
 نامه زمان بندي برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسالمي روستاهاكليات بر

 

 2 از 1 صفحه

 

 به نام خدا
 وزارت کشور

 معاونت سیاسی

 دفتر انتخابات

 

 روستادوره شوراهاي اسالمي  ششمينكليات برنامه زمان بندي برگزاري انتخابات 

 تاريخ اجرا مهلت اجرا شرح برنامه رديف

1.  
و  صدور اطالعیه برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه توسط داوطلبانوزارت كشور: 

 قانون( 22اده استعفای مقامات )طبق م
 11/90/1200 روز 1

 قانون( 29ماده  2دریافت گواهی عدم سوء پیشینه )طبق تبصره داوطلبان:   .2
 ماه قبل 2حداکثر 

 از ثبت نام
تا  11/19/1200

21/91/1099 

 14/12/1200 روز 1 (قانون 04طبق ماده )صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور وزير كشور:   .2

0.  
آیین نامه  01قانون و  04طبق ماده )آگهی ثبت نام از داوطلبان  صدوربخشدار: 

 (اجرایی
 10/12/1200 روز 1

1.  
آیین نامه  21و  21 قانون و مواد 21طبق ماده )تشكیل هیات اجرایی بخش بخشدار: 

  (اجرایی
 روز 1

تا  10/12/1200
22/12/1200 

 روز 7 (آیین نامه اجرایی 04و  قانون 04ماده 1طبق تبصره )ثبت نام از داوطلبان بخشدار:   .1
تا  11/1/1099

22/1/1099 

7.  
ارسال اسامی و مشخصات داوطلبانی که توسط هیأت اجرایی مظنون بخشدار: 

 00ماده  1طبق تبصره ررسی سوابق به مراجع قانونی )اند به منظور بتشخیص داده شده
  (نامه اجراییآیین 19ماده قانون و 

 روز 7
ز ثبت )در پایان هر روز ا

 نام(

تا  11/1/1099
22/1/1099 

4.  
 قانون 00ماده  2طبق تبصره )اعالم نتایج بررسی سوابق داوطلبان مراجع چهارگانه: 

 (های ذیل آنآیین نامه و تبصره 11و ماده 

روز پس از وصول هر  19
 11استعالم )مجموعاً 

 روز(

تا  17/1/1099
1/2/1099 

0.  
 12قانون و  19طبق ماده )داوطلبان رسیدگی به صالحیت  هيات اجرايي بخش:

 (آیین نامه اجرایی

روز پس از وصول  10
پاسخ استعالم )مجموعاً 

 روز( 24

تا  10/1/1099
11/2/1099 

19.  
به صالحیت داوطلبان به هیات اجرایی بخش جلسه رسیدگی ارسال صورت :بخشدار

 (قانون 19طبق ماده )هیات نظارت بخش 

 روز 1
 روز( 24)مجموعاً 

 تا 29/1/1099
11/2/1099 

11.  
بررسی در خصوص صالحیت داوطلبان که در هیأت اجرایی  :هيات نظارت بخش

 (قانون 11طبق ماده )شده اند  یا رد تأیید

 روز 10
 روز( 02)مجموعاً 

تا  21/1/1099
21/2/1099 

12.  
هیات  در خصوص صالحیت داوطلبان که درنظر  اعالم :هيات نظارت بخش

 (ایین نامه اجرایی 12قانون و  11طبق ماده تایید یا رد شده اند )اجرایی بخش 

 روز 1
 روز( 02)مجموعاً 

تا  22/1/1099
1/2/1099 

12.  
پس از دریافت نظر هیأت ابالغ مراتب تأیید یا رد صالحیت به داوطلبان  بخشدار:

 (آیین نامه اجرایی 10طبق ماده نظارت بخش )
 2/2/1099 روز 1

10.  
داوطلبان رد صالحیت شده در هیأت اجرایی و هیأت نظارت بخش شكایت داوطلبان: 

آیین  10قانون و تبصره ماده  12ماده  2و 1طبق تبصره )به هیات نظارت شهرستان 
 (نامه اجرایی

 روز 0
تا  2/2/1099

1/2/1099 



 كليات برنامه زمان بندي برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسالمي روستاها

 

 2 از 2 صفحه

 

 

 تاريخ اجرا مهلت اجرا شرح برنامه رديف

11.  
شكایات داوطلبانی که توسط رسیدگی و بررسی نهایی به  :هيات نظارت شهرستان

قانون  12ماده  2طبق تبصره )اند هیأت اجرایی و هیأت نظارت بخش رد صالحیت شده
 (آیین نامه اجرایی 11و ماده 

 روز 19
 روز( 12)مجموعاً 

تا  2/2/1099
11/2/1099 

11.  
اعالم نظر قطعی و نهایی در خصوص شكایات داوطلبان  :هيات نظارت شهرستان

آیین نامه  11قانون و ماده  12ماده  0طبق تبصره )به بخشداری ردصالحیت شده  
 (اجرایی

 11/2/1099 روز 1

17.  
نامه آیین 17ماده قانون و  10طبق ماده )تهیه و انتشار آگهی اسامی نامزدها بخشدار: 

 اجرایی(
 روز 2

تا  17/2/1099
10/2/1099 

 روز 7 (آیین نامه اجرایی 12و  قانون 71طبق ماده نامزدها )تبلیغات انتخاباتی نامزدها:   .14
تا  29/2/1099

21/2/1099 

 27/2/1099 روز 1 روستا(آیین نامه اجرایی  12طبق ماده )ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها:   .10

29.  
 7ماده قانون و  29ماده طبق )شمارش آرا و اعالم نتایج  و اخذ رأیعوامل شعبه: 

 (نامه اجراییآیین
 24/2/1099 روز 1

 3000خرداد  81تا  3111اسفند  31روز                            از  301موع زمان انجام فرايندها:               مج

 


