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مقدمه

فرآيندهاي انتخابات در راستاي اجراي فرآيند اخذ رأي تدوين گرديده است و با توجه به صراحت قوانين انتخابات مبني بر استفاده از
فناوريهاي نوين در انتخابات جهت سهولت ،صحت و شفافيت بيشتر در اخذ رأي ،وزارت كشور تالش مي كند تا بتواند تمامي فرآيندهاي
انتخابات را بصورت الكترونيك برگزار نمايد كه تاكنون موفق گرديده  23فرآيند از  25فرآيند انتخابات را بصورت كامالً الكترونيكي برگزار
نمايد و  2فرآيند اخذ رأي و شمارش آراء بصورت دستي برگزار مي گردد و در بعضي انتخابات و در تعداد محدودي از شعب بصروت
الكترونيك هم برگزار مي گردد .و همچنين جهت جلوگيري از تخلف در رأي گيري علي الخصوص آراي تكراري ،اخذ آراء فوت شده و ...
ضرورت به احراز هويت رأي دهندگان وجود دارد كه تدابير آن توسط بكارگيري دستگاههاي متصل به وب سرويس ثبت احوال در شعب
اتخاذ گرديده است.
 .2هدف
هدف از ارائه اين خدمت و زمينه سازي تحقق آن ،منتخب شدن نمايندگاني است كه با اراده و خواست مردم در مسند مسئوليتهاي
همچون رياست جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسالمي كشور قرار گيرند.
 .3مسئولیت
مسئوليت ستاد انتخابات به شرح  25فرآيند به شرح ذيل به اخذ رأي منتهي مي شود:
الف :فرايندهاي قبل از روز اخذ رأي:
-

دستورشروع انتخابات و اعالم وصول دستور شروع انتخابات

-

تشکيل هيات اجرايي

-

انتشارآگهي ثبت نام داوطلبين

-

ثبت نام داوطلبان

-

ارسال استعالمات داوطلبان به مراجع چهارگانه و دريافت پاسخ و در اختيار گذاردن

-

رسيدگي به صالحيت داوطلبان

-

تغيير حوزه داوطلبان پس از رسيدگي به صالحيت

-

تعيين تعداد و محل هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ راي

-

انتشار آگهي انتخابات

-

تعيين عوامل اجرايي شعبه

-

تعيين هياتها ي بازرسي ،بازرسين و سربازرسين

-

انصراف داوطلب  /نامزد

-

رسيدگي به شکايات قبل از اخذ راي انتخاباتي

-

انتشار اسامي و کدهاي نامزدهاي انتخاباتي

بروزرساني سامانه جامع انتخابات مجلس شوراي اسالمي مطابق اصالحيه  95/3/3قانون مربوطه
ب:فرايند روز اخذرأي:

-

احراز اصالت سند شناسايي (شناسنامه–کارت ملي) و کنترل راي تکراري

-

اخذ راي و شمارش آراء

-

ثبت صورتجلسه نهايي شعبه و ارسال آن

-

تجميع آراء

ج:فرايندهاي بعد از روز اخذ رأي:
-

رسيدگي به شکايات انتخاباتي(پس از روز اخذ راي)

-

ثبت صورتجلسه نهايي و صدور اعتبار نامه

-

صورتجلسه امحاي تعرفه و برگهاي راي

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرايی


افراد واجد شرايط رأي دادن به همراه شناسنامه و كارت ملي در روز اخذ رأي با مراجعه به شعب پيي

بينيي شيده ،رأي ميوردنرر

خود را در صندوق اخذ رأي مي اندازد.


وزارت كشور نيز به عنوان سازمان متولي بركزاري انتخابات ،تمهيد مقدمات و امكانات آن را فراهم مي نمايد.

 .5هزينهها و پرداختها
هزينه ها و پرداختها بر عهده وزارت كشور مي باشد.
 .6دوره عملکرد
طول مدت تمهيد مقدمات برگزاري انتخابات به نحوي است كه قبل از پايان دوره رياست جمهوري ، ،شيوراهاي اسيالمي شيهر و روسيتا،
مجلس شوراي اسالمي و مجلس خبرگان رهبري ،نماينده منتخب تعيين شده باشد.
 .7خاتمه توافقنامه
همانطور كه ذكر شد با تعيين شعب اخذ رأي و تمهيد مقدمات برگزاري انتخابات در روز اخذ رأي  ،امكان مراجعه افراد حائز شيرايط رأي
دادن مي توانند نماينده منتخب خود را تعيين نمايند و احراز هويت نامبردگان توسط دسيتگاهي از طرييق وب سيرويس از ثبيت احيوال
صورت مي پذيرد.

