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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 اسالمي ايران قانون انتخابات رياست جمهوري

 با اصالحات بعدي 5/4/4634مصوب 

 

 فصل اول ـ كليات  

دوره ریاست جمهوری اسالمي ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقاا    ـ4 ماده

  .گرددرهبری آغاز مي

     اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شاورای نههباان تهیاه و باه  ماور مقاا  رهباری تقا ی           ـ2 ماده

   .گرددمي

قاانون   (131)یكصا  و ساي و یكا      وزارت كشور در غیر موارد اصا  ا  (23/41/14)اصالحي  -6 ماده

قب  از پایان دوره چهارساله ریاست جمهاوری مقا مات اجارای     پنج ماه  اق   موظف است اساسي

جمهاوری اساالمي    قاانون اساساي   (111یكص  و ناوزده  )  انتخابات را فراه  آورد و با رعایت اص  

ناا  داوللباان ریاسات جمهاوری را باا        مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت (4)پي نويس.ایران

 استفاده از وسای  ارتباط جمعي به الالع عمو  برسان .

كاركنان دولت در صورتي كه به ریاست جمهوری انتخاب شون  سنوات ریاست جمهوری در  -4 ماده

  .سابقه استخ امي ایشان منظور خواه  ش 

                                                 

انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره  قانون اساسی: 111اصل  – 4پی نويس 

ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست 

 دهد.جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می
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چنانچه شورای نههبان به دالیلي انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر كشور متوقاف یاا    ـ5 ماده

نسبت به تج یا   بال  اعال  نمای  وزارت كشور با كسب نظر شورای نههبان در اولین فرصت مناسب 

   .نمای انتخابات اق ا  مي

فرمان اری و بخشا اری   ،سرپرست وزارت كشور به جای وزیر كشور و سرپرستان استان اری ـ3 ماده

  .فرمان ار و بخش ار خواهن  بود ،با تأیی  وزیر كشور به جای استان ار

با تصویب هیأت وزیاران  نامه اجرایي انتخابات ریاست جمهوری را وزارت كشور تهیه و آیین ـ7 ماده

   .گذاردبه اجرا مي

این نظاارت عاا  و    .باش نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عه ه شورای نههبان مي ـ 8 ماده

 (2پي نويس)در تما  مرا   و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

چنانچه در همه یا بعماي از شهرساتانهای یا     ا  (28/12/4672اصالحي  ،47/14/4672)الحاقي  -1 ماده

دستهاه شمارشهر صورت پذیرد سیست  كااميیوتری انتخاباات بایا  باه ن اوی      استان شمارش آراء با 

لرا ي و اجرا شود كه دسترسي به نر  افزارها و سخت افزارهای آن در كلیه مرا ا  انتخاباات با ون    

و سخت افزارهاا   تصمیمات الز  جهت  فظ نر  افزارها . مور نماین گان شورای نههبان میسر نباش 

شود و كلیه نسخه هاای نار  افازاری قبا  از      ی نههبان و وزارت كشور اتخاذ ميمشتركاً توسط شورا

شاود تاا در زماان ماورد      ماي  (نر  افزاری قف )هر و مو  نههبان رسی ه و مُ انتخابات به تأیی  شورای

توافق با  مور نماین گان شاورای نههباان و وزارت كشاور روی سیساتمهای كااميیوتری هار  اوزه        

یر در نر  افزارها بای  با الالع و تأییا  شاورای نههباان    یهرگونه تغ .راه ان ازی گرددانتخاباتي نصب و 

  .انجا  گیرد

                                                 

)مندرج در  4/4/4634تخابات ریاست جمهوری مصوب به قانون نظارت شورای نگهبان بر ان - 2پی نويس 

 مراجعه شود.همین مجموعه( 
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 فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

 انتخابات به صورت مستقی  و عمومي و با رأی مخفي خواه  بود. - 41 ماده

ا هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یكي از نامزدهایي كه صال یت او لبق ایان    44 ماده

   .افت به تأخیر مي دو هفتهقانون ا راز ش ه فوت كن  انتخابات به م ت 

  .باش ا انتخابات ریاست جمهوری با كسب اكثریت مطلق آرا مي 42 ماده

ق  اص  نهردیا  انتخاباات   ا چنانچه در مر له اول برای هیچی  از داوللبان اكثریت مطل  46 ماده

انا  در  ای خواه  ش  ب ین معني كاه دو ناامزدی كاه بیشاترین آرا را در مر لاه اول داشاته      دو مر له

  .كنن انتخابات مر له دو  شركت مي

   .ه  گرفتبع  انجا  خوا جمعه هفتها انتخابات مر له دو  در  44 ماده

نامزد در جا ول   ا چنانچه در هر مر له از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلی ، فقط ی   45 ماده

 (6)پي نويسانتخابات باقي بمان  بالفاصله دستور شروع مج د انتخابات صادر مي شود.

دو یكي از دو نفر  ائز اكثریت فوت نمای  مهلت انتخابات بارای   مرحله دوما چنانچه در   43 ماده

   .تم ی  مي شود هفته

ا وزارت كشور پس از وصول نظریه شورای نههبان مبناي بار خاتماه انتخاباات و امماای        47 ماده

 . ك  ریاست جمهوری توسط مقا  رهبری دستور ام ای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواه  نمود

 (4پي نويس).ش   ذف -48 ماده

                                                 

( در خصوص 36/44/4633ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 2تبصره به  - 6پی نويس 

 مراجعه شود. )مندرج در همین مجموعه(تثبیت تعداد کاندیداها 

قانون اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران  4این ماده به موجب ماده  - 4پی نويس 

 حذف شد. 23/43/4634مصوب 
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توان  فقط  شرایط مي در هر مر له انتخاباتي هر شخص واج  - (23/41/4614)اصالحي  -41 ماده

 (5پي نويس)یكبار با ارائه شناسنامه و كارت ملي خود رأی ده .

دهن گان در خاار  از كشاور در صاورت هماراه      رأی -(23/41/4614و اصالحي  28/2/72)الحاقي  -تبصره

 توانن  با ارائه گذرنامه معتبر ایراني، رأی دهن . ن اشتن شناسنامه و كارت ملي مي

ساعت اسات و   11شود و م ت آن ا اخذ رأی در داخ  و خار  كشور در ی  روز انجا  مي  21 ماده

   .باش ر صورت ضرورت قاب  تم ی  ميد

   .ا تشخیص ضرورت و م ت تم ی  اخذ رأی در سراسر كشور به عه ه وزیر كشور است 4 تبصره

   .ا اخذ رأی بای  در روز جمعه انجا  گیرد 2 تبصره

                                                 

( قانون شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و 46( و )44قانون استفساریه مواد ) - 5پی نويس 

 :3/6/4633مصوب  –( قانون انتخابات ریاست جمهوری 43مجلس شورای اسالمی و ماده )

 موضوع استفساريه:

 ماده واحده 
( قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكس دار مي باشد يا با توجه به فقدان 11آيا منظور از مفاد ماده ) -1

ط قيد عكس دار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسالمي ايران است و احراز هويت توس

 گيرد؟مسؤوالن شعبه صورت مي

( قانون نظارت 11( قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده )11باتوجه به ماده ) -2

شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعالم حضور ناظر در طول 

شود و چنانچه روند امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي ميبرگزاري انتخابات است يا 

 نمايد؟اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ايراد و اشكال را قيد مي

 نظر مجلس:
 نيست. دار بودن شناسنامهمنظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكس -1

-داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود -2

 باشد.هاي نهايي نميشود. اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي

 مفاد اين قانون )استفساريه( از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد.
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ها و ادارات دولتاي و مسسساات وابساته باه دولات و نهادهاای       سازمان ،هاا كلیه وزارتخانه  24 ماده

كاركناان و   ،فرمانا اران و بخشا اران   ،ان اراناست ،ان  كه  سب درخواست وزارت كشورانقالبي موظف

ب یهي است م ت همكاری كاركناان   ،سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهن 

  .مذكور جزء ایا  مأموریت نامبردگان م سوب خواه  ش 

هاای  نههبان و هیأتان   سب درخواست شورای الذكر موظفهای فوقا كلیه نهادها و ارگان  تبصره

 ،و همچناین وزارت كشاور، اساتان اران    كاركنان خود را در اختیار آنان قرار دهن  ،منصوب از جانب آن

  .الز  را در اختیار آنان قرار دهن  امكاناتان  فرمان اران و بخش اران موظف

انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسالمي شهر و ا  (23/41/4614 اصالحي) - 22 ماده

گردد و وزارت كشور موظف است تمهی ات الز  برای انتخابات شوراها را نیز  روستا همزمان برگزار مي

نا  و اخذ رأی با  فراه  نمای  و چنانچه همزمان انتخابات دیهری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت

 هیرد.بای مجزا برای هر انتخابات در نظر ه اعمای وا  ، صن وق

سي و یك   و در صورتي كه در اثر موجبات مذكور در اص  یكص  - (23/41/4614)الحاقي  -تبصره

( قانون اساسي دوره ریاست جمهوری قب  از چهارسال به پایان برس ، مجلس جهت همزمان 131)

ریاست جمهوری از لریق توقف یا تم ی   ش ن انتخابات شوراهای اسالمي شهر و روستا با انتخابات

 گیری خواه  كرد. دوره شوراهای اسالمي در چهارچوب قانون اساسي تصمی 

های آماوزش انتخابااتي را كاه    ا ص ا و سیمای جمهوری اسالمي ایران مكلف است برنامه  26 ماده

همچناین   دهنا  و وزارت كشور یا هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نههبان ضروری تشخیص مي

های مربوط به انتخاباات را از شابكه سراساری یاا م لاي صا ا و سایمای        ها و الالعیهكلیه اعالمیه

  .جمهوری اسالمي ایران پخش نمای 
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ا مأموران انتظامي در   ود قانون موظف به ایجاد نظ  و جلوگیری از هرگونه بي نظمي در   24 ماده

نیروهای نظامي و انتظامي  ق دخالت در امور اجرایاي   .باشن ها ميجریان انتخابات و  فاظت صن وق

   .و نظارت در انتخابات را ن ارن 

ولاي جازء آرای    باطـل های رأی ا در موارد ذی  با تأیی  هیأت نظارت یا نماین ه وی برگ  25 ماده

 :و مراتب در صورتجلسه قی  و آرای مذكور ضمیمه صورتجلسه خواه  ش  محسوب مأخوذه

   .اب  خوان نآرای غیر ق -1

  .آرایي كه از لریق خری  و فروش به دست آم ه باش  -2

 (3پي نويس) ش .  ذف -3

 (7پي نويس).ش  ذف  -4

  .آرایي كه سفی  به صن وق ریخته ش ه باش  -5

و جازء آرای   باطـل رأی هاای  ا در موارد ذی  با تأیی  هیأت نظارت یا نماینا ه وی بارگ    23 ماده

 :جلسه قی  و آرای مذكور ضمیمه صورتجلسه خواه  ش و مراتب در صورت نشدهم سوب  مأخوذه

  .صن وق فاق  الك و مهر انتخاباتي باش  -1

  .زائ  بر تع اد تعرفه باش  ء،آرا -2

  .آرای كساني كه به سن قانوني رأی دادن نرسی ه باشن  -3

  .باش آرایي كه با شناسنامه افراد فوت ش ه یا غیرایراني داده ش ه  -4

  .به دست آم ه باش  (شمارش ،صورتجلسات ،آرا ،هادر تعرفه)آرایي كه با تقلب و تزویر  -5

  .آرایي كه با شناسنامه غیر یا جعلي اخذ ش ه باش  -6

                                                 

 حذف شده اند. 43/4/4632به موجب قانون اصالحی مصوب  - 7و  3پی نويس هاي 
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   .آرای تكراری -7

  .آرایي كه با شناسنامه كساني كه  مور ن ارن  اخذ ش ه باش  -8

 (8پي نويس). ذف ش  -1

  .لریق ته ی  به دست آم ه باش آرایي كه از  -11

  .آرایي كه روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته ش ه باش  -11

هاای  ای كه صن وق اخذ رأی آن فاق  اوراق رأی یا بارگ ك  آرای من ر  در صورتجلسه ـ4 تبصره

   .نخواهد شدم سوب  مأخوذهو جزء آرای  باطل ،تعرفه باش 

هاای  ی  قرعه از كا  بارگ  به ق 2تع اد آرای زائ  مذكور در بن  ا به  (47/4/4672)اصـالحي   -2 تبصره

 .شودرأی كسر مي

 (1پي نويس).ش ا  ذف  27 ماده

ا در صورتي كه در برگ رأی نا  بیش از ی  نفر ناامزد نوشاته و یاا     (47/4/4672)اصالحي  -28 ماده

   .خواهد شدم سوب  مأخوذهاست ولي جزء آرای  باطلبرگ رأی  ،عالمت گذاری ش ه باش 

هاای  صان وق  ،ا قب  از شروع رأی گیری بای  در  مور نماین ه یا نماین گان هیأت نظارت  21 ماده

ای كه قب  از شاروع رأی  بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نا  و اخذ رأی گردد و در صورتجلسه ،خالي

یا نماین گان هیاأت   نماین ه ،گرددگیری انتخابات توسط اعمای صن وق در م   اخذ رأی تنظی  مي

ها و خالي بودن آنها را گواهي نماین  و در صاورتي كاه در جریاان    تع اد صن وق ،هنظارت شعبه مربول

جلساه  صورت بای  باه هماین ترتیاب عما  نماوده و      رأی گیری نیاز باش  كه صن وقي را اضافه نماین 

 .گردد

                                                 

 

 حذف شده است. 43/4/4632به موجب قانون اصالحی مصوب  - 1 و 8هاي  پی نويس
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 ،ا وزارت كشور موظف است در لول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفي كاه بعها ه دارد    61 ماده

  .مطالب مربوط به انتخابات را به الالع عمو  برسان 

وزارت كشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و  -(23/41/4614)اصالحي  -64 ماده

 نمای : زیر نظر هیأت اجرائي مركزی انتخابات با تركیب اعمای ذی  اق ا  مي

 وزیر كشور )به عنوان رئیس هیأت( -1

 یكي از اعمای هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمي با انتخاب مجلس )ب ون  ق رأی( -2

 دادستان ك  كشور -3

 وزیر الالعات -4

فرهنهي و اجتماعي به عنوان معتم ان مردمي  سیاسي، های دیني، یتصتع اد هفت نفر از شخ -5

 .ماده( این 2) و (1های ) تبصرهبه ترتیب مقرر در 

از پایان دوره چهارساله ریاست  پنج ماه قبلوزیر كشور   اق   - (23/41/4614)الحاقي  -4 تبصره

اجتماعي كشور را كه دارای سیاسي، فرهنهي و  های مذهبي، شخصیتنفر از  ( 31) سي ،جمهوری

( این قانون باشن  به عنوان معتم  به هیأت مركزی 31) ماده( 3) تبصرههای من ر  در صال یت

پس از تأیی  هیأت مركزی نظارت  ماده( این 2) تبصرهنمای  و با رعایت  نظارت بر انتخابات معرفي مي

ده  كه ضمن  ای با  مور   اق  دوسو  معتم ان مذكور تشكی  مي سهجل يك هفته  اكثر ظرف 

نفر  با رأی مخفي و اكثریت نسبي به عنوان عمو اصلي و چهار( 5)آن هفت نفر معتم ان موضوع بن  

 الب ل به ترتیب آراء انتخاب شون . عمو علي

چنانچه هیأت مركزی نظارت به هر دلیلي ك  یا تع ادی از  - (23/41/4614)الحاقي  -2 تبصره

 نیاز، افراد واج  دمور دو برابر ود، وزیر كشور موظف است به تع ادمعتم ان پیشنهادی را تأیی  ننم

شرایط دیهری را به هیأت مركزی نظارت پیشنهاد نمای ، هیأت مركزی نظارت   اكثر ظرف بیست و 
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01 

 

در هر صورت نظر هیأت مركزی نظارت برای وزیر  .نمای  كتباً اعال  مي ساعت نظر  خود را( 24)چهار 

 .كشور الز  االتباع است

هیچ ی  از اعمای هیأت اجرائي مركزی انتخابات نبای  نامزد  -(23/41/4614)الحاقي  -6 تبصره

 انتخابات ریاست جمهوری باشن .

ستاد  دبيرشود و  اولین جلسه با دعوت وزیر كشور تشكی  مي -(23/41/4614)الحاقي  -4 تبصره

 یگردد. مسئولیت دبیر انتخابات كشور به پیشنهاد وزیر كشور و تأیی  هیأت اجرایي مركزی انتخاب مي

 هیأت اجرائي مركزی نیز بر عه ه دبیر ستاد انتخابات است.

اكثریت و از بین  ینائب رئیس هیأت اجرائي مركزی انتخابات با رأ -(23/41/4614)الحاقي  -5 تبصره

 .شود اعمای هیأت انتخاب مي

تصمیمات هیأت اجرایي مركزی انتخابات نبای  موجب ت اخ  در  -(23/41/4614)الحاقي  - 3 تبصره

در غیر این  وری گردد؛وظایف و اختیارات نظارتي شورای نههبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمه

مرجع تشخیص موضوع  گونه اق امي در این جهت ممنوع است. صورت تصمیمات مذكور، بال  و هر

 ت.، شورای نههبان استبصرهاین 

نفر رسمیت  1جلسه هیأت اجرائي مركزی انتخابات با  مور  -(23/41/4614)الحاقي  -7 تبصره

 نفر از اعماء قاب  اجرا است. 7با رأی   اق   مادهاین  (6) تبصرهیاب  و مصوبات آن با رعایت  مي

نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول  -(23/41/4614)الحاقي  -8 تبصره

شود و تأیی  نهایي ص ت انتخابات بر  گزارش هیأت اجرائي مركزی به وسیله وزیر كشور اعال  مي

 عه ه شورای نههبان است.
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توان   وزارت كشور با الالع هیأت اجرائي مركزی انتخابات مي -(23/41/4614)الحاقي  -1 تبصره

ها و شعب ها، بخش ار به شهرستانمأموراني برای بازرسي و كنترل جریان انتخابات به لور ثابت یا سیّ

 ثبت نا  و أخذ رأی اعزا  كن .

ا پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با اممای هیاأت اجرایاي شهرساتان و      62 ماده

شاود كاه یا  نساخه نازد هیاأت اجرایاي        نسخه تهیه مي 4هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در 

مان  و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هیأت مركزی نظاارت  شهرستان مي

   .شودبات ارسال ميانتخا بر

 :شود ذی  جر  م سوب مي امورارتكاب  ا 66 ماده

 خری  و فروش رأی  -1

 تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی در صورتجلسات  -2

 ته ی  یا تطمیع در امر انتخابات -3

 رأی دادن با شناسنامه جعلي -4

 رأی دادن با شناسنامه دیهری -5

 باررأی دادن بیش از ی   -6

 اخالل در امر انتخابات -7

 ها ك  و زیاد كردن آراء یا تعرفه -8

 رأی گیری و شمارش آراء تقلب در -1

 رأی گرفتن با شناسنامه كسي كه  مور ن ارد -11

ن از لرف اعمای شعبه اخذ رأی اع  توصیه به انتخاب كان ی ای معیّ -(23/41/4614)اصالحي  -11

 فرد دیهر م   صن وق رأی به رأی دهن هاز مجریان یا ناظران  یا هر 
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تغییر و تب ی  یا جع  و یا ربودن و یا مع و  نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبی  تعرفه و  -12

 هاها و تلهرافبرگ رأی و صورتجلسات و تلكس و تلفنهرا 

 های رأی ب ون مجوزردن و یا شكستن قف  م   نهه اری و الك و مهر صن وقبازك -13

 قانوني

 جابجایي، دخ  و تصرف و یا مع و  نمودن اسناد انتخاباتي ب ون مجوز قانوني -14

 دخالت در امر انتخابات با سن  مجعول  -15

نا  و اخذ رأی با اسل ه یا  ایجاد رعب و و شت برای رأی دهن گان یا اعمای شعب ثبت -16

 ب ون اسل ه در امر انتخابات 

 با سمت مجعول و یا به هر ن و غیرقانوني دخالت در امر انتخابات -17

فوق موجب گردد كه جریان  مادهچنانچه وقوع جرای  من ر  در  - (23/41/4614اصالحي) -4 تبصره

انتخابات در ی  یا چن  شعبه ثبت نا  و اخذ رأی از مسیر قانوني خود خار  شود و در نتیجه كلي 

انتخابات مسثر باش  مراتب وسیله وزارت كشور به منظور لرح در شورای نههبان به هیأت مركزی 

 .گردد نظارت اعال  مي

 اجرایي و نظارت موظفن  در صورت الالع از ارتكاب هر هایهیأت -(23/41/4614)الحاقي  -2 تبصره

اعال  نماین . موضوع بای   را برای رسی گي به مرجع قمائي ذیصالح ی  از جرائ  فوق، موضوع

 بالفاصله توسط دادستان  وزه مربوله رسی گي شود.

را به منظور قوه قمائیه یكي از شعب موجود در هر  وزه قمائي ا (23/41/4614)اصالحي  - 64 ماده

  .ده  رسی گي خار  از نوبت به تخلفات و جرائ  انتخاباتي اختصاص مي

گیرد پس از  به تخلفات و جرائمي كه به وسیله نامزدها صورت مي -(23/41/4614)الحاقي  -4 تبصره

 شود. برگزاری انتخابات، در شعبه رسی گي به تخلفات و جرائ  انتخاباتي در تهران رسی گي مي
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تشكیالت قمایي هر شهرستان یا بخش به منظور پیشهیری از  -(23/41/4614)الحاقي  - 2 تبصره

 دارد.معمول مي ،قوانین و مقررات مربوله یاق امات الز  را در م  وده وقوع جر ،

 

 فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

 ا انتخاب شون گان هنها  ثبت نا  بای  دارای شرایط زیر باشن : 65 ماده

 سیاسي.  ،از رجال مذهبي -1

 ایراني االص .   -2

   .تابعیت كشور جمهوری اسالمي ایران -3

   .م یر و م بر -4

   .دارای  سن سابقه و امانت و تقوی -5

   .مسمن و معتق  به مباني جمهوری اسالمي ایران و مذهب رسمي كشور -6

 :ا انتخاب كنن گان بای  دارای شرایط ذی  باشن  (42/41/4685)اصالحي  - 63 ماده

   .تابعیت كشور جمهوری اسالمي ایران -1

 .  تما  سال هج ه (12/11/1385)اصال ي  -2

  .ع   جنون -3

افارادی كاه مسائولیت مساتقی  در امار انتخاباات ریاسات         یا كلیه (25/8/4635)اصالحي  -67 ماده

توانن  داوللب شون  كه قبا  از ثبات ناا  از    جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارن  در صورتي مي

 سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغ  نباشن . 
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 فصل چهارم ـ هيأت اجرايي

صا ور دساتور شاروع انتخاباات از لارف وزیار        بالفاصله پس از - (23/41/4614)اصالحي  - 68 ماده

 6های اجرایي را به بخش اران صادر نموده و موظف است ظارف  فرمان ار دستور تشكی  هیأت ،كشور

رئایس  روز هیأت اجرایي انتخابات شهرساتان را باه ریاسات خاود و عماویت رئایس ثبات ا اوال و         

 1و  باشان  ماي ان كه دارای پایه قمایي نماین گان رئیس دادگستری و دادستدادستان یا و دادگستری 

  .نفر از معتم ین تشكی  ده 

هایي كه شورای اسالمي شهرستان یا بخش تشكی  ش ه است ی  ا در شهرستان و بخش4 تبصره

 (41)پي نويسخواه  بود. معتم ین مذكورنفر  8یكي از  ،نفر از اعمای شورا به انتخاب شورا

در صورت  مور رئیس دادگستری و دادستان در م ا ، ناامبرده    -(23/41/4614)اصالحي  - 2 تبصره

 مكلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائي شركت نمای .

(23/41/4614)اصالحي  - 61 ماده
ن را با تأیی  هیأت نظارت باه صاورت   انفر از معتم  سيفرمان ار  –

روز از تاریخ دعوت با  مور اعمای هیاأت نظاارت و    دوای كه ظرف  جلسه نمای . در كتبي دعوت مي

نفر از بین معتم ان تأیی  ش ه، به عنوان معتما ان   1شود،    اق  دوسو  از معتم ان مذكور منعق  مي

الب ل هیأت اجرایي با رأی مخفي و اكثریت نسابي آراء انتخااب    نفر به عنوان معتم ان علي 5اصلي و 

 شون .مي

                                                 

در صوورت تشولیل    قانون انتخاباا  واوها:ا:   33ماده  (72/1/1317)الحاقی  -3بر اساس تبصره  - 40پی نويس 

انتخابات شوراهای اسالمی و ریاست جمهوری، اجرای حلم انتخاب یوک  هیأت اجرایی برای برگزاری همزمان 

( قوانون انتخابوات ریاسوت    63( مواده ) 4نفر از اعضای شوورا بوه عنووان یلوی از معتمودین موبووه تبصوره )       

 جمهوری منتفی است.
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های اجرایاي شهرساتان و بخاش و كیفیات و مهلات تشاكی  آنهاا        ا تع اد اعمای هیأت  4 تبصره

   .یكسان است

ا معتم ین هیأت اجرایي و ناظرین شورای نههبان نبای  در انتخابات قب  مرتكاب تخلفاي     2 تبصره

  .ش ه باشن  كه در یكي از م اك  صال ه اثبات ش ه باش 

سان  بای  دارای ایمان و التزا  عملي باه اساال  و قاانون اساساي و  ُ     مادها معتم ین این   6 تبصره

هاای  شهرت و سواد خوان ن و نوشتن بوده و از عوام  مسثر در ت كی  رژی  سابق و وابسته باه گاروه  

  .غیرقانوني نباشن 

 ناظرین شورای نههبان و اعمای شاعب ثبات ناا  و    اعمای هیأت اجرایي و ی  از ا هیچ  41 ماده

 :رأی نبای  با داوللبان انتخابات به ترتیب ذی  خویشاون ی نسبي و یا سببي داشته باشن اخذ 

   .برادر و خواهر ،فرزن  ،مادر ،پ ر :الف ا خویشاون ی نسبي

   .برادر و خواهر او ،مادر ،همسر و پ ر :ب ا خویشاون ی سببي

ملاز  باه شاركت در جلساات و انجاا        ،ا اعمای هیأت اجرایي پس از پاذیرفتن عماویت   44 ماده

  .وظایف قانوني مي باشن 

در صورت ع   شركت فرمان ار یا بخش ار و یا رئیس ثبت ا اوال   -(23/41/4614اصالحي ) - 4 تبصره

دادستان و یا نماین گان رئیس دادگساتری و دادساتان در جلساات، هیاأت      یا و یا رئیس دادگستری و

ای به مقا  اجرایي مافوق اعاال  داشاته كساب تكلیاف      اجرایي موظف است مراتب را لي صورتجلسه

 نماین 

هیأت اجرایي موظف است در صورتجلسات و گزارش كار خود موارد غیبت اعما را با ذكر  -2 تبصره

 كشور اعال  دارد. علت غیبت به وزارت 



  قانون و آیین نامه انتخابات ریاست جمهوری

 

 
06 

 

ی  یا چن  نفر از معتم ین هیأت اجرایي دو جلسه متاوالي یاا    ،ا هرگاه در جریان انتخابات  42 ماده

جلسات هیأت اجرایي خودداری نماین  یا وظاایف قاانوني خاود را     چهار جلسه غیر متوالي از  مور در

به جای آنان به ترتیب تع اد رأی از معتما ین   ،انجا  ن هن  و یا هیأت اجرایي را از اكثریت ساقط كنن 

در صورتي كاه باا دعاوت از اعماای      ،الب ل وسیله فرمان ار یا بخش ار دعوت به عم  خواه  آم علي

  .تأمین خواهن  نمود (تا سي نفر)مان ه را از معتم ین باقي ،الب ل باز ه  اكثریت  اص  نهرددعلي

تشاكی  جلساه داده و تعا اد و     ،ه پس از انتخااب معتما ین  ا هیأت اجرایي بخش بالفاصل  46 ماده

م   استقرار شعب ثبت نا  و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرمان ار جهات لارح   

   .دارددر هیأت اجرایي شهرستان اعال  مي

یافتاه و  سو  كلیه اعما رسمیت اجرایي شهرستان و بخش با  مور دوهای ا جلسات هیأت  44 ماده

   .اخذ تصمی  با اكثریت مطلق  اضرین خواه  بود

های اساتقرار شاعب ثبات ناا  و اخاذ رأی و      ا هیأت اجرایي شهرستان پس از تعیین م    45 ماده

ها در مورد تع اد و م   شعب ثبات ناا  و   های اجرایي بخشبررسي و تأیی  و تصویب مصوبات هیأت

 ،ادرت به انتشار آگهي انتخابات  اوی تاریخ برگزاری انتخاباات روز قب  از روز اخذ رأی مب 1 ،اخذ رأی

  و جرائ  و تخلفات و مقررات جزایي و م   شعب ثبت ناا  ،شرایط انتخاب كنن گان ،ساعات اخذ رأی

   .نمای اخذ رأی در سراسر شهرستان مي

روز تقلیا    7روز تاا   1ا در صورت بروز بعمي از مشكالت با موافقت وزارت كشاور مهلات     تبصره

 .یاب مي

های منتشاره در ساطش شهرساتان را باه وزارت     ا فرمان ار موظف است سه نسخه از آگهي  43 ماده

ها بوسیله وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ی  نسخه از این آگهي .كشور ارسال دارد

   .شودفرستاده مي
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شهرساتان و بخاش پاس از انتشاار آگهاي       هاای اجرایاي  هیاأت  ا(23/41/4614)اصالحي  -  47 ماده

از معتم ین م   را كه دارای سواد خوان ن و نفر  7یا  5برای هر شعبه ثبت نا  و اخذ رأی  ،انتخابات

 . نماین نوشتن باشن  انتخاب و به فرمان ار یا بخش ار جهت ص ور  ك  معرفي مي

 ی  نفر نایب رئایس و ساه   ،ا اعمای شعبه ثبت نا  و اخذ رأی از بین خود ی  نفر رئیس  4 تبصره

 ،نماین  و بایستي ترتیبي اتخاذ نماین  كه ی  روز قبا  از اخاذ رأی  منشي انتخاب مي (44پي نويس)نفر 

   .برای اخذ رأی باش  مادهم   شعبه آ

ا م   شعبه ثبت نا  و اخذ رأی من ر  در آگهي انتخابات غیر قاب  تغییر است مهر اینكه   2 تبصره

به علت  وادث غیرمترقبه و یا هر علات   ،دایر نمودن شعبه و یا اداره كار آن در م   اعال  ش ه قبلي

یاي و  دیهری مق ور نباش  كه در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نا  و اخذ رأی توسط هیاأت اجرا 

تارین  رأی ج ی  در كوتااه  جلسه ش ه و شعبه ثبت نا  و اخذصورت ناظران شورای نههبان با ذكر علت،

خواه  ش  كه خللي در مراجعه رأی دهنا گان و تشاخیص    فاصله نسبت به شعبه سابق به ن وی دایر

   .م   شعبه ایجاد نشود و تب ی  شعبه بای  به الالع مرد  م   برس 

   .باش ا تشكی  شعب ثبت نا  و اخذ رأی در موزه ها ممنوع مي 6 تبصره

ا فرمان ار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخش ار برای هر ی  از شاعب ثبات     48 ماده

   .نماین ه تعیین نمای  يكنا  و اخذ رأی 

  .ده ا كلیه امور انتخابات بخش مركزی را هیأت اجرایي شهرستان انجا  مي 41 ماده

توانا   هیأت اجرایي بخش با تصویب هیأت اجرایي شهرستان ماي ا  (23/41/4614)اصالحي  - 51 ماده

های دور و نقالي كه تشكی  شعب ثابات ثبات ناا  و    العبور و كوهستاني و مسافتبرای منالق صعب

                                                 

 نفر باشد. 5 تواند تاها میشیتعداد من، (23/43/4634)اصالحی قانون انتخابات  43ماده  بر اساس – 44پی نويس 
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در توانا   ده  هیاأت اجرایاي شهرساتان نیاز ماي      اخذ رأی مق ور نیست شعب اخذ رأی سیار تشكی 

صورتي كه الز  ب ان  نسبت به تشكی  شعب اخذ رأی سیار در مركز شهرستان و بخش مركزی اق ا  

نماین گان  ای از لرف رئیس دادگستری ونماین ه نمای  و در هر دو مورد بای  به الالع هیأت نظارت و

یر گاردش  ده و مسا ای از هیأت نظارت در معیات صان وق سایار باو    نامزدها برس  و همچنین نماین ه

 ای قی  و تأیی  نمای .جلسهصن وق را در صورت

 (42پي نويس) ذف ش .ا  54 ماده

 (46پي نويس) ذف ش .ا  52 ماده

های سیاسي ایران در خار  از كشور هیاأت  ها و نماین گيها و یا كنسولهریا در سفارتخانه  56 ماده

تارین مقاا  نماینا گي    یاا عاالي  اجرایي انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سركنساول و  

نفر از  5 سیاسي و عمویت سه نفر از كارمن ان ارش  سفارتخانه یا كنسولهری و یا نماین گي سیاسي و

ایرانیان مسمن به انقالب اسالمي مقی  آن كشور به انتخااب و دعاوت سافیر یاا سركنساول یاا مقاا         

 گردد.  نماین گي سیاسي تشكی  مي

جلساه  فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتیجاه را صورت  مادهموضوع ا هیأت اجرایي   54 ماده

ترین مقا  نماین گي سیاسي موظف است بالفاصله نتیجه را با سفیر و یا سركنسول و یا عالي .نمای مي

 سریعترین وسیله مخابراتي ممكن از لریق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعال  دارد.  

 

 

 

                                                 
 

 اند.حذف گردیده 43/4/4632به موجب قانون اصالحی مصوب  - 46و  42پی نويس 
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 اعالم داوطلبي و رسيدگي به صالحيت داوطلبانفصل پنجم ـ 

هاا كاه كتبااً    االختیار آنا داوللبان ریاست جمهوری یا نماین گان تا (47/4/4672)اصالحي  - 55 ماده

روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشاور مراجعاه    پنجمعرفي ش ه باشن  بای  ظرف 

برگ تصاویر كلیاه صاف ات     4نموده و پرسشنامه اعال  داوللبي را پس از دریافت و تكمی  همراه با 

از آخرین عكس خود را كه در همان سال گرفته باشان  باه وزارت     6×4قطعه عكس  42شناسنامه و 

   .ت دارن كشور تسلی  و رسی  دریاف

هر ی  از داوللبان ریاست جمهوری در صورت تمایا  باه انصاراف از      ا(47/4/4672)الحاقي  -تبصره

االختیار خود و به صورت كتبي انصراف خود را باه وزارت  داوللبي بای  شخصاً و یا از لریق نماین ه تا 

   .كشور اعال  نماین 

بالفاصله م ارك داوللبان را به دبیرخانه  ،ا وزارت كشور پس از پایان مهلت قبول داوللبي  53 ماده

  .داردشورای نههبان تسلی  مي

ت آناان  روز از تااریخ وصاول ما ارك داوللباان باه صاال ی       پنجا شورای نههبان ظرف   57 ماده

  .داردكشور ارسال ميجلسه نموده و ی  نسخه از آن را به وزارت رسی گي و نظر خود را صورت

 پـنج   اكثر تاا   مادها در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نههبان م ت مذكور در این   تبصره

   .گرددروز دیهر تم ی  و به وزارت كشور اعال  مي
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ا پس از سيری ش ن م ت زمان قانوني چنانچه م اركي دال بر ع   صال یت كان ی اهای   58 ماده

مراتاب   ،پس از بررسي و اعال  ع   صال یت وی توسط شورای نههبان ،ی ریاست جمهوری ب ست آ

 (44پي نويس).رس بوسیله وزارت كشور به الالع عمو  مي

توانن  اسناد و م ارك مثبت صال یت خود را ضمیمه اعال  داوللبي نماینا   ا كان ی اها مي  51 ماده

  .نههبان تق ی  نماین و یا در م ت زمان رسی گي به صال یت داوللبان به شورای 

ریاسات   ا وزارت كشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نههبان اسامي نامزدهاای   31 ماده

   .روز به الالع مرد  سراسر كشور برسان  2جمهوری را با استفاده از وسای  ارتباط جمعي ظرف م ت 

در مواردی كه لبق گزارشات و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نههبان معلو   ا 34 ماده

شورای نههبان موظف است  ،ان های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نمودهگردد كه اعمای هیأت

 .آنها را بالفاصله عزل و افراد دیهری را جایهزین نمای 

 

 (45پي نويس)فصل ششم ـ تبليغات

                                                 

به قانون لزوم رسیدگی دقیق شلایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات مختلف  - 44پی نويس 

 مراجعه شود. (مندرج در همین مجموعه)مجمع تشخیص مصلحت نظام  22/3/4633مصوب 

اصالح ماده واحده احلاقي به  72/27/2721قانون مصوب  - 45پی نويس 

 ( 6/5/2721)مصوب قانون انتخابات جملس شوراي اسالمي 
  (2)*گردد: به شرح زير اصالح مي (1)*(  6/5/1131ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ) مصوب  ماده واحده

هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار اتي(، ديوارنويسي و كارواناستفاده از هرگونه پالكارد )جز در محل ستاد انتخاب

در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و 

مي و طرفداران و رياست جمهوري و شوراهاي اسال پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي

 آنان ممنوع مي باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان  محكوم مي گردند. 

ـ اعالم نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و  1تبصره 

  شده باشد. مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات 

 ـ اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجراست.  2تبصره 
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 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد.  1تبصره 

   است از:هعبا 6/3/1321قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابا  مصوب  -( 4)*

استفاده از هرگونه پالكارد، تراكت، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج  -ماده واحده

از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرفداران 

وري و شوراهاي اسالمي و طرفداران آنها ممنوع  مي نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسالمي و رياست جمه

 باشد.متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.

اعالم نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك  –تبصره 

 رايي انتخابات شده باشد.كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اج

نظر به اینله قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب  - (2)* 

در ارتباط با موبوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصالحی نیز پیش بینی شده ذیالً  44/42/4633

 ت.به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت شده اس

( 6/3/1321قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابا  مجلس ووهاي اسالمی )مصوب 

 :11/17/1321مصوب 

 :موضوع استفسار

اقداماتي كه گروهها، مجامع و تشكيالت جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه  -4

ها با چاپ عكس يا بدون عكس،به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول و مجالت هفتگي و ويژه نامه 

 ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟

مقصود از عكس در دوفرم چيست؟آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام -2

 ا خير؟تبليغات پخش گردد خالف ماده واحده است ي

تعريف دقيقي از پالكارد و تراكت ارائه نشده،در اين خصوص مالك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در -1

 محدوده معناي پالكارد و تراكت است ؟

مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگربه همين منوال يك يا دو و تعدادي از -4

 ها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير؟كانديدا

 آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد.-5

 نظر مجلس:

مجلس شورای اسالمی به شرح  3/5/4633قانون الحاقی ماده واحده به قانون انتخابات مصوب  -ماده واحده

 ذیل تفسیر می گردد:

هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعالم و مجامع و گروه هاي  -1

 نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگينامه منتشر نمايد.

الب تبليغاتي در صدر يا ذيل آنها بالاشكال است مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مط

     و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.
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به منظور تممین برخورداری یكسان نامزدهای ریاست جمهاوری  ا  (23/41/4614)اصالحي  - 32 ماده

زیار نظار هیاأت اجرایاي      دراز امكانات دولتي كمیسیوني به نا  كمیسیون بررسي تبلیغاات انتخاباات   

 .گرددمركزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر كشور تشكی  مي

 :اعمای كمیسیون بررسي تبلیغات ریاست جمهوری عبارتن  از ا  36 ماده

   .دادستان ك  كشور یا نماین ه تا  االختیار او -1

   .وزیر كشور یا نماین ه تا  االختیار او  -2

 دبیر هیأت اجرایي مركزی انتخابات.- (23/41/4614)الحاقي  -3

سایمای   و شورای نظارت بر سازمان صا ا رئیس شورا یا یكي از اعمای  - (23/41/4614 الحاقي) -4

 .جمهوری اسالمي ایران به انتخاب شورا

-وری اسالمي ایران یاا نماینا ه تاا    رئیس سازمان ص ا و سیمای جمه -(23/41/4614)اصالحي  -5

   .االختیار او

كاار  توان  ی  نفر از میان اعمای خود یا از خار  را به منظور نظارت بار  ا شورای نههبان مي  تبصره

 كمیسیون مزبور تعیین نمای .

 های تبلیغاتيبرنامه چنانچه به تشخیص كمیسیون بررسي تبلیغاتا  (23/41/4614)اصالحي  - 34 ماده

سیما در برگیرن ه مطالب توهین آمیز یا هت   رمات ساایر نامزدهاا یاا      و ضبط ش ه نامزدها در ص ا

                                                                                                                                                    

مقصود از پالكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله  -2

نده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بالاشكال مصاديق و امثال اينها مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كن

 است.

مسؤوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشكيالتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر  -1

( قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري 22صورت تبصره ذيل ماده )

 احضار يا بازداشت نمود.انتخابات 

 آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. -4
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سیمای جمهوری اسالمي ایران موظف باه  اذف    و دیهر افراد و یا مغایر با قوانین باش ، سازمان ص ا

ای ماوارد ماذكور از ساوی هار یا  از      آن مطالب است و در صورتي كه ضامن پخاش برناماه زنا ه    

نامزدهای انتخابات یا نماین ه آنها واقع شود، سازمان موظاف اسات باا تشاخیص كمیسایون بررساي       

 ق ب ه .تبلیغات  به میزان مناسب و به صورت ضبط ش ه فرصت ا قاق  

ا نامزدهای ریاست جمهوری كه صال یت آنان توسط شورای نههبان تأیی  و اسامي آنها از   35 ماده

گردد هر ی   ق دارن  باه لاور مسااوی از صا ا و سایمای جمهاوری       لرف وزارت كشور اعال  مي

ترتیاب و تنظای  برناماه تبلیغاات      .های خود اساتفاده نماینا   اسالمي ایران برای معرفي و ارائه برنامه

 باش . نامزدهای انتخاباتي از لریق ص ا و سیما به عه ه كمیسیون بررسي تبلیغات مي

های انتخاباتي نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعال  اسامي آنان بوسیله ا فعالیت  33 ماده

  .پذیردميساعت قب  از شروع اخذ رأی خاتمه   24وزارت كشور آغاز و تا 

ا فعالیت انتخاباتي در مر له دو  از تاریخ اعال  رسمي نتایج قطعي آرای مر له اول شاروع    37 ماده

   .ساعت قب  از اخذ رأی مر له دو  ادامه خواه  یافت  24و تا 

ا انجا  هرگونه فعالیت تبلیغاتي از تاریخ اعال  رسمي اسامي نامزدها له یا علیاه نامزدهاای     38 ماده

ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسایله دیهاری كاه جنباه رسامي و دولتاي دارد و       

 ،ادارات فعالیت كارمن ان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسای  و سایر امكانات وزارتخانه ها و

باه هار   )های دولتي و مسسسات وابسته به دولت و نهادها و مسسساتي كاه از بودجاه عماومي    شركت

 ،كنن  و همچنین در اختیار گذاشتن وسای  و امكانات مزبور ممناوع باوده و مرتكاب   استفاده مي (مق ار

  .شودمجر  شناخته مي

 ،هماننا  بنیااد مستماعفان    ،عمومي اسات ا مسسسات و نهادهایي كه دارایي آنان از اموال   4 تبصره

  .باشن فوق مي مادهمشمول 
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های دولتي و نهادها و اعمای آنها با ذكار سامت خاود  اق     ها و ارگانا ادارات و سازمان  2 تبصره

 پالكارد ب هن .  ،الالعیه ،علیه هیچی  از نامزدهای انتخاباتي اعالمیه یان ارن  له 

هار گوناه آگهاي تبلیغااتي بار روی عالئا  راهنماایي و         ،پوساتر  ،عكس ،ا الصاق اعالمیه  31 ماده

تابلوی م ارس و سایر مسسسات آموزشاي دولتاي و وابساته باه دولات       ،هاتابلوی بیمارستان ،رانن گي

ممنوع بوده و مأمورین انتظامي در صورت مشاه ه چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیاب  

م ای چنین ها نیز بای  نسبت به اِها و بخش اریشهرداری .نماین قانوني به مقامات قمایي ت وی  مي

  . اوراق اق ا  نماین

های كه در م   را  ا هیچ كس  ق ن ارد آگهي یا پوسترهای تبلیغاتي نامزدهای انتخاباتي  71 ماده

تبلیغاات پااره و یاا م او نمایا  و عما  مرتكاب جار           قانوني  مجاز الصاق گردی ه در م ت و زمان

  .شودم سوب مي

ا داوللبان ریاست جمهوری و لرف اران آنان در تبلیغات انتخاباتي به هیچ وجاه مجااز باه      74 ماده

  .باشن  و متخلفین لبق مقررات مجازات خواهن  ش هت   رمت و  یثیت نامزدهای انتخاباتي نمي

اخاذ   ا هرگونه آگهي و آثار تبلیغاتي بای  قب  از شروع اخذ رأی از م   شاعبه ثبات ناا  و     72 ماده

   .رأی توسط اعمای شعبه م و گردد

ی  از داوللبان انتخابااتي را   ا مقامات اجرایي و نظارت انتخابات  ق تبلیغ له یا علیه هیچ  76 ماده

  .شودتخلف از این قانون جر  م سوب مي .نخواهن  داشت

الكترونی  و سایر های دی اری و شنی اری و مكتوب و كلیه رسانه -(23/41/4614)اصالحي  - 74 ماده

های مجازی،  ق ن ارن  آگهي یا مطالبي علیه نامزدهای انتخاباتي در  كنن  و یا مطالبي شبكه

 ،كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصي از نامزدهای معین باش  در صورت وقوع این تخلف بنویسن 
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سیله وزارت كشور به به و ،ساعت پس از انتشار هج ه نامزدهای مزبور  ق دارن  پاسخ خود را ظرف

 رسانه مزبور ب هن  و رسانه مزبور مكلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممكن است.

م یر  ،رساني نكن  یا منتشر نشوددر صورتي كه رسانه مزبور قب  از ساعات ممنوعیت تبلیغاتي الالع

قب  از ممنوعیت تبلیغات  یا مجله همطرازی كهرا به روزنامه مسسول آن بای  با هزینه خود پاسخ نامزد 

 ارسال نمای  و آن نشریه مكلف به در  آن در اولین چاپ نشریه است. ،شودچاپ مي

چاپخاناه آگهاي تبلیغااتي     ،ا در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص  قیقي و  قوقي  75 ماده

   .انتخاباتي را چاپ خواه  نمود

نشاني دقیق چاپخاناه و تااریخ چااپ در  شا ه      های تبلیغاتي چاپي بای  نا  وا ذی  آگهي  73 ماده

  .باش 

انا  چهاار نساخه از هار یا  از اوراق تبلیغاات انتخابااتي را        ها موظفا مسئوالن چاپخانه  77 ماده

جهت ضبط در پرونا ه   ،همراه با ی  نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنن گان ،بالفاصله پس از چاپ

   .رسال دارن سریعاً به وزارت كشور و شورای نههبان ا

هاای كشاور   را باه چاپخاناه   76و  75 ،74موظاف اسات مفااد ماواد      ا وزارت ارشاد اساالمي   تبصره

ناماه تأسایس چاپخاناه و گراورساازی     آیاین  26 مااده بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه باه  

 .تصمی  مقتمي اتخاذ نمای  (43پي نويس) شورای انقالب  27/12/1358مصوب 

                                                 

 :72/17/1331آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراوهسازي  مصوب  76ماده  - 43پی نويس 

کارت مدیریت تخلف از مقررات این  آیین نامه حسب مورد توجه تعطیل موقت و یا لغو دائم پروانه تأسیس و 

 خواهد بود.

ها و واحدهای وابسته نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانهدر حال حابر در این خصوص آیین ووديادآوه می

مستند به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب  هیأت وزیران، 4/3/4634مصوب 

 خصوص مورد به شرح زیر است:آیین نامه مزبور در  73ماده باشد که مالك عمل می 4635
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 شكايت و نحوه رسيدگي :فصل هفتم

هاای گروهاي   ت انتخابات ریاست جمهوری از لریق رسانهاا اعال  نتایج رسی گي به شكای  78 ماده

   .از اختیارات شورای نههبان است

پاس از دریافات    ده روزو در صورت ضرورت  ا اكثر   يك هفتها شورای نههبان ظرف   71 ماده

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجاا  شا ه باه وزارت كشاور     

  .های گروهي نتیجه نهایي را به الالع مرد  خواه  رسان اعال  و وزارت كشور از لریق رسانه

روز پاس از   2ان  از تاریخ اعال  نهایي صاال یت داوللباان تاا    موظفهای اجرایي ا هیأت  81 ماده

ساعت در جلسه مشترك هیاأت   24شكایات واصله را بيذیرن  و ظرف  ،اعال  نتیجه اخذ رأی انتخابات

جلساه  ا رسی گي نماین  و نتیجه را صورتبه آنه هاجرایي و ناظرین شورای نههبان در شهرستان مربول

   .ال  دارن نموده و به وزارت كشور اع

روز از  6تواننا  ظارف   ماي  ،ا كساني كه از ن وه برگزاری انتخابات شكایت داشاته باشان     4 تبصره

   .تاریخ اخذ رأی شكایت مستن  خود را به ناظرین شورای نههبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلی  دارن 

ناا    ،ا شكایاتي قاب  رسی گي خواه  بود كاه مشخصاات شااكي یاا شااكیان شاام  ناا          2 تبصره

و اص  امماای شااكي را داشاته     (در صورت داشتن تلفنشماره تلفن ) ،نشاني كام  ،شغ  ،خانوادگي

  .باش 

ا در صورتي كه شاكي ب ون دلی  و م رك و مغرضانه داوللبان انتخاباتي را مته  نمای  و   6 تبصره

   .عم  شاكي عنوان افترا داشته باش  قاب  تعقیب و پیهیری است

                                                                                                                                                    

نامه حسب مورد جلوگیری از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهای تخلف از مقررات این آیین -73ماده 

 شود.وابسته به آن می
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   .ا لرح و بررسي شكایت در مورد افراد م رمانه بوده و افشای آن ممنوع است 4 تبصره

   .دارن صالح قانوني ارسال مياً به مراجع ذیرا بازرسان گزارشات خود را من ص 5 تبصره

شاود ماانع از اداماه كاار     ا شكایاتي كه در جریان انتخابات به هیاأت اجرایاي تسالی  ماي      84 ماده

   .انتخابات نبوده و در موع  رسی گي به شكایات مورد بررسي قرار خواه  گرفت

ه تشخیص ده  كه امور انتخابات ا هیأت اجرایي پس از بررسي شكایات و گزارشات چنانچ  82 ماده

 ،در ی  یا چن  شعبه از جریان عادی خار  ش ه و ص یش انجا  نهرفته است با تأیی  شاورای نههباان  

   .نمای انتخابات ی  یا چن  شعبه مزبور را بال  اعال  مي

رئیس جمهور منتخب را به  ماور   ،ا وزیر كشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نههبان  86 ماده

 نمای . رهبر یا شورای رهبری معرفي مي

 

 مجازات :فصل هشتم

 :گرددبه ترتیب ذی  تعیین مي 33 ماده 16 ا مجازات تخلف از بن  84 ماده

   .گرددضربه شالق م كو  مي 74چنانچه مرتكب ب ون اسل ه ایجاد رعب و و شت نمای  تا االف 

خواه به ت ری  یا بالمباشره همراه باا اسال ه باشا  و م ارباه      ،و و شتب اچنانچه ایجاد رعب  

  .سال  بس م كو  خواه  ش  2ضربه شالق و یا   اكثر تا  74ص ق نكن  تا 

 ماده 17 بن  مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كن  )موضوعا  85 ماده

مجازات  ،ضربه شالق خواه  بود و هرگاه مرتكب سن ی ه  در این باره جع  نموده باش  51( تا 33

و چنانچه دخالت وی مسثر در سرنوشت انتخابات باش  و  (47پي نويس )جع  و تزویر را خواه  داشت

                                                 

 قانون مجازات اسالمی مراجعه شود. 542الی  526به مواد  - 47پی نويس 
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ج ه  بزن  مرتكب از ی  تا پن مسیر انتخابات ی  بخش و یا ی  شهرستان و یا ی  استان را بر

 سال  بس م كو  خواه  ش .

 ماه انفصال از خ مت دولتي خواه  بود.   6الي  2آن  تبصرهو  21 مادها مجازات تخلف از  83 ماده

دادساتان   ،رئیس ثبت ا وال ،فرمان ار یا بخش ار) (48پي نويس)ا اعمای اداری هیأت اجرایي  87 ماده

این قانون به مجاازات كسار  قاوق      47 ماده 2 تبصرهو   41 مادهدر صورت تخلف از  (یا نماین ه وی

و در ماورد بقیاه اعماا    تا ی  سو  از ی  ماه تا شش ماه به  ك  مراجع صال ه م كو  خواهن  ش  

   .باش اخذ رأی مي های اجرایي و نظارت و شعبم رومیت تا دو نوبت انتخابات از عمویت هیأت

كساني  های آن وتبصرهو  (68) یمادهد من ر  در رمتخلفان از مواا (23/41/4614)اصالحي  - 88 ماده

كه از لریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتي له یا علیه یكي از نامزدهای انتخاباتي نماین  و همچنین 

 شون .مي م كو از ی  تا شش ماه   بس به مجازات های مربولهمسئوالن مستقی  برنامه

 ،هاا عكس ،ا چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرمان ار یا بخش ار از ام ای اعالنات  81 ماده

استنكاف نماین  باه مجاازات كسار      61 مادهپوسترهای منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه من ر  در 

صااق  گردنا  و چنانچاه افارادی عالمااً در  این ال      قوق تا ی  سو  از ی  ماه تا سه ماه م كو  مي

 .گردن دستهیر گردن  به مجازات پنج الي پانزده ضربه شالق م كو  مي

  .باش م رومیت از عمویت در شعبه ثبت نا  برای دو دوره مي 72 مادهمجازات تخلف از  ـ11 ماده

كز سایت خبری یا مر یا تعطی  نشریه  ،74 مادهمجازات تخلف از ا (23/41/4614)اصالحي  - 14 ماده

از ی  تا سه ماه است و م یر نشریه یا سایت خبری یا مركز  های مجازیو شبكه ارسال پیام 

                                                 

وی از هئيس دادگستري يا نماينده ، 23/43/4634قانون اصالحی مصوب  3 ماده بر اساس – 48پی نويس 

 باشد.اعضای اداری هیأت اجرایی می
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در صورت مشخص بودن  گردد.ضربه م كو  مي 74های مجازی به شالق تا ارسال پیام  و شبكه

 شود.نویسن ه مقاله، این مجازات شام  نویسن ه نیز مي

یا نشر اكاذیب باش  همان مجازات افترا یاا  در مواردی كه افترا  71 مادها مجازات تخلف از   12 ماده

   .و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه  بس خواه  بود (41پي نويس)است نشر اكاذیب

نااظرین شاورای    ،لرفاي كاما   قانون اساسي و  فاظ باي    (11)اجرای ص یش اص   ا در  16 ماده

جانبا اری     فاظ نماینا  و اباراز   لرفاي كاما  را   باي  ،ان  در لول م ت مسئولیت خودنههبان موظف

  .شودناظرین به هر لریقي از یكي از كان ی اها جر  م سوب مي

فوق انفصال شش ماه تا ی  سال از خ مات دولتي یا شاش مااه تاا     مادها مجازات تخلف از   تبصره

  .سال زن ان خواه  بود ی 

تخلاف  متوان  قاضي در هر مورد ميهای این فص  به انواع مذكور من صر نبوده و ا مجازات  14 ماده

 .م كو  نمایا   ،را به مجازات مذكور و یا هر مجازات متناسب دیهری كه در قانون تعزیرات آم ه است

                                                 

 مراجعه شود. 2/6/4653مصوب  انون مجازات اسالمیق 333و  333به مواد  - 41پی نويس 
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 نامه اجرايیآيین

 قانون انتخابات رياست جمهوري  

 هیأت وزيران 43/4/4634مصوب 

 با اصالحات بعدي 
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 نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري آيين

 (21)هيأت وزيران با اصالحات بعدي 43/4/4634مصوب 

 

(  قانون انتخاباات ریاسات جمهاوری از    8ان  در اجرای ماده )ا فرمان اران و بخش اران موظف  1 ماده

ناان را در  های نظارت شورای نههبان موجبات نظارت كاما  آ آغاز انتخابات با دعوت از اعمای هیأت

 كلیه مرا   اجرایي انتخابات فراه  نماین .  

بای  رونوشت ا كا  ناظر یا ناظرین خاود را  هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نههبان ميا  2 ماده

 های مربوله ارسال نمای .  ها و بخش اریبه ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخابات استان اری، فرمان اری

های نظاارت از نامبردگاان   ا فرمان اران و بخش اران بای  پس از دریافت رونوشت ا كا  هیأت  3 ماده

 برای تشكی  جلسه دعوت به عم  آورن . 

ا شركت ناظر یا ناظرین شورای نههبان در جلسات هیأت اجرایي به منظور نظارت بر صا ت    4 ماده

و یاا خاودداری آناان از    آناان در جلساات    اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و ع    ماور 

 جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواه  بود.  اممای صورت

جلساه شاركت نماینا  ضامن تنظای       های نظارت در صورتي كه نتواننا  شخصااً در   ا هیأت  5 ماده

باا در دسات داشاتن یا  نساخه از      ای از بین خاود انتخااب و نماینا ه منتخاب     جلسه، نماین هصورت

جلساه تنظیماي را باه منظاور ضابط در      ر جلسه متشكله شركت نماوده و صورت جلسه تنظیمي درتصو

 سوابق انتخاباتي به فرمان ار یا بخش ار م   تسلی  نمای .  

                                                 

 تاریخ و 43/2/4633 تاریخ و 22/2/4632 تاریخ و 4/2/4632نامه در تاریخ این آیین - 20پی نويس 

 نامه اعمال شده است.توسط هیأت وزیران اصالح شده و اصالحات مزبور در متن آیین 43/6/4634
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قاانون   81مااده   ذی  5 )موضوع تبصرها مراجع ذیصالح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان   6 ماده

 شورای نههبان، هیأت مركزی نظارت و ستاد انتخابات كشور.   عبارتن  از:  انتخابات ریاست جمهوری(

ان  ی  نسخه از صورتجلسات اقا امات خاود را كاه باه     های اجرایي شهرستان موظفا هیأت  7 ماده

 نماین  به ستاد انتخابات كشور نیز ارسال دارن .  ناظر یا ناظرین شورای نههبان تسلی  مي

هاا، قاانون تقسایمات كشاوری     هاا از فرمانا اری  ا در این انتخابات مالك تبعیت بخشا اری   8 ماده

 بن ی انتخابات مجلس شورای اسالمي مالك عم  نخواه  بود. جمهوری اسالمي ایران بوده و  وزه

ا فرمان اران پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر انجاا  انتخاباات ریاسات جمهاوری،       1 ماده

شروع برنامه انتخابات را به وزارت كشور تلهراف و تلفنهرا  و بالفاصله دستور تشكی  هیاأت اجرایاي   

 (3و  2و1نماین . )فر  های شماره های تابعه را به بخش اران مربوله ابالغ ميبخش

 (24پي نويس)ا  ذف ش .  11 ماده

 (22پي نويس)ا  ذف ش . 11 ماده

( نفر از معتم ین 31های الز  سي )ا فرمان اران و بخش اران پس از بررسي( 1/2/1372)اصاال ي  - 12 ماده

بخش را تعیین و پس از تأیی  هیاأت نظاارت مرباوط از اعماای اداری     /اقشار مختلف مرد  شهرستان

و  (26پـي نـويس  )نماین ه وی و رئیس ثبت ا وال و رییس دادگستری و یا نماین ه وی()دادستان یا هیأت اجرایي 

الب ل هیأت اجرایاي  ( نفر معتم ین منتخب برای تشكی  جلسه انتخاب معتم ین اصلي و علي31سي )

 (  6و 5 و 4شماره  آورن . )فر  هایدعوت به عم  مي

                                                 

 حذف گردیده است. 4/2/4632نامه اصالحی مصوب به موجب آیین - 22و  24پی نويس 
 

رئیس دادگستری  23/43/4634قانون انتخابات ریاست جمهوری اصالحی  63به موجب ماده  - 26پی نويس 

 یا نماینده وی به اعضاء اداری هیأت اجرایی ابافه شده است.
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اسالمي در آنها تشكی  ش ه باشا  فرمانا ار یاا    هایي كه شوراهای ها و بخشا در شهرستان13 ماده

)فار    (24)پـي نـويس   نمایا . ( قانون ریاست جمهوری اق ا  ماي 38بخش ار در اجرای تبصره ذی  ماده )

 (7شماره 

ش ه آناان از باین   ( نفر از معتم ین دعوت21ا پس از  مور   اق  بیست )(1/2/1372)اصاال ي   -14 ماده

( نفار را باه عناوان    5را به عنوان معتم ین اصالي و پانج )   (25نويس مهمپي )( نفر8خود یا خار  هشت )

نماینا  و مراتاب   الب ل هیأت اجرایي باا رأی مخفاي و اكثریات نسابي آرا انتخااب ماي      معتم ین علي

 (  8رس . )فر  شماره شود و به اممای  اضران در جلسه ميجلسه ميصورت

ا بخش اران دو نسخه از صورتجلسه انتخاب معتم ین هیأت اجرایاي بخاش را بالفاصاله باه       تبصره

فرمان اری و فرمان اران نیز دو نسخه از صورتجلسه انتخاب معتم ین هیأت اجرایي مركز شهرساتان را  

 (  11و  1دارن . )فر  های شماره بالفاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال مي

ران پس از تشكی  اولین جلسه هیأت اجرایي مركز شهرساتان مراتاب را باه ساتاد     ا فرمان ا  15 ماده

 دارن .  انتخابات كشور اعال  مي

 (23پي نويس)ا  ذف ش . 16 ماده

ها بالفاصله پس از انتخاب معتم ین و تكمی  ع ه خاود تشاكی    اجرایي بخشهای هیأتا   17 ماده

جلساه نماوده و   خذ رأی را تعیین و مراتب را صورتو ا جلسه داده و تع اد و م   استقرار شعب ثبت نا 

ی  نسخه از آن را وسیله بخش ار بارای فرمانا ار شهرساتان جهات لارح در جلساه هیاأت اجرایاي         

 (  12و 11های شماره دارن . )فر شهرستان ارسال مي

                                                 

 قانون انتخابات شوراها، منتفی شده است. 65ماده  6بر اساس تبصره  – 24پی نويس 

تعداد معتمدین  23/43/4634جمهوری اصالحی  قانون انتخابات ریاست  63به موجب ماده  - 25پی نويس 

 ابافه شده است.( نفر 3) نفر( به 3اصلی از )

 حذف گردیده است. 4/2/4632به موجب آیین نامه اصالحی مصوب  - 23پی نويس 
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   ت باه صا ور  كا  عماو راباط اقا ا        ا بخش اران در اجرای تصمیمات هیأت اجرایي نساب  18 ماده

 نماین .  مي

(  قانون انتخاباات ریاسات جمهاوری پاس از     45ا هیأت اجرایي شهرستان با توجه به ماده )  11 ماده

تعیین م   استقرار شعب ثبت نا  و اخذ رأی در مركز شهرستان و بخش مركزی و بررسي و تصاویب  

مبادرت به انتشاار   ها در مورد تع اد و م   شعب ثبت نا  و اخذ رأیاجرایي بخشهای هیأتمصوبات 

اخاذ رأی، شارایط    اری انتخاباات، م ا  شاعب ثبات ناا  و     آگهي انتخابات  اوی تاریخ، ساعت برگز

 (  13نماین . )فر  شماره كنن گان و مقررات جزایي در سراسر شهرستان ميانتخاب

انتخاباات در  ا فرمان اران با همكاری نیروی انتظامي نسبت به انتشاار آگهاي   (1/2/1372)اصال ي  21 ماده

 (  14نماین . )فر  شماره سطش شهرستان اق ا  مي

ان  ساه نساخه از   (  قانون انتخابات ریاست جمهوری فرمان اران موظف46ا در اجرای ماده )  21 ماده

های منتشره در سطش شهرستان را به ستاد انتخابات كشاور و یا  نساخه باه ساتاد انتخاباات       آگهي

 (  15شماره  استان اری ارسال دارن . )فر 

(  قاانون نسابت باه تنظای      47) بخاش در اجارای مااده    اجرایي شهرساتان و های هیأتا   22 ماده

 (  16نماین . )فر  شماره جلسه تعیین اعمای شعب ثبت نا  و اخذ رأی اق ا  ميصورت

از صورتجلسه انتخااب اعماای شاعب ثبات ناا  و اخاذ رأی را باه         ها بخش اران ی  نسخ  23 ماده

 (17دارن . )فر  شماره ی مركز شهرستان ارسال ميفرمان ار

ان  با توجه به صورتجلسه هیاأت اجرایاي مبناي بار تعیاین      ا فرمان اران و بخش اران موظف  24 ماده

جهت ت وی  صان وق و لاواز  و    رأی نسبت به ص ور ابالغ آنان اق ا  و اعمای شعب ثبت نا  و اخذ

 (  18م ارك ثبت نا  و اخذ رأی از آنان دعوت به عم  آورن . )فر  شماره 
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ا فرمان اران و بخش اران پس از دعوت و  مور اعمای شعب ثبت نا  و اخذ رأی ما ارك و    25 ماده

از توجیاه  های انتخاباتي را ت وی  اعمای شعبه اخاذ رأی نماوده و پاس    لواز  شعبه و همچنین برگ

اخاذ     روز قب  از روزترتیبي اتخاذ خواهن  نمود كه ی ءبرنامه و روش ثبت نا  و اخذ رأی و قرائت آرا

 (  11)فر  شماره  اخذ رأی به م   شعب اعزا  شون . رأی، اعمای شعب ثبت نا  و

 (21شماره  بای  نسبت به ص ور  ك  نماین ه فرمان ار اق ا  نماین . )فر ا فرمان اران مي 26 ماده

ا فرمان اران و بخش اران به منظور  فاظت شاعب ثبات ناا  و اخاذ     (18/3/1384و  1/2/1372)اصال ي  27 ماده

رأی با هماهنهي نیروی انتظامي   اق  دو نفر از مأمورین انتظامي را ضامن صا ور اباالغ در معیات     

 (21ماره نماین . )فر  شاعمای شعبه به م   شعبه ثبت نا  و اخذ رأی اعزا  مي

 ا برنامه روز اخذ رأی: (1/2/1372)اصال ي  28 ماده

شاون .  از وقت مقرر در م   شعبه  اضر مياعمای شعبه ثبت نا  و اخذ رأی   اق  ی  ساعت قب  

 (27پـي نـويس  )ابت ا از بین خود نسبت به انتخاب ی  نفر رئیس، ی  نفر نایب رئیس و سه نفار منشاي  

اق ا  و سيس صن وق اخذ رأی را در  مور نماین ه هیأت نظارت بر انتخابات و نماین ه فرمان ار بااز و  

و  عبه ثبات ناا  و اخاذ رأی الك و مهار    هار شا  پس از  صول المینان از خالي بودن آن، لفاف و با مُ

رأی را باه   ثبات ناا  و اخاذ    اخذ رأی در پنج نسخه منعكس و كارمراتب را در صورتجلسه ثبت نا  و 

ای لرا اي و سااخته   های اخذ رأی به گوناه نماین  چنانچه صن وقگانه زیر آغاز ميشرح مرا   شش

های تعیین ش ه بر روی صان وق پاس   ش ه باشن  كه نیازی به لفاف ن اشته باشن ، فقط م   یا م  

ختن رأی در پایان مرا   مختلف برنامه روز اخذ رأی و م   شكاف صن وق برای ان ا از بستن آن، در

 مهر خواه  ش . هر انتخابات، الك وبرنامه، با مُ

                                                 

املان افزایش  23/43/4634قانون انتخابات ریاست جمهوری اصالحی  43به موجب ماده  - 27پی نويس 

 نفر فراهم است. 3تعداد منشیان به 
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 اول ا مر له مراجعه رأی دهن گان 

 دو  ا مر له كنترل  

 سو  ا مر له ثبت نا   

 چهار  ا مر له اخذ رأی

 پنج  ا مر له تكمی  و صورتجلسه و قرائت و شمارش آراء  

 (28پي نويس)مر له تنظی  صورتجلسه -شش 

 

 اول ـ مرحله مراجعه رأي دهندگان 

االمكان دارای درب ورودی و خروجاي مجازا   اعمای شعبه بای  كوشش كنن  م   اخذ رأی  تي -1

ان  لبق دستور نماین ه فرمان ار یا رئیس شعبه ثبت ناا  و اخاذ رأی از   باش  و مأمورین انتظامي موظف

 كمال آرامش انجا  پذیرد. ازد ا  در م   اخذ رأی ممانعت نموده تا اخذ رأی در 

رأی  در م   شاعبه ثبات ناا  و اخاذ     (21پي نـويس )دهن گان با در دست داشتن عین شناسنامهرأی -2

 شون .   مور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نا  و دادن رأی وارد م وله اخذ رأی مي

 

                                                 

سابق معتبر  23نامه اجرایی، از آنجا که مراحل پنجم و ششم ماده آیین 42بر اساس ماده  – 28پی نويس 

 سابق در متن این مجموعه آورده شده است. 23است، لذا آن مراحل از ماده 

کنندگان مراجعه 23/43/4634قانون انتخابات ریاست جمهوری اصالحی  43به موجب ماده  - 21پی نويس 

 خود را نیز ارائه دهند. كاه  ملیباید عالوه بر همراه داشتن شناسنامه، 
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 دوم ـ مرحله كنترل

 كنترل در دو مر له انجا  مي شود:

شعبه ثبت  (61پي نويس )شناسنامه: نماین ه فرمان ار یا رئیس شعبه یا هر ی  از سه منشيالف ا كنترل  

 دهن :نا  و اخذ رأی با مال ظه شناسنامه رأی دهن ه موارد ذی  را مورد توجه قرار مي

 شناسنامه به مهر انتخابات ریاست جمهوری همان مر له ممهور نش ه باش .  -1

 (16مراجعه كنن ه بوده و دارن ه آن در روز اخذ رأی وارد سن شاانزده ) شناسنامه متعلق به شخص  -2

  (64پي نويس )سالهي ش ه باش .

، انهشات  (62)پـي نـويس   ب ا كنترل انهشت: نماین ه فرمان ار یا رئیس شعبه و یا هر ی  از سه منشاي  

نمای  كه آلوده به رنگ جوهر اساتام  كاه ا تمااالً نشاانه دادن     سبابه دست رأی دهن ه را كنترل مي

 رأی است نباش . 

كه شناسنامه مراجعه كنن ه ممهور به مهر انتخابات جاری باش  و یا بار انهشات    ا در صورتي  تبصره

جوهر استام  مشخص ش ه باش ، به دستور نماین ه فرمانا ار از رأی دادن وی جلاوگیری    سبابه او اثر

 آی . مي به عم 

 

 سوم ـ مرحله ثبت نام

كنن ه بوده و او پس از انجا  مر له كنترل و  صول المینان از این كه شناسنامه متعلق به مراجعه -1

 دهنا ه بار  ها نسبت به ثبات مشخصاات ساجلي رأی   باش  ی  نفر از منشيدادن ميواج  شرایط رأی
                                                 

املان  (23/43/4634اصالحی )قانون انتخابات ریاست جمهوری  43به موجب ماده  -62و  60پی نويس 

 نفر فراهم است. 3افزایش تعداد منشیان به 

(، سن انتخاب 42/43/4635جمهوری )اصالحی قانون انتخابات ریاست  63به موجب ماده  - 64پی نويس 

 سال تغییر کرده است. 43کنندگان به 
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-رأیاساس شناسنامه و سایر الالعات مورد نیاز بر روی برگ تعرفه اق ا  و پس از اخاذ اثار انهشات    

 نمای .   ه روی برگ تعرفه، آن را امما ميدهن

 نمای .  متص ی ثبت نا ، شناسنامه رأی دهن ه را به مهر انتخابات ممهور و به وی ت وی  مي  -2

توانا  باه منظاور    به شیوه دستي برگزار شود، وزارت كشور ماي چنانچه انتخابات  -(11/2/1381)ال ااقي   - 3

ای هاای ج اگاناه  دهن گان از قبی  جنس، سن یا تأها  فار   گردآوری آمار و الالعات مربوط به رأی

های الالعاتي را هنهاا  ثبات   یا یكي از اعمای شعبه موظفن  فر بخش ار /تهیه كن . نماین ه فرمان ار

كه داخ  صان وق اخاذ رأی ان اختاه     ها در پایان ب ون آنتكمی  نماین . این فر دهن گان نا  از رأی

 ری یا فرمان اری ذیربط خواه  ش .شون   سب مورد ت وی  بخش ا

 

 چهارم ـ مرحله اخذ رأي

1- 
تعرفاه انتخابااتي    متص ی ثبت نا  برگ رأی را از م   پرفراژ )نقطه چاین( از  -(11/2/1381)اصاال ي  

گذاری در مقابا  اسا  یكاي از    دهن ه با عالمتنمای  و رأیدهن ه تسلی  ميرأی ج ا نموده و به

كاه آن را تاا نمایا      گونه نوشته و یا عالمت دیهری و ب ون ایان  نامزدها، برگ رأی را ب ون هر

دهنا ه ناا    ان ازد. چنانچه انتخابات به شیوه دستي برگزار شود، الز  اسات رأی داخ  صن وق مي

نامزد مورد نظر خود را در م   تعیین ش ه در برگ رأی بنویس ، سيس برگ رأی را تاا نماوده و   

 داخ  صن وق بین ازن .   

نویساي  نماین ه فرمان ار و اعمای شعبه ثبت نا  و اخذ رأی بایا  ترتیباي اتخااذ نماینا  كاه رأی      -2

ی انجاا  گیارد و هایچ یا  از     مخفي و به صورت كامالً آزاد و ب ون اعمال نفوذ شاخص دیهار  

اعمای شعبه و نماین ه فرمان ار و مأمورین انتظامي و نماین ه هیأت نظارت بر انتخاباات و اصاوالً   

ای به عه ه دارن   اق توصایه باه رأی دهنا ه     در شعبه وظیفه ءكه به ن وی از ان ا كلیه افرادی
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دهن ه برای رأی دادن نیااز  رأیبرای انتخاب فرد بخصوصي را ن ارن . ب یهي است در صورتي كه 

به فرد دیهری داشته باش  بای  از وجود افراد خار  از شعبه كه ماورد اعتمااد وی باشان  اساتفاده     

 نمای  و اعمای شعبه نیز كنترل نماین  تا عم  خالف قانون انجا  نهیرد.  

ف یاا اعماال   نماین ه هیأت نظارت بر انتخابات یا بازرسان وزارت كشور در صورت مشااه ه تخلا   -3

ان  مراتب را به اعمای شعبه و نماین ه فرمانا ار تاذكر دهنا  و آناان ضامن تنظای        نفوذ موظف

صورتجلسه بای  فرد یا افراد خالي را توسط مأمورین انتظامي  اضار در شاعبه ت ویا  مقاماات     

 قمائي دهن .

ا هیچ فرد مسال ي وارد  نماین ه فرمان ار یا رئیس شعبه ثبت نا  و اخذ رأی مراقبت خواهن  نمود ت -4

 شعبه اخذ رأی نشود. كنترل این امر توسط مأمورین انتظامي و در جلو درب ورودی خواه  بود.  

 

 مرحله قرائت و شمارش آراء -(66پي نويس)پنجم 

كه كلیه مراجعه  اعمای شعبه پس از انقمای ساعات اخذ رأی در صورت  صول المینان از این -1

های رأی ان اخته و فرد دیهری برای رأی دادن در م   شعبه  مور صن وقكنن گان رأی خود را در 

های تعرفه و در  آن در صورتجلسه با  مور م افظان صن وق و ن ارد بالفاصله پس از شمارش برگ

 نماین .نماین ه هیأت نظارت بر انتخابات و نماین ه فرمان ار شمارش و قرائت آراء را آغاز مي

ئت آراء به این صورت است كه ابت ا رییس یا نایب رییس شعبه اخذ رأی با ترتیب شمارش و قرا -2

هر درب صن وق اخذ رأی را باز سيس الك و مُ ها را شمارش نموده،ها، تعرفههمكاری یكي از منش

                                                 

سابق معتبر  23نامه اجرایی، از آنجا که مراحل پنجم و ششم ماده آیین 42بر اساس ماده  - 66پی نويس

 سابق در متن این مجموعه آورده شده است. 23است، لذا آن مراحل از ماده 
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ها شماری و با تع اد برگ تعرفهكه قرائت شود برگ كرده و تع اد آرای داخ  صن وق را ب ون این

 نماین :به یكي از دو  الت زیر عم  ميتطبیق داده و 

ها باش  اوراق اضافي از مجموع برگ داخ  صن وق بیشتر از تع اد تعرفهچناچه تع اد اوراق رأی  -الف

آراء ب ون آنكه خوان ه شود برداشته و با رنگ قرمز جمله )بال  ش ( را بر روی آن قی  و بال  نموده 

 نماین .پایان ضمیمه صورتجلسه مي و در صورتجلسه اخذ رأی نیز در  و در

ها باش  مراتب در وق مساوی یا كمتر از تع اد تعرفههای رأی داخ  صن در صورتي كه تع اد برگ -ب

 شود.صورتجلسه در  مي

( 26و  25رائت آراء شروع و مواد )كه شمارش آراء به ترتیب مذكور در فوق انجا  ش  ق پس از این -3

 ها با تأیی  هیأت نظارت بر انتخابات یا نماین ه آنان اجرا خواه  ش .های ذی  آنقانون و تبصره

 

 مرحله تنظيم صورتجلسه –ششم 

پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء، صورتجلسه ثبت نا  و اخذ رأی شعبه كه به ضمیمه دستورالعم  

ی  از  نسخه تنظی  و سيس تع اد رأی هر پنجاجرایي از لرف وزارت كشور ارسال ش ه است در 

شود. صورتجلسه )فر  نتایج آراء( قی  مي دارن گان رأی در پشت برگ صورتجلسه در فر  مخصوص

پس از تنظی  به اممای نماین ه فرمان ار و اعمای شعبه ثبت نا  و اخذ رأی و م افظان صن وق و 

و ی  نسخه رس  و بالفاصله كلیه اوراق و م ارك انتخاباتي نماین ه هیأت نظارت بر انتخابات مي

صورتجلسه مذكور را داخ  صن وق رأی قرار داده و پس از انجا  الك و مهر مج د صن وق 

ها(، اعمای شعبه ثبت نا  و اخذ رأی به اتفاق نماین ه فرمان ار در معیت مأمورین انتظامي، )صن وق

رسماً ارك های( رأی را به همراه دو نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأی و سایر م صن وق )صن وق
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ك ا  ی  نسخه از  دهن . ضمناً ناظر و رئیس شعبه ثبت نا  و اخذ رأی هرت وی  هیأت اجرایي مي

 (22نماین . )فر  شماره صورتجلسه مذكور را دریافت مي

اگر در روز اخذ رأی در مورد انتخابات اشكاالت پ ی  آی  مراتب در قسمت انتهای صورتجلسه ذكر و 

این ه هیأت نظارت بر انتخابات و نماین ه فرمان ار و م افظان صن وق و نم به اممای اعمای شعبه

 رس .مي

دارن گان رأی فقط در فر  نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری كه در پشت برگ  تع اد رأی :توجه

 (22)فر  شماره شود.صورتجلسه من ر  است قی  مي

و اخذ رأی به عل  مختلف از عه ه قرائت آراء  هرگاه بعمي از شعب ثبت نا  -(64پي نويس) -21 ماده

های اجرایي مستقیماً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكمی  و تكمی  صورتجلسه برنیاین  هیأت

 صورتجلسه شعبه مذكور اق ا  خواهن  نمود.

 

 برنامه روز اخذ رأي مرحله دوم:

 شود:كرار ميبرنامه مر له اول اخذ رأی با رعایت نكات زیر در مر له دو  ت

 جریان است ممهور نش ه باش . مهر انتخاباتي كه در كنن گان به دوشناسنامه مراجعه -1

مر له اول انتخابات باش  به مهر مر له دو  نیز ممهور  چنانچه شناسنامه رأی دهن ه دارای مهر -2

 شود.مي

هنها  رأی  دهن ه فاق  مهر مر له اول انتخابات ریاست جمهوری باش چنانچه شناسنامه رأی -3

 شود تا رأی دهن ه نتوان  برای بار دو  رأی ده .بار به مهر مر له دو  ممهور مي گیری مر له دو  دو

                                                 

 23سابق معتبر است، لذا عین متن ماده  23آیین نامه اجرایی، ماده  42ماده  6 بر اساس بند - 64پی نويس  

 سابق درج شده است.
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ها به استثنای بخش مركزی و مركز شهرستان های اجرایي بخشهیأت -(65پي نويس)- 31 ماده

 اخذ رأی انتخابات،های آراء و م ارك و صورتجلسه شعبه ثبت نا  و بالفاصله پس از دریافت صن وق

نسبت به تنظی  صورتجلسه جمع آرای شعب مربوله در  مور ناظر یا ناظرین شورای نههبان در پنج 

ها را به همراه دو نسخه از صورتجلسه تنظیمي برای نسخه اق ا  نموده و م ارك و لواز  و صن وق

 (24و  23)فر  شماره  دهن .اعال  و ارسال به مركز شهرستان ت وی  بخش ار مي

(63پي نويس) 31 ماده
بخش اران سراسر كشور به استثنای بخش مركزی و مركز شهرستان موظفن   –

های اخذ رأی به انمما  صورتجلسه اخذ رأی هیأت در اسرع وقت كلیه م ارك و لواز  و صن وق

ارسال اجرایي بخش را جهت ت وی  به هیأت اجرایي مركز شهرستان به فرمان اری مركز شهرستان 

 (25)فر  شماره  نماین .

اسرع  های تابعه مكلفن  درفرمان اران پس از وصول نتایج اخذ رأی بخش -(67 پي نويس) 32 ماده

وقت نتیجه كلي انتخابات شهرستان را به ترتیب تع اد آراء تنظی  و به ستاد انتخابات كشور وسیله 

 تلفنهرا  و تلهراف گزارش نماین .

هاای اخاذ رأی تاا    ا مسئولیت نهه اری و  فاظت م ارك انتخابات و صن وق (68 پي نويس)  33 ماده

 ت وی  به هیأت اجرایي شهرستان به عه ه بخش ار است.

                                                 

 63سابق معتبر است، لذا عین متن ماده  63نامه اجرایی، ماده آیین 42ماده  6بر اساس بند  - 65پی نويس 

 سابق درج شده است.

 64سابق معتبر است، لذا عین متن ماده  64ماده  نامه اجرایی،آیین 42ماده  6بر اساس بند  - 63پی نويس 

 سابق درج شده است.

 62سابق معتبر است، لذا عین متن ماده  62نامه اجرایی، ماده آیین 42ماده  6بر اساس بند  - 67پی نويس 

 سابق درج شده است.

 66عین متن ماده  سابق معتبر است، لذا 66نامه اجرایی، ماده آیین 42ماده  6بر اساس بند  - 68پی نويس 

 سابق درج شده است.
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كلیه  های تابعه،فرمان اران پس از دریافت صورتجلسات قرائت آرای بخشا (61 پي نويس) 34 ماده

های اجرایي مركز شهرستان ت وی  های مربوله را در اسرع وقت به هیأتصن وق م ارك و لواز  و

نموده و هیأت اجرایي مركز شهرستان با  مور هیأت نظارت نسبت به تنظی  صورتجلسه نتیجه 

 (26)فر  شماره  نماین .انتخابات شهرستان سریعاً اق ا  مي

ا فرمان اران پس از دریافت صورتجلسه انتخابات از هیأت اجرایي شهرستان (41 پي نويس) 35 ماده

( قانون انتخابات ریاست جمهوری و ارسال دو نسخه از صورتجلسه مذكور به 81ضمن رعایت ماده )

ستاد انتخابات كشور و همچنین وصول نظریه مج د ستاد انتخابات كشور نسبت به تنظی  آگهي 

 (28و  27)فر  شماره  نماین .نتیجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اق ا  مي

ا در پایان مهلت قانوني )  اكثر دو روز پس از تاریخ انتشار آگهي نتیجه اخاذ  (1/2/1372)اصال ي  36 ماده

رأی در شهرستان( هیأت اجرایي شهرستان با  مور ناظر یا ناظرین شاورای نههباان تشاكی  جلساه     

باه  ( نساخه صورتجلساه نماوده و    5نماین  و مراتب را در پانج ) داده و به شكایات واصله رسی گي مي

 (  21دارد. )فر  شماره فرمان ار تسلی  مي

ا در صورتي كه تا پایان مهلت قانوني هیچ گونه شاكایت باه هیاأت اجرایاي     (1/2/1372)ال اقي  - تبصره

    ( نساخه صورتجلساه و باه فرمانا ار تسالی       5نرسی ه باش  مراتب ع   وصول شاكایت نیاز در پانج )   

 (  31شود. )فر  شماره مي

جلسه رسای گي باه شاكایات دریاافتي از هیاأت اجرایاي       نسخه صورت 3فرمان ار بالفاصله ا  37 ماده

 (  31دارد. )فر  شماره شهرستان را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي

                                                 

 64سابق معتبر است، لذا عین متن ماده  64نامه اجرایی، ماده آیین 42ماده  6بر اساس بند  - 61پی نويس 

 سابق درج شده است.

 65سابق معتبر است، لذا عین متن ماده  65نامه اجرایی، ماده آیین 42ماده  6بر اساس بند  - 40پی نويس 

 ه است.سابق درج شد
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جلساات واصاله موضاوع مااده فاوق را باه هیاأت        شور دو نسخه از صورتا ستاد انتخابات ك  38 ماده

دارد. )فار   اعال  نظریه نهایي شورای نههبان ارساال ماي  مركزی نظارت بر انتخابات جهت بررسي و 

 (32شماره 

ا وزارت كشور پاس از دریافات نظریاه شاورای نههباان مبناي بار صا ت           (1/2/1372)اصال ي  31 ماده

برگزاری انتخابات یا توقف یا ابطال تما  یا قسمتي از انتخابات ریاست جمهوری مراتب را به مسئولین 

 (33نمای . )فر  شماره غ مياجرایي انتخابات ابال

ا فرمان اران پس از دریافت نظریه شورای نههبان از لریق ستاد انتخابات كشاور بالفاصاله     41 ماده

نسبت به تنظی  صورتجلسه نهایي انتخابات ریاست جمهوری اق ا  و ضمن مخاابره نتیجاه نهاایي دو    

 (  35و  34فر  های  شماره نماین . )نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي

ا فرمان اران سراسر كشور پس از وصول دستور وزارت كشاور مبناي بار ام اای آرا و اوراق       41 ماده

االمكان هیأت نظاارت بار انتخاباات    انتخابات ریاست جمهوری با  مور اعمای هیأت اجرایي و  تي

به ن و مقتمي اقا ا  و مراتاب   ش ه انتخابات شهرستان شهرستان نسبت به ام ای آرا و اوراق مصرف

و  37و 36)فر  هاای  شاماره    دارد.به ستاد انتخابات كشور ارسال مي را صورتجلسه و دو نسخه آن را

38) 

هاای یا    ا چنانچه در خار  از كشور و یا در همه یاا تعا ادی از شهرساتان   (1/2/1372)ال اقي  -42 ماده

دیهر قرائت و شمارش آرا باا دساتهاه شمارشاهر مقا ور و     استان كه با توجه به امكانات و یا هر دلی  

 شود. میسر نباش ، كار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعایت موارد زیر انجا  مي

 نامه معتبر و مالك عم  است.  (  آیین27( الي )1كلیه اصال ات به عم  آم ه در مواد ) (1

چهار  كالً معتبر و ماالك عما  اسات    اصال ات به عم  آم ه در مرا   اول الي  (28در ماده ) (2

ولي مرا   پنج  و شش  این ماده به وضعیت قب  از اصالح معتبر و ماالك عما  خواها  باود     
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( قاانون انتخاباات ریاسات    28و  27، 26، 25) مشروط بر آن كه اصال ات به عم  آم ه در ماواد 

 جمهوری اسالمي ایران رعایت شود.  

ه وضعیت قب  معتبر و ماالك  نامه ب ون اصال ات و بآیین  35و  34، 33، 32، 31، 31، 21مواد  (3

 باش . عم  مي

-نامه و یاا ال ااق فار    های مربوط به این آیینا  ذف، تغییر و یا اصالح فر (1/2/1372)ال اقي - 43 ماده

 های ج ی  مورد نیاز به آن، پس از تصویب وزیر كشور قاب  اجرا است.  
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 انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايران قانون نظارت شوراي نگهبان بر

 4/4/4634مصوب 

( قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران شورای نههبان، نظارت بار انتخاباات   11ا لبق اص  )  1 ماده

 عه ه دارد.   ریاست جمهوری را بر

ا شورای نههبان قب  از شروع انتخابات دو نفر از اعمای خود و پنج نفار از افاراد مسالمان و      2 ماده

سن سابقه را با اكثریت مطلق آرای اعمای شاورای نههباان باه عناوان     مطلع و مورد اعتماد دارای  ُ

باه   البا ل انتخااب و  هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عمو علي

 نمای .  وزارت كشور معرفي مي

توان  م   كار هیأت مركزی نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قارار  ا شورای نههبان مي  3 ماده

 ده . 

هاای انتخابااتي و اقا امات وزارت    كلیه مرا   انتخابات و جریاان  ا هیأت مركزی نظارت، بر  4 ماده

شاود  ثر است و آنچه مرباوط باه صا ت انتخاباات ماي     های اجرایي كه در انتخابات مسكشور و هیأت

 نظارت خواه  كرد. 

ا هیأت مركزی نظارت بر انتخابات بای  برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شارایط ماذكور     5 ماده

 جهت نظارت بر انتخابات تعیین كن . ( 2) در ماده

توانا  تماا  یاا برخاي از نااظرین را مساتقیماً       ا شورای نههبان در هر مورد كه الز  ب ان  مي  تبصره

 انتخاب نمای .  

ت كام  دارنا ،  ا هیأت مركزی نظارت یا ناظرین كه در سراسر كشور بر كیفیت انتخابات نظار  6 ماده

جریان یا تخلفي را مشاه ه كنن  كتباً تذكر خواهنا  داد. فرمانا اران و بخشا اران    در هر مورد كه سوء
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اساس قوانین مربوله نسبت به رفع اشاكاالت مطرو اه اقا ا  نماینا  و چنانچاه       موظفن  بالفاصله بر

مسئولین وزارت كشور نظرات آنان را مل وظ ن ارن  ناظرین مراتب را به هیأت مركزی نظارت شاورای  

 نههبان گزارش خواهن  كرد.  

ابطال یا توقف  ا شورای نههبان در كلیه مرا   در صورت اثبات تخلف با ذكر دلی  نسبت به   7 ماده

هاای  خود را از لریق رساانه  انتخابات در سراسر كشور و یا بعمي از منالق اتخاذ تصمی  نموده و نظر

االجارا اسات و هایچ مرجاع     نمای  و نظر شورای نههبان در این مورد قطعي و الز همهاني اعال  مي

 دیهری  ق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ن ارد.  

ركزی نظارت بای  م ارك  اكي از ع   ص ت یا لزو  متوقف سااختن انتخاباات را   ا هیأت م  تبصره

 برای بررسي و اتخاذ تصمی  به شورای نههبان بفرست . 

ا پس از ص ور دستور شاروع انتخاباات از لارف وزارت كشاور چنانچاه شاورای نههباان در          8 ماده

ن اوه تبلیغاات و ماننا  آن تخلفااتي     كیفیت انجا  مق مات انتخابات از قبی  تعیاین هیاأت اجرایاي،    

مشاه ه كن  كه به ص ت انتخابات خ شه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را باه وزارت كشاور   

 دارد. اعال  مي

ا در مواردی كه توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نههبان در تعیین رئیس جمهور ماسثر باشا      1 ماده

، در اولین فرصت، اخذ رأی در آن منالق ادامه یافته یا تج ی  خواها   قب  از اعال  نتایج ك  انتخابات

 ش . 

های تابعه نتایج انتخابات ی  یاا  بخش كه ناظر یا ناظرین در مركز شهرستان و ا در مواردی11 ماده

چن  صن وق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ن هنا  موضاوع را باا ذكار دلیا  در هیاأت       

خواهن  كرد، در صورتي كه هیأت اجرایي مذكور نظر آناان را نياذیرد، مراتاب باه     اجرایي م   مطرح 
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هیأت مركزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواه  ش  و نظر این هیأت با تأیی  شاورای  

 االجراست.  نههبان قطعي و الز 

ا به ناظر یاا نااظرین   ان  ی  نسخه از صورتجلسه اق امات خود رهای اجرایي موظفا هیأت   11 ماده

های اجرائاي در قاانون انتخاباات پایش بیناي شا ه اسات        تسلی  نماین . در مواردی كه اممای هیأت

 اممای ناظر یا ناظرین نیز الز  است.  

ا وزارت كشور موظف است قب  از ص ور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأییا   12 ماده

 شورای نههبان برسان .  
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  ،مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام

 تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات خصوص در

 6/44/4671مصوب 

 

خبرگان و شاوراهای  مجلس به جز انتخابات )وا  ه ا از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات   ماده

 ا اق  دو   ،ای و ملي به شرلي قاب  اجرا است كه تع اد كان یا اها در سطوح مختلف منطقه (كشوری

  .برابر تع اد منتخبین مورد نیاز باش 

تع اد  ،های انتخاباتي كه تع اد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باش ا در آن ع ه از  وزه  1 تبصره

   .كان ی اها بای    اق  ی  و نی  برابر تع اد منتخبین مورد نیاز در آن  وزه انتخابیه باش 

ثبت نا  اگر ی  یا چن  نفر از كان ی اهای نماین گي استعفا دهن  و یاا   ا پس از پایان تاریخ  2 تبصره

انتخاباات   ان ه برگزار و این امر موجاب توقاف  انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقي م ،فوت نماین 

 (44)پي نويس. .نخواه  ش 

 

                                                 

 قانون مرتبط است. 45با ماده  – 44پی نويس 
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 قانون لزوم  رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صالحيت شده

  در انتخابات مختلف 

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 22/8/4678مصوب 

انتخاباات   به موجب این قانون كلیه مراجاع رسای گي كننا ه صاال یت داوللباان در      -واحده ماده

 ( قاانون اساساي  118هشت  ) مختلف )به استثنای انتخابات خبرگان رهبری كه مطابق  اص  یكص  و

اساس دالی  و م ارك معتبار كاه توساط مراكاز      مواد قانوني و براساس  فن  صرفاً برخواه  بود( موظ

ارسال ش ه است، به بررسي صال یت داوللباان بيردازنا  و    قانوني به مراجع اجرایي و نظارتيمسئول 

چنانچه صال یت داوللبي را رد كردن  بای  علت رد صال یت را به شرح زیر با ذكر مواد قانوني ماورد  

 داوللب ابالغ نماین : به استناد و دالی  مربوط

 مستن ات قانوني بای  به صورت كتبي به داوللب اعال  گردد. -1

در صورت درخواست داوللب بای  دالی  و م ارك رد صال یت نیاز توساط مرجاع رسای گي      -2

 كنن ه به ترتیب زیر به الالع وی رسان ه شود:

 رس .كتباً به الالع وی مي دالی  و م ارك« د ،ب،  »استثنای بن های  الف( در كلیه موارد به

شاود،  اشاخاص مارتبط ماي    ب( در موردی كه دالی  و م ارك با عفت عمومي و یا هت   یثیات 

رسا  و در  م ارك  موراً به الالع وی مي چنانچه شخص داوللب در معرض هت  باش  دالی  و

ك مرباوط،  المجلس به لور كتبي تقاضا كن  دالیا  و ما ار  صورتي كه پس از الالع  موری، في

 شود.كتباً به وی ابالغ مي

 ( چنانچه ذكر دالی  و م ارك عالوه بر هت   یثیت داوللب متممن هت  فرد یاا افاراد دیهار    

 رس .باش ، دالی  و م ارك فقط  موری به الالع داوللب مي
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تشاخیص  م ارك و ن وه اعال  آنها به داوللب به  رد مربوط به امنیت ملي اعال  دالی  واد( در مو

 كمیسیوني با عمویت رئیس ستاد فرمان هي ك  قوا و وزیر الالعات و وزیر كشور خواه  بود.

 ذكر منابع ارائه دهن ه الالعات مذكور به تشخیص مرجع رسی گي كنن ه خواه  بود. -1تبصره

مراجع رسی گي كنن ه باه شاكایات داوللباان رد صاال یت شا ه مكلفنا  باه شاكایات          -2 تبصره

در صاورت   ،دقیقاً رسی گي نموده و نتیجه را به داوللبان و مجریان انتخاباات اعاال  نماینا     داوللبان

اولین مرجع رسی گي كنن ه به شكایات،  سب مورد موظف اسات   رد صال یت ش هتقاضای داوللبان 

 دفاعیات آنان را ا ستماع نمای . توضی ات و

ه در مرا   قبلي مورد تأییا  قارار گرفتاه    چنانچه شورای نههبان صال یت داوللبي را ك -3 تبصره

تااریخ اباالغ شاورای نههباان درخواسات       توان    اكثر ظارف ساه روز از  است رد نمای ، داوللب مي

 رسی گي مج د نمای . شورای نههبان بای  ظرف هفت روز رسی گي و اعال  نتیجه نمای .

مرا ا  قبلاي باه     صال یت آنان درگیری در شورای نههبان نسبت به داوللباني كه رأی -4تبصره 

 تصویب رسی ه، در مورد ع   صال یت خواه  بود.
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  قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري

   در شعب اخذ رأي

 مجلس شوراي اسالمي 61/5/4671مصوب 

هر ی  از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایي و یا چن  ناامزد   ،ا به موجب این قانون  واحده ماده

-آراء و هیأت این استقرار دستهاه شمارشهر رایانهاماك ،توانن  در هر ی  از شعب اخذ رأیمشتركاً مي

تواننا  در  نماینا گان نامزدهاا ماي    .ها ی  نفر نماین ه داشته باشان  ها و بخشهای اجرایي شهرستان

و اماكن استقرار دستهاه شمارشهر آراء با ون دخالات در انجاا  وظاایف      (ثابت و سیار)شعب اخذ رأی 

مراتب را كتباً به ناظرین شورای نههبان و هیاأت   ،آنها  مور داشته باشن  و در صورت مشاه ه تخلف

 ماور نماینا گان هار     .نظارت شهرستان و استان مربوله و ستاد انتخابات وزارت كشور اعال  نماین 

از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظی  صورتجلسات بالماانع اسات و ممانعات از  ماور     ی  

اماكن استقرار دستهاه شمارشهر ممنوع باوده و جار  م ساوب     ،نماین گان نامزدها در شعب اخذ رأی

 ( قانون انتخابات ریاست جمهوری م كو 13) ماده تبصرهگردد و متخلف به مجازات مقرر ش ه در مي

  .خواه  ش 

افارادی كاه در ایان    )مسائول در شاعب اخاذ رأی    خذ رأی موظفن  از  مور افراد غیرمسئولین شعب ا

 (قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری  مور آنها در شعب اخاذ رأی پایش بیناي نهردیا ه اسات     

گردد و متخلف به مجازات مقرر شا ه  تخلف از این موضوع جر  م سوب مي ،جلوگیری به عم  آورن 

  .(  قانون انتخابات ریاست جمهوری م كو  خواه  ش 88) مادهدر 

هر ی  از نامزدهاا   ،( نفر باش 6ا در صورتي كه تع اد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از )  1 تبصره

  .توانن  فقط به ازای هر دو شعبه اخذ رأی ی  نفر نماین ه معرفي كنن مي
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ا نماین گان نامزدها بای  از میان افراد داوللب و با معرفي نامزد و یا مسئول ساتاد تبلیغاات    2 تبصره

روز قب  از شاروع   5االختیار نامزد   اق  هر ی  از نامزدها در شهرستان مربوله به عنوان نماین ه تا 

نامه نماینا گان  رفيفرمان اران موظفن  كارت یا مع .اخذ رأی به فرمان ار همان شهرستان معرفي گردن 

ساعت قب  از روز اخذ رأی ت وی  مسائول ساتاد تبلیغاات ناامزد مربولاه در آن       48مذكور را   اق  

گردد و متخلف باه مجاازات   توسط فرمان اران جر  م سوب مي تبصرهتخلف از این  ،شهرستان دهن 

هاای اجارای   كلیه هزینه .(  قانون انتخابات ریاست جمهوری م كو  خواه  ش 88) مادهمقرر ش ه در 

توساط وزارت كشاور م اسابه و نامزدهاا قبا  از معرفاي نماینا گان باه تناساب تعا اد            تبصاره این 

   .نماین گانشان پرداخت خواهن  كرد

ا مسئول ستاد تبلیغات هر ی  از نامزدها در شهرستان فردی است كه یا  هفتاه قبا  از      3 تبصره

  .شودوط به فرمان اری همان شهرستان معرفي ميشروع رأی گیری كتباً از لرف نامزد مرب

نماینا گي   ،توانن  از لرف هیچ نامزدیانتظامي و الالعاتي نمي ،ا پرسن  نیروهای نظامي  4 تبصره

  .یا نظارت داشته باشن 

هاای  نامزدها و یا دخالت در كار هیأت ی  از ا نماین گان نامزدها  ق تبلیغ له یا علیه هیچ  5 تبصره

رأی اخارا  و   بازرسان و ناظران شورای نههبان را ن ارن  و در صورت تخلاف از  اوزه اخاذ    ،اخذ رأی

  .( قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عم  خواه  ش 88) مادهبرابر 

االجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر باا ایان   ا این قانون از تاریخ تصویب الز   6 تبصره

   .گرددبالاثر ميقانون لغو و 

 .رس  مي نامه اجرایي این قانون توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیرانآیین
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 نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوريآيين

 هيأت وزيران 43/2/4681مصوب در شعب اخذ رأي 

هر ی  از نامزدها به تنهایي  شروع اخذ رأی،پنج روز قب  از  ا از زمان انتشار اسامي نامزدها تا  1ماده

های اجرایي شهرستان/بخش م ا   توانن  نماین گان خود را به هیأتیا چن  نامزد بصورت مشترك مي

های شمارشهر، شعب ثبت نا  و اخذ رأی )ثابت و سیار( به فرمان اری همان شهرستان استقرار دستهاه

 (44و 43، 42، 41  ،41معرفي نماین . )فر  های شماره 

ا از زمان انتشار اسامي نامزدها تا ی  هفته قبا  از شاروع اخاذ رأی هار یا  از نامزدهاای         2 ماده

ریاست جمهوری در صورت تمای  باه داشاتن ساتاد تبلیغااتي موظاف اسات مسائول ساتاد تبلیغاات          

   انتخاباتي خود را در شهرستان به صورت كتبي به فرمان اری همان شهرستان معرفي نمای .

ا در صورتي كه نامزدهای ریاست جمهوری مسئوالن ستادهای انتخابات خود را در شهرستان   3 ماده

تواننا   همراه با نمونه امما و تفویض اختیار به فرمان اری معرفي كرده باشان ، مسائوالن ساتادها ماي    

ناماه اقا ا    آیاین ( ایان  1های قی  ش ه در ماده )نسبت به معرفي نماین گان نامزدهای مربوط در م  

 (46و  45نماین . )فر  های شماره 

بخش شكی  جلسات هیأت اجرایي شهرساتان/ ا فرمان ار/ بخش ارموظف است ساعت و تاریخ ت  4ماده

 را به الالع نماین گان نامزدها در هیأت اجرایي برسان . 

ناماه ماانع اداماه    آیین( این 1های قی  ش ه در ماده )   مور نماین گان نامزدها در م  ا ع   5 ماده

 رون  اجرایي انتخابات نیست.  

ا نماین گان نامزدها و مسئوالن ستادهای انتخابات آنها در صورت مشااه ه تخلاف، گازارش      6 ماده

خود را به صورت كتبي به ناظران شورای نههبان و هیأت نظارت شهرستان، استان و ساتاد انتخاباات   

هاای  های یاد شا ه و ساتاد انتخاباات كشاور موظفنا  گازارش      كنن ؛ ناظران و هیأتكشور اعال  مي
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دریافتي را قب  از اتما  مهلت رسی گي به شكایات )  اكثر سه روز پس از اعال  نتاایج انتخاباات( در   

شاورای   جلسه مشترك هیأت اجرایي و نااظران اختیار هیأت اجرایي شهرستان مربوط قرار دهن  تا در 

ریافتي باه شاورای نههباان ارساال     های دما  مهلت یاد ش ه، گزارشنههبان رسی گي شود. پس از ات

 شود.مي

نامه نماین گان نامزدهاا بایا  شاام  مشخصاات كاما  نماینا ه و امماای        ا كارت یا معرفي  7 ماده

 فرمان ار و مهر فرمان اری باش . 

هاا  تیاار فرمانا اری  نامه نماین گان نامزدها توسط وزارت كشور تهیاه و در اخ ا كارت یا معرفي  8 ماده

گیرد تا پس از وصول هزینه ص ور به نماین گان نامزدها ت وی  داده شاود؛ هزیناه یااد شا ه     قرار مي

شود و نامزد یا مسئول ستاد انتخاباات وی موظاف اسات    توسط وزارت كشور به شرح زیر م اسبه مي

  آن را به فرمانا اری ارایاه   مبلغ آن را به عنوان درآم های عمومي دولت به  ساب خزانه واریز و رسی

 نمای .  

هزینه خ مات ص ور × ]د نماین ه معرفي ش ه ك  مبلغ هزینه ش ه برای واریز به  ساب خزانه = تع ا

و ارائه ی  كارت یا معرفي نامه   اكثر برابر با مبلغ تما  ش ه تهیه ی  كارت یا معرفي نامه + هزینه 

 چاپ ی  كارت یا معرفي نامه[

ا تأمین نیازهای مورد تقاضای هر ی  از نماین گان نامزدها و مسئوالن ساتادهای انتخاباات     تبصره

 باش  و وزارت كشور از این بابت هیچ گونه تكلیفي بر عه ه ن ارد.  وی به عه ه نامزد مربوط مي

ولاي  توانن  برای  مور در بیش از ی  شعبه اخذ رأی ی  نماین ه معرفي كننا   ا نامزدها مي  1 ماده

 ع    مور وی مانع از شمارش آرا و سایر اق امات قانوني نیست.

  

 


