکزی -۴                    ماده
 انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود، نظارت خواهد کرد.

 
بر نظارت جهت (٢) ماده در مذکور شرایط با ناظرین یا ناظر شهرستان هر برای باید انتخابات بر نظارت هیئت مرکزی -۵                       ماده

 انتخابات تعیین کند.
 

 تبصره- شورای نگهبان در هر مورد که الزم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیمًا انتخاب نماید.
 

یا جریان سوء که مورد هر در دارند، کامل نظارت انتخابات کیفیت بر کشور سراسر در که ناظرین یا نظارت هیئت مرکزی -۶                        ماده
رفع نسبت به مربوطه قوانین براساس بالفاصله موظف اند بخشداران و فرمانداران داد. خواهند تذکر کتبًا کنند، مشاهده را                   تخلفی
هیئت مرکزی به را مراتب ناظرین ندارند، ملحوظ را آنان نظرات وزارت کشور مسئولین چنانچه و نمایند اقدام مطروحه                   اشکاالت

 نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
 

یا و کشور سراسر در انتخابات توقف یا ابطال نسبت به دلیل ذکر با تخلف اثبات درصورت مراحل کلیۀ در نگهبان شورای -٧                        ماده
مورد این در نگهبان شورای نظر و می نماید اعالم همگانی رسانه های طریق از را خود نظر و نموده تصمیم اتخاذ مناطق، از                        بعضی

 قطعی و الزم االجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
 

به تصمیم اتخاذ و [١]بررسی برای را انتخابات متوقف ساختن لزوم یا عدم صحت از حاکی مدارک باید نظارت هیئت مرکزی                    تبصره-
 شورای نگهبان بفرستد.

 



از انتخابات مقدمات انجام کیفیت در نگهبان شورای چنانچه وزارت کشور، طرف از انتخابات شروع دستور صدور از پس -٨                     ماده
و متوقف را انتخابات سازد، وارد خدشه انتخابات صحت به که کند مشاهده تخلفاتی آن مانند و تبلیغات نحوۀ هیئت اجرایی، تعیین                       قبیل

 مراتب را به وزارت کشور اعالم می دارد.
 

انتخابات، کل نتایج اعالم از قبل باشد، مؤثر رئیس جمهور تعیین در نگهبان شورای نظر به بنا ابطال یا توقف درمواردی که -٩                       ماده
 در اولین فرصت، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

 
را رأی اخذ شعب صندوق چند یا یک انتخابات نتایج تابعه، بخش های و شهرستان مرکز در ناظرین یا ناظر درمواردی که -١٠                       ماده
مذکور هیئت اجرایی درصورتی که کرد. خواهند مطرح محل هیئت اجرایی در دلیل ذکر با را موضوع ندهند، تشخیص قانون با                    منطبق
شورای تأیید با هیأت این نظر و شد خواهد ارجاع ریاست جمهوری انتخابات بر نظارت هیئت مرکزی به مراتب نپذیرد، را آنان                      نظر

 نگهبان قطعی و الزم االجرا است.
 

درمواردی که نمایند. تسلیم ناظرین یا ناظر به را خود اقدامات صورت جلسۀ از نسخه یک موظف اند اجرایی هیأت های -١١                    ماده
وزارت کشور -١٢ [٢]ماده است. الزم نیز ناظرین یا ناظر امضای است، شده پیش بینی انتخابات قانون در اجرایی هیأت های                    امضای

 موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور، مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
 

شورای مجلس یک هزاروسیصدوشصت وچهار تیرماه چهارم سه شنبه روز جلسۀ در تبصره دو و ماده دوازده مشتمل بر فوق                  قانون
 اسالمی، تصویب و در تاریخ ٩/ ۴/ ١٣۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 
 

 پی نوشت ها:
 

 [١-]واژۀ «برای» به اشتباه در روزنامه رسمی کشور نیامده است.
 

و اسالمی شورای مجلس و ریاست جمهوری انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون (١٣) و (١١) مواد استفساریۀ «قانون                    [٢-]به
 ماده (١٩) قانون انتخابات ریاست جمهوری» مصوب ٩/ ٣/ ١٣٨٠ مجلس شورای اسالمی مراجعه کنید.

 
 
 
 
 
 
 

) ماده و اسالمی شورای مجلس و ریاست جمهوری انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون (١٣) و (١١) مواد استفساریۀ                    قانون
 ١٩) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ٩/ ٣/ ١٣٨٠ مجلس شورای اسالمی

 
 موضوع استفساریه:

 
 ماده واحده-

 
قید فقدان به توجه با یا می باشد عکس دار شناسنامۀ به ناظر ریاست جمهوری انتخابات قانون (١٩) ماده مفاد از منظور آیا -١                     
شعبه مسئوالن توسط هویت احراز و است ایران اسالمی جمهوری معتبر شناسنامۀ ارائۀ تنها منظور شناسنامه، برای                   عکس داربودن

 صورت می گیرد؟
 



شورای نظارت قانون (١٣) ماده به توجه با و ریاست جمهوری انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون (١١) ماده به توجه با -٢                      
است انتخابات برگزاری طول در ناظر حضور اعالم صرفًا ناظران امضای از منظور آیا اسالمی، شورای مجلس انتخابات بر                     نگهبان
باشد، داشته ایرادی یا اشکال رأی اخذ روند چنانچه و می شود تلقی مربوطه شعبۀ در رأی اخذ روند تأیید معنی به ناظران امضای                         یا

 ناظر ضمن امضا، در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟
 

 نظر مجلس:
 

 ١- منظور تنها ارائۀ شناسنامۀ معتبر است و الزامی به عکس داربودن شناسنامه نیست.
 

این می شود. قید صورت جلسه ذیل باشد، داشته وجود اشکالی و ایراد اگر و است رأی اخذ روند تأیید به منزلۀ ناظران امضای -٢                      
 تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی باشد. مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد.

 
اسالمی، شورای مجلس یک هزاروسیصدوهشتاد خردادماه نهم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسۀ در ماده واحده مشتمل بر فوق                 قانون

 تصویب و در تاریخ ٩/ ٣/ ١٣٨٠ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
 
 
 
 
 
 

 قانون حضور نمایندگان نامزد های ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی مصوب ٣٠/ ۵/ ١٣٧٩ مجلس شورای اسالمی
 

شعب از هریک در می توانند مشترکًا نامزد چند یا و به تن هایی ریاست جمهوری نامزد های از هریک قانون، این به موجب واحده-                     ماده
باشند. داشته نماینده نفر یک بخش ها، و شهرستان ها اجرایی هیأت های و آرا رایان های شمارشگر دستگاه استقرار اماکن رأی،                    اخذ
وظایف انجام در دخالت بدون آرا، شمارشگر دستگاه استقرار اماکن و سیار) و (ثابت رأی اخذ شعب در می توانند نامزد ها                      نمایندگان
استان و شهرستان هیئت نظارت و نگهبان شورای ناظرین به کتبًا را مراتب تخلف، مشاهدۀ درصورت و باشند داشته حضور                     آن ها
تنظیم و شمارش و رأی اخذ پایان تا نامزد ها از هریک نمایندگان حضور نمایند. اعالم وزارت کشور انتخابات ستاد و                     مربوطه
بوده ممنوع شمارشگر دستگاه استقرار اماکن رأی، اخذ شعب در نامزد ها نمایندگان حضور از ممانعت و است بالمانع                    صورت جلسات
شد. خواهد محکوم ریاست جمهوری انتخابات قانون (٩٣) ماده تبصرۀ در مقررشده مجازات به متخلف و می گردد محسوب جرم                    و
انتخابات قانون و قانون این در که (افرادی رأی اخذ شعب در غیرمسئول افراد حضور از موظف اند رأی اخذ شعب                      مسئولین
محسوب جرم موضوع این از تخلف آورند. به عمل جلوگیری است) نگردیده پیش بینی رأی اخذ شعب در آن ها حضور                    ریاست جمهوری

 می گردد و متخلف به مجازات مقررشده در ماده (٨٨) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
 

دو هر به ازای فقط می توانند نامزد ها از هریک باشد، نفر (۶) از بیش ریاست جمهوری نامزد های تعداد درصورتی که -١                    تبصره
 شعبۀ اخذ رأی یک نفر نماینده معرفی کنند.

 
شهرستان در نامزد ها از هریک تبلیغات ستاد مسئول یا و نامزد معرفی با و داوطلب افراد میان از باید نامزد ها نمایندگان -٢                        تبصره
گردند. معرفی شهرستان همان فرماندار به رأی اخذ شروع از قبل روز ۵ حداقل نامزد، تام االختیار نمایندۀ به عنوان                    مربوطه
تبلیغات ستاد مسئول تحویل رأی، اخذ روز از قبل ساعت ۴٨ حداقل را مذکور نمایندگان معّرفی نامۀ یا کارت موظف اند                     فرمانداران
در مقررشده مجازات به متخلف و می گردد محسوب جرم فرمانداران توسط تبصره این از تخلف دهند. شهرستان آن در مربوطه                      نامزد
و محاسبه وزارت کشور، توسط تبصره این اجرای هزینه های کلیۀ شد. خواهد محکوم ریاست جمهوری انتخابات قانون (٨٨)                  ماده

 نامزد ها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.
 



نامزد طرف از کتبًا رأی گیری شروع از قبل هفته یک که است فردی شهرستان در نامزد ها از هریک تبلیغات ستاد مسئول -٣                        تبصره
 مربوط، به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود.

 
 تبصره ۴- پرسنل نیرو های نظامی، انتظامی و اطالعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.

 
ناظران و بازرسان رأی، اخذ هیأت های کار در دخالت یا و نامزد ها از هیچ یک علیه یا له تبلیغ حق نامزد ها نمایندگان -۵                        تبصره
آنان با ریاست جمهوری انتخابات قانون (٨٨) ماده برابر و اخراج رأی، اخذ حوزۀ از تخلف درصورت و ندارند را نگهبان                      شورای

 عمل خواهد شد.
 

می گردد. بالاثر و لغو قانون این با مغایر مقررات و قوانین از قسمت آن و الزم االجراست تصویب تاریخ از قانون این -۶                        تبصره
 آیین نامۀ اجرایی این قانون توسط وزارت کشور، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 
مجلس یک هزاروسیصدوهفتادونه مردادماه سی ام مورخ یکشنبه روز علنی جلسۀ در تبصره شش و ماده واحده مشتمل بر فوق                  قانون

 شورای اسالمی، تصویب و تأییدیۀ شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نودوچهارم (٩۴) قانون اساسی واصل نگردیده است.
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیین نامۀ اجرایی انتخابات ریاست جمهوری مصوب ١۶/ ۴/ ١٣۶۴ هیئت وزیران با اصالحات بعدی [١]ا
 

/۴ /۵ مصوب ایران اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون (٧) ماده استناد به ١٣۶۴ /۴ /١۶ مورخ جلسۀ در                    هیئت وزیران
١٣۶۴ /۴ /١١ مورخ ٣٢۴۴ /٢۴ شمارۀ پیشنهاد موضوع ریاست جمهوری انتخابات اجرایی آیین نامۀ اسالمی، شورای مجلس ١٣۶۴                 
انتخابات قانون (٨) ماده اجرای در موظف اند بخشداران و فرمانداران -١ [٢]ماده نمودند. تصویب پیوست به شرح را                   وزارت کشور
کلیۀ در را آنان کامل نظارت موجبات نگهبان شورای نظارت هیئت های اعضای از دعوت با انتخابات آغاز از                    ریاست جمهوری

 مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند.
 

ستاد کشور، انتخابات ستاد به را خود ناظرین یا ناظر احکام رونوشت می باید نگهبان شورای منتخب نظارت هیئت مرکزی -٢                     ماده
 انتخابات استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های مربوطه ارسال نمایند.

 
به عمل دعوت تشکیل جلسه برای نام بردگان از نظارت هیئت های احکام رونوشت دریافت از پس باید بخشداران و فرمانداران -٣                    ماده

 آورند.
 

انتخابات قانون اجرای صحت بر نظارت به منظور هیئت اجرایی جلسات در نگهبان شورای ناظرین یا ناظر شرکت -۴                   ماده
نخواهد انتخابات کار ادامۀ از مانع صورت جلسات امضای از آنان خودداری یا و جلسات در آنان عدم حضور و بوده                     ریاست جمهوری

 بود.
 

خود، بین از نماینده ای صورت جلسه، تنظیم ضمن نمایند، شرکت جلسه در شخصًا نتوانند درصورتی که نظارت هیئت های -۵                   ماده
صورت جلسۀ و نموده شرکت متشکله جلسۀ در تنظیمی صورت جلسۀ از نسخه یک دردست داشتن با منتخب نمایندۀ و                   انتخاب

 تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار محل تسلیم نماید.
 



انتخابات قانون (٨٠) ماده ذیل «۵» تبصره (موضوع بازرسان گزارشات ارسال مورد در قانونی ذی صالح مراجع -۶                   ماده
 ریاست جمهوری) عبارت اند از : شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور.

 
نگهبان شورای ناظرین یا ناظر به که را خود اقدامات صورت جلسات از نسخه یک موظف اند شهرستان اجرایی هیئت های -٧                     ماده

 تسلیم می نمایند، به ستاد انتخابات کشور نیز ارسال دارند.
 

حوزه بندی و بوده ایران اسالمی جمهوری تقسیمات کشوری قانون فرمانداری ها، از بخشداری ها تبعیت مالک انتخابات این در -٨                   ماده
 انتخابات مجلس شورای اسالمی مالک عمل نخواهد بود.

 
به را انتخابات برنامۀ شروع ریاست جمهوری، انتخابات انجام مبنی بر وزارت کشور دستور وصول از پس فرمانداران -٩                  ماده
می نمایند. ابالغ مربوطه بخشداران به را تابعه بخش های هیئت اجرایی تشکیل دستور بالفاصله و تلفن گرام و تلگراف                  وزارت کشور،
[به موجب -١١ است.][۴]ماده شده حذف ١٣٧٢ /٢ /١ مصوب اصالحی مصوبۀ [به موجب -١٠ [٣]ماده (٣ و ٢ و ١ شمارۀ                      (فرم
از پس بخشداران و فرمانداران - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ١٢ است.][۵]ماده شده حذف ١٣٧٢ /٢ /١ مصوب اصالحی                     مصوبۀ
از مربوط هیئت نظارت تأیید از پس و تعیین را بخش شهرستان/ مردم مختلف اقشار معتمدین از نفر (٣٠) سی الزم،                      بررسی های
جلسۀ تشکیل برای منتخب معتمدین نفر (٣٠) سی و ([۶] ثبت احوال رئیس و وی نمایندۀ یا (دادستان هیئت اجرایی اداری                     اعضای
و شهرستان ها در -١٣ [٧]ماده (۶ و ۵ و ۴ شمارة (فرم های می آورند. به عمل دعوت هیئت اجرایی علی البدل و اصلی معتمدین                      انتخاب
ریاست جمهوری قانون (٣٨) ماده ذیل تبصرۀ اجرای در بخشدار یا فرماندار باشد، شده تشکیل آن ها در اسالمی شورای که                     بخش هایی
معتمدین از نفر (٢٠) بیست حداقل حضور از پس - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ١۴ [٩]ماده شماره٧) (فرم می نمایند.                     [٨]اقدام
علی البدل معتمدین به عنوان را نفر (۵) پنج و اصلی معتمدین به عنوان ([١٠]را نفر (٨) هشت خارج، یا خود بین از آنان                       دعوت شده،
می رسد. جلسه در حاضران امضای به و می شود صورت جلسه مراتب، و می نمایند انتخاب آرا نسبی اکثریت و مخفی رأی با                      اجرایی
و فرمانداری به بالفاصله را بخش هیئت اجرایی معتمدین انتخاب صورت جلسۀ از نسخه دو بخشداران [١١]تبصره- شماره٨)                  (فرم
ارسال کشور انتخابات ستاد به بالفاصله را شهرستان مرکز هیئت اجرایی معتمدین انتخاب صورت جلسۀ از نسخه دو نیز                   فرمانداران
مراتب شهرستان مرکز هیئت اجرایی جلسۀ اولین تشکیل از پس فرمانداران -١۵ [١٣]ماده (١٠ و ٩ شمارۀ ([١٢](فرم های                   می دارند.
حذف ١٣٧٢ /٢ /١ مصوب اصالحی مصوبۀ [به موجب -١۶ [١۴]ماده شماره٨) (فرم می دارند. اعالم کشور انتخابات ستاد به                    را
و تعداد و داده تشکیل جلسه خود عّدۀ تکمیل و معتمدین انتخاب از پس بالفاصله بخش ها اجرایی هیئت های -١٧ است.][١۵]ماده                     شده
فرماندار برای بخشدار وسیلۀ را آن از نسخه یک و نموده صورت جلسه را مراتب و تعیین را رأی اخذ و ثبت نام شعب استقرار                         محل
اجرای در بخشداران -١٨ [١۶]ماده (١٢ و ١١ شمارۀ (فرم می دارند. ارسال شهرستان هیئت اجرایی جلسۀ در طرح جهت                    شهرستان
(۴۵) ماده به توجه با شهرستان هیئت اجرایی -١٩ [١٧]ماده می نمایند. اقدام رابط عضو حکم صدور نسبت به هیئت اجرایی                   تصمیمات
و بررسی و مرکزی بخش و شهرستان مرکز در رأی اخذ و ثبت نام شعب استقرار محل تعیین از پس ریاست جمهوری، انتخابات                       قانون
حاوی انتخابات آگهی انتشار به مبادرت رأی اخذ و ثبت نام شعب محل و تعداد مورد در بخش ها اجرایی هیئت های مصوبات                      تصویب
شهرستان سراسر در جزایی مقررات و انتخاب کنندگان شرایط رأی، اخذ و ثبت نام شعب محل انتخابات، برگزاری ساعت                   تاریخ،
آگهی انتشار نسبت به انتظامی نیروی همکاری با فرمانداران - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ٢٠ [١٨]ماده شماره١٣) (فرم                   می نماید.
ریاست جمهوری، انتخابات قانون (۴۶) ماده اجرای در -٢١ [١٩]ماده شماره١۴) (فرم می نمایند. اقدام شهرستان سطح در                  انتخابات
انتخابات ستاد به نسخه یک و کشور انتخابات ستاد به را شهرستان سطح در منتشره آگهی های از نسخه سه موظف اند                      فرمانداران
نسبت به قانون، (۴٧) ماده اجرای در بخش و شهرستان اجرایی هیئت های -٢٢ [٢٠]ماده شماره١۵) (فرم دارند. ارسال                   استانداری
از نسخه یک بخشداران -٢٣ [٢١]ماده شماره١۶) (فرم می نمایند. اقدام رأی اخذ و ثبت نام شعب اعضای تعیین صورت جلسۀ                    تنظیم
[٢٢]ماده شماره١٧) (فرم می دارند. ارسال شهرستان مرکز فرمانداری به را رأی اخذ و ثبت نام شعب اعضای انتخاب                   صورت جلسۀ
نسبت به رأی اخذ و ثبت نام شعب اعضای تعیین مبنی بر هیئت اجرایی صورت جلسۀ به توجه با موظف اند بخشداران و فرمانداران -٢۴                   
] شماره١٨) (فرم آورند. به عمل دعوت آنان از رأی اخذ و ثبت نام مدارک و لوازم و صندوق تحویل جهت و اقدام آنان، ابالغ                        صدور
همچنین و شعبه لوازم و مدارک رأی، اخذ و ثبت نام شعب اعضای حضور و دعوت از پس بخشداران و فرمانداران -٢۵                       ٢٣]ماده
ترتیبی آرا، قرائت و رأی اخذ و ثبت نام روش و برنامه توجیه از پس و نموده رأی اخذ شعبۀ اعضای تحویل را انتخاباتی                         برگ های
] شماره١٩) (فرم شوند. اعزام شعب محل به رأی اخذ و ثبت نام شعب اعضای رأی، اخذ روز از قبل روز یک که نمود خواهند                         اتخاذ
/٣ /١٨ (اصالحی ٢٧ [٢۵]ماده (٢٠ شماره (فرم نمایند. اقدام فرماندار نمایندۀ حکم صدور نسبت به می باید فرمانداران -٢۶                    ٢۴]ماده
مأمورین از نفر دو انتظامی حداقل نیروی هماهنگی با رأی اخذ و ثبت نام شعب حفاظت به منظور بخشداران و فرمانداران - (١٣٨۴                    



[٢۶]ماده شماره٢١) (فرم می نمایند. اعزام رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ محل به شعبه اعضای معیت در ابالغ صدور ضمن را                      انتظامی
 ٢٨ (اصالحی ١/ ٢/ ١٣٧٢) - برنامۀ روز اخذ رأی:

 
نسبت به خود بین از ابتدا می شوند. حاضر شعبه محل مقرر در وقت از قبل ساعت یک حداقل رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ                        اعضای
بر هیئت نظارت نمایندۀ حضور در را رأی اخذ صندوق سپس و منشی، اقدام نفر سه و نایب رئیس نفر یک رئیس، نفر یک                        انتخاب
و الک ومهر رأی، و اخذ ثبت نام شعبۀ مهر با و لفاف آن، خالی بودن از حصول اطمینان از پس و باز فرماندار، نمایندۀ و                         انتخابات
زیر پنج گانۀ مراحل به شرح را رأی اخذ و ثبت نام کار و منعکس نسخه، ۵ در رأی اخذ [٢٧]و ثبت صورت جلسۀ در را                        مراتب
نداشته لفاف به نیازی که باشند شده ساخته و طراحی به گونه ای رأی اخذ صندوق های چنانچه (١٣٨٠ /٢ /١٩ (الحاقی می نمایند.                      آغاز
شکاف [٢٨]محل و رأی اخذ روز برنامۀ مختلف مراحل در آن، بستن از پس صندوق روی بر تعیین شده محل های یا محل فقط                        باشند،

 صندوق برای انداختن رأی در پایان برنامه، با مهر انتخابات الک ومهر خواهد شد.  
 

 اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی دهندگان.
 

 دوم- مرحلۀ کنترل.
 

 سوم- مرحلۀ ثبت نام.
 

 چهارم- مرحلۀ اخذ رأی.
 

 پنجم- مرحلۀ تکمیل صورت جلسه. [٢٩]اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی دهندگان:  
 

انتظامی موظف اند و مأمورین باشد مجزا خروجی و ورودی درب دارای حتی االمکان رأی اخذ محل کنند کوشش باید شعبه اعضای -١                    
در رأی اخذ تا نموده ممانعت رأی اخذ محل در داخل ازدحام از رأی، اخذ و ثبت نام شعبۀ رئیس یا فرماندار نمایندۀ دستور                         طبق

 کمال آرامش انجام پذیرد.  
 

دادن و ثبت نام به منظور و یافته حضور رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ محل [٣١]در شناسنامه [٣٠]عین داشتن دست در با رأی دهندگان -٢                      
 رأی وارد محوطۀ اخذ رأی می شوند.

 
 دوم- مرحلۀ کنترل:

 
 کنترل در دو مرحله انجام می شود :

 
شناسنامۀ مالحظۀ با رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ منشی سه از هریک یا شعبه رئیس یا فرماندار نمایندۀ شناسنامه : کنترل                      الف-

 رأی دهنده موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند :
 

 ١- شناسنامه به مهر انتخابات ریاست جمهوری همان مرحله ممهور نشده باشد.
 

 ٢- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و دارندۀ آن وارد سن شانزده (١۶) سالگی [٣٢]شده باشد.
 

که می نمایند کنترل را رأی دهنده دست سبابۀ انگشت منشی، سه از هریک یا و شعبه رئیس یا فرماندار نمایندۀ انگشت: کنترل                       ب-
 آلوده به رنگ جوهر استامپ که احتماًال نشانۀ دادن رأی است، نباشد.

 
او سبابۀ انگشت بر یا و باشد جاری انتخابات مهر به ممهور مراجعه کننده، شناسنامۀ درصورتی که - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی                      تبصره

 اثر جوهر استامپ مشخص شده باشد، به دستور نمایندۀ فرماندار از رأی دادن وی جلوگیری به عمل می آید.



 
 سوم- مرحلۀ ثبت نام:

 
یک می باشد، رأی دادن واجدشرایط و بوده مراجعه کننده به متعلق شناسنامه اینکه از اطمینان حصول و کنترل مرحلۀ انجام از پس -١                     
و اقدام تعرفه، برگ روی بر موردنیاز اطالعات سایر و شناسنامه براساس رأی دهنده سجّلی مشخصات ثبت نسبت به منشی ها از                     نفر

 پس از اخذ اثر انگشت رأی دهنده روی برگ تعرفه، آن را امضا می نماید.
 

 ٢- متصدی ثبت نام، شناسنامۀ رأی دهنده را به مهر انتخابات، ممهور و به وی تحویل می نماید.
 

و آمار گردآوری به منظور می تواند وزارت کشور شود، برگزار دستی شیوۀ به انتخابات چنانچه - (١٣٨٠ /٢ /١٩ (الحاقی ٣                   
اعضای از یکی یا بخشدار فرماندار/ نمایندۀ کند. تهیه جداگانه ای فرم های تأهل، یا سن جنس، قبیل از رأی دهندگان مربوط به                     اطالعات
اخذ صندوق داخل آنکه بدون پایان در فرم ها این نمایند. تکمیل رأی دهندگان از ثبت نام هنگام را اطالعاتی فرم های موظف اند                     شعبه

 رأی انداخته شوند، حسب مورد تحویل بخشداری یا فرمانداری ذی ربط خواهد شد.
 

 چهارم- مرحلۀ اخذ رأی:
 

و می نماید تسلیم رأی دهنده به و نموده جدا انتخاباتی تعرفۀ از (نقطه چین) پرفراژ محل از را رأی برگ ثبت نام، متصدی -١                     
را آن اینکه بدون و دیگری عالمت یا نوشته هرگونه بدون را رأی برگۀ نامزدها، از یکی اسم مقابل در عالمت گذاری با                        رأی دهنده
نام رأی دهنده است الزم شود، برگزار دستی شیوۀ به انتخابات چنانچه (١٣٨٠ /٢ /١٩ (الحاقی می اندازد. صندوق داخل نماید،                     تا

 نامزد موردنظر خود را در محل تعیین شده در برگ رأی بنویسد، سپس برگ رأی را تا نموده و داخل صندوق بیندازد.
 

و آزاد کامًال به صورت و مخفی رأی نویسی، که نمایند اتخاذ ترتیبی باید رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ اعضای و فرماندار نمایندۀ -٢                      
نمایندۀ و انتظامی مأمورین و فرماندار نمایندۀ و شعبه اعضای از هیچ یک و گیرد انجام دیگری شخص نفوذ اعمال                     بدون
برای رأی دهنده به توصیه حق دارند، به عهده وظیفه ای شعبه در انحا از به نحوی که افرادی کلیۀ اصوًال و انتخابات بر                      هیئت نظارت
[٣۵]باشد، داشته دیگری فرد به نیاز رأی دادن [٣۴]برای رأی دهنده درصورتی که است [٣٣]بدیهی ندارند. را به خصوصی فرد                  انتخاب
انجام قانون خالف عمل تا نمایند کنترل نیز شعبه اعضای و نماید استفاده باشند، وی مورداعتماد که شعبه از خارج افراد وجود از                         باید

 نگیرد.
 

به را مراتب موظف اند نفوذ، اعمال یا تخلف مشاهدۀ صورت در وزارت کشور بازرسان یا انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ -٣                   
انتظامی مأمورین توسط را خاطی افراد یا فرد باید صورت جلسه، تنظیم ضمن آنان و دهند تذکر فرماندار نمایندۀ و شعبه                      اعضای
هیچ نمود خواهند مراقبت رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ رئیس یا فرماندار نمایندۀ -۴[٣۶] دهند. قضایی مقامات تحویل شعبه در                      حاضر

 فرد مسلحی وارد شعبۀ اخذ رأی نشود. کنترل این امر توسط مأمورین انتظامی [٣٧]و در جلوی درب ورودی خواهد بود.
 

 پنجم [٣٨]- مرحلۀ شمارش تعرفه و تکمیل صورت جلسه:
 

رأی صندوق های در را خود رأی مراجعه کنندگان، کلیۀ اینکه از اطمینان حصول و رأی اخذ مهلت انقضای از پس شعبه                      اعضای
نمایندۀ و انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ حضور با بالفاصله ندارد، وجود شعبه محل در رأی دادن برای دیگری فرد و                     انداخته
پایان به را رأی اخذ و ثبت نام کار شعبه، صورت جلسۀ دیگر قسمت های تکمیل از پس و می دهند انجام را زیر اقدامات                       فرماندار

 می رسانند.
 

باقی مانده مصرف نشدۀ رأی [٣٩]برگ و تعرفه تعداد مصرف شده، تعرفه های تعداد شعبه، به تحویلی رأی برگ و تعرفه کل تعداد -١                    
 را در صورت جلسه، درج و کلیۀ اعضا، نمایندۀ هیئت نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار زیر آن را امضا می نمایند.

 



صورت جلسۀ از نسخه یک با همراه و بسته بندی یکجا را باقی مانده مصرف نشدۀ رأی برگ و تعرفه مصرف شده، تعرفه های -٢                   
 شعبه، داخل جعبۀ مناسب قرار داده و با مهر شعبه الک ومهر می نمایند.

 
صندوق داخل صندوق شکاف محل از شود، باز رأی اخذ صندوق درب اینکه بدون را شعبه صورت جلسۀ از دیگر نسخۀ یک -٣                      

 رأی قرار داده و سپس شکاف مذکور را با پارچه، مسدود و الک ومهر می نمایند.
 

توسط باقی مانده نسخۀ و انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ به چهارم نسخۀ و شعبه رئیس به تنظیمی صورت جلسۀ سوم نسخۀ -۴                    
سایر و تعرفه ها محتوی جعبۀ رأی، اخذ صندوق های یا صندوق و شد خواهد داده تحویل مربوط هیئت اجرایی به فرماندار                     نمایندۀ
محافظ مأموران همراهی با انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ و فرماندار نمایندۀ شعبه، رئیس به وسیلۀ بالفاصله انتخاباتی                  لوازم

 صندوق به مرکز شمارش آرا منتقل می شود.
 

در مراتب آید، پدید شعبه محل در انتخابات مربوط به اشکاالت و حوادث رأی، اخذ روز در اگر - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی                        تبصره
 انتهای صورت جلسه (قسمت توضیحات) منعکس می شود.

 
مرحله دوم در زیر نکات رعایت با رأی اخذ مرحله اول برنامۀ مرحله دوم: رأی اخذ روز برنامۀ - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ٢٩                       ماده

 تکرار می شود.
 

 ١- شناسنامۀ مراجعه کنندگان به دو مهر انتخاباتی که در جریان است، ممهور نشده باشد.
 

 ٢- چنانچه شناسنامۀ رأی دهنده دارای مهر مرحله اول انتخابات باشد، به مهر مرحله دوم نیز ممهور می شود.
 

مهر به بار دو مرحله دوم، رأی گیری هنگام باشد، ریاست جمهوری انتخابات مرحله اول مهر فاقد رأی دهنده شناسنامۀ چنانچه -٣                 
 مرحله دوم ممهور می شود تا رأی دهنده نتواند برای بار دوم رأی دهد.

 
 ماده ٣٠- [به موجب مصوبۀ اصالحی مصوب ١/ ٢/ ١٣٧٢ حذف شده است.][۴٠]برنامۀ قرائت و شمارش آرا:

 
شمارشگر، دستگاه های استقرار محل به رأی صندوق های یا صندوق رسیدن از پس بالفاصله - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ٣١                     ماده

 قرائت و شمارش آرا به شرح موارد زیر انجام می شود:
 

هیئت نظارت نمایندۀ شعبه، رئیس حضور با و هیئت اجرایی توسط رأی صندوق های و صندوق درب - (١٣٧٢ /٢ /٢٢ (اصالحی ١                    
تعرفه های تعداد و شعبه کد آن، داخل صورت جلسۀ روی از و باز شهرستان، هیئت نظارت و فرماندار نمایندۀ و انتخابات                     بر

 مصرف شده به اپراتور، اعالم و برگ های رأی به وی تحویل می شود.
 

رأی صندوق های یا صندوق دارند، آرا قرائت و شمارش مرکز یک از بیش که شهرستان هایی در - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی                       تبصره
به و تعیین را آنان مذکور، هیئت های رأی، اخذ از قبل روز دو تا باید که هیئت نظارت نمایندگان و هیئت اجرایی نمایندگان                       توسط

 فرماندار معرفی نموده باشند، باز و کار شمارش انجام می شود.
 

مأخوذه، باطلۀ آرای تعداد صحیح، آرای تعداد صندوق ها، یا صندوق داخل رأی برگ های کل تعداد - (١٣٧٢ /٢ /٢٢ (اصالحی ٢                     
مأخوذه) باطلۀ به اضافۀ صحیح آرای (مجموع مأخوذه آرای جمع و نامزد ها از هریک رأی تعداد غیرمأخوذه، باطلۀ آرای                    تعداد
امضای و تأیید از پس و ثبت نسخه، پنج در شعبه آرای شمارش و قرائت نتیجۀ فرم در و مشخص دستگاه، توسط شعبه هر                          مربوط به

 آن توسط اپراتور و رئیس شعبه، نمایندۀ هیئت نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار، تحویل رئیس شعبه می شود.
 

از نسخه یک بالفاصله فرماندار، نمایندۀ و انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ همکاری با شعبه رئیس - (١٣٧٢ /٢ /٢٢ (اصالحی ٣                     
را آن درب و گذارده رأی صندوق های یا صندوق داخل را خوانده شده رأی برگ های همراه به شعبه آرای شمارش و قرائت نتیجۀ                        فرم



به تعرفه ها محتوی جعبۀ با همراه شعبه، آرای شمارش و قرائت نتیجۀ فرم از نسخه یک ضمیمۀ الک ومهر، از پس و                       می بندند
نسخۀ دهد. تحویل بخش هیئت اجرایی به تا می شود داده تحول فرماندار نمایندۀ به سوم نسخۀ می دهد. تحویل شهرستان                    هیئت اجرایی
می ماند. باقی رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ رئیس نزد باقی مانده نسخۀ و می گیرد قرار انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ اختیار در                      چهارم
قرار صندوق ها یا صندوق داخل و شده بسته بندی غیرمأخوذه، باطلۀ و مأخوذه باطلۀ صحیح، آرای تفکیک به رأی                    برگ های

 می گیرد.
 

نتیجۀ فرم از استفاده با شهرستان هیئت اجرایی شهرستان، شعب کلیۀ آرای شمارش و قرائت پایان از پس - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی ۴                       
حاوی باید صورت جلسه این می نمایند. صورت جلسه را شهرستان رأی [۴١]اخذ کلی نتیجۀ شعب، از یک هر آرای شمارش و                     قرائت
یک و تنظیم موردنیاز، تعداد به و باشد تابعه بخش های از هریک و مرکزی بخش شهرستان، مرکز شهر تفکیک به آرا کلی                        نتیجۀ

 نسخۀ آن تحویل هیئت نظارت شهرستان و بقیۀ نسخه ها تحویل فرماندار شود.
 

یک رأی صندوق های (%٩۵) نودوپنچ درصد حداقل شمارِش نتیجۀ حصول از پس چنانچه - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی                   تبصره
حوادث بروز شهرستان، مرکز تا رأی اخذ شعبۀ مسیر صعب العبوربودن از ناشی مشکالت علت به صندوق ها بقیۀ                   شهرستان،
کلی نتیجۀ صورت جلسۀ تنظیم از مانع امر این نرسید، شهرستان مرکز به دیگر پیش بینی نشدۀ مانع هرگونه بروز یا و                     غیرمترقبه

 شهرستان نخواهد بود، مشروط برآنکه تعداد صندوق های واصل نشده در صورت جلسه قید شود.
 

درب های یا درب شهرستان، رأی اخذ کلی نتیجۀ به دست آمدن و آرا شمارش و قرائت کار اتمام از پس - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی ۵                        
محتوی جعبه های بالفاصله و می شود الک ومهر هیئت نظارت مهر و انتخابات مهر با و مسدود رأی، صندوق های نگهداری                   محل
یا درب کار، پایان از پس و می شود اپراتور تحویل آن ها در مندرج موردنیاز اطالعات و آمار استخراج به منظور نیز                      تعرفه ها
نگهداری محل درب آن، در الک ومهرشده تعرفۀ محتوی جعبه های قراردادن از پس و باز صندوق ها، نگهداری محل                   درب های

 صندوق ها و جعبه های محتوی تعرفه، بسته و الک ومهر می شود.
 

نخواهد باز انتخاباتی اوراق امحای دستور وصول زمان تا رأی صندوق های نگهداری محل درب - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی                     تبصره
دوی هر حضور با و وزارت کشور دستور یا و شهرستان نظارت و اجرایی هیئت های تشخیص به نیاز، درصورت مگر                     شد،
الک ومهر قبل به ترتیب و بسته نگهداری، محل درب های یا درب مجددًا نیاز، رفع از پس که شهرستان نظارت و                     هیئت اجرایی

 می شود.
 

بالفاصله هیئت اجرایی، از شهرستان رأی اخذ کلی نتیجۀ صورت جلسۀ دریافت از پس فرماندار - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ٣٢                     ماده
انتشار مبنی بر کشور انتخابات ستاد نظریۀ وصول از پس و اعالم کشور، انتخابات ستاد به مخابراتی وسیلۀ سریع ترین با را                      نتیجه
در آن انتشار و مذکور آگهی تنظیم نسبت به ریاست جمهوری، انتخابات قانون (٨٠) ماده اجرای در شهرستان، رأی اخذ نتیجۀ                     آگهی
از هریک به و کشور انتخابات ستاد به را شهرستان رأی اخذ کلی نتیجۀ صورت جلسۀ از نسخه دو و اقدام شهرستان،                       سراسر

 بخش های تابعه نیز یک نسخه ارسال می نماید و نسخۀ آخر در بایگانی فرمانداری باقی می ماند.
 

امحای دستور وصول تا رأی اخذ صندوق های و انتخابات مدارک حفاظت و نگهداری مسئولیت - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ٣٣                      ماده
 اوراق انتخابات به عهدۀ فرماندار خواهد بود.

 
مصوب اصالحی مصوبۀ [به موجب -٣۵ است.][۴٢]ماده شده حذف ١٣٧٢ /٢ /١ مصوب اصالحی مصوبۀ [به موجب -٣۴                  ماده
انتشار تاریخ از پس روز دو (حداکثر قانونی مهلت پایان در - (١٣٧٢ /٢ /١ (اصالحی ٣۶ است.][۴٣]ماده شده حذف ١٣٧٢ /٢ /١                       
شکایات به و داده تشکیل جلسه نگهبان شورای ناظرین یا ناظر حضور با شهرستان هیئت اجرایی شهرستان) در رأی اخذ نتیجۀ                     آگهی
۴۴] شماره٢٩/الف) (فرم می شود. تسلیم فرماندار به و نموده صورت جلسه نسخه (۵) پنج در را مراتب و می نمایند رسیدگی                    واصله
مراتب باشد، نرسیده هیئت اجرایی به شکایتی هیچ گونه قانونی مهلت پایان تا درصورتی که - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی                   ]تبصره
فرماندار -٣٧ [۴۵]ماده ٢٩/ب) شماره (فرم می شود. تسلیم فرماندار به و صورت جلسه نسخه (۵) پنج در نیز شکایت                    عدم وصول
می دارد. ارسال کشور انتخابات ستاد به را شهرستان هیئت اجرایی از دریافتی شکایات به رسیدگی صورت جلسۀ نسخۀ ٣                   بالفاصله
هیئت مرکزی به را فوق مادۀ موضوع واصلۀ صورت جلسات از نسخه دو کشور انتخابات ستاد -٣٨ [۴۶]ماده شماره٣١)                   (فرم



/١ (اصالحی ٣٩ [۴٧]ماده شماره٣٢) (فرم می دارد. ارسال نگهبان شورای نهایی نظریۀ اعالم و بررسی جهت انتخابات بر                    نظارت
قسمتی یا تمام ابطال یا توقف یا انتخابات برگزاری صحت مبنی بر نگهبان شورای نظریۀ دریافت از پس وزارت کشور - (١٣٧٢ /٢                     
پس فرمانداران -۴٠ [۴٨]ماده شماره٣٣) (فرم می نمایند. ابالغ انتخابات اجرایی مسئولین به را مراتب ریاست جمهوری، انتخابات                  از
انتخابات نهایی صورت جلسۀ تنظیم نسبت به بالفاصله کشور، انتخابات ستاد طریق از نگهبان شورای نظریۀ دریافت                 از
و ٣۴ شمارۀ (فرم می نمایند. ارسال کشور انتخابات ستاد به را آن از نسخه دو نهایی، نتیجۀ مخابرۀ ضمن و اقدام                       ریاست جمهوری،
انتخابات اوراق و آرا امحای مبنی بر وزارت کشور دستور وصول از پس کشور سراسر فرمانداران -۴١ [۴٩]ماده (٣۵                 
اوراق و آرا امحای نسبت به شهرستان انتخابات بر هیئت نظارت حتیالمکان و هیئت اجرایی اعضای حضور با                 ریاست جمهوری،
ارسال کشور انتخابات ستاد به را آن نسخۀ دو و صورت جلسه را مراتب و اقدام مقتضی، به نحو شهرستان انتخابات                     مصرف شدۀ

 می دارد. (فرم شمارۀ ٣٧ و ٣٨)
 

به توجه با که استان یک شهرستان های از تعدادی یا همه در یا و کشور از خارج در چنانچه - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی ۴٢                           ماده
با دست، با آرا شمارش و قرائت کار نباشد، میسر و مقدور شمارشگر دستگاه با آرا شمارش و قرائت دیگر، دلیل هر یا و                          امکانات

 رعایت مواد زیر انجام می شود.
 

 ١- کلیۀ اصالحات به عمل آمده در مواد (١) الی (٢٧) آیین نامه، معتبر و مالک عمل است.
 

به ماده این ششم و پنجم مراحل ولی است عمل مالک و معتبر کًال چهارم الی اول مراحل در به عمل آمده اصالحات ،(٢٨) ماده در -٢                         
٢٨) و (٢٧) و (٢۶) و (٢۵) مواد در به عمل آمده اصالحات مشروط برآنکه بود؛ خواهد عمل مالک و معتبر اصالح، از قبل                      وضعیت

 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران رعایت شود.
 

به و اصالحات بدون [۵۶]آیین نامه (٣۵) [۵۵]و (٣۴) ،[۵۴] (٣٣) ،[۵٣] (٣٢) ،[۵٢] (٣١) ،[۵١] (٣٠) ،[۵٠] (٢٩) مواد -٣                    
 وضعیت قبل معتبر و مالک عمل می باشد.

 
آن، به موردنیاز جدید فرم های الحاق یا و آیین نامه این مربوط به فرم های اصالح یا و تغییر حذف، - (١٣٧٢ /٢ /١ (الحاقی ۴٣                         ماده

 پس از تصویب وزیرکشور قابل اجرا است.
 
 

 پی نوشت ها:
 

که است شده اصالح ١٣٨۴ /٣ /١٨ و ١٣٨٠ /٢ /١٩ ،١٣٧٢ /٢ /٢٢ ،١٣٧٢ /٢ /١ تاریخ های در نوبت چهار در آئین نامه                         [١-]این
 این اصالحات در متن اعمال شده است.

 
 [٢-]عبارات این بند در روزنامه رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

 
این (۴٣) ماده براساس لکن است آمده ماده این مربوط به فرم های به عنوان «٢ و ١ شمارۀ «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                     [٣-]در

 آیین نامه و به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شمارۀ ١ و ٢ و ٣» به عنوان فرم های مربوط به این ماده تعیین شده است.
 

) ماده اجرای در انتخابات شروع اعالم مبنی بر تلفن گرام و تلگراف ارسال از پس بخشداران و فرمانداران - (محذوف) ١٠                     [۴-]ماده
به عمل دعوت سریعًا هیئت اداری اعضای از بخش و شهرستان هیئت اجرایی تشکیل برای ریاست جمهوری، انتخابات قانون (٣٨                 

 می آورند. (فرم شماره٣)
 

اداری اعضای حضور با را مشورتی جلسۀ مقرر ساعت در دعوت نامه براساس بخشداران و فرمانداران - (محذوف) ١١                    [۵-]ماده
تعیین را مرکزی بخش و شهرستان بخش/ مرکز مردم مختلف اقشار معتمدین از نفر ٣٠ نظر تبادل از پس و داده تشکیل                        هیئت اجرایی

 و مراتب را صورت جلسه می نمایند. (فرم شماره۴)



 
وی نمایندۀ یا دادگستری رئیس ایران، اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون ١٣٩١ /١٠ /٢۶ اصالحی (٣٨) ماده                  [۶-]به موجب

 نیز به اعضای هئیت اجرایی انتخابات شهرستان افزوده شده است.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس ازآنجاکه لکن ندارد، وجود اصالحی (١٢) ماده در «(۶ و ۵ و ۴ شمارۀ «(فرم های                       [٧-]عبارت
این است، شده تعیین ماده این مربوط به فرم های به عنوان «۶ و ۵ و ۴ شمارۀ «فرم های وزیرکشور، مصوب تغییرات                     به موجب

 عبارت به ماده (١٢) اصالحی افزوده شد.
 

 [٨-]منظور، تبصره «١» ماده (٣٨) «قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران» مصوب ۵/ ۴/ ١٣۶۴ است.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره۶» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٩-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره٧» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
«هشت از اصلی معتمدان تعداد ایران، اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون ١٣٩١ /١٠ /٢۶ اصالحی (٣٩) ماده                  [١٠-]به موجب

 نفر» به «ُنه نفر» تغییر کرده است.
 

به موجب و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس ازآنجاکه لکن ندارد، وجود اصالحی (١۴) ماده در شماره٨)» «(فرم                   [١١-]عبارت
اصالحی (١۴) ماده به عبارت این است، شده تعیین ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره٨» «فرم وزیرکشور، مصوب                    تغییرات

 افزوده شد.
 

 [١٢-]این تبصره در روزنامه رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.
 

این (۴٣) ماده براساس ازآنجاکه لکن ندارد، وجود اصالحی (١۴) ماده تبصرۀ در «(١٠ و ٩ شمارۀ «(فرم های                    [١٣-]عبارت
است، شده تعیین تبصره این مربوط به فرم های به عنوان «١٠ و ٩ شمارۀ «فرم های وزیرکشور، مصوب تغییرات به موجب و                    آیین نامه

 این عبارت به تبصرۀ ماده (١۴) اصالحی افزوده شد.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١٠» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [١۴-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره٨» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
هیئت اجرایی اداری اعضای از هیئت اجرایی تشکیل مبنی بر فرماندار دستور وصول از پس بخشداران - (محذوف) ١۶                  [١۵-]ماده

 بخش دعوت به عمل می آورند. (فرم شماره٣)
 

(۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم های به عنوان «١٣ و ١١ شمارۀ «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [١۶-]در
 این آیین نامه و به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شمارۀ ١١ و ١٢» به عنوان فرم های مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١٢» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [١٧-]در

 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، هیچ فرمی به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین نشده است.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١۴» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [١٨-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره١٣» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١۵» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [١٩-]در

 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره١۴» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.
 



و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١۶» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٢٠-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره١۵» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١٧» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٢١-]در

 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره١۶» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١٨» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٢٢-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره١٧» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره١٩» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٢٣-]در

 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره١٨» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره٢٠» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٢۴-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره١٩» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره٢١» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٢۵-]در

 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره٢٠» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره٢٢» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [٢۶-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره٢١» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
 [٢٧-]به نظر می رسد در اینجا به جای «ثبت» باید «ثبت نام» بیاید.

 
 - [٢٨]حرف «و» در روزنامه رسمی کشور نیامده است، اما در مجموعه های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

 
 [٢٩-]تعداد مراحل، اصالحی ١/ ٢/ ١٣٧٢ است.

 
 [٣٠-]کلمه «داشتن» در روزنامه رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

 
الزم نیز ملی» «شمارۀ ارائۀ ،١٣٩٢ /٣ /٢٠ اصالحی ایران، اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون (١٩) ماده                  [٣١-]به موجب

 است.
 

سن حداقل ،١٣٨۵ /١٠ /١٢ اصالحی ایران، اسالمی ریاست جمهوری انتخابات قانون (٣۶) ماده «٢» بند                 [٣٢-]به موجب
 انتخاب کنندگان به هجده سال تمام اصالح شده است.

 
رسمی منتشرشدۀ مجموعه های در اما نیامده، کشور روزنامه رسمی در ندارند» را به خصوصی فرد انتخاب «برای                 [٣٣-]عبارت

 قوانین و مقررات آمده است.
 

و قوانین رسمی منتشرشدۀ مجموعه های در اما نیامده، کشور روزنامه رسمی در رأی دهنده» درصورتی که است «بدیهی                 [٣۴-]عبارت
 مقررات آمده است.

 
 [٣۵-]کلمه «داشته» در روزنامه رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

 



قوانین منتشرشدۀ مجموعه های در اما نیامده، کشور روزنامه رسمی در دهند» قضایی مقامات تحویل شعبه در «حاضر                  [٣۶-]عبارت
 و مقررات آمده است.

 
رأی اخذ شعبۀ وارد مسلحی فرد هیچ نمود خواهند مراقبت رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ رئیس یا فرماندار نمایندۀ -۴»                      [٣٧-]عبارت
و قوانین رسمی منتشرشدۀ مجموعه های در اما نیامده، کشور روزنامه رسمی در انتظامی» مأمورین توسط امر این کنترل                   نشود.

 مقررات آمده است.
 

استان یک شهرستان های از تعدادی یا همه در یا و کشور از خارج در «چنانچه آیین نامه این (۴٢) ماده مطابق اینکه به توجه                         [٣٨-]با
مراحل ،(٢٨) ماده در نباشد، میسر و مقدور شمارشگر دستگاه با آرا شمارش و قرائت دیگر، دلیل هر یا و امکانات به توجه با                          که
ذیل به شرح اصالح از پیش مراحل این احکام بود»، خواهد عمل مالک و معتبر اصالح، از قبل وضعیت به ماده این ششم و                         پنجم

 آورده می شود:
 

 پنجم (محذوف) - مرحلۀ قرائت و شمارش آرا
 

در را خود رأی مراجعه کنندگان کلیۀ اینکه از اطمینان حصول صورت در رأی اخذ ساعات انقضای از پس شعبه اعضای -١                     
و تعرفه برگ های شمارش از پس بالفاصله ندارد، حضور شعبه محل در رأی دادن برای دیگری فرد و انداخته رأی،                     صندوق های
را آرا قرائت و شمارش فرماندار، نمایندۀ و انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ و صندوق محافظان حضور با صورت جلسه در آن                      درج

 آغاز می نمایند.
 

منشی ها، از یکی همکاری با رأی اخذ شعبۀ نایب رئیس رئیس یا ابتدا که است صورت این به آرا قرائت و شمارش ترتیب -٢                       
قرائت اینکه بدون را صندوق داخل آرای تعداد و کرده باز را رأی صندوق اخذ درب الک ومهر سپس نموده، شمارش را                       تعرفه ها

 شود، برگ شماری و با تعداد برگ تعرفه ها تطبیق  داده و به یکی از دو حالت زیر عمل می نمایند : 
 

خوانده آنکه بدون آرا، برگ مجموع از اضافی اوراق باشد، تعرفه ها تعداد از بیشتر صندوق داخل رأِی اوراق تعداد چنانچه                      الف-
پایان، در و درج نیز رأی اخذ صورت جلسۀ در و نموده باطل و قید آن روی بر را شد) (باطل جملۀ قرمز رنگ با و برداشته                            شود،

 ضمیمۀ صورت جلسه می نمایند.
 

 ب- درصورتی که تعداد برگ های رأِی داخل صندوق، مساوی یا  کمتر از تعداد تعرفه ها باشد، مراتب در صورت جلسه درج می شود.  
 

آن ها ذیل تبصره های و قانون (٢۶) و (٢۵) مواد و شروع آرا، قرائت شد، انجام فوق در مذکور به ترتیب آرا شمارش اینکه از پس -٣                         
 با تأیید هیئت نظارت بر انتخابات یا نمایندۀ آنان اجرا خواهد شد.

 
 ششم (منسوخ) - مرحلۀ تنظیم صورت جلسه

 
وزارت کشور طرف از اجرایی دستورالعمل به ضمیمۀ که شعبه رأی اخذ و ثبت نام صورت جلسۀ آرا، قرائت و شمارش خاتمۀ از                     پس
مخصوص فرم در صورت جلسه برگ پشت در رأی دارندگان از هریک رأی تعداد سپس و تنظیم نسخه، پنج در است، شده                       ارسال
محافظان و رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ اعضای و فرماندار نمایندۀ امضای به تنظیم از پس صورت جلسه می شود. قید آرا) نتایج                       (فرم
مذکور صورت جلسۀ نسخۀ یک و انتخاباتی مدارک و اوراق کلیۀ بالفاصله و می رسد انتخابات بر هیئت نظارت نمایندۀ و                    صندوق
اتفاق به رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ اعضای (صندوق ها)، صندوق مجدد الک ومهر انجام از پس داده، قرار رأی صندوق داخل                      را
و رأی اخذ شعبۀ صورت جلسۀ از نسخه دو همراه به را رأی (صندوق های) صندوق انتظامی، مأمورین معیت در فرماندار                     نمایندۀ
صورت جلسۀ از نسخه یک هرکدام رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ رئیس و ناظر ضمنًا می دهند. هیئت اجرایی تحویل رسمًا مدارک                     سایر

 مذکور را دریافت می نمایند. (فرم شماره٢٣)
 



و شعبه اعضای امضای به و ذکر صورت جلسه، انتهای قسمت در مراتب آید، پدید اشکاالتی انتخابات مورد در رأی اخذ روز در                        اگر
 نمایندۀ فرماندار و محافظان صندوق و نمایندۀ هیئت نظارت بر انتخابات می رسد.

 
 توجه :

 
می شود. قید است، مندرج صورت جلسه برگ پشت در که ریاست جمهوری انتخابات آرای نتایج فرم در فقط رأی دارندگان رأِی                     تعداد

 (فرم شماره٢٣)
 

در اما نیامده، کشور روزنامه رسمی در و» تعرفه تعداد مصرف شده، تعرفه های تعداد شعبه، به تحویلی رأی «برگ                   [٣٩-]عبارت
 مجموعه های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

 
دریافت از پس بالفاصله شهرستان، مرکز و مرکزی بخش به استثنای بخش ها اجرایی هیئت های - (محذوف) ٣٠                  [۴٠-]ماده
شعب آرای جمع صورت جلسۀ تنظیم نسبت به انتخابات، رأی اخذ و ثبت نام شعبۀ صورت جلسات و مدارک و آرا                   صندوق های
از نسخه دو همراه به را صندوق ها و لوازم و مدارک و نموده اقدام نسخه پنج در نگهبان شورای ناظرین یا ناظر حضور در                          مربوطه

 صورت جلسۀ تنظیمی برای اعالم و ارسال به مرکز شهرستان تحویل بخشدار می دهند. (فرم شمارۀ ٢۴ و ٢۵)
 

 [۴١-]این واژه به اشتباه در روزنامه رسمی کشور به صورت «کلیه» آمده است.
 

و لوازم و مدارک کلیۀ تابعه، بخش های آرای قرائت صورت جلسات دریافت از پس فرمانداران - (محذوف) ٣۴                   [۴٢-]ماده
اقدام سریعًا شهرستان مرکز هیئت اجرایی و نموده تحویل شهرستان مرکز هیئت اجرایی به وقت اسرع در را مربوطه                   صندوق های

 می نمایند. (فرم شماره٢٨)
 

(٨٠) ماده رعایت ضمن شهرستان، هیئت اجرایی از انتخابات صورت جلسۀ دریافت از پس فرمانداران - (محذوف) ٣۵                  [۴٣-]ماده
مجدد نظریۀ وصول همچنین و کشور انتخابات ستاد به مذکور صورت جلسۀ از نسخه دو ارسال و ریاست جمهوری انتخابات                    قانون

 ستاد انتخابات کشور، نسبت به تنظیم آگهی نتیجۀ انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام می نمایند. (فرم شمارۀ ٢٩ و ٣٠)
 

به موجب و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس ازآنجاکه لکن ندارد، وجود اصالحی (٣۶) ماده در شماره٢٩/الف)» «(فرم                   [۴۴-]عبارت
(٣۶) ماده به عبارت این است، شده تعیین ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره٢٩/الف» «فرم وزیرکشور، مصوب                   تغییرات

 اصالحی افزوده شد.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس ازآنجاکه لکن ندارد، وجود (٣۶) ماده تبصره الحاقی در شماره٢٩/ب)» «(فرم                  [۴۵-]عبارت
به عبارت این است، شده تعیین تبصره این مربوط به فرم به عنوان شماره٢٩/ب» «فرم وزیرکشور، مصوب تغییرات                  به موجب

 تبصره الحاقی ماده (٣۶) افزوده شد.
 

و آیین نامه این (۴٣) ماده براساس لکن است، آمده ماده این مربوط به فرم به عنوان شماره٣٣» «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                    [۴۶-]در
 به موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره٣١» به عنوان فرم مربوط به این ماده تعیین شده است.

 
عبارت این است، ماده این مربوط به فرم شماره٣٢، فرم ازآنجاکه لکن ندارد، وجود (٣٨) ماده در شماره٣٢)» «(فرم                    [۴٧-]عبارت

 در انتهای این ماده آورده شد.
 

عبارت این است، ماده این مربوط به فرم شماره٣٣، فرم ازآنجاکه لکن ندارد، وجود (٣٩) ماده در شماره٣٣)» «(فرم                    [۴٨-]عبارت
 در انتهای این ماده آورده شد.

 



) ماده براساس لکن است آمده ماده این مربوط به فرم های به عنوان «٣۶ و ٣۵ و ٣۴ شمارۀ «فرم هیئت وزیران، مصوبۀ                     [۴٩-]در
شده تعیین ماده این مربوط به فرم های به عنوان «٣۵ و ٣۴ شمارۀ «فرم وزیرکشور، مصوب تغییرات به موجب و آیین نامه این (۴٣                    

 است.
 

 [۵٠-]به پاورقی ذیل ماده (٢٩) مراجعه کنید.
 

 [۵١-]به پاورقی ذیل ماده (٣٠) مراجعه کنید.
 

کلیۀ وقت اسرع در موظف اند شهرستان مرکز و مرکزی بخش به استثنای کشور سراسر بخشداران - (منسوخ) ٣١                   [۵٢-]ماده
مرکز هیئت اجرایی به تحویل جهت را بخش هیئت اجرایی رأی اخذ صورت جلسۀ به انضمام رأی اخذ صندوق های و لوازم و                    مدارک

 شهرستان به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال نمایند. (فرم شماره٢۶)
 

انتخابات کلی نتیجۀ وقت اسرع در مکلف اند تابعه بخش های رأی اخذ نتایج وصول از پس فرمانداران - (منسوخ) ٣٢                     [۵٣-]ماده
 شهرستان را به ترتیب تعداد آرا، تنظیم و به ستاد انتخابات کشور وسیلۀ تلفن گرام و تلگراف گزارش نمایند (فرم شماره٢٧)

 
شهرستان هیئت اجرایی به تحویل تا رأی اخذ صندوق های و انتخابات مدارک حفاظت و نگهداری مسئولیت - (منسوخ) ٣٣                    [۵۴-]ماده

 به عهدۀ بخشدار است.
 

 [۵۵-]به پاورقی ذیل ماده (٣۴) مراجعه کنید.
 

 [۵۶-]به پاورقی ذیل ماده (٣۵) مراجعه کنید.
 
 
 
 
 
 
 

 آیین نامۀ اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزد های ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی مصوب ١۶/ ٢/ ١٣٨٠ هیئت وزیران
 

به و وزارت کشور ١٣٧٩ /١٠ /٣ مورخ ٢٢٣۴ /١ /۴ /۴۴ شمارۀ پیشنهاد به بنا ١٣٨٠ /٢ /١۶ مورخ جلسۀ در                       هیئت وزیران
آیین نامۀ ،١٣٧٩ مصوب رأی، اخذ شعب در ریاست جمهوری نامزد های نمایندگان حضور قانون ماده واحدۀ «۶» تبصره                 استناد

 اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
 

به صورت نامزد چند یا تنهایی به نامزد ها از هریک رأی، اخذ شروع از قبل روز پنج تا نامزد ها اسامی انتشار زمان از -١                         ماده
اخذ و ثبت نام شعب شمارشگر، دستگاه های استقرار محل بخش شهرستان/ اجرایی هیئت های به را خود نمایندگان می توانند                   مشترک

 رأی (ثابت و سیار) به فرمانداری همان شهرستان معرفی نمایند.
 

به تمایل درصورت ریاست جمهوری نامزد های از هریک رأی، اخذ شروع از قبل هفته یک تا نامزد ها اسامی انتشار زمان از -٢                       ماده
معرفی شهرستان فرمانداری به کتبی به صورت شهرستان در را خود انتخاباتی تبلیغات ستاد مسئول است موظف تبلیغاتی ستاد                    داشتن

 نماید.
 



و نمونه امضا با همراه شهرستان در را خود انتخابات ستاد های مسئوالن ریاست جمهوری، نامزد های درصورتی که -٣                 ماده
محل های در مربوط نامزد های نمایندگان معرفی نسبت به می توانند ستاد ها مسئوالن باشند، کرده معرفی فرمانداری به                 تفویض اختیار

 قیدشده در ماده (١) این آیین نامه اقدام نمایند.
 

نامزد ها نمایندگان اطالع به را بخش شهرستان/ هیئت اجرایی جلسات تشکیل تاریخ و ساعت است موظف بخشدار فرماندار/ -۴                    ماده
 در هیئت اجرایی برساند.

 
 ماده ۵- عدم حضور نمایندگان نامزد ها در محل های قیدشده در ماده (١) این آیین نامه، مانع ادامۀ روند اجرایی انتخابات نیست.

 
ناظران به کتبی بهصورت را خود گزارش تخلف، مشاهدۀ درصورت آن ها انتخابات ستاد های مسئوالن و نامزد ها نمایندگان -۶                    ماده
انتخابات ستاد و یادشده هیئت های و ناظران می کنند. اعالم کشور انتخابات ستاد و استان شهرستان، هیئت نظارت و نگهبان                    شورای
در انتخابات) نتایج اعالم از پس روز سه (حداکثر شکایات به رسیدگی مهلت اتمام از قبل را دریافتی گزارش های موظف اند                      کشور
از پس شود. رسیدگی نگهبان شورای ناظران و هیئت اجرایی مشترک جلسۀ در تا دهند قرار مربوط شهرستان هیئت اجرایی                    اختیار

 اتمام مهلت یادشده، گزارش های دریافتی به شورای نگهبان ارسال می شود.
 

 ماده ٧- کارت یا معّرفی نامۀ نمایندگان نامزد ها باید شامل مشخصات کامل نماینده و امضای فرماندار و مهر فرمانداری باشد.
 

وصول از پس تا می گیرد قرار فرمانداری ها اختیار در و تهیه وزارت کشور، توسط نامزد ها نمایندگان معّرفی نامۀ یا کارت -٨                     ماده
یا نامزد و می شود محاسبه زیر به شرح وزارت کشور توسط یادشده هزینۀ شود. داده تحویل نامزد ها نمایندگان به صدور                    هزینۀ
به را آن رسید و واریز خزانه، حساب به دولت عمومی درآمد های به عنوان را آن مبلغ است موظف وی انتخابات ستاد                       مسئول

 فرمانداری ارائه نماید.
 

یا کارت یک ارائۀ و صدور خدمات هزینۀ × معرفی شده نمایندۀ تعداد = خزانه حساب به واریز برای هزینه شده مبلغ                      کل
 معّرفی نامه حداکثر برابر با مبلغ تمام شدۀ یک کارت یا معّرفی نامه + هزینۀ چاپ یک کارت یا معّرفی نامه

 
و می باشد مربوط نامزد به عهدۀ وی انتخاباتی ستاد های مسئوالن و نامزد ها نمایندگان از هریک موردتقاضای نیاز های تأمین                   تبصره-

 وزارت کشور از این بابت هیچ گونه تکلیفی برعهده ندارد.
 

از مانع وی عدم حضور ولی کنند معرفی نماینده یک رأی، اخذ شعبۀ یک از بیش در حضور برای می توانند نامزد ها -٩                       ماده
 شمارش آرا و سایر اقدامات قانونی نیست.

 
 


