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  پیشگفتار
  با سالم

انتخابات یکی از مهمترین مصادیق مردم ساالري دینی و نمود مشارکت مردم در اداره جامعه و تعیین سرنوشت   

دم و دولـت و نظـام مقـدس    شما عزیزانی که بمنظور تأمین سالمت جریان انتخابات بـه عنـوان امـین مـر    . خویش است 

جمهوري اسالمی قبول زحمت نموده اید تا این امانت را به نحو صحیح به سرمنزل مقصود برسـانید ، الزم اسـت در امـر    

خطیر رأي گیري و شمارش و قرائت آرا با صبر و حوصله ، دقت ، صداقت و با امانتداري و رعایت کامل قانون و مقـررات  

  . را انجام داده و در مقابل آنچه عمل می کنید ، پاسخگو باشید این وظیفه شرعی و قانونی 

نظر به اهمیت انتخابات مجلسین خبرگان رهبري و شوراي اسالمی و بمنظور آشـنایی شـما عزیـزان بـا شـرح        

در . وظایف و رفع هرگونه شبهه و ابهام و سهولت دسترسی به قانون و مقررات مورد نیاز ، این راهنما تهیه شـده اسـت  

این جزوه تالش گـردیده تا شرایـط و روش صـحیح و قانونـی رأي گیري و شـمارش و قرائـت آرا و سـایر نکـاتی کـه      

تضمین کننده سالمت و صحت انتخابات میباشد،گردآوري شود و امید است با مطالعه دقیق آن ، در انجام وظایف محوله، 

   .انشاءاهللا . موفق و سربلند باشید 

  

  با آرزوي توفیق براي شما                                                                                                         
  ستاد انتخابات کشور                                  
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  افراد حاضر در شعبهمشخصات 
 :اعضاي شعبه

  :که )نفر 7کم با تشخیص هیأت اجرایی در شعب پرترا(نفر بوده  5در هر شعبه اعضاي شعبه 

  .اجرایی انتخاب می گردندتوسط هیأت  -1

 .از معتمدین محل بوده و حداقل داراي سواد خواندن و نوشتن می باشند -2

 .ندارند) مورد نظر قانون(با داوطلبین انتخابات خویشاوندي نسبی یا سببی  -3

 .توسط فرماندار یا بخشدار حکم و کارتشان صادر می گردد -4

  

  :بخشدار/ نماینده فرماندار         

  :فردي است کهوي       

توسط  حوزه فرعی،بخشدار با تفویض اختیار از سوي وي به فرماندار یا یا  مرکز حوزه انتخابیه توسط فرماندار -1

  .انتخاب می گرددایشان 

 .حتی االمکان از کارمندان فرمانداري یا بخشداري و یا سایر ادارات دولتی می باشد -2

          

  :محافظین شعبه

در صورت نیاز  به نیروهـاي کمکـی بـا تصـویب     (از بین نیروهاي خود  مربوطه نیروي انتظامیافرادي هستند که    

صـدور حکـم در راسـتاي تـأمین     به فرماندار یا بخشدار جهـت  ) مراجع ذیصالح قانونی از بین سایر نیروهاي نظامی

  .معرفی می گردند از صندوق اخذ رأيو حفاظت  اخذ رأيثبت نام و شعبامنیت 

          

بر رایانه می باشد که می بایست آشنا به امـور رایانـه بـوده و آموزشـهاي الزم را جهـت      از بین اعضاي شعبه یک نفر کار

 .استفاده از سیستم انتخابات رایانه اي طی نماید
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  :رأي دهندگان

از لیسـت    پس از طی مراحل ثبت نام و دریافت برگ راي ، با حضور در شعبه ثبت نام و اخذ راي ، هستند کهافرادي    

اي می بایست دار  وانتخاب می نمایند نمایندگی مجلس شوراي اسالمی  را جهتشخص یا اشخاصی اسامی داوطلبان 

  :شرایط ذیل باشند

 .سال تمام داشته باشد 18حداقل در روز اخذ رأي  -1

 .خود را همراه داشته باشد کارت ملیبه حسب ضرورت شناسنامه معتبر جمهوري اسالمی ایران و  -2

 .عاقل باشد -3

 

  :بازرس وزارت کشور 

انتخابات در شعبه ثبت  شخصی است که توسط هیأت بازرسی بر انتخابات جهت بررسی و گزارش فرآیند برگزاري   

  .نام و اخذ رأي معرفی می گردد

  

  :نماینده هیأت نظارت

شخص یا اشخاصی هستند که توسط هیأت نظارت به فرماندار یا بخشدار جهت نظارت بر مراحل اجرایی شعبه ثبت    

مـذکور در  (بی ایشان می بایست با داوطلبین انتخابات خویشـاوندي نسـبی یـا سـب    . نام و اخذ رأي معرفی می گردد

  .نداشته باشند) قانون

  

  :نماینده نامزد

اطالع از سیر جریـان برگـزاري   که توسط یک نامزد و یا چند نامزد مشترکاً بعنوان نماینده ایشان جهت  است فردي   

  . اخذ رأي معرفی می گرددثبت نام ودر شعبه انتخابات 
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  :هشعب محافظینوظایف 

 .شعبه ثبت نام واخذ رأيتأمین امنیت  واخذ رأي  هاي حفاظت از صندوق -1

 .در شعبه ثبت نام واخذ رأي انتخابات برگزاري ایجاد نظم و جلوگیري از هر گونه بی نظمی در جریان -2

 اخذ رأي ثبت نام و جلوگیري از ورود افراد مسلح به شعبه -3

 ذ رأياخ ثبت نام و در شعبه)به استثناي رأي دهندگان(جلوگیري از حضور افراد غیر مسئول  -4

 هاعضاي شعب همراه صورتجلسه مشترك نماینده  هیأت نظارت وبه تحویل عوامل خاطی به مقامات قضائی  -5

شعبه اخـذ رأي  مدارك انتخاباتی  م وو اقالصندوق اخذ رأي  در هنگام تحویل و استرداد همسئولین شعب همراهی -6

 هیأت اجرایی قبل از روز اخذ رأي و بعد از اتمام شمارش آراء به

 امل با نماینده فرماندار و رئیس شعبهتع -7

 

  

  

، حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأي و شـمارش آرا و  انتخابات مجلس شوراي اسالمی قانون 55مطابق ماده *
  .ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. انع استتنظیم صورتجلسه بالم

انتخابات مجلس شوراي اسالمی ، تامین نیازهـاي نماینـده نـامزد در     قانونآیین نامه اجرایی  1مکرر  64ماده  2مطابق تبصره * 
  .روز اخذ رأي برعهده نامزد مربوطه است

  .ق دخالت درامور شعبه را ندارندنماینده نامزد ح* 
  .نماینده نامزد حق نوشتن رأي براي دیگران را ندارد* 
انتخابات مجلس شوراي اسالمی ، چنانچه نماینده نامزد در شعبه اخذ  قانونآیین نامه اجرایی  2مکرر  64ماده  2مطابق تبصره *

  .  رفتار خواهد شد رأي له یا علیه نامزدي تبلیغ نماید، برابر مقررات مربوط با وي
حضور نماینـدگان هـر    22/9/1385آیین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان رهبري مصوب  69مطابق تبصره الحاقی ماده * 

 .یک از کاندیداهاي مجلس خبرگان رهبري تا پایان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بالمانع است

 .رائی و نظارت را ندارندمحافظین شعبه حق دخالت در امور اج* 

 .محافظین شعبه حق نوشتن رأي براي رأي دهنده را ندارند* 
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  و نماینده فرماندار اخذ رأيه وظایف اعضاي شعب
  

اعضاي شعبه و نماینده فرماندار در فرآیند برگزاري انتخابات وظایف خطیري برعهده دارند که اخذ رأي و شـمارش  

ایشان، اهم اقدامات ضروري و الزم االجرا  از این رو به منظور تبیین هر چه بیشتر وظایف. آراء از جمله آنها می باشد

  :در قالب چهار مرحله ذیل به تفصیل می آید

  

  قبل از روز اخذ رأي) الف

  ساعت قبل از ساعت شروع اخذ رأي حداقل یک) ب 

  از زمان شروع اخذ رأي تا پایان زمان اخذ رأي )ج 

  رأي بعد از اتمام زمان اخذ )د 

  
وق باید به صورت هماهنگ و مشترك توسط اعضـاي شـعبه اخـذ رأي و نماینـده     توجه داشته باشید کلیه مراحل ف 

لکن به دلیل اهمیت و حساسیت مرحله سوم، وظایف هر یک از اعضاء در این مرحلـه بصـورت   . فرماندار انجام پذیرد

  .اختصاصی تعریف شده است
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  قبل از روز اخذ رأي) الف
  )وظایف مشترك اعضاي شعبه و نماینده فرماندار(

، آموزش و مجلس خبرگان رهبري شرکت در جلسات آموزش قانون و آیین نامه انتخابات مجلس شوراي اسالمی -1

  مربوط به ایشانشرح وظایف 

 از مسئول ذیربطمسئولیت دریافت کارت شناسایی و حکم  -2

 شناخت مناسب از دیگر اعضاي شعبه -3

 ه و دیگر اعضاي شعب حوزه مربوطهتماس  شمارهو همراه داشتن ثبت  -4

 رأي جهت حضور به موقع در روز اخذ اخذ رأيشناسایی محل شعبه  -5

و  صـندوق اخـذ رأي   پیش بینی محـل اسـتقرار  حضور در شعبه تعیین شده جهت بررسی امکانات، ملزومات و  -6

 .اعضاي شعبه

به نحوي کـه  ) به صورت آزمایشی( کزيشبکه مر و برقراري ارتباط باخط تلفن  شعبه به منظور اتصالکنترل  -7

 .دنبا مشکلی مواجه نگرد اخذ رأيروز ر د

اعم از (نیاز شعبه  وازم موردلبخشداري ، جهت دریافت وسایل و /حضور در محل تعیین شده از سوي فرمانداري -8

 )التحریر، برگه هاي صورتجلسات، مهر، تعرفه و سایر اقالم مصندوق، بست پلمپ، لواز

نگهداري از ملزومات دریافتی بـویژه بسـت    ب جهت حفظ وپیش بینی مکان مناس به منظوراهتمام و دقت کافی  -9

 . ...، سیستم رایانه و و برگ رأي پلمپ ، مهر، تعرفه

 .پیش بینی در خصوص تهیه رادیو یا تلویزیون در شعبه ثبت نام و اخذ رأي -10

نداري یـا  به محل شعبه اعزام شوند، قبالً با حضور در فرما خودرودر شعبه هایی که می بایست کلیه اعضاء با  -11

 .بخشداري از برنامه و ساعت حرکت مطلع شوند
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  ساعت قبل از ساعت شروع اخذ رأيحداقل یک ) ب
  )وظایف مشترك اعضاي شعبه و نماینده فرماندار(

  اخذ رأيثبت نام و شناسنامه و کارت ملی در زمان عزیمت به شعبه  ،حکم خودهمراه داشتن  -1

  تحضور در شعبه اخذ رأي جهت تمهید مقدما -2

 .اطمینان از حضور کلیه عوامل اجرایی، نظارتی و محافظین شعبه و کنترل احکام مسئولیت بصورت متقابل -3

 نصب کارت شناسایی -4

 .تعیین رئیس، نایب رئیس و منشیان شعبه توسط اعضاي شعبه با توافق یا رأي گیري از بین خود -5

ز کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق  بـه  بررسی و پاك سازي اطراف درب ورود و خروج و محل شعبه اخذ رأي ا -6

 .نامزدهاي انتخابات

  .نصب تابلوي شعبه در محل درب ورود به نحوي که براي مراجعه کنندگان قابل رؤیت باشد -7

کنترل و بررسی موارد مربوط به وسایل ارتباطی و دستگاههاي رایانه و اتصال به شبکه مرکـزي جهـت انجـام     -8

 ... .و امور رایانه اي انتخابات 

وسایل مورد نیاز انتخابات بخصـوص تعرفـه و بـرگ هـاي رأي، مهـر       بررسی و بازشماري مجدد کلیه لوازم و -9

 صورتجلسه هاي انتخابات و فرم

با آنچه قـبالً  و بستهاي پلمپ صندوق اخذ رأي کنترل مجدد شماره مسلسل درج شده روي تعرفه هاي انتخاباتی  -10

 .داشته باشد تحویل گرفته شده تا کامالً مطابقت

 :تقسیم وظایف بین اعضاي شعبه توسط رئیس شعبه  -11

  کاربر رایانه ) الف

  مسئول کنترل شناسنامه) ب

  مسئول صدور تعرفه و برگ رأي) ج

 مسئول استرداد شناسنامه) د      

، محل قرار گـرفتن سیسـتم رایانـه،    ها محل قرار گرفتن صندوق: چینش مناسب قسمتهاي مختلف شعبه از قبیل  -12

محل دریافت شناسنامه رأي دهندگان، محل تحویل برگ رأي، محـل نوشـتن رأي و محـل نصـب لیسـت اسـامی       

 .نامزدهاي انتخاباتی 
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  :نمونه اي از نحوه چینش صحیح لیست اسامی

  
  

  

  

  

  
  :لیست اسامی نادرستنمونه اي از نحوه چینش 

  
  

  

  

 

با بست مخصوص و ثبت شماره سریال هـر یـک از    در حضور ناظران اخذ رأيخالی هاي پلمپ نمودن صندوق   -13

نظارت پلمـپ نمـوده و شـماره     بستهاي مخصوصبا صندوق را  نیز می بایست ناظران( بستها در صورتجلسه

 1)در صورتجلسه قید گرددنیز سریال هر یک از این بستها 

 

                                                
 رجوع شود به قسمت آموزش نحوه پلمپ نمودن صندوق ١

نصب گردد که اوالً به راحتی قابل رؤیت باشد و ثانیاً بـه نحـوي باشـد کـه      لیست اسامی نامزدهاي انتخاباتی در محلی

 .مراجعین نتوانند بر روي آن هر نوع عالمتی بگذارند
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عوامـل  اخذ امضـاء از کلیـه    و مجلس شوراي اسـالمی  انتخاباتالف / 71 تکمیل قسمت اول فرم صورتجلسه  شماره -14

 )در صورت حضور(شعبه و بازرس وزارت کشور اجرایی و نظارتی 

انتخابات مجلس خبرگـان رهبـري و اخـذ امضـاء از کلیـه عوامـل        43شماره تکمیل قسمت اول فرم صورتجلسه  -15

 اجرایی، نظارتی و محافظین شعبه

 

 . ور یافته اند، به منظور تطابق آن با شماره شعبهکنترل و بررسی کارت نمایندگان نامزدهایی که در شعبه حض  -16
  

 

 .طمینان از آماده بودن کامل شعبه جهت شروع رأي گیريا  -17

مجلـس   قـانون انتخابـات   22مـاده  . (وق حضور ناظر هیأت نظـارت الزامـی مـی باشـد    در زمان پلمپ نمودن صند

 )شوراي اسالمی 

انتخابـات مجلـس خبرگـان    نسـخه و فـرم صورتجلسـه     6در  مجلس شوراي اسالمی انتخابات فرم صورتجلسه*  

 .نسخه تنظیم گردد 5در  رهبري

کاربن استفاده گردد و تمامی اطالعات بصورت یکسان از  نبایدبه هیچ عنوان  اتصورتجلس نسخبه منظور تنظیم *  

 .الزاماً توسط اعضاي شعبه تکمیل می گردد

 .کارت نمایندگان نامزدها توسط هیأت نظارت صادر می گردد
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 )ج  از زمان شروع اخذ رأي تا پایان زمان اخذ رأي
  )بخشدار/ وظایف اختصاصی اعضاي شعبه و نماینده فرماندار(

  :بخشدار/ نماینده فرمانداروظایف  -1

گونه مشکل و عدم شروع رأي گیري در سـاعت مقـرر مراتـب را فـوراً و بـا ذکـر علـت بـه          در صورت بروز هر -1

 .بخشداري اعالم نماید/ فرمانداري

 .با مشورت  رئیس شعبه محافظین شعبهتعیین محل استقرار  -2

  

 

 

 

 

 

 

 

  .جلوگیري از ورود افراد غیر مسئول به شعبه با همکاري محافظین شعبه -3

  

  

  

 

حراست از صندوق اخذ رأي و همچنین امنیت شعبه بویژه در  در جهت حفظ و محافظین شعبه راهنماییهدایت و  -4

 .ساعات پایانی اخذ رأي

  :می گردد پیشنهادمحل استقرار محافظین شعبه بصورت زیر 

هندگان و همچنین جلوگیري از ورود به منظور جلوگیري از تهدید یا تطمیع رأي د: محوطه خارجی شعبه) الف

  .افراد مسلح به داخل شعبه

  .به منظور هدایت رأي دهندگان به ترتیب صف به درون شعبه:  درب ورودي شعبه) ب

 .به منظور برقراري نظم و امنیت درون شعبه و محافظت از صندوق اخذ رأي:  داخل شعبه) ج

ل شعبه  حضور یافته و پس از رأي  دادن می بایست سریعاً افراد فقط می توانند به عنوان رأي دهنده در مح

 .شعبه را ترك نمایند
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 .ورود و خروج مراجعه کنندگان تالش در جهت تسهیل امر -5

 .اعالم الصاق نمودن کارت به لباس به نحوي که قابل رؤیت باشد کنترل کارت نمایندگان نامزدها و -6

 .تعیین محل استقرار نمایندگان نامزدهاجهت  هیأت نظارتناظرین  شعبه ورئیس با هماهنگی  -7

 .وظایف قانونی اعضاي شعبه اجراي اخذ رأي و همچنین حسن به موقع فرآیند مراقبت بر شروع و پایان -8

 ... ).نمایندگان کاندیداها، افراد متفرقه و (جلوگیري از دخالت افراد غیر مسئول در امور اجرایی شعبه  -9

نمایندگان  و محافظین شعبه، بازرسین وزارت کشور، هیأت نظارتمل مناسب با اعضاء شعبه، ناظرین تعا -10

 .نامزدها

 ایجاد نظم در آن اهتمام جهت حفظ آرامش در شعبه و -11

جهت نوشتن رأي براي دیگران بعد از انداختن رأي خود به صندوق اخذ رأي افرادي که  ممانعت از حضور فرد یا  -12

 .ظین شعبهفبا همکاري محا می کنند،در شعبه توقف ) بی سوادمانند افراد (

  

 
  

 

 

 

 

 .اقدام جهت رفع آن ویا تخلف احتمالی هر گونه مشکل یا ناهماهنگی  از رئیس شعبه در خصوص دریافت گزارش -13

 .توجه به تذکرات احتمالی نماینده هیأت نظارت و تالش در جهت رفع مشکل  -14

عالم شده از سوي اعضاء، ناظرین، بازرسین، نمایندگان نامزدها و مراجعه بررسی گزارش تخلف انتخاباتی ا  -15

کنندگان با همکاري رئیس شعبه و نماینده هیأت نظارت، در صورت توافق، موضوع صورتجلسه گردیده و فرد 

 .یا افراد خاطی توسط محافظین شعبه جلب و تحویل مقامات قضایی گردند

نمایندگان  و بخشدار / با توجه به اینکه اعضاي شعبه، مأموران انتظامی محافظ صندوقهاي رأي و نماینده فرماندار 

 ؛دهندگان، رأي بنویسندو بازرس وزارت کشور هیچ کدام اجازه ندارند براي رأي ) شعبه  ینناظر( هیأت نظارت 

بنابراین به رأي دهندگانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند یا به دلیل نقص عضو قادر به نوشتن رأي خود نیستند 

سفارش شود که یک نفر از اعضاي باسواد خانواده و یا فرد باسواد دیگري را که مورد اطمینان و اعتماد آنان است 

 . ي به آنان کمک کندهمراه بیاورند تا در نوشتن رأ



 
١٣ 

 

  

  

 )و پایان اخذ رأي 16،  12ساعت (مسئول مافوق در سه نوبت اعالم آمار تعرفه مصرفی به  -16

درصد از تعرفـه هـاي تحویـل شـده بـه       60 و مصرف پس از دریافت گزارش از رئیس شعبه در خصوص اتمام  -17

 .اعالم نماید مسئول مافوقشعبه، مراتب را با ذکر ساعت اتمام فوراً به 

 .ارتباط مستمر با مسئول ما فوق  -18

 .احتمالی در زمان رأي گیري به مسئول ما فوقیا تخلفات  رش از مشکالت ثبت و ارائه گزا  -19

همکاري با رئیس شعبه جهت تمهیدات الزم در تسهیل انجام مراحل اخذ رأي توسط اعضاي شعبه بویژه در زمان   -20

 .نماز و ناهار به نحوي که هیچ گونه خللی در روند رأي گیري صورت نپذیرد

اطالعیه هاي ستاد انتخابات  از آگاهیتلویزیون در شعبه اخذ رأي جهت یا رادیو ر مستممراقبت بر روشن بودن   -21

 )بویژه در خصوص تمدید ساعت اخذ رأي(.کشور
   

 .فرم گزارش تخلفات و جرایم انتخاباتی پیوست جزوه می باشد
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  :وظایف رئیس و نایب رئیس شعبه -2

 .رأي گیريو آغاز به کار  رأس ساعت مقرراز نمودن درب شعبه ب -1

بروز هر گونه مشکل و عدم شـروع رأي گیـري در    در صورتنماینده فرماندار، به موقع در صورت عدم حضور  -2

 .بخشداري اعالم نماید/ساعت مقرر مراتب را فوراً و با ذکر علت به فرمانداري

تلویزیون پخش  یا از طریق رادیو  در طول مدت زمان رأي گیري ،توجه به اطالعیه هاي ستاد انتخابات کشور که  -3

 .می گردد

  

 

 

 .است مربوط به همان شعبه نامزدهات شناسایی نماینده یا نمایندگان اطمینان از اینکه کار و کنترل -4

تعیین محل استقرار نمایندگان نامزدها با هماهنگی نماینده فرماندار و ناظرین شوراي نگهبـان بـه صـورتی کـه      -5

 .ایشان از طرفی در جریان روند اجرایی بوده و از طرفی دیگر امکان تبلیغات در شعبه را نداشته باشند

، نـاظرین شـوراي نگهبـان، بازرسـین وزارت کشـور،      بخشدار/ عامل مناسب با اعضاء شعبه، نماینده فرماندارت -6

 .محافظین شعبه و نمایندگان نامزدها جهت برگزاري هر چه بهتر فرآیند اخذ رأي

 .کنترل محل شعبه در طول زمان رأي گیري به منظور پیشگیري از وقوع تخلفات احتمالی -7

 .تخلف به نماینده فرماندار یا بخشدار جهت اقدامات الزم گزارش هر گونه  -8

 مسئول مافوقارتباط مستمر و مناسب با  -9

 )و پایان اخذ رأي 16،  12ساعت (در سه نوبت و مسئول مافوق نماینده فرماندار اعالم آمار تعرفه مصرفی به   -10

را بـا ذکـر سـاعت اتمـام فـوراً بـه       درصد از تعرفه هاي تحویل شده به شعبه، مراتب  60 و مصرف پس از اتمام  -11

 .نماینده فرماندار اعالم نماید و مسئول مافوق

 .پیگیري جهت امور پذیرایی دست اندرکاران شعبه در فواصل زمانی معین  -12

 .بی استاین اطالعیه ها در حکم دستور کت



 
١٥ 

تمهیدات الزم جهت تسهیل انجام مراحل اخذ رأي توسط اعضاي شعبه بویژه در زمان نماز و ناهار، به نحوي که   -13

 .ند رأي گیري صورت نپذیردهیچگونه خللی در رو

 .کنترل و ممانعت از هر گونه همکاري دست اندرکاران شعبه با رأي دهندگان در خصوص تکمیل برگ رأي  -14

مراقبت نمایند تا افرادي که رأي خود را به صندوق اخذ رأي می اندازند پس از دریافت شناسـنامه سـریعاً محـل      -15

 .شعبه را ترك نمایند

 . هابه منظور عدم دسترسی افراد غیر مسئول به آن  مصرف نشدهه و برگهاي رأي محافظت کامل از تعرف  -16

 .ي گرددأجلوگیري از هرگونه عملی که موجب اخالل یا توقف در فرآیند اخذ ر  -17

کسانی را که از قبل در صف انتظـار رأي بـوده    تمام  می بایست  پس از پایان مهلت رأي گیري و زمان تمدید آن،  -18

 .و اجازه ورود به مراجعه کنندگان جدید ندهند سته شعبه هدایت و درب ورودي شعبه را ببه داخل  ،اند

 .ي دهندگان از شعبه أخروج کلیه ر اطمینان از اخذ راي تا آخرین نفر حاضر در شعبه وحصول   -19

  

  رایانهوظایف کاربر   -3

  

   
 .جزوه آموزشی کاربر رایانه در زمان اخذ رأي و شمارش آراء بصورت جداگانه تدوین شده است
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  مسئول کنترل شناسنامهوظایف  -4

  :مرحله اول انتخابات)الف

 .سنامه از رأي دهندگان به ترتیب نوبتدریافت شنا  -1

  

 
  

 

 

 ).سال تمام داشته باشد 18حداقل (رأي دهنده در روز اخذ رأي بررسی سن  -2

 .یا قبل از آن باشد و 7/12/76: یعنی متولد 

 .اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده است و تطبیق شناسنامه با رأي دهنده بررسی و -3

  

ماره سریال صفحه اول شناسنامه با شماره سریال صفحه مخصوص انتخابـات بـه جهـت اطمینـان از     تطبیق ش -4

 اصالت شناسنامه

دقـت کامـل تـا انگشـت وي آغشـته بـه جـوهر         بازدید شناسنامه و انگشت سبابه دست راست مراجعه کننده با -5

 .ري ممهور نگردیده باشدمهر انتخابات جا بهنیز و صفحه مربوط به انتخابات شناسنامه نباشد استامپ 

  

 

صورت می پذیرد و هیچ سند و مدرك دیگري قابـل  اخذ رأي فقط با ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسالمی ایران 

 .از این رو در زندانها ، پادگانها، بیمارستانها و سایر شعب اخذ رأي ارائه شناسنامه الزامی است. قبول نیست

الزامی به عکس دار بودن شناسنامه نیست و دارندگان شناسنامه هاي بدون عکس هم چنانچه هویت آنان احراز شـود  

جهت احراز هویـت مـی تـوان از    . (یط رأي دادن باشند، می توانند در انتخابات شرکت نموده و رأي دهندو داراي شرا

 )درخواست ارائه آنها را نمود... مراجعه کننده در صورت همراه داشتن کارت ملی یا گواهی نامه یا 

 .در هر مرحله انتخابات، فرد رأي دهنده تنها یک بار می تواند رأي دهد



 
١٧ 

وجود نداشته  مهر انتخابات به انتخابات شناسنامه از جهت اینکه اثري از مواد پاك کننده  بررسی صفحه مربوط -6

همچنین بررسی این صفحه بدین منظور که آغشته به موادي نباشد که بالفاصله پس از ممهور کردن آن به . باشد

 .ك کردمهر انتخابات بتوان اثر آن را پا

بـاالي صـفحه    اولـین مربـع خـالی از سـمت چـپ از      دردهمین دوره مجلس شوراي اسـالمی  ثبت مهر انتخابات  -7

همـین  دبا خودکار قرمز روي مربع ممهور شده تا بیـانگر انتخابـات                     عدد  درج  مخصوص  انتخابات و

  .دوره مجلس شوراي اسالمی باشد

مربـع بعـد از مهـر دهمـین دوره     ( ین مربع خـالی اولدوره مجلس خبرگان رهبري در ثبت مهر انتخابات پنجمین  -8

از سمت چپ از باالي صفحه مخصوص انتخابات و درج عدد               با خودکا  )انتخابات مجلس شوراي اسالمی

  .ر قرمز روي مربع ممهور شده تا بیانگر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري باشد

 

  

 

  

 .تحویل شناسنامه مراجعه کننده به مسئول صدور تعرفه و برگ رأي جهت انجام مراحل بعدي اخذ رأي  -9

  :)انتخابات مجلس شوراي اسالمیفقط مخصوص ( مرحله دوم انتخابات) ب

 بایست موارد زیر را ، مسئول کنترل شناسنامه می عالوه بر موارد فوق در صورت برگزاري انتخابات در مرحله دوم،

  :رعایت نماید

١٠
٠٠ 

کارتهاي منضم به شناسنامه که مخصوص ضرب مهرهاي اضطراري ستاد بسیج اقتصـادي اسـت هیچگونـه ارتبـاطی بـه      * 

  . خانه است می بایست مهر انتخابات ثبت گردد 30انتخابات ندارد، لذا تنها در صفحه چهارم یا آخر شناسنامه که داراي 

 .وان نمی بایست سوراخ و یا پانچ گرددشناسنامه سند هویت اشخاص می باشد، لذا به هیچ عن* 

۵ 



 
١٨ 

چنانچه شناسنامه رأي دهـنده به مهر انتخابات ممهور شده است ، باید مربوط به همـان حـوزه انتخابیـه اي باشـد کـه در       -الف

  .مرحله دوم مراجعه کرده است 

فـاقـد مـهر  چـنـانچـه رأي دهـنـده در مـرحـله اول بـه هیچ یـک از حـوزه هاي انتخابیه مراجعه نـکرده و شـناسنـامه اش -ب

  .مـرحلـه اول انتـخابات باشد ، می تواند به هر یک از حوزه هاي انتخابیه اي که تمایل دارد ، مراجعه کند 

  .شناسنامه مراجعه کننده به مهر انتخاباتی مرحله دوم انتخابات جاري ممهور نشده باشد  -ج

ــ     -د ــه مه ــده ب ــده ، شناســنامه رأي دهن ــاد ش ــدهاي ی ــاد بن ــت مف ــا رعای ــردد  ب ــور گ ــاري ممه ــات ج ــه دوم انتخاب                                  و  ر مرحل

 ٢/١٠  .  روي مربع ممهور شده درج شود با خودکار قرمز بر                عدد          
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  وظایف مسئول صدور تعرفه و برگ رأي -5

 .دریافت شناسنامه رأي دهندگان از مسئول کنترل شناسنامه -1

  بـه مهـر انتخابـات   به ثبت مهر انتخابات به منظور اطمینان از ممهور شدن شناسـنامه  بررسی صفحه مربوط  -2

 .توسط مسئول کنترل شناسنامه

 .در برگ تعرفه بر اساس مندرجات شناسنامه هثبت مشخصات مورد نیاز رأي دهند -3

 .تعرفه هاي اثر انگشت سبابه دست راست از رأي دهنده در قسمت مخصوص برگ ثبت -4

 .امضاي برگ تعرفه در قسمت مخصوص منشی شعبه خود و اسمثبت ذ رأي و درج تاریخ اخ -5

 دهمین دوره مجلس شوراي اسالمی مهر انتخابات  و برگ رأي با ، قسمت ویژه نظارتممهور نمودن تعرفه -6

 پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري با مهر انتخاباتو برگ رأي  ممهور نمودن تعرفه -7

  

 صوص نحوه پر کردن برگ رأي در خ ی رأي دهندگانراهنمای -8

نام  از لیست اسامی نامزدها اقدام به درج بخصوص اینکه رأي دهنده به تعداد نماینده مورد نیاز در حوزه انتخابیه، (

روي برگ بر خوانا  بصورت بدون خط خوردگی و نامزد یا نامزدهاي مورد نظر خود، و نام خانوادگی و کد شناسایی 

 .)بیاندازدمربوطه اخذ رأي در صندوق هر انتخابات را رگ رأي و سپس ب مودهرأي نهاي 

 .جدا نمودن برگ رأي  از قسمت نقطه چین و تحویل آن به رأي دهنده -9

  

  
  

 

  

ایشان در قسمتهاي مخصوص (نیز باید  ممهور گردد  هیأت نظارتتعرفه، قسمت ویژه نظارت و برگ رأي توسط ناظر 

 .)نظارت اقدام به ثبت مهر مخصوص نظارت می نمایند

ز اینکه به مهرهاي مخصوص اجرایی و رأي را قبل ا هاي مسئول صدور تعرفه و برگ رأي به هیچ عنوان نباید برگ

 .نظارت ممهور شود از محل  نقطه چین جدا نماید



 
٢٠ 

ویـژه  (هداري آنها در صـندوق مخصـوص نظـارت    جدا نمودن قسمت ویژه نظارت و همکاري با ناظرین در نگ -10

 )انتخابات مجلس شوراي اسالمی

 .نوشتن رأيدر نظر گرفته شده براي محل  سمت ده بههدایت رأي دهن  -11

 .شناسنامه استردادتحویل شناسنامه رأي دهنده به مسئول   -12

 .اي که در اختیار دارد مراقبت و محافظت از بسته هاي تعرفه و برگ رأي مصرف شده و مصرف نشده -13

  

 وظایف مسئول استرداد شناسنامه -6

 .و برگ رأيدریافت شناسنامه از مسئول صدور تعرفه  -1

 .بررسی مجدد شناسنامه از جهت ممهور شدن به مهر انتخابات جاري -2

و  به افرادي که برگ رأي خود را درون صندوق اخذ رأي انداخته انـد ) پس از مطابقت(تحویل شناسنامه و تشکر  -3

  .راهنمایی آنان به سمت درب خروجی شعبه

  

 



 
٢١ 

) د  بعد از اتمام زمان اخذ رأي

  )نماینده فرماندار ي شعبه واعضامشترك وظایف (

  

 .به خارج از شعبه ،کلیه کسانی که جهت رأي دادن مراجعه کرده و رأي خود را به صندوق انداخته اند هدایت -1

 .بستن کامل درب شعبه -2

 .محافظین شعبهاتخاذ تمهیدات الزم جهت حفاظت از شعبه در کلیه ساعات شمارش آراء توسط  -3

 .و اتخاذ تمهیدات الزم براي ایجاد فضاي آرام شمارش آراء و  قرائتآماده سازي شعبه جهت  -4

 .توسط رئیس شعبه  شمارش آراء قرائت واعضاي شعبه در هنگام  و چینش تعیین مسئولیت -5

 .شمارش تعرفه هاي مصرف شده و تعرفه و برگ رأي مصرف نشده -6

 انچو برگهاي رأي مصرف نشده هر دو انتخابات توسط پ ها سوراخ نمودن کلیه تعرفه -7

 .باز نمودن صندوق هاي اخذ رأي با حضور نماینده هیأت نظارت -8

 . شمارش تعداد برگهاي داخل صندوق بدون خواندن آنها بصورت برگ شمار -9

  

 

  

  

  

با توجه به برگزاري همزمـان انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمی و مجلـس خبرگـان رهبـري، بعـد از بـاز نمـودن            *
هاً در صـندوق مربـوط بـه    صندوقهاي اخذ رأي هر دو انتخابات، مجریان با نظارت نـاظران برگهـاي رأیـی کـه اشـتبا     

بعـد از ایـن اقـدام، ابتـدا شـمارش آراء و تکمیـل       .  انتخابات دیگر ریخته شده به صندوق مربوطه منتقل مـی نماینـد  
به طور کامـل انجـام شـده و سـپس  شـمارش آراء و      ) 43فرم شماره (مجلس خبرگان رهبري صورتجلسه انتخابات 

  .انجام پذیرد) الف/71فرم شماره (می مجلس شوراي اسالتکمیل صورتجلسه انتخابات  

مکرر آیین نامه اجرایی انتخابات مجلـس شـوراي اسـالمی، شـعب اخـذ رأي سـیار جهـت         54ماده  3با توجه به تبصره 
یا مکـانی کـه از   ) مورد حسب (شمارش آراي صندوق پس از پایان مهلت اخذ رأي باید به محل فرمانداري یا بخشداري 

  .تعیین شده مراجعه نمایند) حسب مورد(قبل توسط فرمانداري یابخشداري 



 
٢٢ 

  .نتخابات به اجرا گذاشته شودا با توجه به موضوع فوق، سایر بندهاي ذیل به ترتیب زیر و بصورت مجزا براي هر دو

مصـرف  و بـرگ رأي  صندوق با برگهاي قسمت ویژه نظارت و تعـداد برگهـاي تعرفـه     تطبیق برگهاي رأي داخل -10

 )برگهاي رأي خبرگان قسمت ویژه نظارت ندارد: توجه(.نشده

 .تطبیق برگهاي رأي داخل صندوق با برگهاي تعرفه مصرف شده که به نام رأي دهندگان صادر شده است  -11

 آیین نامه اجرایی قانون خبرگان 63یت ماده قرائت آراي انتخابات مجلس خبرگان رهبري با رعا -12

قانون و بندها و تبصره هـاي ذیـل   ) 21(و ) 20(، )19(با رعایت مواد انتخابات مجلس شوراي اسالمی قرائت آراء   -13

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی انجـام  ) 2(آنها و ماده 

 .1می شود

  

  

  

  

  

  

 .2پس از پایان قرائت و شمارش آراء، صورتجلسه اخذ رأي تکمیل می گردد -14

 .جلوگیري از هر گونه دخالت نماینده کاندیدا در امور اجرایی شمارش آراء و تنظیم گزارش تخلفات احتمالی  -15

 . ه احاطه کامل رئیس شعبه و نماینده فرماندار بر فرآیند قرائت و شمارش آراء و تنظیم فرم صورتجلس  -16

نماینـده  ، حصول اطمینان از یکسان بودن مندرجات صورتجلسه در نسخه هاي مختلـف توسـط رئـیس شـعبه      -17

 .و نماینده هیأت نظارت فرماندار

 در صورتجلسه اعضاي شعبه يذکر اشکاالت و ایرادات پیش آمده در روز اخذ رأي با امضادر صورت لزوم،   -18

                                                
 .ردیده استمورد اشاره در انتهاي همین جزوه ذکر گقانونی مواد  - 1

 .نحوه تکمیل صورتجلسه در مرحله بعد تشریح می گردد - 2

جهت سهولت در قرائت و شمارش آراء ، ابتدا با دستور رئیس شعبه کلیه برگهاي رأي سفید و برگهاي رأیی کـه  

 .کالً حاوي اسامی غیر نامزدهاي انتخابات هستند جدا شده و جزء آراء باطله مأخوذه ثبت گردند



 
٢٣ 

 بسـت  ، و برگهاي رأي قرائـت شـده   ،کلیه تعرفه هاي مصرف شده قرار دادن یک نسخه از صورتجلسه همراه با   -19

درون صندوق اخذ رأي و پلمـپ مجـدد صـندوق توسـط بسـتهاي مخصـوص        ) پلمپ صبح  (مصرف شده هاي 

 .نظارت هیأت با همکاري نماینده نظارت اجرایی و

  

هیأت نظـارت گـردد تـا بـه     تحویل نماینده  تعرفه هاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی  قسمتهاي ویژه نظارت -20

 .هیأت نظارت مربوطه تحویل نماید

صورتجلسه شـعبه   اخذ رأي به همراه دو نسخه از) صندوقهاي(عزیمت از شعبه اخذ رأي جهت تحویل صندوق   -21

انتخاباتی بـه هیـأت اجرایـی یـا      اقالمتعرفه و برگهاي رأي مصرف نشده باقی مانده و سایر وسایل و  ،اخذ رأي

 .شعبه، به اتفاق نماینده هیأت نظارت  محافظین معیت نماینده آن در

صندوقهاي اخذ رأي به همراه دو نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأي و سایر اقالم انتخاباتی  تحویل فرماندار یا  -22

 .بخشدار شده و رسید دریافت نمایند
 
 

 
 

   

ده،  مهر شعبه، استامپ و سایر ملزومات بصورت جداگانه می بایست بـه  کلیه تعرفه ها و برگهاي رأي مصرف نش 

 .هیأت اجرایی یا نماینده آن تحویل گردد؛ لذا جداً از قرار دادن این موارد در صندوق خودداري نمایید

مکرر آیین نامه اجرایی آن، در  54ماده  2شوراي اسالمی  و تبصره انتخابات مجلس قانون  44برابر ماده  

عب اخذ رأي سیار، پس از پایان زمان اخذ رأي ، باید مسیر حرکت شعبه توسط نماینده هیأت نظارت در ش

 .صورتجلسه قید و تایید گردد



 
٢٤ 

  فرماندار  هاخذ رأي و نمایند هاعضاي شعب نکات مهم و قابل توجه
  

 محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي به هیچ وجه قابل تغییر نیست و باید مطابق آنچه که در آگهی انتخابات نوشته شـده   -1
اخذ رأي در همان محل ثابت بماند و اگر سیار است فقـط در   زمان ثبت نام وشعبه اگر ثابت است باید تا پایان . شود عمل

انتقال صنـدوق اخـذ رأي بـه غــیر از مــحل   .  نمایداخذ رأي اقدام به و  نمودهمسیري که قبالً تعیین و ابالغ شده حرکت 

  . آگهی شده و یا تغییر مسیر آن جرم محسوب می شود 
سـاعـت شـروع اخـذ رأي و پـایـان آن دقـیقـاً باید براساس آنچه که از ستاد انتخابات کشـور تعیـین و اعـالم مـی      -2

  . شود، رعایت گردد
ـه هـیچ عـنوان مـجاز نیستند که به دلیل عدم مراجعه رأي دهنده ، قبل از پایان ساعت اخـذ رأي ،  اعـضـاي شـعب ب -3

   .صندوق اخذ رأي را باز و شمارش و قرائت آراء را آغاز نمایند 

 هر برگ رأي فقط به هنگـام مراجعـه  . از مهر زدن برگهاي رأي سفید قبل از مـراجعه رأي دهندگان جداً خودداري گردد -4

   .بت مشخصات وي در تعرفه و برگ رأي به مهر انتخابات ممهور شود ـس از ثـرأي دهنده و پ

ی با یان تحویل صندوق رأي به هیأت اجرااز ابتداي شروع اخذ رأي تا زم بایدمأمورین انتظامی محافظ صندوق حتماً  -5

  . سایر اعضاء همراه باشند 

د و ندر کنـار صـندوق اخـذ رأي حضـور داشـته باشـ       هیأت نظـارت  ینناظردر شعب ثبت نام و اخذ رأي سیار حتماً  -6

  . د که صندوق در آن قرار دارد ندر خودرویی سوار شو ینناظر

، انتخابات پنجمین دوره مجلـس خبرگـان رهبـري    شوراي اسالمی  دهمین دوره مجلسبا توجه به اینکه با انتخابات  -7

  .ه برگهاي رأي هر انتخابات در صندوقهاي مربوط به خود ریخته شود برگزار می گردد ، مراقبت نمایند ک همزمان

در این حوزه ها اگر اشتباهاً رأي هر کدام از انتخابات فوق ، بـه صـندوق دیگـري ریختـه شـده اسـت ، هنگـام بـازکردن         

نتخابات مربوط بـه  صندوقها و شمارش آراء ، قبل از هر اقدامی آن را به صندوق مربوطه انتقال داده و در شمارش آراء ا

  . خود لحاظ نمایید 

چنانچه اسامی هر یک از نامزدهاي انتخاباتی اشتباهاً در برگه رأي دیگري که مربوط به آن انتخابات نیسـت نوشـته   -8

  .شود آن برگه جزء آراء باطله مأخوذه لحاظ می گردد



 
٢٥ 

افراد اعم از باسواد و یا بی سواد را ببیند و با توجه به مخفی بودن رأي ، هیچ کس حق ندارد در موقع رأي گیري، رأي -9

دراین خصوص دقت شود که عمل خالف قانون صورت نگیرد و رأي گیري . یا از او بخواهد که رأي خود را به او نشان دهد

 .بصورت کامالً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگري انجام گیرد

ابتـدا حکـم وکـارت    ) اعم از بـازرس، سـرناظر  (ي گیري در صورت حضور هر شخص مسئول دیگر در طول جریان رأ-10

افراد مذکور ملزم به ارائه کارت شناسایی معتبر . شناسایی فرد به دقت بررسی گردیده و سپس همکاري الزم انجام پذیرد

 .می باشند

بازرسی، هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور وشوراي نگهبان تحت عنوان اجراي انتخابات و یا نظارت و  -11

 .مجاز نیست درامر انتخابات دخالت کند و یا مأمورین و بازرسینی اعزام نماید
 
 

   



 
٢٦ 

  اهم تخلفات احتمالی در شعبه  اخذ راي

موارد ذکر شده در این قسمت با این هدف مورد اشاره قرار می گیرد که مجریان شعبه با توجه و دقت بیشتر بـه  

که فرصت ایجاد چنین تخلفاتی فراهم نشود و در صورت مشـاهده تخلـف ضـمن    فعالیت ها بنگرند و تدابیري بیاندیشند 

  .گزارش مربوط به فرماندار یا هیات اجرائی ارسال شود  برخورد قانونی ،

 .تبلیغ در روز راي گیري وتوزیع کارت هاي تبلیغاتی  -1

 .اجبار نمودن افراد به فروش راي و خرید آن با پول  -2

 .نظارتی  یا حفاظتی شعبه   توسط مسئولین اجرائی ،   ،نوشتن راي براي راي دهندگان  -3

 .سهل انگاري در محو اوراق تبلیغاتی کاندیداها در شعبه اخذ راي و اطراف آن  -4

 .صدور اطالعیه دروغین مبنی بر انصراف کاندیداي خاص -5

 .داشتن چندین شناسنامه المثنی توسط یک فرد براي راي دادن اضافی  -6

 .اي افراد متوفیاستفاده از شناسنامه ه -7

 .سال سن  18استفاده از شناسنامه هاي کمتر از  -8

 .استفاده از شناسنامه دیگران براي اخذ راي  -9

 .راي دادن با کارت شناسائی بدون ارائه شناسنامه در پادگان ها   -10

 .راي گیري از افراد فاقد شناسنامه   -11

 .گ تعرفه ثبت نکردن نام و نام خانوادگی  و تاریخ تولد راي دهنده در بر -12

مردم به بهانه انداختن در داخل صندوق توسط حاضرین در شعبه با توجه بـه  محرمانـه بـودن      گرفتن آراء -13

 .آراء 

 .ایجاد درگیري با نیروهاي انتظامی مستقر در شعبه به منظور اخالل در روند برگزاري انتخابات   -14

 .تبلیغ در صف راي دهندگان به نفع کاندیداي خاص   -15

 .بی سوادان در شعبه   دي براي نوشتن آراءحضور افرا  -16

 .جلوگیري از حضور نماینده نامزد هنگام شمارش آراء   -17

 .سهل انگاري در راي گرفتن از افرادي که یکبار مهر انتخابات همان دوره در شناسنامه آنها حک شده است   -18
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 .عدم بی طرفی هریک از مسئولین حاضر در شعبه   -19

 .محل شعبه اخذ راي حضور افراد غیر مسئول در   -20

 .سهل انگاري در تحویل بیش از یک تعرفه در قبال ارائه شناسنامه   -21

 .وجود تعدادي تعرفه خالی ممهور به مهر هیات نظارت و هیات اجرائی   -22

 .انتقال صندوق سیار و جابجایی آن به غیر از مسیر تعیین شده  -23

 .کاندیداي همان حوزه انتخابیه   درجه یک اعضاي شعبه یا  ناظرین  با فامیلی داشتن قرابت  -24
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 بسمه تعالی    
 

 43فرم شماره   

  خبرگان رهبري مجلس صورت جلسه شعبه ثبت نام ، اخذرأي ، قرائت و شمارش آراي انتخابات

        سیار شماره                                                   واقع در حوزه انتخابیه استان / شعبه ثابت 

  شهرستان                                          روستا                                   شهر                                     بخش                                          
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  . پلمپ گردید ................................... و ................................... و ............................... ....و ................................... 

  محل امضا   عنوان  نام ونام خانوادگی   ردیف
    رئیس شعبه    1

    نایب رئیس    2

    منشی    3

    منشی    4

    منشی    5

    منشی    6

    منشی    7

    نماینده یا نمایندگان فرماندار    8

9    

  
  ناظر یا ناظران
  شوراي نگهبان

  

  

10    

  
  محافظین شعبه/محافظ

  )انتظامیمأموران (
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  . ادامه یافت ........................... صبح آغاز و تا ساعت ........................... اخذ رأي از ساعت 

ادر گردیـده اسـت بـه دقـت     پس از پایان مهلت اخذرأي ، ابتدا تعرفه هاي مصرف شده که به نام رأي دهندگان ص

شمارش شد و تعرفه هاي مصرف نشده باقی مانده توسط پانچ سوراخ شده، سپس صندوق بـاز گردیـد وبرگهـاي رأي    

  :داخل صندوق قرائت و شمارش وتفکیک شد که حاصل آن به شرح زیر اعالم می گردد 

  برگ                تعداد تعرفه و برگ رأي تحویل شده به شعبه                         

  تعداد تعرفه هاي مصرف نشده باقی مانده                                  برگ          

  تعداد تعرفه هاي مصرف شده                                  برگ           

  رگتعدادبرگهاي رأي داخل صندوق                                ب           

  برگ  )                             غیر از برگ رأي چاپی ( آراي نوشته شده روي کاغذهاي متفرقه           

تعداد برگهاي رأي زاید بر تعداد تعرفه هاي مصرف شده                             برگ کـه چـون جـزء آراي باطلـه غیـر                 

  .درپشت آن نوشته شد )  6( ه بندي و عدد مأخوذه محسوب میشود ،باطل و بست

تعداد آراي  کسانی که به سن قانونی رأي )                                 اجرایی، نظارت و یا هر دو(آراي فاقد مهر انتخاباتی           

ه افـراد فـوت شـده یـا غیـر ایرانـی داده شـده                                                  دادن  نرسید ه اند                                    بـرگ ، آرایـی کـه بـا شناسـنام     

بـه دسـت آمـده                         ) درتعرفه ها ، آرا ،صورت جلسـه وشـمارش   ( است                              برگ ، آرایی که با تقلب و تزویر 

آرایی که با شناسنامه غیر یـا جعلـی اخـذ شـده  اسـت                                    بـرگ ، آراي                        است                              برگ ، 

ـ  رگ و تکراري                             برگ ، آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده  است                             ب

)  7( باطل و بسته بندي و عدد . برگ که چون جزء آراي باطله غیر مأخوذه محسوب میشود                      در مجموع         

  .در پشت آنها نوشته شد 

ــوب                              ــأخوذه محس ــر م ــه غی ــزء آراي باطل ــاً ج ــه مجموع ــاي           ،            و                  ک ــوع آراي ردیفه               مجم

  .میشوند                            برگ میباشد 
تعداد برگهاي رأي که اسم نوشته شده درآن غیر قابل خواندن بـود                                بـرگ ، برگهـاي رأي فقـط                

برگ ، برگهاي رأي که کالً حاوي اسامی غیراز نامزدهاي        داراي نام رأي دهنده ، یا امضا یا اثر انگشت وي                    
مربوط به حوزه انتخابیه بود                             برگ ، برگهاي رأي که رأي دهنده چیزي درآن ننوشته و سفید به صندوق 

برگ که چون جزء آراي باطله مأخوذه محسوب مـی        انداخته  است                              برگ و درمجموع                         
  .    در پشت آنها نوشته شد ) 9( شود،باطل و بسته بندي وعدد 

تعداد آرایی که از طریق خریدو فروش به دست آمده بود                              برگ ،  آرایی که با تهدید به نفع نـامزد       
برگ که چون جزء آراي باطلـه مـأخوذه                       برگ و در مجموع                                  خاصی به دست آمده بود     

  . در پشت آن نوشته شد )  10( محسوب میشودباطل و بسته بندي و عدد 

١

٣
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٥
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١٠ 

                                           

                               

                                    

           

                               

٢



 
٣٠ 

ــأخو               ــه مــ ــزء آراي باطلــ ــاً جــ ــه مجموعــ ــاي              و              کــ ــوع آراي ردیفهــ ــوب                                                             مجمــ ذه محســ
  .می شوند                                       برگ می باشند 

تعداد برگهاي رأي صحیح حاوي اسامی نامزدها                                برگ که چون  هیچ گونه اشکال وایراد قانونی            
  .بر آنها وارد نبود به نام نامزدها ي دارنده رأي قرائت و جمع بندي گردید و نتیجه آن درجدول مربوط ثبت شد 

ایــــن صــــورت جلســــه را شــــامل                                                 تعدادکل برگهاي رأي مأخوذه که مجموع ردیفهاي                   و           
  .برگ می باشد                                  می گردد 

   .پایان پذیرفت .............. مورخ .............. روز ............ شمارش و قرائت آرا در ساعت 

، یک  در پنج نسخه تنظیم و مقرر شد پس از امضا....................... مورخ ......... روز .......... این صورت جلسه در ساعت 

نسخه آن همراه با کلیه اوراق و مدارك انتخاباتی داخل صندوق رأي قرار گرفته و سپس شکاف اخذ راي بـا بسـت هیـات    

پلمپ و بعد از آن درب صندوق رأي بسته و با بستهاي .............. و بست هیات نظارت به شماره .............. اجرایی به شماره 

و ................................... و ................................... و ................................... و ............................... ....هیــأت اجرایــی بــه شــماره   

  ...................................و .............................. .....و ................................... و ................................... بستهاي هیأت نظارت به شماره 

همچنین مقرر شد، تعداد                                     تعرفه و برگ رأي ، مصرف نشده بـاقی مانـده کـه بـا پـانچ      .  پلمپ گردد

این صورت جلسه تحویـل محـافظ صـندوق     سوراخ شده و مهر انتخابات و سایر لوازم انتخاباتی به ضمیمه دونسخه از

بخشدار ،ناظر شوراي نگهبان ،رئیس شعبه و در صـورت  /گردد تا به همراهی نماینده فرماندار.......................... خانم /آقاي

تمایل سایر اعضاي شعبه ، بدون فوت وقت به فرمانداریا بخشدار مربوط تحویل داده شـود یـک نسـخه از بـاقی مانـده      

ناظر شعبه تحویل شده تا به هیأت نظارت مربوط تحویل دهد و یک نسخه به ........................ خانم /ت جلسه به آقايصور

رئیس شعبه تحویل شده تا پایان انتخابات نزد وي باقی مانده و سپس تحویـل فرمانـدار   .................................. خانم /آقاي

  .می شود
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  جدول آراي  نامزدها  

  محل امضا   عنوان  ونام خانوادگی نام   ردیف
    رئیس شعبه    1

    نایب رئیس    2

    منشی    3

    منشی    4

    منشی    5

    منشی    6

    منشی    7

    نماینده یا نمایندگان فرماندار    8

9    

  
  ناظر یا ناظران
  شوراي نگهبان

  

  

10    

  
  محافظین شعبه/محافظ

  )انتظامیمأموران (
  

  

  تعداد رأي به حروف  تعداد رأي به عدد  خانوادگی                       نام نام   ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

.        

.        
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 بسمه تعالی 
 

 الف/71 فرم شماره

  مجلس شوراي اسالمی صورت جلسه نتیجه ثبت نام ، اخذرأي ، قرائت و شمارش آراي انتخابات

  واقع در حوزه انتخابیه                                                       سیار شماره      / شعبه ثابت 

  

  استان                                                            شهرستان                                                    بخش
  

  ...............................................................................................................................................................: ....................................به نشانی

صـبح روز جمعـه مـورخ    ..... ....................آیین نامـه اجرایـی قـانون انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمی در سـاعت          65در اجراي ماده   

یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و بـا توجـه بـه    ( یک ساعت قبل از شروع رأي گیري ابتدا نسبت به انتخاب هیأت رئیسه .................................... 

ناظرین هیأت نظارت  درب آن را بسته /ناظر اقدام ، سپس با اطمینان از خالی بودن صندوق رأي ،در حضور) نفر منشی 5یا  3تعداد اعضاي شعبه 

و بسـتهاي هیـأت   ................................... و ................................... و ................................... و ................................... و با بستهاي هیأت اجرایـی بـه شـماره    

  . پلمپ گردید ................................... و ................................... و ................................... و ............................... ....نظارت به شماره 

  

  

  

  امضاء  عنوان  نام و نام خانوادگی  ردیف
    رئیس شعبه    1
    نایب رئیس شعبه    2
    )کاربر رایانه(منشی     3
    منشی    4
    منشی    5
    منشی    6
    منشی    7
    بخشدار/ نماینده فرماندار     8
    بازرس وزارت کشور    9

  
10  
  

    
  نماینده هیأت نظارت

  



 
٣٣ 

  . ادامه یافت ........................... صبح آغاز و تا ساعت ........................... اخذ رأي از ساعت 

ابتدا تعرفه هاي مصرف شده که مشخصات رأي دهندگان در آن ثبت شده و تعرفه هـاي ویـژه نظـارت بـه      پس از پایان مهلت اخذرأي ،  

بـا  دقت شمارش شد و تعرفه مربوط به مشخصات رأي دهندگان و ویژه نظارت و بـرگ هاي رأي مصرف نشده که در شـعبه بـاقی مانـده اسـت    

اخذرأي باز و برگ هاي رأي داخل صندوق قرائت و شمارش و تفکیک ) ندوق هاي ص( سپس صـندوق . نیـز شمارش گـردید پانچ سوراخ شده و 

  :گردید که نتیجه به شرح زیر اعالم می گردد 

  برگ                                 کـل تعرفـه مشخـصات رأي دهندگان و تعـرفه ویژه نظـارت و برگ رأي تـحویل شده بـه شعبه تـعداد                       

  برگ          تعرفـه مشخـصات رأي دهندگان و تعـرفه ویژه نظـارت و برگ رأي باقیمانده مصرف نشده                               تـعداد                       

  برگ                                               تـعداد تعرفـه هاي مصرف شده که به نام رأي دهندگان صادر شده است                        

  برگ                                                 تـعداد تعرفـه هاي مصرف شده ویژه نظارت                       

  برگ                                         تـعداد برگ هاي رأي داخل صندوق                       

بـرگ  کـه چـون جـزء آراي باطلـه      )                                     غیر از برگ رأي چـاپی  ( اغذهاي متفرقه تعداد آراي نوشته شده روي ک                       

  . در پشت آنها نوشته شد) 6(غیرمأخوذه محسوب می شود از کل برگهاي رأي کسر، باطل و بسته بندي و عدد 

هاي ویژه نظارت                                  برگ که به قید قرعه از کل برگهـاي رأي کسـر شـد و     تـعداد برگ هاي رأي زاید برتعداد تعرفه                     

جـزء آراي    13/10/78قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسـالمی مصـوب    4چون به موجب ماده 

  . در پشت آن نوشته شد ) 7(بندي و عدد  باطله غیرمأخوذه محسوب می شود باطل و بسته

رأي  تعداد برگهاي رأي زاید بر تعداد تعرفه هاي مشخصات رأي دهندگان                                   برگ که به قیـد قرعـه از کـل برگهـاي                         

در پشت آن ) 8(یر مأخوذه محسوب می شود باطل و بسته بندي و عدد قانون جزء آراي باطله غ  19بند ب  ماده  2کسر شد و چون به موجب جزء 

  . نوشته شد 

قانونی رأي  تعداد آراي فاقد مهر هیأت نظارت یا مهر انتخاباتی یا هر دوي آنها                                 برگ، تعداد آراي کسانی که به سن                   

  برگ ، آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده است                                  دادن نرسیده اند

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

7- 

8- 

6- 

9- 
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برگ ، تعداد    به دست آمده است                                 ) در تعرفه ها ، آراء ، صورت جلسات ، شمارش ( برگ ،تعداد آرایی که با تقلب و تزویر 

برگ ، تعداد آراي تکراري                             برگ ، تعداد آرایی که با                                 سنامه غیر یا جعلی اخذ شده استآرایی که با شنا

   برگ ، تعداد آرایی که از طریق تهدید به دست آمده است                                        شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده است

برگ که چون جزء آراي                               مجموعاً  و برگ              برگ ، تعداد آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده است      

  . ت آنها نوشته شد در پش) 9(باطله غیر مأخوذه محسوب می شود باطل و بسته بندي و عدد 

               کــه بــر روي هــم مجمــوع آراي باطلــه غیــر مــأخوذه را تشــکیل                   و       ،               ،                    جمــع آراي ردیفهــاي                         

  . برگ می باشد                                       می دهند

برگ و تعداد برگهاي رأي که کـالً حـاوي                     تعداد برگهاي رأي که اسم نوشته شده در آن غیر قابل خواندن بود                                           

رأي دهنده چیزي در آن ننوشته و سفید بـه صـندوق   برگ و تعداد برگهاي رأي که                                      اسامی غیر از نامزدهاي تأیید شده بود

بـرگ کـه چون جزء آراي بـاطله مأخوذه مـحسوب می شــود ، بــاطل و         برگ و مجموعاً                                                                 انداخته است

  . در پشت آن نوشته شد ) 11(بسته بندي و عدد 

برگ که چون هیچگونه اشکال و ایراد قانونی بر                            حاوي اسامی نامزدها         ) مأخوذه ( تعداد برگهاي رأي صحیح                          

  .آنها وارد نبود به نام نامزد یا نامزدهاي دارنده رأي قرائت و جمع بندي گردید 

  می گردد مجموعاً  این صورتجلسه را شامل              و                ي رأي مأخوذه که مجموع ردیفهاي تعداد کل برگها                  

  .برگ می باشد

   پس از جمع بندي فوق تعداد آراي هر یک از دارندگان رأي براساس نتیجه به دسـت آمـده از قرائـت و شـمارش آراء صـحیح موضـوع        

ب از دارنده بیشترین رأي در جدول آراي نامزدها در این صورت جلسه و در ستون مربوط به خود و در مقابل نـام هـر   به ترتی          ردیف         

  . عدد و حروف نوشته شد   یک از آنان با 

این . پایان پذیرفت ......................................... مورخ ... .......................................روز ......................................... شمارش و خواندن آراء در ساعت   

  :صورتجلسه در شش نسخه تنظیم و به صورت زیر اقدام گردید 

11- 

12- 

12 

10- 6 7 8 9 

13- 12 11 
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شامل برگهاي رأي صحیح و کلیه برگهـاي رأي باطلـه مـاخوذه و    ( یک نسخه همراه با کلیه تعرفه هاي مصرف شده و برگهاي رأي قرائت شده  -1

  . داخل صندوق قرار گرفت ) ه و بست پلمپهاي بریده شده صبح غیر ماخوذ

  . بخشدار مربوط تسلیم نماید / بخشدار تحویل شد تا به فرماندار / نماینده فرماندار ..................................................... خانم / یک نسخه به آقاي  -2

نماینده هیأت نظارت تحویل گردید تا همراه قسمتهاي ویژه نظارت به هیـأت نظـارت   ........................................ ..............خانم / یک نسخه به آقاي  -3

  . مربوطه تسلیم نماید 

را نزد خود نگهداشته و دو نسخه آن را رئیس شعبه اخذرأي تحویل شد تا یک نسخه ........................................................ خانم / سه نسخه به آقاي  -4

  . به هیأت اجرایی مربوط تسلیم نماید 

پلمـپ و بعـد از آن درب   ........ ...........و بست هیات نظـارت بـه شـماره    ...... ..........شکاف اخذ راي با بست هیات اجرایی به شماره  سپس  

و ................................... و ................................... و ................................... و ................................ ...صندوق رأي بسته و با بستهاي هیأت اجرایی به شماره   

پلمپ گردیـد و مقـرر شـد    ...................................  و ............................... ....و ................................... و ................................... بستهاي هیأت نظارت به شماره 

ــدار    ــده فرمان ــافظ ، نماین ــأمورین مح ــراه م ــه هم ــازرس وزارت کشــور  / اعضــاي شــعبه ب ــارت و ب ــأت نظ ــده هی ــا  بخشــدار و نماین                                آن را ب

برگ رأي و تعرفه مشخصات رأي دهنده و ویژه نظارت مصرف نشده که از کل تعرفه مشخصات رأي دهنـدگان و                                             تعداد

و سایر وسایل و لوازم انتخاباتی به هیأت اجرایی مربـوط  با پانچ سوراخ شده است ویژه نظارت و برگهاي رأي تحویل شده به شعبه باقیمانده 

  . د تحویل نماین

.................................................. ................................................................................................................................................................................. :مالحظات 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................  



 
٣٦ 

   

  امضاء  عنوان  م و نام خانوادگینا  ردیف

    رئیس شعبه    1

    نایب رئیس شعبه    2

    )کاربر رایانه(منشی     3

    منشی    4

    منشی    5

    منشی    6

    منشی    7

    بخشدار/ نماینده فرماندار     8

    بازرس وزارت کشور    9

    نماینده هیأت نظارت    10

  جدول آراي  نامزدها

  تعداد رأي به حروف  تعداد رأي به عدد  نام   نام خانوادگی                       ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

.        

.        



 
٣٧ 

  )الف/71ماره فرم ش( صورتجلسه شعبه اخذ  رأيآموزش تکمیل فرم 

  

که تکمیل فرم صورتجلسه از اهمیـت   دقبل از شروع تکمیل فرم صورتجلسه می بایست به این نکته توجه نمائی               

در این فرم منعکس می گردد؛   ،و نتیجه تالش و کوشش شبانه روزي شما عزیزان در روز اخذ رأي بودهباالیی برخوردار 

این فرم تعجیل نداشته و تمامی قسمتهاي آنرا با دقت مطالعه و سپس اطالعات خواسته شده لذا به هیچ عنوان در تکمیل 

  . را در صورتجلسه ثبت نمائید 

 نسخه به صورت همزمـان،   6ید که هر توجه نمائنسخه تهیه می شود از این رو  6صورتجلسه شعبه اخذ رأي در 

  .دشو تکمیلا خود کار آبی بکامالً یکسان و 

بـر روي یـک    دا موارد مذکور در فرم صورتجلسه را نسخه هاي صورتجلسه، ابت د قبل از تکمیلشوی پیشنهاد م

 صورتجلسـه  اصـلی   نسـخه هـاي  درآن اقدام به ثبـت   برگ پیش نویس نوشته و پس از اطمینان از صحت اعداد و ارقام

  .نمایید

  : در دو مرحله تکمیل می گرددصورتجلسه همانگونه که مطلعید 

امضـاء حاضـران    بهتکمیل و  آغاز صبحکه در همان  بوده مربوط به قبل از ساعت شروع رأي گیري  لمرحله او

  .می رسد

  

  

  .حله دوم مربوط به پایان زمان رأي گیري و قرائت و شمارش آرا می باشد که به شرح زیر تکمیل می گرددمر

تعرفـه هـاي   + قبل از زمان شـروع رأي گیـري  (ه می باشد تعداد کل تعرفه هاي تحویل شده به شعبمربوط به : بند          

  )جدید دریافتی در طی زمان اخذ رأي

  .می باشدتعرفه هاي مصرف نشده مربوط به درج تعداد : بند            

  .می گردددرج تعداد آن شمارش و ) سوش هاته (تعرفه هاي مصرف شده در این بند، : بند            

١ 

٢ 

٣ 

در مرحله اول تکمیل فرم، این نکته حائز اهمیت  می باشد که حتماً شماره بستهاي هیأت اجرایی و هیأت نظـارت کـه   

 .با آنها صندوق پلمپ شده در صورتجلسه درج گردد



 
٣٨ 

              =           +                            :فرمول شماره یک

  

  

  .اصالح شودچنانچه فرمول شماره یک حاصل نگردد ، مجدداً بندهاي         و           بررسی و 
  

  .می گردد در این بند درجتعرفه هاي ویژه نظارت شمارش و  ،نظارتویژه از داخل صندوق : بند            

  .می گردد درج، شمارش و برگ شمارتعداد برگهاي رأي داخل صندوق به صورت در این بند، :     بند       

  

  

مجلـس خبرگـان رهبـري برگـزار      انتخابات میان دوره اي ،انتخابات مجلسبا  همزمان حوزه هایی کهدر 
مربـوط بـه همـان    ) دو انتخابـات   هر( ابتدا می بایست بررسی گردد که برگهاي راي درون صندوق ها  می گردد،

برگ رأیی اشتباهاً بـه صـندوق دیگـر ریختـه شـده باشـد، توسـط منشـیان بـه صـندوق            چنانچه انتخابات باشد و 
) با اولویت شمارش برگهاي رأي مجلـس شـوراي اسـالمی   (ها مربوطه منتقل و سپس برگهاي رأي داخل صندوق 

  .شمارش گردد
تعدادشـان  باشد، آنها را جدا و ) هر برگی بجز برگ رأي چاپی(هاي متفرقه اي چنانچه در بین برگهاي رأي، کاغذ: بند        

این برگهـا جـزء   . می نماییم درج هادر پشت آنرا   6و عدد کسر )  5موضوع بند (کل برگهاي رأي داخل صندوق تعداد  ازرا 

  .آرا باطله غیر مأخوذه محسوب می شود

  .درج می شود)4بند (أي زائد بر تعداد تعرفه هاي ویژه نظارت در این بند تعداد برگهاي ر: بند           

ویژه نظـارت باشـد، بـه تعـداد اضـافی از       تعرفه هايچنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق بیشتر از تعداد  -الف

قید  رپشت آند »باطل شد«مجموع برگهاي رأي بدون آنکه خوانده شوند، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جمله 

  .نماییدو در صورتجلسه اخذ رأي درج و در پایان ضمیمه صورتجلسه 

باشـد، در   قسـمت ویـژه نظـارت   چنانچه تعداد برگهاي رأي داخـل صـندوق مسـاوي یـا کمتـر از تعـداد تعرفـه         -ب

  .صورتجلسه عدد صفر را درج و مراحل بعدي اجرا می گردد

۴ 

٣ 

۵ 

٧ 

٢ 

١ ٢ ٣ 
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      =   )          -            (  -      :           2فرمول شماره 

   

  

از صفر بدست بزرگتراز بند           عددي  )          -           ( هاي چنانچه در این فرمول از کسر بند

جمله با خودکار قرمز در پشت آن  سپس  و شدهکسر  تعداد برگهاي رأي داخل صندوقبیاید به همان تعداد به قید قرعه از 

  . و دسته بندي نماییددرج   7عدد و   »باطل شد«

  .در این بند ثبت می شود) ته سوش ها(تعداد برگهاي رأي زائد بر تعداد تعرفه هاي مشخصات رأي دهندگان  : بند        

، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفـه هـاي صـادر شـده یعنـی      7چنانچه پس از اجراي بند  -الف

بدون آنکه خوانده شـود، بـه    أيهنده بیشتر باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگهاي رقسمت ثبت مشخصات رأي د

و در پایـان ضـمیمه   درج ، دسـته بنـدي   در پشـت آن    7عـدد  و  »باطل شد«قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملـه 

  .گرددصورتجلسه 

مصرف شده باشد، در صورتجلسه عـدد   چنانچه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي یا کمتر از تعداد تعرفه -ب

  .صفر را درج و مراحل بعدي اجرا می گردد

  

                   =   )              -              -              ( -                                          :3فرمول شماره 

  

ولی چنانچـه عـددي    ،از بند          صفر می باشد)             -              -         (  هايمعموالً حاصل تفریق بند: توجه

بـا خودکـار قرمـز در    سـپس  کسر شده و  تعداد برگهاي رأي داخل صندوقاز صفر بدست بیاید به همان تعداد از  بزرگتر

  .      درج می شود  8پشت آن عدد 

آراء فاقد مهر هیأت نظارت یا مهر ( .له غیر مأخوذه محسوب می گرددمواردي است که طبق قانون جزء آرا باط: بند            

آراء کسانی که به سن قانونی رأي دادن نرسیده اند، آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یـا  انتخاباتی یا هر دوي آنها، 

غیر یا جعلـی اخـذ شـده، آراي    غیر ایرانی داده شده است، آرایی که با تقلب و تزویر بدست آمده، آرایی که با شناسنامه 

۵ 

۴ 

٨ 

٣ 

٩ 

٨ 

٧ ۵ ۶ 

۶ 

۴ 

۵ ۶ 

٣ ٧ 

۵ ۶ ٧ 
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تکراري، آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده، آرایی که از طریق تهدیـد بدسـت آمـده، آرایـی کـه از      

   )طریق خرید و فروش بدست آمده

  

  

  

  

  

  

  

بند معرف مجموع آراء بدیهی است این  .ثبت گرددبه دقت محاسبه و سپس مجموع بندهاي خواسته شده : بند                  

  .باطله غیرمأخوذه می باشد

غیـر قابـل    در آن  برگهاي رأي که اسم نوشته شـده ( مربوط به کلیه آرا باطله مأخوذه می باشد این بند : بند                  

مجمـوع آرا  کـه  ) تأیید شده است و برگهـاي رأي سـفید   يخواندن است، برگهاي رأي که کالً حاوي اسامی غیر از نامزدها

  .باطله در پایان این بند درج می گردد

  .درج می گرددبند در این )مأخوذه صحیح(مجموع برگهاي رأي صحیح : بند                  

  .درج می گرددبند مأخوذه در این  برگهاي رأيمجموع : بند                  

  

  =                      +    :                                     4فرمول شماره 

  

  

  :بعد از پایان بند                  می بایست حتماً فرمول زیر محاسبه گردد
                    =                     :                                         + 5فرمول شماره 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١٣ 

١٠ ١٣ ۵ 

١٣ ١١ ١٢ 

بعد از انداختن برگ رأي درون صندوق  )آراء فاقد مهر هیأت نظارت یا مهر انتخاباتی یا هر دوي آنهابجز (موارد فوق  

توسـط فـرد خـاطی بـه درون     قابل تشخیص نمی باشد؛ چنانچه براي اعضاء شعبه، این موارد قبل از انـداختن بـرگ رأي   

را درج و سپس برگ رأي را به درون صندوق مـی اندازنـد؛    9صندوق مسجل شود، در پشت برگ رأي صادر شده عدد 

 .در غیر اینصورت اصل بر صحیح بودن برگ رأي می باشد



 
٤١ 

بـدون   13الـی   6وع اعداد ثبـت گردیـده در بنـدهاي    فرمول فوق بدین جهت است که اطمینان حاصل گردد مجم

از  بنـد              بزرگتـر یـا کـوچکتر       چنانچـه مجمـوع بنـدهاي                  و                   . اشتباه و خطا صورت گرفته است

  .برقرار گردد 5را بررسی نمایید تا تساوي در فرمول شماره  13الی  6مجدداً بندهاي  ،باشد

به صورت دقیـق،   ،بعد از پایان مراحل فوق اقدام به خواندن آرا صحیح نموده و در محل جدول ثبت آرا نامزدها               

  .گردد کسب شده درجتا کمترین رأي را نامزدها به ترتیب از بیشترین آ

جرایـی و هیـأت نظـارت کـه     بعد از پایان شمارش و ثبت تمامی موارد خواسته شده،  شـماره بسـتهاي هیـأت ا                 

  .و قسمت انتهایی فرم تکمیل و صورتجلسه امضاء گردد درجدر صورتجلسه  را صندوق مجدداً با آنها پلمپ می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

١٠ ١٣ ۵ 



 
٤٢ 

  صندوق اخذ رأي نمودن پلمپ آموزش

  

  )قبل از ساعت شروع رأي گیري(پلمپ اولیه صندوق  )الف       

شعبه در محل پیش بینـی شـده ثبـت     اتیه صندوق به صورت دقیق در صورتجلسشماره سریال بستهاي پلمپ اول -1

 .گردد

 .اطمینان از خالی بودن صندوق -2

  

 

درب پوش محل انداختن رأي را در داخل صندوق قرار دهید، چرا کـه بـه ایـن درب پـوش در طـول مرحلـه اخـذ رأي         -3

 .ر ضروري استاحتیاجی نمی باشد و جهت جلوگیري از مفقود شدن آن انجام این کا

 . درب صندوق بر روي بدنه قرار گیرد -4

  

  

  

 

 

ت و اعضاي شعبه ضروري بوده و در صـورتی کـه نماینـده فرمانـدار و     در زمان پلمپ صندوق حضور نماینده هیأت نظار* 

  . بازرس وزارت کشور در شعبه حاضر باشند حضور ایشان نیز الزامی است

 .صندوق خالی اخذ رأي به رؤیت کلیه مسئولین حاضر در شعبه برسد* 

نفـذهاي بدنـه صـندوق قـرار     دقیقـاً بـر روي م  ) منفـذ  8(دقت نمایید منفذهاي مشخص شده بر روي درب صندوق * 

 .گیرد



 
٤٣ 

 

دردست بگیرید تا قسـمتی کـه شـماره بـر روي آن     بست را به نحوي  -5 .رو به باال باشد درج گردیده،

  

 .شماره سریال بست بایستی رو به طرف صندوق باشد -6

 .را از یکی از منافذ درب و بدنه عبور دهید) قسمت تسمه اي(بست  -7

که قسمتی از بست می باشد عبور داده و محکم آنرا بکشید تا کامالً بسـت  » محفظه قفل«از  مه اي بست را قسمت تس -8

از الي درب و بدنـه وجـود نداشـته    ... درب و بدنه کامالً بهم بچسبند به نحوي که امکان عبور کاغذ یـا   محکم شده و

 .باشد

 . سر بست را به سمت پایین بچرخانید -9

اي بست را جهت زیبایی کـار  انتهاي قسمت تسمه  -10

خم نمـوده و از شـکاف بـاالیی بسـت بـه سـمت       

 .صندوق عبور دهید

  

  

  

 

 

 

 .ضلع صندوق تکرار نمائید 4را در  10الی  5بندهاي  -11

ضلع صندوق ، دو منفذ جهت قرار گرفتن بست تعبیه شده است که یک منفذ مخصوص  4د در هر قسمت از یدقت نمای -12

یگر مخصوص بست هیأت نظارت می باشد که نماینده هیأت نظارت بستهاي مخصوص بست هیأت اجرایی و منفذ د

 . نظارت را وصل می نماید

  

 .در این حالت سر بست به سمت زمین بوده و شماره سریال به راحتی قابل مشاهده  می باشد



 
٤٤ 

  

  )تنظیم نهایی صورتجلسه شعبه پس از پایان شمارش آراء و(پلمپ نهایی صندوق ) ب

ـ    ) برگهـاي رأي مـأخوذه  + کلیه تعرفه هاي مصرف شـده (تعرفه ها و برگهاي رأي مأخوذه  -1 رگ فـرم  بـه همـراه یـک ب

 . دگیرداخل صندوق قرار ) بستهاي پلمپ صبح(صورتجلسه و بستهاي مصرف شده

  

  

شماره بستهایی که با آن صندوق پلمپ می گردد را در محل مشخص شـده  قسـمت پایـانی فـرم صورتجلسـه درج       -2

 .نمایید

 .درب پوش محل انداختن رأي را بر روي درب صندوق قرار دهید -3

  

 .منفذ که در طول درب پوش قرار گرفته، پلمپ نمایید  دویک بست را با عبور از  -4

 . قسمت الف عیناً تکرار گردد 12الی  4موارد بندهاي  -5

  

  

مـی  » محفظـه قفـل  «از  و عدم امکان استفاده مجدد یا بازگشـایی آنهـا پـس از عبـور    بستها با توجه به یکبار مصرف بودن 

 .کامالً دقت گردد در زمان پلمپ صندوقبایست در نحوه استفاده 

کلیه تعرفه ها و برگهاي رأي مصرف نشده،  مهر شعبه و سایر ملزومات بصورت جداگانه می بایست به هیأت اجرایـی یـا   

 .نماینده آن تحویل گردد؛ لذا جداً از قرار دادن این وسایل در صندوق خودداري نمایید

و منفذ درب پوش بر منفذ درب صـندوق کـامالً منطبـق     دقت نمائید که درب پوش به سمت داخل صندوق قرار می گیرد

 .شده تا امکان ورود هیچگونه شیئی از این طریق به درون صندوق ممکن نباشد



 
٤٥ 

 

  

  

 

   

زیـرا در  . در زمان پلمپ نهایی صندوق، ابتدا درب پوش محل انداختن رأي بر روي درب صندوق پلمپ مـی شـود  * 

  .مکان پلمپ نمودن درب پوش وجود نداردغیر اینصورت، اگر ابتدا درب صندوق پلمپ شود ا

  . سر بست و شماره سریال بستی که با آن درب پوش پلمپ شده، می بایست درون صندوق قرار گیرد* 

 . نماینده هیأت نظارت نیز به همین صورت درب پوش را پلمپ می نماید* 



 
٤٦ 

  :متن موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی که باید مورد توجه قرار گیرد

  .ر کشور به عهده وزیر کشور است تشخیص ضـرورت و مدت تمدید اخذ رأي در یک حوزه یا سراس ـ 10ماده  4تبصره 

در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه ، برگهاي رأي باطـل و مراتـب در صـورت جلسـه قیـد و آراي       ـ  19ماده 

  :مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد 

  :ماخوذه محسوب می گردد  آراء  درموارد ذیل برگه هاي راي باطل وجزء )الف 

 .اخوانا باشد ن   آراء -1

 .حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تایید شده باشد  آرائی که کالً -2

 .آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -3

  :ماخوذه محسوب نمی گردد  درموارد ذیل برگه هاي راي باطل و جزء آراء )ب  

  .صندوق فاقد الك و مهر انتخاباتی باشد  -1

  .آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد  -2

  .آراي کسانی که به سن قانونی رأي نرسیده باشند  -3

  .آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد  -4

  .به دست آمده باشد ) در تعـرفه هـا ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ( آرایـی که با تقلـب و تـزویـر  -5

  .باشد  آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده -6

  .آراي تکراري  -7

  .آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد  -8

  .آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد  -9

  .آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد  -10

  .آرایی که روي ورقه اي غیر از برگ رأي نوشته شده باشد  -11

  .وش به دست آمده باشد آرایی که از طریق خرید و فر -12



 
٤٧ 

هاي تعرفه باشد ، باطل و جـزو آراي  ه کل آراي مندرج در صورت جلسه اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي یا برگ ـ  1تبصره 

  .مأخوذه محسوب نخواهد شد 

  .هاي رأي کسر می شود ه به قید قرعه از کل برگ) ب  (بند  ) 2(  در جزءآراي زائد مذکور  ـ 2تبصره 

  .این قانون محاسبه نمی گردد) 8(باطل ماخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده   آراء ـ 3تبصره 

در صورتی که در برگ رأي عالوه بر اسامی نامزدهاي تأیید شده ، اسامی دیگري نوشـته شـده باشـد ، بـرگ رأي باطـل       ـ  20ماده 

  .نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود 

  .در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأي براي او محسوب می شود  ـ 1تبصره 

چنانچه آراي ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهاي انتخاباتی بـه هـیچ وجـه قابـل تشـخیص و تفکیـک        ـ  2تبصره 

وق میان آنان تقسیم می شود و در مورد رأي یا آراي باقی مانده غیر نباشد به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمی در آن صند

  .قابل تقسیم ، به حکم قرعه عمل خواهد شد 

ـ  2تبصره  به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراي واقعی مردم و جلوگیري از تضییع حقوق داوطلبـان نماینـدگی ، چنانچـه     مکرر 

رائی یا نظارت براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نامزدي در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اج

نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی ازداوطلـبان سـرشناس و معروف آن حوزه باشد ، بایـد مشخصـه   

. تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهاي انتخاباتی درج گـردد   ، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره براي او) کد(اي مانند شماره 

  .آراي فاقد آن مشخصه براي او منظور نخواهد شد 

فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نمایـد و چنانچـه در ایـام تبلیغـات انتخابـاتی      

ند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطالعیه ادامـه داوطلبـی خـود را    اعالم انصراف نماید ، داوطلب همنام او می توا

  .براي رفع ابهام اعالم نماید 

در مواردي که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور نـاظرین   ـ  3تبصره 

  .صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد  قبل از هر اقدامی به شوراي نگهبان

  .در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد الزم باشد ، اسامی اضافی از آخر ، خوانده نمی شود  ـ 21ماده 



 
٤٨ 

صندوقهاي خـالی ، بسـته و   قبل از شروع رأي گیري باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ،  ـ  22ماده 

ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه اي که قبل از آغاز زمان انتخابات در محـل اخـذ رأي تنظـیم مـی     

گردد ، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گـواهی نماینـد و در صـورتی کـه در     

  .یان رأي گیري ، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند ، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد جر

هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انـتخابــات یــا نــظارت ،     -25تبصره ماده 

  .أموران و بازرسانی اعزام نماید مـجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا م

هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاَ می توانند به طریق زیر براي شعب اخذ رأي یک نفر نماینده بـه هیـأت    ـ  55ماده 

  :نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند 

  .حوزه هاي داراي یک نماینده به ازاي هر صندوق یک نماینده  الف ـ

  .ه هاي داراي دو نماینده به ازاي هر دو صندوق یک نماینده حوز ب ـ

  .حوزه هاي داراي سه نماینده به ازاي هر سه صندوق یک نماینده  ج ـ

  .حوزه هاي داراي چهار نماینده به ازاي هر چهار صندوق یک نماینده  د ـ

  .حوزه هاي داراي پنج نماینده به ازاي هر پنج صندوق یک نماینده  ه ـ

  .وزه هاي داراي شش نماینده به ازاي هر شش صندوق یک نماینده ح و ـ

می توانند در  این نمایندگان. همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یک نماینده 

، مراتب را به هیأتهاي اجرائـی   چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأي صورت گیرد بدون دخالت. محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند 

  .و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباَ اعالم خواهند نمود 

ممانعـت از  . ارش آرا و تنظیم صورت جلسه بالمانع اسـت  ـدیداها تا پایان اخذ رأي و شمـضور نمایندگان هر یک از کانـح

قـانون  ) 83(می گردد و متخلف به مجازات مقرر در مـاده  حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب 

  .محکوم خواهد شد 

ـ  مسـئولین و اعضـاي صـندوقهاي اخـذ رأي ، نـاظرین شـوراي نگهبـان ، نماینـدگان و         ( حضور دیگر افراد به جز مسئولین  تبصره 

ـ ) بازرسان وزارت کشور ، نمایندگان نامزدها   .وع اسـت و جـرم محسـوب مـی گـردد     در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان که باشد ممن



 
٤٩ 

متخلفـین بـه   . مأمورین انتظامی و مسئولین در صندوقهاي اخذ رأي موظفند از حضور افراد غیر مسئول جلوگیري بـه عمـل آورنـد    

  .محکوم خواهند شد ) 75(مجازات مقرر در ماده 

  

  جرائم وتخلفات 

  :ل جرم محسوب می شود عالوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذی ـ 66ماده 

  .خرید و فروش رأي  -1

  .رأي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد  -2

  .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات  -3

  .رأي دادن با شناسنامه جعلی  -4

  .رأي دادن با شناسنامه دیگري  -5

  .رأي دادن بیش از یکبار  -6

  .رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي  توصیه به نوشتن اسم کاندیداي معین در ورقه -7

  .اخالل در امر انتخابات  -8

  .کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها  -9

  .تقلب در رأي گیري و شمارش آرا  -10

  .تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأي یا صورت جلسات  -11

  .اي شعبه اخذ رأي و ناظرین و بازرسان توصیه به نوشتن اسم کاندیداي معین در ورقه رأي از طرف اعض -12

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و بـرگ رأي و صـورت جلسـات و     -13

  .تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها 

  .قانونی  بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و الك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز -14

  .جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی  -15

  .ایجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان یا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات  -16



 
٥٠ 

  .انونی دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر ق -17

انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحیه اعضاي شعبه اخـذ رأي باشـد از قبیـل خـودداري      -18

  .کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأي به غیر از محل آگهی شده 

ـ  جب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نـام و اخـذ رأي از مسـیر    چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده مو تبصره 

قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مـراتب بـه وسیـله وزارت کـشور بـه منظور طرح در شوراي نگهبـان  

  .به هیأت مرکزي نظارت اعالم می گردد 

  

    9/5/1365مجلس شوراي اسالمی مصوب  شوراي نگهبان بر انتخابات قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت

اعضاي شعب اخذ رأي و ناظرین شوراي نگهبان مشترکاَ موظفند قسمتهاي مختلف تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و  ـ 4ماده 

طبیق داشت ، صورت جلسه پس از شمارش آرا ، چنانچه تعداد آراي ریخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ویژه نظارت ت

مربوطه را تنظیم و کلیه آراي مردم را تحویل هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و برگه هاي ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت 

  .مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند 

ادن تعداد برگه هاي نظارت به قید قرعه چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ویژه نظارت تطبیق نداشت ، با مبنا قرار د تبصره ـ

با حضور اعضاي شعب اخذ رأي و نماینده هیأت اجرائی و نظارت به همان تعداد از آراي صندوق کسر و جزء آراي مأخوذه نخواهـد  

  .بود 

  

  

  

  

  

  

  



 
٥١ 

  بر قانون نظارت شوراي نگهبان)  13(و ) 11(قانون استفساریه مواد 

  قانون انتخابات ریاست جمهوري)  19(ماده  وراي اسالمی وانتخابات ریاست جمهوري و مجلس ش 

  :موضوع استفساریه 

  ماده واحده ـ

قانـون انتـخابات ریاست جمهوري ناظر به شناسنامه عکسدار می باشد یا بـا توجـه بـه فقـدان قیـد      ) 19(آیا منظور از مفاد ماده  -1

بر جمهوري اسالمی ایران است و احراز هویت توسط مسئوالن شعبه عکسدار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معت

  صورت می گیرد ؟

قانون نظـارت شـوراي   ) 13(قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري و با توجه به ماده ) 11(با توجه به ماده  -2

اعالم حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است یـا   نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی آیا منظور از امضاي ناظران صرفاً

امضاي ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأي اشکال یا ایرادي داشـته باشـد   

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

  :نظر مجلس 

  .ئه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست منظور تنها ارا -1

. مـی شـود    داشته باشد ذیل صورت جـلسه قــید  امضاي ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأي است و اگر ایراد و اشکالی وجود -2

  .این تأیید نافی نظارت شوراي نگهبان در بررسیهاي نهایی نمی باشد 
  
  
  

   



 
٥٢ 

  :آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان که باید مورد توجه قرار گیرد متن موادي از
  

  :آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان   63قسمتی از ماده 

  :توضیح الف 

در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت شهرستان ، برگهاي رأي باطل ولی جزء آراي مأخوذه محسوب شده و مراتب 

  . رگهاي رأي باطله ضمیمه صورت جلسه خواهد شد در صورت جلسه درج و ب

  . آرا ناخوانا باشد  -1

  .آرایی که داراي نام رأي دهنده یا امضا یا اثر انگشت وي باشد  -2

  .آرایی که کالً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي انتخاباتی مربوط به حوزه انتخابیه باشد  -3

  .آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد  -4

  . آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد  -5

  .آرایی که با تهدید به نفع نامزد خاصی به دست آمده باشد  -6

  :توضیح ب 

در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت شهرستان ، برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشـده و مراتـب   

  . ورت جلسه خواهد شد در صورت جلسه درج و برگهاي مذکور ضمیمه ص

  . صندوق اخذ رأي فاقد الك و مهر انتخابات باشد  -1

  . آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد  -2

  . آراي کسانی که به سن قانونی نرسیده باشند  -3

  . آراي کسانی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد  -4

  . به دست آمده باشد ) تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسه ، شمارش  در(آرایی که با تقلب و تزویر  -5

  . آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد  -6

  .آراي تکراري  -7

  . آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد  -8
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  . آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد  -9

  . برگ رأي نوشته شده باشد آرایی که روي ورقه غیر از  -10

  .کل آراي مندرج در صورت جلسه اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي یا برگهاي تعرفه باشد  -11

  :توضیح ج 

در مواردي که در برگ رأي ، بعضی از اسامی خوانا و بعضی ناخوانا باشـد و یـا عـالوه بـر اسـامی نامزدهـاي         

باشد و یا اسامی نوشته بیش از تعداد نماینده مـورد نیـاز باشـد و یـا نـام نـامزد       انتخاباتی اسامی دیگري نوشته شده 

                انتخاباتی در برگ رأي بیش از یک بار نوشته شده باشد ، برگ رأي باطـل نبـوده و در هـر مـورد بـه شـرح زیـر اقـدام         

  : می گردد

  . باشد ، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد در حوزه هایی که تعداد خبرگان مورد نیاز بیش از یک نفر  -1

در صورتیکه در برگ رأي عالوه بر اسامی نامزدهاي انتخاباتی مربوط به حوزه انتخابیه ، اسامی دیگري نوشته شده  -2

  . باشد ، فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود 

شته شده باشد فقط یک رأي براي او محسوب در صورتیکه نام یک نامزد انتخاباتی بیش از یک بار در یک برگ رأي نو -3

  .می شود 

در صورتیکه اسامی نامزدهاي انتخاباتی نوشته شده در برگ رأي بیش از تعداد الزم باشد ، اسـامی اضـافی از آخـر     -4

  .خوانده نمی شود 

و یا در امر انتخابات  هر کس برگ انتخابات خبرگان را بخرد و یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب -75ماده 

به نحوي از انحاء اخالل یا تقلب و تزویر و خیانت نماید یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود یـا بـا شناسـنامه متعلـق بـه      

دیگري یا با شناسنامه مجعول و با علم به جعلیت آن رأي بدهد ، یا بگیرد و یا بیش از یک بار رأي دهد بر طبـق مقـررات   

  .مسئول خواهد بود 
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  بسمه تعالي
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