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 آموزش جامع بازرسی انتخابات

  

آموزش جامع بازرسين شعب ثبت نام و اخذ رأي انتخابات  عنوان:

سيزدهمين دوره ریاست جمهوري، ششمين  دوره انتخابات  

اي شوراهاي اسالمی شهر و روستا، اولين انتخابات مياندوره

یازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمی و دومين انتخابات 

 اي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري مياندوره
 

 تعلی جعفري ؛ ریيس كميته آموزش هيأ گردآوری و نگارش:

 بازرسی انتخابات كشور.مركزي 

 محبوبه نيما فر كارشناس هيات مركزي بازرسی انتخابات كشور
 

؛ دبير هيات مركزي بازرسی حسن فرخی نظارت و بازنگری:

 انتخابات كشور.
 

روح اهلل سميع؛ ریيس كميته پشتيبانی هيات  امور اجرايی:

 مركزي بازرسی انتخابات كشور.
 

س فناوري اطالعات دفتر ؛ كارشناحسين احمدي صفحه آرايی:

 انتخابات وزارت كشور
 

 0011 سال انتشار:
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ي تبارك و تعالی فكر كنيم هك شما مسئول اين مسئله هستيد، ه  م مسئول كار خوداتن، هم ما خودمان بايد نيب خودمان و خدا

صحيح باشد، چيه
رب  سيی  ر انتخابات مسئول مسئولين ديگري هك تحت نظر شما هستند هك جريان انتخابات يك جريان 

   ديگري مقدم نيست.

  013ص  81صحيفه امام )ره( ج  

 

 جر بسيار باالیی دارد.ابا اخالص و هب عنوان انجام وظیفه کند، توأم ره سس رباي انتخابات، كار 

 42/83/8014بيانات 

 

 كار داند و رباي حراست از اين امانت، همه توان خود را هبدولت آراي مردم را امانتی زبرگ می

 گیرد. می

  7/84/8032 سخنراني
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 فهرست
 5کالم رئيس هيأت مرکزی بازرسي انتخابات کشور                                                        

 1 نگاه يك در رأی اخذ و نام ثبت شعبه در حاضر افراد

 3 رأی اخذ و نام ثبت شعبه در حاضر افراد با آشنايي

 80 شعبه اعضای وظايف مهمترين

 83 فرماندار نماينده وظايف مهمترين

 44 کشور وزارت بازرسسر وظايف مهمترين

 40 وزارت کشور بازرسهمترين وظايف م

 42ناظرين شعبه                                                                                      مهمترين وظايف

 45 أموران انتظاميم وظايف مهمترين

 42 رأی اخذ روز از قبل بازرس وظايف مهمترين

 47 رأی اخذ شعب در اشتباهات بروز فرضي علل مهمترين

 41 یرا اخذ  شعبه در ياحتمال تخلفات اهم

 08 شعب بازرسين گزارش فرم سواالت نمونه

 04  ياسالم یشورا مجلس انتخابات قانون از یمواد متن

 صوبم اسالمي شورای مجلس انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون به ماده چند الحاق قانون

3/5/8025 23 

 و جمهوری رياست انتخابات بر نگهبان شورای نظارت قانون( 80) و( 88) مواد استفساريه قانون

 23 جمهوری رياست انتخابات قانون(  83) ماده و اسالمي شورای مجلس
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 مرکزي بازرسی انتخابات سشور كالم رئيس هيأت

 

 
 

حمد و سپاس خداوند رحمن و رحيم را که افتخار خدمت به بهترين و 

ها را در دوران حاکميت اسالم ناب و استقرار نظام مقدس ترين انسانشايسته

العين قرار دادن خشنودی و رضايت جمهوری اسالمي به ما عطا فرمود تا با نصب

انت ام تعال نيز در آن تجلي است به حکم وظيفهمآنان که خشنودی خداوند 

داری و تکليف شرعي انتخاباتي شايسته، سالمت و برمبنای قانون و در طراز 

 جمهوری اسالمي ايران برگزار نمائيم.

( قانون انتخابات رياست جمهوری و بند الف ماده 08ماده ) 3برابر با تبصره 

وزارت کشور مأمور اجرای روستا قانون انتخابات شوراهای اسالمي شهر و  23

قانون مذکور بوده و مسئول حسن جريان انتخابات است و جهت انجام اين وظيفه 

طرف را انتخاب نمايد تا با انجام سترگ بايد افرادی متعهد، کارآزموده و بي

بازرسي به موقع و مطلوب، جريان برگزاری انتخابات را بر مدار قانون کنترل 

 نمايند. 
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با برگزاری انتخابات سرنوشت ساز سيزدهمين دوره  8233خرداد  41در 

رياست جمهوری، ششمين دوره انتخابات شوراهای اسالمي شهر و روستا، 

 ایای پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبری و اولين مياندورهدومين مياندوره

 «8233 انتخابات»يازدهمين مجلس شورای اسالمي که از آن به اختصار با عنوان 

ابات اندرکاران انتخکنيم، بار ديگر مجال خدمتگزاری مسئولين و دستياد مي

رود با بهره گيری از تجارب گذشته و و اقدامات فراهم آمده است؛ اميد آن مي

های بازرسي و به خصوص بازرسين، سربازرسين و بازرسين ويژه، شايسته هيأت

 اين مهم به نحو مطلوب تحقق يابد.

عه و مطالهای گذشته و مندی از تجربيات انتخاباتاضر با بهرهمجموعه ح

های موجود به منظور آشنايي شما عزيزان با شرح نامهبررسي قوانين و آيين

وظايف و رفع هرگونه شبهه و سهولت دسترسي به قوانين و مقررات مورد نياز و 

حت صتبيين نقش و جايگاه بازرسين انتخابات که تضمين کننده سالمت و 

باشد، تهيه گرديده است. اميد است با مطالعه دقيق و برگزاری انتخابات مي

استفاده از مطالب آن، وظايف محوله را در چارچوب قانون به نحو احسن انجام 

داده و با توکل به خداوند متعال در جهت حفظ، سربلندی و صيانت از نظام 

 اسالمي، بيش از پيش موفق باشيد.

نظام مقدس جمهوری اسالمي،  يزان به عنوان امين مردم واز اينکه شما عز

در راستای تأمين سالمت جريان برگزاری انتخابات، با صبر، حوصله، دقت، 

صداقت، امانتداری و رعايت کامل قوانين و مقررات ياور ما بوده تا اين وظيفه 

ني اشرعي و قانوني را به نحو احسن به سرانجام رسانيم، صميمانه تشکر و قدرد

 مي نمايم.



 

7 

 

 آموزش جامع بازرسی انتخابات

من لم يشکر المنعم من المخلوقين لم "حديث رضوی  با تمسك بهدر پايان 

نشر  ين وکليه همکاران که در تهيه، تدو از زحمات و تالش "ر اهلل عزوجليشک

و همه بازرسان عزيز که وظيفه خود را به  انداين مجوعه همکاری نموده

 گردد. تشکر و قدرداني مي، رسانندشايستگي و متعهدانه به انجام مي

 
 علي طالبي                                                                   

 ت مركزي بازرسي انتخابات كشورس هیأئیر
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 اعضای شعبه )عوامل اجرايي(

 نمايندگان هيأت نظارت شورای نگهبان

 بخشدارنماينده فرماندار يا 

 ناظر شوراها

 مأموران انتظامي

 بازرس وزارت کشور

 نمايندگان نامزدها

 رأی دهنگان
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 اعضای شعبه:

از معتمدين محل که دارای سعواد خواندن و نوشتن   نفر 7يا  5در هر شععبه   

که توسط هيأت اجرايي انتخاب شده و بعنوان عضعو شعبه حضور دارند   باشعند، 

 فرماندار يا بخشدار مربوطه حکم ايشان را صادر مي نمايد.

يعا )رئيعس و سعه ايععن افععراد از بيععن خعود يعك نفعر رئيعس، يعك نفعر نايعب    

 نماينعد.  انتخعاب مينفعر منشعي  (پنعج
 

 :يا بخشدار نماينده فرماندار

خشععدار برای ب ف فرماندار يا با تفويض اختيار بهاز طر نفر نماينده مسععتقيماًيك 

 .ی انتخاب مي شودت نام و اخذ رأثبهر يك از شعب 

مديريععععت اجرايععععي شعععععبه و پيگيععععری تذکعععرات ارائععه شععده از سعوی          

هععای نظععارت و بازرسعين جهعت رفعع نواقع ، مشعکالت و   نماينععدگان هيأت 

 .باشععدپاسععخگويي مناسععب بععه آنهععا از وظايععف وی مي

 :نمايندگان هیأت نظارت شورای نگهبان

هععای نظععارت منصععوب شععورای نگهبععان، اشععععخاصي کععه از سععوی هيأت  

ت و انتخابععا)عد انتخابععات رياسععت جمهععوری وظيفععععه نظععععارت بععر فرآينع    

را بعر  (ميالان رهبعری و مجلعس شعورای اسعای مجلععععس خبععرگ   ميانععععدوره  

 مشخ  ناظرمسععئولعهععده دارنعد. از بيعن ايعن اشعخاص، يعك نفعر بعا عنوان  

کععععه مسععئوليت کليععه فرآيندهععای تعريعف شعده در حعوزه نظعارت بعر    شده

 آشنايی با افراد حاضر در شعبه ثبت نام و اخذ رأی
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 2. )ماده معرفعي ميشعوند ده ايشععان اسععت. سععاير نفععرات بعا عنعوان ناظعر    عهعع 

 قانون نظارت شورای نگهبان(

 نماينده هیأت نظارت شوراها

يععك نفععر نماينععده از طععرف هيععأت نظععارت بععر انتخابعات شعوراها، جهعت        

دد. رنظععارت بععر فرآينعد ايعن انتخابعات بعرای هعر يعك از شععب معرفعي ميگع  

ايععن نماينععده، حععق دخالععععت در امعععور اجرايععي انتخابععات را نععدارد و در       

 (شععوراها 27ع مععاده موضععو)تخلفععات صععععورت مشععاهدهي ارتععکاب بععه   

موظععععف اسععععت مراتععععب را بععععه اعضععععای شعععبه و نماينعده فرمانعدار يعا           

 .بخشعدار تذکعر دهعد

 

 

 

 

 

 

 

 مأموران انتظامی:

بعا هماهنگعي نيعروی فرمانعداران و بخشعداران بعه منظعور حفاظعت شععب 

ععه  غ بالدو نفععر از مأموريععن انتظامععي را ضمععن صععدور ابعع انتظامعي حداقععل

محععل شعععبه اعععزام مينماينعد. مأمعوران انتظامعي در حعدود قانعون موظعف بعه 

 بازرس وزارت کشور:

شعخصي است که جهت بازرسي و کنترل حسن جريان انتخابات   

ي، فدر شععبه ثبت نام و اخذ رأی انتخاب شده و با رعايت اصل بي طر 

تواند به صعععورت ثابت يا وظايف محوله را انجام مي دهد. بازرس مي

 سيار باشد.
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ايجعاد نظعم و جلوگيعری از هرگونعه بينظمعي در جريعان انتخابعات و حفاظعت 

 .عوده و حعق دخالعت در امعور اجرايعي و نظعارت را ندارنعدهعا بصندوق

 نماينده نامزد:

از طعرف نامعزد يعا مسعئول سعتاد تبليغعات هعر يعك شعخ  يعا اشعخاصي کعه 

کنعد. ايعن نماينعدگان حعق در شععبه را دريافعت مي از نامزدهعا مجعوز حضعور

تبليعغ لعه يعا عليعه هيعچ يععك از نامزدهععا و يععا دخالععت در امععور اجرايععي و 

ن اخعراج و برابعر قانعونظععارت شعععبه را ندارنععد و در صععورت تخلعف از شععبه 

سعازی يعن نماينعدگان از مرحلعه آمعادهبعا آنعان عمعل خواهعد شعد. حضعور ا

 .مانعع اسعتالشععبه تعا پايعان شعمارش آرا ب

 رأی دهندگان:   

طي مراحل پس از ی، با حضععور در شعععبه ثبت نام و اخذ رأاشععخاصععي که  

ا لبان، شخ  يا اشخاصي ري داوطاز ليسعت اسام  ی،ثبت نام و دريافت برگ رأ

 نمايند.مي تی ثبدر برگ رأ

 

 

  بازرس توجه نمايد:  

رأي، بدون دخالت  نماينده نامزد در صورت مشاهده تخلف در شعب اخذ

عالم ا تهاي اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباًمراتب را به هيأ

 نمايد.مي
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 ي دهندگان بايد داراي شرايط زير باشند:رأ

 82/30/8028متولدين )سال تمام در روز اخذ رأی.  81 سن داشعتن حداقل  -8

 (و قبل از آن

داشعتن شناسنامه معتبر جمهوری اسالمي ايران به همراه کارت ملي يا شماره   -4

 ملي خود.

 باشد.عاقل  -0

به منظور رعايت بي طرفي، هيچيك از عوامل و دست اندرکاران اخذ  تذکر:

شتن دهندگان همچنين نورأی شعبه، حق توصيه به انتخاب نامزد معيني را به رأی

ها )حتي خود رأی دهنده تقاضا کند( را ندارند. اين موضوع جرم رأی برای آن

فرماندار يا بخشدار موظف به برخورد بوده و نمايندگان هيأت نظارت، نماينده 

 باشند.قانوني با خاطيان و قانون شکنان مي
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بررسعي و پا  سعازی اطراف درب ورود و خروج و محل شعبه اخذ رأی    -8

روع نامزدهای انتخابات قبل از شععاز کليه اوراق و آثار تبليغاتي متعلق  به 

 گيری.یرأ

نصعب تابلوی شعبه در محل درب ورود به نحوی که برای مراجعه کنندگان   -4

 قابل رؤيت باشد.

 

   بازرس توجه نمايد: 

  ابل قتوسط اعضاي شعبه محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي به هيچ وجه

تغيير نيست و بايد مطابق آنچه كه در آگهي انتخابات نوشته شده است، 

 انجام شود.

   شعبه اگر ثابت است بايد تا پايان زمان ثبت نام و اخذ رأي در همان

ابالغ  تعيين و محل ثابت بماند و اگر سيار است فقط در مسيري كه قبالً

 شده حركت نموده و اخذ رأي نمايد. 

 

 مهمترين وظايف اعضای شعبه
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از قبيل: محل قرار گرفتن صندوق های مختلف شعبه چينش مناسعب قسعمت   -0

ان، دهندگگرفتن سععيسععتم رايانه، محل دريافت شععناسععنامه رأی ی، محل قرار رأ

محل تحويل برگ رأی، محل نوشتن رأی و محل نصب ليست اسامي نامزدهای 

 انتخاباتي.

 انهيرا یو دستگاه ها يارتباط ليوسا ت،يو نصب دستگاه احراز هو يبررسع  -2

 .و آماده به کار بودن یاز اتصال به شبکه مرکز نانيضمن حصول اطم یا

پلمپ نمودن صععندوق خالي اخذ رأی قبل از سععاعت شععروع رای گيری در  -5

ر ها دحضعور ناظران با بسعت مخصعوص و ثبت شعماره سعريال هر يك از بست     

وده و پلمپ نم صعورتجلسعه ) ناظران نيز صندوق را با بستهای مخصوص نظارت  

  گردد(شماره سريال هر يك از اين بستها در صورتجلسه قيد مي

 

  بازرس توجه نمايد: 

نصب باشد كه اوالً به راحتي  ليست اسامي نامزدهاي انتخاباتي در محلي

قابل رؤيت بوده و ثانياً به نحوي باشد كه مراجعين نتوانند بر روي آن هر 

 نوع عالمتي بگذارند.

  بازرس توجه نمايد: 

 در زمان پلمپ نمودن صندوق حضور ناظر هيأت نظارت الزامي است. 
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تکميل قسععمت اول فرم صععورتجلسععه شعععبه و اخذ امضععاع از کليه عوامل      -2

 اجرايي و نظارتي شعبه.

 گيری.رأس ساعت مقرر و آغاز به کار رأیباز نمودن درب شعبه  -7

ول مدت زمان رأی توجه به اطالعيه های سعععتاد انتخابات کشعععور که در ط  -1

 گيری از طريق راديو يا  تلويزيون پخش مي گردد و اقدام جهت اجرای آنها.

کنترل محعل شععععبه در طول زمان رأی گيری به منظور پيشعععگيری از وقوع    -3

 تخلفات احتمالي.

انجام  همچنينرسعععي و تطبيق شعععناسعععنامه با رأی دهنده و  اخعذ رای با بر  -83

 شماره ملي از طريق سامانه.احراز هويت با استفاده از استعالم 

ممهور نمودن تعرفعه، قسعععمعت ويژه نظعارت و برگ رأی به مهر انتخابات     -88

 وصي که بدين منظور تعبيه شده است(جاری )در قسمت های مخص

  بازرس توجه نمايد: 

    اخذ رأي فقط با ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسالمي ايران و كارت يا

 شماره ملي انجام مي گيرد و هيچ سند و مدرک ديگري قابل قبول نيست.

  در انتخابات الكترونيكي مالک اخذ رأي از رأي دهندگان احراز عدم

ثبت شمارة ملي راي دهنده در سامانه انتخاباتي است. بعد از ثبت شماره 

 ملي رأي دهنده در سامانه، شناسنامه وي ممهور مي گردد.
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ثبعت مهر انتخعابات در اولين مربع خالي از سعععمت چپ از باالی صعععفحه     -84

ربع ممهور شده تا ( با خودکار قرمز روی م80مخصوص انتخابات و درج عدد )

 باشد. رياست جمهوری  دوره  سيزدهمين بيانگر انتخابات 

 

شعععوراهای   انتخاباتشعععشعععمين   در حوزه های انتخابيه ای که همزمان  نكته:

دوره مجلس خبرگان  پنجمين ين مياندوره ای مود اسعععالمي شعععهر و روسعععتا ، 

برگزار مي شود،  ، اولين مياندوره ای يازدهمين مجلس شعورای اسالمي  رهبری

مز با خودکار قر هر انتخابات پس از ثبت مهر مخصعععوص انتخابات مزبور عدد 

 روی مربع ممهور شده درج مي گردد.

 عودت شناسنامه مراجعه کننده بعد از اخذ رأی. -80

هدايت کليه کسععاني که رأی خود را به صععندوق انداخته اند، به خارج از    -82

 شعبه.

  بازرس توجه نمايد:   

 نيز هيأت نظارتتعرفه، قسمت ويژه نظارت و برگ رأي توسط ناظر 

بايد ممهور گردد؛ ايشان در قسمتهاي مخصوص نظارت اقدام به ثبت مهر 

 مخصوص نظارت مي نمايند.
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بسعععتن درب ورودی شععععبه و جلوگيری از ورود مراجعه کنندگان جديد   -85

پس از پعايان مهلت رأی گيری و زمان تمديد آن؛ البته تمام کسعععاني که از قبل  

 42در صف انتظار رأی بوده اند، بايد به داخل شعبه هدايت و حداکثر تا ساعت 

 از ايشان رای گيری شود. 

 

باز نمودن صعععندوق اخذ رای و شعععمارش آرا با رعايت قوانين و مقررات   -82

 مربوطه.

 تکميل صورتجلسه شعبه پس از پايان شمارش آرا.  -87

  بازرس توجه نمايد: 

 اساس  ع اخـذ رأي و پـايـان آن دقـيقـاً بايد بروسـاعـت شـر

 آنچه كه از ستاد انتخابات كشور تعيين و اعالم شده، رعايت گردد. 

  مـجاز نيستند كه به دليل تحت هيچ شرايطي اعـضـاي شـعب

، صندوق اخذ گيري رأي زمانعدم مراجعه رأي دهنده، قبل از پايان 

 ت آراء را آغاز نمايند.رأي را باز و شمارش و قرائ

  بازرس توجه نمايد: 

اطالعات صورتجلسه قبل از عزيمت مسئولين شعبه جهت تحويل اسناد و 

بصورت كامل و دقيق توسط يكي عينا مدارک به نماينده هيات اجرايي بايد 

 سامانه شود. از اعضاي شعبه و با نظارت بازرس وارد
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 وارد نمودن اطالعات کامل صورتجلسه شعبه در سامانه انتخاباتي.  -81

 

قرار دادن يك نسععخه از صععورتجلسععه همراه با کليه تعرفه های مصععرف     -83

پلمپ صبح( درون شعده، برگهای رأی قرائت شعده و بست  های مصرف شده )  

صعندوق اخذ رأی و پلمپ مجدد صعندوق توسعط بستهای مخصوص اجرايي و    

 نظارت. های نظارت با همکاری نماينده هيأت

ندوق )صندوقهای( اخذ رأی عزيمت از شععبه اخذ رأی جهت تحويل صع    -43

به همراه دو نسعخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأی، تعرفه و برگهای رأی مصرف  

نشعده باقي مانده و سعاير وسايل و اقالم انتخاباتي به هيأت اجرايي يا نماينده آن   

 نظارت. های در معيت محافظين شعبه، به اتفاق نماينده هيأت
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حضور در شعبه تعيين شده جهت بررسي امکانات، ملزومات و پيش بيني  -8

 و اعضای شعبه. وسايل انتخاباتيمحل استقرار 

اطمينان از حضور کليه عوامل اجرايي، نظارتي و محافظين شعبه قبل از شروع  -4

 فرآيند اخذ رای.

بررسي و اطمينان از پا  سازی اطراف درب ورود و خروج و محل شعبه  -0

  اخذ رأی از کليه اوراق و آثار تبليغاتي متعلق  به نامزدهای انتخابات.

کنترل و بررسي کارت نمايندگان نامزدهايي که در شعبه حضور يافته اند، به  -2

 منظور تطابق آن با شماره شعبه. 

 

 استقرار محافظين شعبه با مشورت رئيس شعبه. تعيين محل -5

  اطمينان از آماده بودن کامل شعبه جهت شروع رأی گيری. -2

هماهنگي با رئيس شعبه و ناظرين هيأت نظارت جهت تعيين محل استقرار  -7

 نمايندگان نامزدها.

 

 

  بازرس توجه نمايد: 

 كارت نمايندگان نامزدها توسط هيأت نظارت صادر مي گردد.

 

 رمهمترين وظايف نماينده فرماندا
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در صورت بروز هرگونه مشکل و عدم شروع رأی گيری در ساعت مقرر  -1

 مراتب را فوراً و با ذکر علت به فرمانداری/ بخشداری اعالم نمايد.

 جلوگيری از ورود افراد غير مسئول به شعبه با همکاری محافظين شعبه.  -3

هدايت و راهنمايي محافظين شعبه در جهت حفظ و حراست از صندوق   -83

 اخذ رأی و امنيت شعبه بويژه در ساعات شلوغي و پاياني اخذ رأی.

زمان  انيپاو  82 ،84در سه نوبت  به مسئول مافوق ياعالم آمار تعرفه مصرف -88

 شعبه اخذ سيير اعالمپس از همچنين نماينده فرماندار موظف است  .یرا اخذ

  بازرس توجه نمايد: 

  اخذمطابق قانون، حضور نمايندگان هر يک از نامزدها تا پايان 

رأي و شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه بالمانع است. ممانعت از 

حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ممنوع بوده و جرم 

 محسوب مي شود.

  محل استقرار نمايندگان نامزدها بنحوي باشد كه ايشان از طرفي

در جريان روند اجرايي بوده و از طرفي ديگر امكان تبليغات در 

 شته باشند.شعبه را ندا

 .نماينده نامزد حق دخالت در امور شعبه را ندارد 

  يا مشاركت در نماينده نامزد حق نوشتن رأي براي ديگران

 .شمارش آرا را ندارد 

 



 

21 

 

 آموزش جامع بازرسی انتخابات

ذکر  بارا شده به شعبه، مراتب  ليتحو یدرصد از تعرفه ها 23اتمام  مبني بر یرا

 .نمايدتعرفه اعالم  نيساعت فوراٌ به مسئول مافوق جهت تام

 تالش در جهت تسهيل امر ورود و خروج مراجعه کنندگان.  -84

شروع و پايان به موقع فرآيند اخذ رأی و همچنين حسن اجرای مراقبت بر   -80

 وظايف قانوني اعضای شعبه.

جلوگيری از دخالت افراد غير مسئول در امور اجرايي شعبه )نمايندگان   -82

 کانديداها، افراد متفرقه و ... (.

 اهتمام جهت حفظ آرامش در شعبه و ايجاد نظم در آن.  -85

که بعد از انداختن رأی خود به صندوق  ممانعت از حضور فرد يا افرادی  -82

اخذ رأی جهت نوشتن رأی برای ديگران )مانند افراد بي سواد( در شعبه توقف 

 مي کنند، با همکاری محافظين شعبه.

نظارت و بازرس وزارت  های توجه به تذکرات احتمالي نماينده هيأت  -87

 کشور و تالش در جهت رفع مشکل.

اعالم شده از سوی اعضاع، ناظرين، بررسي گزارش تخلف انتخاباتي   -81

بازرسين، نمايندگان نامزدها و مراجعه کنندگان با همکاری رئيس شعبه و نماينده 

هيأت نظارت که در صورت توافق، موضوع صورتجلسه گرديده و فرد يا افراد 

 مي گردند. ن شعبه جلب و تحويل مقامات قضاييخاطي توسط محافظي

 مديريت شعبه در زمان شمارش آرا و تکميل صورتجلسه شعبه.   -83
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 بر آنها.  مطالعه قوانين و مقررات انتخابات و اشراف-8

 شرکت در دوره های آموزشي بازرسي انتخابات.-4

 آشنايي کامل با وظايف اعضای شعب، بازرسين و ناظرين.-0

شناسايي شعب اخذ رأی تحت سرپرستي و آشنايي با اعضا و بازرسين شعب -2

 مربوط.

 ارتباط مستمر با بازرسان تحت نظر و نظارت بر حُسن اجرای وظايف آنها. -5

روز اخذ رأی و ارائه گزارش شعب در ساعات اوليه حضور و غياب بازرسين -2

ونظارت و پيگيری به منظورجايگزيني بازرس ذخيره   های شععهرسععتانيبه هيأت

 تا زمان استقرار بازرس در شعبه

مراجعه حضعوری در اسعرع وقت به شعب و رسيدگي به گزارشات بازرسان   -7

 هرستان.هيأت ش درخصوص تخلفات احتمالي و پيگيری تا رفع آن و انعکاس به

جمع آوری گزارشعات بازرسعين شعب اخذ رأی تابعه و تکميل چك ليست   -1

 گزارش عملکرد بازرسان و ارائه آنها به هيأت شهرستان.

حضعور فعال و سعرکشي مستمر و موردی به شعب تا پايان ساعت شمارش و   -3

تنظيم صععورتجلسععات آراع و تحويل آن به هيات اجرايي و حضععور بيشععتر در    

 ي که تراکم جمعيتي بيشتری دارد.شعب

به منظور بررسعععي وضععععيت شععععب بايد يکروز قبل از اخذ رای نسعععبت به -83

سععرکشععي شعععب و تکميل کاربرگ مربوطه اقدام و نواق  موجود تا زمان رفع 

 پيگيری و گزارش گردد.

 سربازرسمهمترين وظايف 
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 تحت مسئوليت.کنترل حسن جريان برگزاری انتخابات در شعبه  -8

در شععععبه و ، نظعارتي و حفاظتي  ييعوامعل اجرا کليعه  از حضعععور  نعان ياطم -4

شروع رأی گيری مراتب  زمانهر يك از عوامل شععبه تا  عدم حضعور  صعورت  

 هيات بازرسي شهرستان اعالم نمايد.  نماينده سربازرس يا را فورا به 

ع از وقومنظور جلوگيری ه محيط داخل و خارج شععععبه بو مراقبت از توجه  -0

 .احتمالي تخلفات

به نماينده فرماندار جهت اقدام الزم در صعععورت مشعععاهده تخلف مراتب را  -2

 .نمايد بصورت مستمر پيگيریآنرا  رفع موضوعزمان تا  گزارش و

 به صورت تلفني. سربازرسبه ات انتخاباتي گزارش به موقع تخلف -5

 ي.تنش احتمالايجاد تعامل بين عوامل شعبه و جلوگيری از بروز هرگونه  -2

ی دهندگان و أتعرفه های اخذ رأی از نظر ثبت مشخصات رموردی بررسي  -7

 درج شماره ارائه شده توسط سامانه در محل مخصوص آن.

 نظارت دقيق و مستمر بر روند شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه شعبه. -1

 امضای صورتجلسه شعبه ثبت نام و اخذ رأی در محل مخصوص. -3

ا تنظارت بر روند ورود اطالعات صععورتجلسععه شعععبه در سععامانه انتخابات   -83

 اخذ کد کنترلي از سامانه. زمان

ريان پس از پايان فرآيند ج "بازرسي شعبهگزارش "فرم تکميل شده ارائه   -88

 هجمع آوری شد اتمستندساير برگزاری انتخابات در روز اخذ رای به انضعمام  

 سربازرس مربوطه  به 

 مهمترين وظايف بازرس وزارت کشور
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 حضور مستمر در شعبه جهت نظارت بر کليه امور و مراحل اجرايي  -8

انتخابات در شعبه اخذ رای قبل از ساعت شروع رای گيری تا پايان مرحله  -4

شمارش آرا و تنظيم صورتجلسه شعبه. بخصوص نظارت بر پاکسازی شعبه اخذ 

خذ رای و حين آن، بررسي شناسنامه رای از آثار تبليغاتي نامزدها قبل از شروع ا

و کارت ملي رای دهندگان، نظارت بر درج مهر انتخاباتي در صفحه مخصوص 

 انتخابات شناسنامه رای دهندگان، نظارت بر شمارش آراع و .....

انجام وظايف قانوني از جمله پلمپ صندوق اخذ رای در دو مرحله قبل از  -0

آرا؛ امضای صورتجلسه شعبه در دو شروع رای گيری و پس از پايان شمارش 

 مرحله قبل از شروع رای گيری و پس از شمارش آرا.

)در  نظارت.به مهر  ینظارت و برگ رأ ژهيممهور نمودن تعرفه، قسمت و -2

 (شده است هيمنظور تعب نيکه بد يمخصوص یقسمت ها

اعالم تخلفات انتخاباتي در شعب اخذرای به نماينده فرماندار به منظور رفع  -5

 آن.

 

 

 

 مهمترين وظايف ناظرين شعبه
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 .یاخذ رأ و تأمين امنيت شعبه ثبت نام و یحفاظت از صندوق اخذ رأ -8

ات در انتخاب یبرگزار انيدر جر ينظم ياز هرگونه ب یرينظم و جلوگ جاديا -4

 .یاخذ رأ شعبه ثبت نام و

 ی.از ورود افراد مسلح به شعبه ثبت نام و اخذ رأ یريجلوگ -0

عبه در ش دهندگان( یرأ یمسئول )به استثنا رياز حضور افراد غ یريجلوگ -2

 ی.ثبت نام و اخذ رأ

به همراه صورتجلسه مشتر   يبه مقامات قضائ يعوامل خاط ليتحو -5

اخذ  و استرداد صندوق ليشعبه در هنگام تحو نيمسئول يهمراه.شعبه مسئولين

از روز اخذ قبل  يياجرا أتيبه ه یشعبه اخذ رأ يو اقالم و مدار  انتخابات یرأ

 .و بعد از اتمام شمارش آراع یرأ
 

 

 

  بازرس توجه نمايد: 

 را ندارند. يمحافظين شعبه حق دخالت در امور اجرايي و نظارت 

 .محافظين شعبه حق نوشتن رأي براي رأي دهنده را ندارند 

 مأموران انتظامیمهمترين وظايف 

 بازرس قبل از روز اخذ رأیمهمترين وظايف 
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تان شهرسشرکت در جلسات آموزشي و توجيهي که توسط هيات بازرسي  -8

 برگزار مي شود.

 آشنايي کامل با قوانين و مقررات انتخابات جاری. -4

 .یايي، نظارتي و حفاظتي شعبه اخذ رأآشنايي کامل با وظايف عوامل اجر -0

دريافت کارت شناسايي و فرم های مخصوص بازرسين از نماينده هيات  -2

 بازرسي شهرستان. 

 محل شعبه در روز رأیشناسايي شعبه مربوطه به منظور حضور به موقع در  -5

 .گيری
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 بصورت پيشموارد زير از جمله مهمترين موضوعاتي است که مي توانند 

بايد  بازرسزمينه بروز اشتباهات در شعبه اخذ رای را افزايش دهند فلذا فرض 

ر اثرگذاری اين امور ب حداکثر تالش خود را بعمل آورد تا با مديريت صحيح از

 مراحل مختلف رای گيری جلوگيری شود.

 شعبه اختالف سني قابل مالحظه ای وجود دارد یبين اعضا. 

  برخي از عوامل اجرايي و نظارتي  نوشتنو سواد کم و قابليت صرف خواندن

 شعبه. 

  اعث بدر برخي از ساعات روز خصوصاً ساعات پاياني اخذ رای  شعبهشلوغي

  م حوصلگي عوامل شعبه مي شود.خستگي يا ک

  هنگام تنظيم درحوصلگي و عجله  کمهنگام شمارش آراع و  درخستگي 

 شعبه. صورتجلسه 

 بين عوامل شعبه.عدم تعامل  و نظرات خود پافشاری بر 

  بي تجربگي اعضاع خصوصاً هنگامي که تعداد قابل مالحظه ای از افراد شعبه

 . اين ويژگي مشتر  باشند در

  عبه، يش فضای شتوجهي به بعضي از موارد ضروری مثل سرمايش و گرمابي

  مين غذا زمينه ساز مشکالت بعدی است.أامکانات اداری و ت

 

 مهمترين علل فرضی بروز اشتباهات در شعب اخذ رأی
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موارد ذکر شده در اين قسمت با اين هدف مورد اشاره قرار مي گيرد که 

بازرس شعبه با توجه و دقت بيشتر به فرآيند اخذ رای بنگرد و تدابيری بيانديشد 

که فرصت ايجاد چنين تخلفاتي فراهم نشود و در صورت مشاهده تخلف ضمن 

 زارش مربوط را به مسئولين ذيربط ارسال نمايد.گ تالش در جهت رفع مشکل،

داشعععتن قرابعت فاميلي اعضعععای شععععبه يا ناظرين با کانديدای همان حوزه    -8

 انتخابيه بدين شرح:

 الف ع خويشاوندی نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

 ب ع خويشاوندی سببي: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

 گيری وتوزيع کارت های تبليغاتي.ی أتبليغ در روز ر -4

 ی.أخريد و فروش ر -0

نظارتي  يا حفاظتي  توسععط عوامل اجرايي، نوشععتن رای برای رای دهندگان -2

 شعبه.

 ی و اطرافبليغاتي کانديداها در شعبه اخذ رأسعهل انگاری در محو اوراق ت  -5

 آن.

 صدور اطالعيه دروغين مبني بر انصراف کانديدای خاص. -2

 شناسنامه افراد متوفي.استفاده از  -7

 سال تمام است. 81ی گيری از افرادی که سنشان کمتر از رأ -1

 اهم تخلفات انتخاباتی در شعب اخذ رأی
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 ی دادن.تفاده از شناسنامه ديگران برای رأاس -3

 ی گيری از افراد فاقد شناسنامه.رأ  -83

 ثبت نکردن نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد رای دهنده در برگ تعرفه. -88

خل صععندوق توسععط حاضععرين در مردم به بهانه انداختن در دا گرفتن آراع -84

 شعبه با توجه به محرمانه بودن آراع.

ايجاد درگيری با نيروهای انتظامي مستقر در شعبه به منظور اخالل در روند  -80

 برگزاری انتخابات.

 تبليغ در صف رای دهندگان به نفع کانديدای خاص. -82

 بي سوادان. یحضور افرادی خاص در شعبه برای نوشتن آرا -85

 ور نماينده نامزد در شعبه هنگام شمارش آراع.جلوگيری از حض -82

سععهل انگاری در رای گيری مجدد از افرادی که مهر انتخابات همان دوره  -87

 در شناسنامه آنها درج شده است.

 عدم بي طرفي هريك از عوامل حاضر در شعبه. -81

 حضور افراد غير مسئول در محل شعبه اخذ رای. -83

 به رای دهنده.سهل انگاری در تحويل بيش از يك تعرفه  -43

وجود تععداد بيش از حعد تعرفعه هعای خالي ممهور به مهر هيات نظارت و      -48

 هيات اجرايي.

 به غير از مسير تعيين شده.صندوق سيار انتقال و جابجايي  -44

و نوشعتن نام اشخاص   خط زدن نام کانديدای نوشعته شعده روی ورقه آراع   -40

 ديگری به جای آن  توسط هريك از عوامل شعبه.



 

31 

 

 آموزش جامع بازرسی انتخابات

ز هويعت رای دهنعدگعان از طريق کعد ملي و توسعععط سعععامعانه       ععدم احرا  -42

 انتخاباتي.

 مخدوش کردن آگهي فهرست اسامي داوطلبان. -45

 عدم درج مهر انتخابات در شناسنامه رای دهندگان توسط عوامل اجرايي. -42

 باز کردن پلمپ صندوق اخذ رأی قبل از پايان زمان رأی گيری. -47
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 سئوال رديف

 آثار آگهي تبليغات نامزدها از اطراف شعبه امحاع شده است؟ 8

 صندوقهای خالي اخذ رأی با حضور ناظران شورای نگهبان پلمپ شده است؟ 4

 شرايط برای حضور نمايندگان نامزدها در محل شعبه فراهم است؟ 0

 )تحت هر عنوان( در شعبه جلوگيری مي شود؟از حضور افراد غير مسئول  2

 قبل از ارائه برگ رأی به افراد، احراز هويت آنها از طريق سامانه انجام مي شود؟ 5

2 
کد ملي افراد در سامانه انتخاباتي و صفحه  مخصوص مهر انتخابات در شناسنامه ها جهت 

 جلوگيری از بيش از يك بار رأی دادن، کنترل  مي شود؟

 صات رأی دهندگان و کد استعالم شماره ملي در تعرفه ثبت مي شود؟مشخ 7

 شناسنامه رأی دهندگان ممهور مي شود؟ 1

 تعرفه و برگ رأی در طول ساعات رأی گيری در شعبه موجود بوده است؟ 3

 پلمپ صندوق اخذ رأی تا پايان زمان رأی گيری سالم مي باشد؟ 83

88 
وظيفه ای به عهده دارند )اعضاع شعبه، ناظران، محافظان، نمايندگان افرادی که به نحوی در شعبه 

 نامزدها( از نوشتن برگ رأی برای رأی دهندگان خودداری مي نمايند؟

84 
ساير افراد به غير از اعضاع شعبه از دخالت در امور اجرايي انتخابات خودداری مي نمايند؟ 

 نمايندگان نامزدها و ...( نظارت،های )مأموران انتظامي، نمايندگان هيأت 

 )زمان اصلي + تمديدهای قانوني( رأی گيری بعمل آمد؟تا پايان مهلت قانوني 80

 پس از پايان مرحله شمارش و تنظيم صورتجلسات، صندوقهای رأی پلمپ شده است؟ 82

 ؟شده استاطالعات صورتجلسه شعبه با دقت در سامانه ثبت و کد کنترلي اخذ  85

 : شعبه صرفاً در مسير و اماکن مشخ  شده درآگهي حرکت، حضور داشت؟ عبه سيارويژه ش 82

 نمونه سؤاالت فرم گزارش بازرسین شعب
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رياست جمهوري، شوراهاي  انتخابات  متن موادي از قوانين 

ه کو مجلس خبرگان  مجلس شوراي اسالمیاسالمی شهر و روستا، 

 .بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد

 انتخابات مجلس شوراي اسالمی :  08ماده 

وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات  رياست جمهوری بوده و مسئول 

نترل و کجريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند ماموراني جهت بازرسي 

جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخش ها و شعب ثبت نام 

 و اخذ رای اعزام دارد.

نون انتخابات مجلس خبرگان رهبري آيين نامه اجرايی قا 67ماده 

: 

وزارت کشور مامور اجرای قانون ( : 03/8/28و  80) اصالحی 67ماده 

انتخابات خبرگان بوده و مسئول حسن برگزاری انتخابات است و بدين منظور 

مي تواند ماموريني  را جهت بازرسي و کنترل نحوه برگزاری انتخابات به طور 

ها، شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رای ثابت  و يا سيار به استان 

 .اعزام دارد
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ی انتخاباتي هر شخ  در هر مرحله -(87/83/8018)اصالحی  -81ماده 

 تواند فقط يکبار با ارائه شناسنامه و کارت ملي خود رأی دهد.واجد شرايط مي

تشخي  ضعرورت و مدت تمديد اخذ رأی در يك حوزه ـ  83ماده  8تبصره 

 يا سراسر کشور به عهده وزير کشور است.

ع انتخابات رياست جمهوری و ( 87/83/8018)اصالحی  - 88ماده 

گردد و وزارت انتخابات شوراهای اسالمي شهر و روستا همزمان برگزار مي

 يز فراهم نمايد وکشور موظف است تمهيدات الزم برای انتخابات شوراها را ن

نام و اخذ ی ثبتچنانچه همزمان انتخابات ديگری نيز برگزار گردد، در هر شعبه

 های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگيرد.رأی با اعضای واحد، صندوق

 های رأیی وی برگدر موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده ـ 88ماده 

و مراتب در صورتجلسه قيد و آرای  باطل ولي جزع آرای مأخوذه محسوب

 مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

 آرای غيرقابل خواندن.  -8

 آرايي که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.  -4

 آرايي که سفيد به صندوق ريخته شده باشد.   -0

 های رأیی وی برگدر موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده ـ 87ماده 

طل و جزع آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و آرای با

 صورتجلسه خواهد شد: مذکور ضميمه

 موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری
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 صندوق فاقد ال  و مهر انتخاباتي باشد.  -8

 آراع، زائد بر تعداد تعرفه باشد.  -4

 آرای کساني که به سن قانوني رأی دادن نرسيده باشند.  -0

 د فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد. ی افراآرايي که با شناسنامه -2

 ها، آرا، صورتجلسات، شمارش( به دستآرايي که با تقلب و تزوير )در تعرفه -5

 آمده باشد. 

 ی غير يا جعلي اخذ شده باشد. آرايي که با شناسنامه -2

 آرای تکراری.  -7

 ی کساني که حضور ندارند اخذ شده باشد. آرايي که با شناسنامه -1

 حذف شد( 87/8/8074حذف شد.)در  -3

 آرايي که از طريق تهديد به دست آمده باشد.  -83

 ی غير از برگ رأی نوشته شده باشد. آرايي که روی ورقه -88

ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد ع کل آرای مندرج در صورتجلسه8تبصره 

وب نخواهد های تعرفه باشد، باطل و جزع آرای مأخوذه محساوراق رأی يا برگ

 شد. 

به قيد  4(ع به تعداد آرای زائد مذکور در بند 87/8/8074)اصالحي  -4تبصره 

 شود.های رأی کسر ميقرعه از کل برگ

در صورتي که در برگ رأی نام بيش  ( ـ86/8/8068)اصالحی  -82ماده 

گذاری شده باشد، برگ رأی باطل است ولي از يك نفر نامزد نوشته و يا عالمت

  آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.جزع 
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 شود:ارتکاب امور ذيل جرم محسوب مي ـ 00ماده 

 خريد و فروش رأی  -8

 تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأی در صورتجلسات  -4

 تهديد يا تطميع در امر انتخابات -0

 ی جعليرأی دادن با شناسنامه -2

 ی ديگریرأی دادن با شناسنامه -5

 ن بيش از يك باررأی داد -2

 اخالل در امر انتخابات -7

 هاکم و زياد کردن آراع يا تعرفه -1

 تقلب در رأی گيری و شمارش آراع -3

 ی کسي که حضور نداردرأی گرفتن با شناسنامه -83

توصيه به انتخاب کانديدای معيّن از طرف  -(42/83/8038)اصالحي  -88

ناظران  يا هر فرد ديگر محل صندوق ی اخذ رأی اعم از مجريان يا اعضای شعبه

 رأی به رأی دهنده

تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي  -84

 هالگرافها و تاز قبيل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام

ی رأ هایبازکردن و يا شکستن قفل محل نگهداری و ال  و مهر صندوق -80

 بدون مجوز قانوني

جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز  -82

 قانوني
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 دخالت در امر انتخابات با سند مجعول  -85

نام و اخذ دهندگان يا اعضای شعب ثبتايجاد رعب و وحشت برای رأی -82

 رأی با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات

 امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني دخالت در -87

انتخاب کنندگان بايد دارای شرايط  ( ـ88/83/8028)اصالحی  - 07ماده 

 ذيل باشند:

 تابعيت کشور جمهوری اسالمي ايران.  -8

 ( هجده سال تمام. 84/83/8015)اصالحي  -4

  عدم جنون. -0

هيچ يك از اعضای هيأت اجرايي و ناظرين شورای نگهبان و اعضای ـ  03ماده 

شعب ثبت نام و اخذ رأی نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندی 

 نسبي و يا سببي داشته باشند:

 الف ع خويشاوندی نسبي: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر. 

 در و خواهر او.ب ع خويشاوندی سببي: همسر و پدر، مادر، برا

ی ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهي محعل شععععبعه  : 2 تبصاره  74مااده  

کار  یانتخابات غيرقابل تغيير اسععت مگر اين که داير نمودن شعععبه و يا اداره 

ی قبلي، بعه علعت حوادغ غيرمترقبعه و يعا هر علت     آن در محعل اعالم شعععده 

ام و اخذ ی ثبت نشعبهديگری مقدور نباشعد که در اين صعورت مراتب تغيير   



 

37 

 

 آموزش جامع بازرسی انتخابات

رأی توسعط هيأت اجرايي و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه  

ترين فاصعععله نسعععبت به ی ثبت نام و اخذ رأی جديد در کوتاهشعععده و شععععبه

ی رأی دهندگان ی سابق به نحوی داير خواهد شد که خللي در مراجعهشععبه 

اطالع مردم محل بايد به و تشععخي  محل شعععبه ايجاد نشععود و تبديل شعععبه   

  برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در انتخابات الکترونيکي مال  اخذ   (0/0/18)الحاقی  -7تبصره 

ی دهنده در  أرأی از رأی دهندگان احراز عدم ثبت شمارة ملي ر

سامانه انتخاباتي است.  بعد از ثبت شماره ملي رأی دهنده در سامانه،  

 گردد.شناسنامه وی ممهور مي

 



 

38 

 

 آموزش جامع بازرسی انتخابات

 

 

عالوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتکاب ( 0/0/18)اصالحی  ـ 77ماده 

 امور ذيل جرم محسوب مي شود:

يد و فروش مستقيم و غير خريد و فروش رأی از قبيل هر گونه اقدام به خر -8

ی، توزيع اقالم و لوازمي که برای دريافت کننده جنبه انتفاعي داشته أمستقيم ر

مچنين کمکهای نقدی و غير نقدی به اشخاص،اماکن عمومي و مذهبي باشد و ه

 و هياتهاو امور خيريه بعد از ثبت نام در انتخابات.

 رأی گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد. -4

 تهديد يا تطميع در امر انتخابات. -0

 رأی دادن با شناسنامه جعلي. -2

 رأی دادن با شناسنامه ديگری. -5

 دن بيش از يکبار.رأی دا -2

توصيه به نوشتن اسم کانديدای معين در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در  -7

 محل اخذ رأی.

 اخالل در امر انتخابات. -1

 کم و زياد کردن آرا يا تعرفه ها. -3

 تقلب در رأی گيری و شمارش آرا. -83

 تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأی يا صورت جلسات. -88

توصيه به نوشتن اسم کانديدای معين در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه  -84

 اخذ رأی و ناظرين و بازرسان.

 جرائم و تخلفات
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تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي  -80

 از قبيل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها.

تن قفل محل نگهداری و ال  و مهر صندوقهای رأی بازکردن و يا شکس -82

 بدون مجوز قانوني.

جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز  -85

 قانوني.

ايجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان يا اعضای شعب ثبت نام و اخذ  -82

 رأی با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

 در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.دخالت  -87

انجام يا عدم انجام هرگونه عملي که باعث مخدوش شدن رأی مردم از  -81

ناحيه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبيل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ 

 تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأی به غير از محل آگهي شده.

چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد که جريان  تبصره ـ

انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسير قانوني خود خارج 

شود و در نتيجه کلي انتخابات مؤثر باشد معراتب بعه وسيعله وزارت کعشور بعه 

 مي گردد. منظور طرح در شورای نگهبان به هيأت مرکزی نظارت اعالم
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 قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات

 1/8/8078مجلس شوراي اسالمی مصوب 

 
اعضای شعب اخذ رأی و ناظرين شورای نگهبان مشترکاَ موظفند  ـ 0ماده 

قسمتهای مختلف تعرفه های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آرا ، 

ته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق چنانچه تعداد آرای ريخ

داشت، صورتجلسه مربوطه را تنظيم و کليه آرای مردم را تحويل هيأت اجرائي 

مرکز حوزه انتخابيه و برگه های ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مرکز حوزه 

 انتخابيه مربوطه بدهند .

ت های ويژه نظارت تطبيق نداشچنانچه تعداد برگه های رأی با برگه  تبصره ـ

، با مبنا قرار دادن تعداد برگه های نظارت به قيد قرعه با حضور اعضای شعب 

اخذ رأی و نماينده هيأت اجرائي و نظارت به همان تعداد از آرای صندوق کسر 

 و جزع آرای مأخوذه نخواهد بود .
 

 بر ن( قانون نظارت شوراي نگهبا80( و )88قانون استفساريه مواد )

(  81ماده ) انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمی و

 قانون انتخابات رياست جمهوري
 

 موضوع استفساريه :

 ماده واحده ـ

 ( قانعون انتعخابات رياست جمهوری ناظر به83آيا منظور از مفاد ماده ) -8
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شناسنامه عکسدار مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عکسدار بودن برای شناسنامه  

منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسالمي ايران است و احراز هويت 

 توسط مسئوالن شعبه صورت مي گيرد؟

( قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست 88با توجه به ماده ) -4

( قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس 80وجه به ماده )جمهوری و با ت

شورای اسالمي آيا منظور از امضای ناظران صرفاً اعالم حضور ناظر در طول 

برگزاری انتخابات است يا امضای ناظران به معني تأييد روند اخذ رأی در شعبه 

اظر داشته باشد نمربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال يا ايرادی 

 ضمن امضای در ذيل صورت جلسه ايراد و اشکال را قيد مي نمايد؟

 نظر مجلس :

منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عکسدار بودن شناسنامه  -8

 نيست .

امضای ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأی است و اگر ايراد و اشکالي وجود  -4

ت جعلسه قعيد مي شود. اين تأييد نافي نظارت شورای داشته باشد ذيل صور

 نگهبان در بررسيهای نهايي نمي باشد.
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