
 َاي َيات در َا سمه ومايىذٌ اوتخاب اخزايي دستًرالعمل

 مىُاد مزد َاي ساسمان فعاليت ي تأسيس بز وظارت

 مقذمٍ

 زٍلتي ؿيط ّاي ساظهاى كؼاليت ٍ تأسيس اخطایي ًاهِ آئيي 1 هازُ ؿيط زٍلتي ًْاي ساظها كؼاليت ٍ تأسيس اخطایي ًاهِ آیيي 1 هازُ 5 تثصطُ ت تٌس اخطاي زض

ایي  ًظاضت، ّاي ّيات زض ًْاز هطزم ًْاي ًوایٌسُ ساظها اًتراب هٌظَض تِ 84 /5 /8 هَضخ ُ 31281 ت/ 27862 ضواضُ تِ ٍظیطاى ّيات هحتطم هصَب
 . تَز ذَاّس الظم االخطا كطَض هحتطم ٍظیط سَي اظ اتالؽ اظ پس كِ گطزیس تٌظين ٍ تْيِ 5 /8 / 86 تثصطُ زضتاضید 26 ٍ هازُ 21 زض زستَضالؼول

 كليات- ايل فصل

 .تاضس هي كَم “ؿيطزٍلتي ًْاي كؼاليت ساظها ٍ تأسيس اخطایي ًاهِ آیيي“ ًاهِ، آیيي اظ هوصَز الؼول زستَض ایي زض - 1 مادٌ

 .تاضس هي ضْطستاى استاى، هلي، زض سغَح ًظاضت ّاي ّيات “ ّواى ”ًظاضت تْاي ّيا ”اظ هوصَز الؼول زستَض ایي زض - 2 مادٌ

 .تاضس هي “ ضْطستاى استاى، هلي ًظاضت زضسغَح ّاي ّيات زتيطذاًِ “ ،“ ّْا زتيطذاى “ اظ هٌظَض الؼول زستَض ایي زض - 3 مادٌ

 هلي، سغَح زض ًظاضت تْاي ّيا زض ًْا سن ًوایٌسُ ًحَُ اًتراب زستَضالؼول“ “ اًتراتات اخطایي زستَضالؼول“ اظ هوصَز زستَضالؼول ایي زض - 4 مادٌ

 .یثاضس م “ضْطستاى استاى،

 ضْطستاى استاى، هلي، سغَح زض ًظاضت ّاي ّيات زض ًْاز ّاي هطزم ساظهاى هٌترة ًوایٌسُ “ ّا سوي ًوایٌسُ “ اظ هوصَز الؼول زستَض ایي زض - 5 مادٌ

 .تاضس هي “

 تاضس هي ًاهِ آیيي هٌسضج زض زٍلتي ؿيط ًْاي ساظها ّواى ) سوي ( ًْاز هطزم ًْاي ساظها اظ هٌظَضتبصزٌ

 44 مىُاد مزد وُاي ساسما مقزرات ي قًاويه اصًل، بز درآمذي

 اوتخابات در شزكت بزاي مذارك ي شزايط ديم فصل

 : كٌٌسگاى اًتراب ًياظ هَضز هساضى ٍ ضطایظ - 6 مادٌ

 ؛ یایطاى اسالم خوَْضي كطَض تاتؼيت زاضتي -1

 تِ خَاًاى هلي ساظهاى اظ یا ٍ ًوَزُ زضیاكت كؼاليت ٍ پطٍاًة تأسيس كطهاًساضي استاًساضي، كطَض، ٍظاضت اظ كِ ّایي اظسوي ًاهِ هؼطكي زاضتي -2

 ؛ اًس ضسيسُ ثثت تِ هوطضات تطاتط ٍ تاضٌس هي ًاهِ اػتثاض زاضاي 8 /5 / 84 هَضخ ًاهِ آئيي32 هازُ 2 تثصطُ استٌاز

 هلي ساظهاى یا ٍ كطهاًساضي استاًساضي، كطَض، ٍظاضت اظ كؼاليت تأسيس ٍ پطٍاًة زاضاي كِ زضصَضتي اًس، ًطسُ ثثت تِ هَكن تاكٌَى كِ ّایي سوي :1 تبصزٌ

 ضطكت اًتراتات ایي زض سوي اظ ًاهِ تا هؼطكي هسیطُ ّيات تؼييي ٍ ػوَهي هدوغ تطگعاضي صَضت ٍزض هَسس ّيات ًاهِ هؼطكي تَاًٌس تا هي تاضٌس خَاًاى

 .ًوایٌس

 .زاضز زازى ضاي تطاي ضا ًوایٌسُ كي هؼطكي حن سوي ّط - 2 تبصزٌ

 . خَاًاى ساظهاى هلي اظ صازضُ ًاهِ اػتثاض یا ٍ كؼاليت ٍ تأسيس پطٍاًِ تصَیط ٍ اصل اضایِ - 3 تبصزٌ

 . سوي سَي اظ ضسُ هؼطكي ًوایٌسُ اظ ػكس هغؼِ كي اضایِ - 4 تبصزٌ

 :ضًَسگاى ًياظ هَضز هساضى ٍ ضطایظ - 7 مادٌ

 یایطاى اسالم خوَْضي تاتؼيت زاضتي -1

 توام سال 25 حساهل زاضتي -2

 ػولي التعام ٍ اػتواز ذَز زیي اصَل تِ تایس اساسي هاًَى ضسُ زض ضٌاذتِ زیٌي ّاي اهليت كويِ، هغلوِ ٍالیت ٍ اسالن تِ ػولي التعام ٍ اػتواز -3

 .تاضٌس زاضتِ

 هطز زاٍعلثيي تطاي پایاى ذسهت كاضت یا تحصيلي هؼاكيت كاضت یا ٍظيلِ ًظام زائن هؼاكيت كاضت زاضاتَزى -4

 ّا سوي زض ػضَیت ساتوِ زٍسال حساهل زاضتي -5

 خَاًاى هلي ساظهاى اظ صازضُ ًاهِ اػتثاض یا ٍ كؼاليت ٍ تأسيس پطٍاًِ تصَیط ٍ اصل اضایِ -6

 سوي ثثت تط هثٌي كطَض ضسوي ضٍظًاهِ تصَیط اضایِ -7



 اًتراتات زض ًاهعزي تطاي ذَز ًوایٌسُ هؼطكي هٌظَض تِ سوي هسیطُ ّيات صَضتدلسِ اضایِ -8

 ) تَضيحات تصَیط صلحِ اضایِ تَضيحات، زاضتي صَضت زض (ضسُ هؼطكي ًوایٌسُ ضٌاسٌاهِ تصَیط اضایِ -9

 مىُاد مزد وُاي ساسما مقزرات ي قًاويه اصًل، بز درآمذي 45

 4×3 ػكس زٍهغؼِ -10

 .ذاًِ زتيط تِ كطزي هطرصات كطم تحَیل ٍ تكويل -11

 اوتخابات بزگشاري چگًوگي سًم فصل

 الثسل ػلي هٌترة زًٍلط ٍ ًظاضت ّاي ّيات زض اصلي ػضَ كي زاضاي ًْا سن - 8 مادٌ

 .تَز ذَاٌّس

 هغلن، اكثطیت اكتساب ػسم صَضت زض. تَز ذَاّس ) كي تؼالٍُ ًصق(آضاء هغلن اكثطیت اساس تط ًْا سن ًوایٌسُ اًتراب تطاي الظم ًصاب حس - 1 تبصزٌ

 زٍض تطاي ػول هالى

 .تَز ذَاّس ًسثي اكثطیت احطاظ اًتراتات، زٍم

 ضس ذَاّس تطگعیسُ اٍل، زٍض اٍل اًتراتات ًلط سِ تيي اظ ّا سوي ًٍوایٌسُ خلسِ ّواى ازاهِ زض زٍم زٍض اًتراتات - 2 تبصزٌ

 ٍ ًظاضت تْاي ّيا زض ًْا سن ًوایٌسُ ػٌَاى تِ آضاء ًسثي اكثطیت حائع ًاهعز - 3 تبصزٌ

 .تَز ذَاٌّس ًظاضت تْاي ّيا الثسل ػلي اػضاي آضاء، اكثطیت تطاساس سَم ٍ زٍم هٌترثيي

 ٍ هاًَى ذالف هطتكة اػوال شیطتظ، ّاي زستگاُ یا اضراظ ٍیا گعاضش حوَهي ٍ كيلطي زالیل تِ یا ٍ هستؼلي ، هتَكي سوي ًوایٌسُ چٌاًچِ - 4 تبصزٌ

 هٌدط كِ ضَز هوطضات

 اكثطیت تطاساس سوي الثسل ػلي اظهٌترثيي گطزز، ًظاضت ّيات اظ ٍي ػضَیت سلة تِ

 .ضس ذَاّس زػَت ًظاضت ّيات زض ػضَیت تطاي آضاء

 تِ شیطتظ استاى زض ًْا سن ًوایٌسُ ّا ضْطستاى زضایي .ضَز تطگعاض ًوي اًتراتات است ضسيسُ ثثت تِ سوي سِ اظ كوتط كِ ّایي ضْطستاى زض - 5 تبصزٌ

 زض ًْا سن ًوایٌسُ ػٌَاى

 .زاضز ػضَیت ضْطستاى ًظاضت ّيات

 كَم تثصطُ هَضَع ًْاي ضْطستا اظ كي زضّط سوي سِ ثثت ٍ تاسيس اظ پس - 6 تبصزٌ

 ضص اظ ٍتيص

 تطاي ًْا سن ًوایٌسُ اًتراتات تطگعاضي تِ هَظق زتيطذاًِ ، سالِ زٍ زٍضُ پایاى تا هاُ

 .تَز ذَاّس زٍضُ ّواى یواًسُ تام

 تَز ذَاّس سال زٍ ًظاضت ّيات زض ّا سوي سَي اظ هٌترة كطز ًوایٌسگي هست - 9 مادٌ

 46 مىُاد مزد وُاي ساسما مقزرات ي قًاويه اصًل، بز درآمذي

 خلسِ اٍليي تطگعاضي تاضید اظ ّا سوي ًوایٌسُ تطاي ًوایٌسگي زٍضُ ضطٍع ظهاى1 تبصزٌ

 .تَز ذَاّس ًظاضت ّيات

 ٍ اخطایي ًٌاهِ آیي هلاز ضػایت تا اًتراتات اخطاي حسي تط هسٍَليت ًظاضت ٍ ّْا زتيطذاى تا ًْا سن ًوایٌسگاى اًتراتات تطگعاضي هسٍَليت - 10 مادٌ

 اظ هطتَعِ لؼول زستَضا

 .تاضس هي ًظاضت ّاي ّيات تا ًتایح اػالم ٍ ضاي اذص پایاى تا اًتراتات ضطٍع ظهاى

 یثاضس م هطكعي ّيات تا ًظاضت تْاي ّيا زض ًْا سن ًوایٌسُ اًتراتات ضٍظ تؼييي - 1 تبصزٌ

 ضسيسگي ٍ استاى ّيات ػْسُ تِ ضْطستاى ًتراتات ا اظ زضیاكتي ضكایات تِ ضسيسگي - 2 تبصزٌ

 ّيات حال ّط زض تاضس هي هطكعي ّيات ػْسُ تِ استاى اًتراتات اظ زضیاكتي ضكایات تِ

 .زاضز ػام هسٍَليت هَضَع ایي زض ًظاضت هطكعي



 اهسام اًتراتات زض ّا سوي ضطكت تطاي ضساًي اعالع تِ اًتراتات ًسثت تطگعاضي اظ هثل ضٍظ 45 حساكثط ٍ هاُ كي حساهل هَظلٌس ّْا زتيطذاى - 11 مادٌ

 .ًوایٌس

 استلازُ ضساًي اعالع خْت زض ًيع خوؼي اضتثاط ٍسایل اظ تَاى  هي.است االًتطاض كثيط ّاي ضٍظًاهِ زض اعالػيِ چاج عطین اظ ضساًي اعالع ًحَُتبصزٌ

 .ًوَز

 االًتطاض كثيط ضٍظًاهْْاي زض ضسُ چاج اعالػيِ زض هٌسضج تاضید ٍساػات هغاتن اًتراتات، زض ضطكت زاٍعلة ّاي سوي اظ ًام ثثت هست ٍ ظهاى - 12 مادٌ

 .تَز ذَاّس

 كْطست اًتراتات، تطگعاضي ٍهكاى ساػت تاضید، تِ اعالػات هطتَط حاٍي اًتراتات زض ضطكت ضاٌّواي هساضى، اذص اظ تایسپس ّا زتيطذاًِ - 1 تبصزٌ

 .زٌّس هطاض كٌٌسگاى ضطكت زستطس زض ضا اًتراتات تطگعاضي هطتثظ تا ّْاي تطًام زیگط ٍ ًاهعزّا

 .گيطز هطاض زستطس زض ٍ تایس تْيِ اًتراتات تطگعاضي اظ پيص ّلتِ كي حساهل اًتراتات زض ضطكت ضاٌّواي - 2 تبصزٌ

 زضیاكت ضسيس ٍ اضائِ شیطتظ زتيطذاًِ تِ ضا ذَز كتثي اػتطاض تطگعاضي اًتراتات اظ پيص ساػت 72 تا تَاًٌس هي صالحيت ضز تِ هؼتطض زاٍعلثاى - 3 تبصزٌ

 .تاضس تواس تطاي الظم اعالػات زیگط ٍ كطز َّیتي اعالػات حاٍي تایس یاز ضسُ هكتَب .ًوایٌس

 عطین اظ ضا زضیاكتي اػتطاضات اًتراتات، تطگعاضي اظ پيص هَظلٌس ّا زتيطذاًِ - 4 تبصزٌ

 .ًوایٌس ضساًي اعالع هؼتطض تِ زاٍعلة اًتراتات تطگعاضي اظ پيص ضا زضیاكتي پاسد ٍ هٌؼكس شیطتظ ّاي زستگاُ تِ هوتضي

 مىُاد مزد وُاي ساسما مقزرات ي قًاويه اصًل، بز درآمذي 47

 .ًوایٌس استؼالم شیطتظ زستگاُ اظ ضا زاٍعلة اهٌيتي سياسي  صالحيت تایس زاٍعلثيي هساضى كليِ زضیاكت اظ پس ّْا زتيطذاى - 13 مادٌ

 ًوایٌس هي اهسام آضاء اًتراتاتي ّاي تطگِ ٍ صٌسٍم تْيِ تتثِ ًس اًتراتات تطگعاضي اظ هثل ّْا زتيطذاى - 14 مادٌ

 .ضَز هي هوَْض زتيطذاًِ ٍ هْط هطحلِ آى هْط تِ ّا زتيطذاًِ سَي اظ هطحلِ ّط زض اًتراتاتي آضاء ّاي تطگِتبصزٌ

 .ًوایٌس صازض ضا خلسِ اًتراتات تِ ٍضٍز كاضت ضطایظ، حائع كٌٌسگاى ضطكت تطاي هَظلٌس ّْا زتيطذاى - 15 مادٌ

 .ضس ذَاّس زازُ تحَیل هطحلِ آى كاضت تِ هوَْض ضسى اظ پس ٍ ضسُ صازض كاضت اضائِ اظاي زض ضاي تطگة اًتراتات اظ هطحلِ ّط زضتبصزٌ

 احطاظ، صَضت زض ٍ ضسُ اضایِ هستٌسات تطضسي اظ پس .است زاٍعلثاى هوٌَع سایط سَي اظ ضيَُ ّط تِ ًاهعزّا ػليِ تثليـاتي كؼاليت ّطگًَِ آًدام - 16 مادٌ

 ضس گيطي ذَاّس تصوين ًظاضت ّيات اظ ػضَیت سلة یا ٍ آى ػسم یا كطز زاٍعلثي اتواي تِ ًظاضت ًسثت ّيات سَي اظ

 .تَز ذَاٌّس اخطایي ًٌاهِ آیي 28هازُ  هطوَل اًتراتاتي ًاهعزّاي ػليِ تثليؾ صَضت زض آًْا اػضاي ٍ ّا سوي -تبصزٌ

 .ًوایٌس ًاهعزّاي اًتراتاتي تثليـاتي آثاض ّطگًَِ اظ ػاضي ضا ضاي اذص هحل هَظلٌس ّا زتيطذاًِ - 17 مادٌ

 ساظهاى ًوایٌسُ اظ ذَز اػضاي تط ػالٍُ اًتراتات، تطگعاضي هٌظَض تِ ّا زتيطذاًِ - 1 تبصزٌ

 ذَاٌّس ػول تِ زػَت خلسِ اخطایي ّيات زض ًاظط اػضاي تِ ػٌَاى ) اًتراتات تطاي ًاهعزي ػسم ضطط تِ ( حاضط ّاي سوي سٌي ًوایٌسُ ٍ خَاًاى هلي

 . آٍضز

 .تَز ذَاّس اػضاي ًاظط ٍ ّْا زتيطذاى سَي اظ ضسُ هؼطكي اػضاي اظ هتطكل اخطایي ّيات - 2 تبصزٌ

 ضَز زتيطذاًِ ّا تستيط سَي اظ تایس اًتراتات تطگعاضي حسي تطاي م الظ توْيسات كليِ - 18 مادٌ

 حاضط  اًتراتاتي ًاهعزّاي حضَض زض ضا ضاي اذص صٌسٍم هَظلٌس ّا زتيطذاًِ - 1 تبصزٌ

 48 مىُاد مزد وُاي ساسما مقزرات ي قًاويه اصًل، بز درآمذي

 وسبت صىذيق بًدن خالي اس اطميىان حصًل اس پس ي كزدٌ باس اوتخابات بزگشاري سمان در

 .ومايىذ وتايح اعالم ي شمارش راي، اخذ بٍ مبادرت ي اقذام آن ومًدن يممًُر بسته بٍ

 اقذام وتيدٍ اعالم ي شمارش آراء، بٍ استخزاج وسبت خلسٍ در حاضز اوتخاباتي وامشدَاي حضًر در مًظفىذ َُا دبيزخان - 19 مادٌ

 .ومايىذ

 بزگشاري بٍ وسبت شكايات عذم يصًل يا يصًل درج بٍ وسبت صًرتدلسٍ تذييه َىگام بٍ مًظفىذ َُا دبيزخان - 20 مادٌ

 .ومايىذ اقذام وظارت بٍ َيات آن ارائٍ ي مذارك ياوضمام مقتضي وحً بٍ اوتخابات



 تاييذ عذم يا تاييذ مًرد در را خًد وظزوُايي صًرتدلسٍ دريافت اس پس َفتٍ كي حذاكثز مًظفىذ وظارت تُاي َيا - 21 مادٌ

 .ومايىذ اعالم اوتخابات

 يا استان آن در ابطاالوتخابات بٍ مىدز استان كٍ ي شُزستان وظارت تُاي َيا سًي اس اوتخاباتي تخلف تاييذ صًرت در - 1 تبصزٌ

وظارت  مزكشي َيات ي استان وظارت َيات بٍ بالفاصلٍ را اوتخابات ابطال مًضًع مًظف است شُزستان دبيزخاوٍ شًد، شُزستان

 . ومايذ اعالم

 شًد، استان آن در اوتخابات بٍ ابطال مىدز كٍ استان وظارت َاي َيات سًي اس اوتخاباتي تخلف تاييذ صًرت در - 2 تبصزٌ

 . ومايذ اعالم وظارت مزكشي وظارت َيات بٍ بالفاصلٍ را ابطال اوتخابات مًضًع است مًظف استان وظارت َيات دبيزخاوٍ


