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انتخابـات  تشـکیالت، وظـایف و   قـانون  اصـالحی 16مـاده  و اصـالحی  3تبصره اصالحی مـاده  استناد ه ب-1
نخسـتین  ،ه داخلی شـوراي اسـالمی شـهر   نامآیین)1(ماده اران، شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرد

به دعوت فرماندار یا سرپرست فرمانداري (مطـابق فـرم   فعالیتپنجمدر دوره جلسه شوراي اسالمی شهر
در تـاریخ  کننده یا نماینده ويدستورالعمل انتخابات شوراهاي اسالمی شهر) و با حضور دعوت48شماره 

یابد.اعضاء رسمیت میدوسومبا حضور حداقل تشکیل و14/5/1396
تـرین فـرد از اعضـاي    هیأت رئیسه سنی شامل مسن،ه داخلی شوراي اسالمی شهرنامآیین2ماده اساسبر - 2

شوند.رئیس سنی و دو نفر از جوانترین اعضاي حاضر به سمت منشی تعیین میعنوانبهحاضر 
هیأت رئیسه سنی وظیفه انجام مراسم تحلیف و اجراي ،می شهره داخلی شوراي اسالنامآیین3ماده به حکم- 3

انتخابات هیأت رئیسه دائم شورا را دارد.
مالی شوراهاي اسالمی شهر و دستورالعمل و امورنامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی آیین2مطابق ماده -4

نسخه تهیه و در برابر قرآن مجیـد  متن سوگندنامه در دو،کشوریاسالمينحوه انجام مراسم تحلیف شوراها
ف یاز انجام مراسم تحلتکرار نموده و پس ران آام یشود و اعضاي شورا در حال قیتوسط رئیس سنی قرائت م

رخانـه  یاسناد شورا در دبعنوانبهامضاشدهک نسخه از متن سوگندنامه یند.کنذیل متن سوگند را امضاء می
شود.یميشورا نگهدار

:استذیل به شرحنامهمتن سوگندمذکور دستورالعمل5وفق ماده - 5
نمایم کـه  کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد میمن در برابر کالم ا... مجید به خداوند متعال سوگند یاد می«

در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سـایر قـوانین و مقـررات    
عدالت و انصـاف را در نظـر   يهازمینهموارد و در همه م ینمارا در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات مشورک

ه خـود یکشور و حوزه انتخابیو آبادانداشته و مادام که در شورا عضویت دارم در رعایت صرفه و صالح و پیشرفت 
»اهتمام نمایم.

خـود سـوگند   ینـ یدکالم ا... مجید به کتاب مقدس جايبهسمی، دینی ريهاتیاقلاست پیروان به ذکرالزم 
یاد کنند.

قـانون  اصالحی 17و تبصره ماده 16ومکرر10اد وم،ه داخلی شوراي اسالمی شهرنامیینآ4طبق ماده -6
قـانون اصـالح قـانون    65مـاده  ،شهردارانو انتخابشوراهاي اسالمی کشور و انتخاباتتشکیالت وظایف 

ه نامـ یـین آ3و مـاده 29/4/1365شوراهاي مزبور مصوب و انتخاباتوراهاي اسالمی کشوري تشکیالت ش
اعضاي شورا در ادامه این جلسـه از  شوراهاي اسالمی شهریو امور مالداخلی تشکیالت، انتخاباتاجرایی 

یس، نائب رئطورنیهمبین اعضاي داوطلب سمت ریاست، رئیس را با رأي مخفی و اکثریت نسبی، سپس 
و سـال  یـک را بـراي مـدت   )یـک منشـی  بـیش از  (در صورت تشخیص شورامنشیدار، سخنگو و خزانه



بـا رأي مخفـی و اکثریـت    تا پایان همان دوره یا نمایندگان شورا در شوراي اسالمی شهرستان را ندهینما
بق فـرم شـماره   مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله بعد با رأي اکثریت نسبی انتخاب و مراتب را مطـا 

أتیانتخابات هدر اي از آن را به فرماندار ارسال نمایند. الزم به ذکر است نموده و نسخهجلسهصورت49
باشد و در در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولویت با ایثارگران میشوراسهیرئ

ست کـه داراي مـدرك تحصـیلی بـاالتر هسـتند و در      صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادي ا
صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی مالك انتخاب قرعه است.

ه نامـ یـین آ77و مـاده ه اجرایی قانون انتخابات شوراهاي اسـالمی کشـور   نامیینآ111ماده 3بندمستند به -7
ی شـهر کـارت عضـویت بـه     آن براي اعضاي شـوراي اسـالم  و تبصرهاجرایی انتخابات شوراهاي اسالمی شهر 

گردد.امضاي فرماندار صادر می



شـوراهاي  انتخابـات  تشکیالت، وظایف و قانون اصالحی 16ماده و اصالحی 3تبصره اصالحی ماده به استناد-1
شـوراي  نخستین جلسـه  ،نامه داخلی شوراي اسالمی روستاآیین)1ماده (،اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

به دعوت بخشدار یا سرپرست بخشداري (مطـابق  14/5/1396در تاریخ م فعالیت پنجدر دوره اسالمی روستا 
کننده یا نماینده وي تشکیل دستورالعمل انتخابات شوراهاي اسالمی روستا) و با حضور دعوت49فرم شماره 

یابد.اعضاء رسمیت میدوسومو با حضور حداقل 
ترین فـرد از اعضـاي   هیأت رئیسه سنی شامل مسن،نامه داخلی شوراي اسالمی روستانآیی2ماده بر اساس- 2

شوند.رئیس سنی و جوانترین اعضاي حاضر به سمت منشی تعیین میعنوانبهحاضر 
هیأت رئیسه سنی وظیفه انجام مراسم تحلیف و اجراي ،نامه داخلی شوراي اسالمی روستاآیین3مطابق ماده - 3

رئیسه دائم شورا را دارد.انتخابات هیأت
انتخاب و نحوهی شوراهاي اسالمی روستا و امور مالنامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی آیین2وفق ماده -4

متن سوگندنامه در دو نسخه تهیـه و  دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهاي اسالمی کشور و دهیار 
تکرار نموده و پس از ران آو اعضاي شورا در حال قیام شود میئت در برابر قرآن مجید توسط رئیس سنی قرا

عنـوان بـه امضاشـده کنند. یک نسخه از مـتن سـوگندنامه   انجام مراسم تحلیف ذیل متن سوگند را امضاء می
شود.اسناد شورا در دبیرخانه شورا نگهداري می

ذیل است:به شرحدستورالعمل مذکور متن سوگندنامه 5وفق ماده - 5
نمـایم  کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد میمن در برابر کالم ا... مجید به خداوند متعال سوگند یاد می«

که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشـم و قـانون اساسـی و سـایر قـوانین و      
هاي عدالت و انصـاف  ایم و در همه موارد زمینهمقررات کشورم را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نم

را در نظر داشته و مادام که در شورا عضویت دارم در رعایت صرفه و صالح و پیشرفت و آبادانی کشـور و حـوزه   
»انتخابیه خود اهتمام نمایم.

د یـاد  کالم ا... مجید به کتـاب مقـدس خـود سـوگن    جايبهي دینی رسمی، هاتیاقلاست پیروان به ذکرالزم 
کنند.

و انتخـاب شـوراهاي اسـالمی کشـور    و انتخابـات قانون تشکیالت، وظایف اصالحی 17و تبصره ماده 5ماده -6
شـوراهاي مزبـور   و انتخابـات قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسـالمی کشـوري   54شهرداران و ماده 

ب سمت ریاست، رئـیس را بـا رأي   اعضاي شورا در ادامه این جلسه از بین اعضاي داوطل29/4/1365مصوب 
ش از یک منشی (در صورت تشخیص شورا بینائب رئیس و متعاقباًطورنیهممخفی و اکثریت نسبی، سپس 

شورا در شوراي اسالمی بخش را تا پایان همان دوره با رأي مخفی و ندهیو نماسال یکرا براي مدت منشی)



از آن را نسـخه کنموده و یجلسهصورتدستورالعمل 50ه اکثریت نسبی انتخاب، مراتب را مطابق فرم شمار
نمایند.به بخشداري ارسال می

شورا در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشـد  سهیرئأتیدر انتخابات هالزم به ذکر است 
ي اسـت کـه داراي مـدرك    باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افـراد اولویت با ایثارگران می

تحصیلی باالتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی مالك انتخاب قرعه است.
شـوراهاي  و انتخابـات قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسـالمی کشـوري   47ماده 1تبصره به استناد-7

م خواهد شد.شورا به امضاي بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسلیاعضاء مزبور کارت عضویت 



داخلـی نامـه آیـین )1(مـاده  ،بخـش نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسالمی روستا وآیین83اجراي ماده در- 1
شوراهاي اسالمی کشـور و  انتخابات تشکیالت، وظایف و قانون اصالحی 16و 5اد ومو بخشاسالمیشوراي

، جلسـه  شـوراهاي روسـتاهاي تـابع بخـش    چهـارم سـه یک ماه پـس از تشـکیل   به فاصله انتخاب شهرداران 
(فـرم  شـود  بخش به دعوت بخشدار تشکیل مـی محدودهشوراهاي روستاهاي واقع در شدهیمعرفنمایندگان

یابد.مدعوین رسمیت میدوسومو با حضور حداقل ) 51شماره 
) البدلیعلمراسم انتخاب اعضاي (اصلی و در دعوت از هیأت نظارت بخش موجبات نظارت آنان رابا بخشدار- 2

شوراي اسالمی بخش فراهم خواهد نمود.
اجرایی و نظارت بخش هايهیأتاز شوراهاي روستاهاي تابعه بخش در حضور اعضاي شدهیمعرفنمایندگان - 3

رأي مخفی و شوراي اسالمی بخش باالبدلیعلاعضاي عنوانبهاعضاي اصلی و سه نفر را عنوانبهپنج نفر را 
(فـرم  نماینـد به بخشدار ارسـال مـی  آن رااي از و نسخهجلسهصورتاکثریت نسبی آراء انتخابات و مراتب را 

.)52شماره 
اطالع اهالی در سراسر حـوزه  منظوربهبخشدار بالفاصله پس از تعیین اعضاي شوراي اسالمی بخش مراتب را - 4

.)53(فرم شماره نمایدانتخابیه آگهی می
گیـرد.  صحت انتخابات شوراي اسالمی بخش با هیأت نظارت بخش و اعالم آن توسط بخشدار انجام میدییتأ- 5

و در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیـأت نظـارت شهرسـتان ارسـال     
روز نظر نهایی خود را اعالم خواهد نمود.15مذکور ظرف مدت أتیه

نهایی صحت انتخابات اعضـاي شـورا بـا    دییتأنخستین جلسه شوراي اسالمی بخش به دعوت بخشدار پس از - 6
.)54(فرم شماره یابداعضاي اصلی (چهار نفر) شورا رسمیت میدوسومحضور حداقل 

هیأت رئیسه سنی وظیفه انجام مراسم تحلیف و اجراي انتخابات هیأت رئیسه دائم شورا را دارد.- 7
شود و اعضاي شورا در ندنامه در دو نسخه تهیه و در برابر قرآن مجید توسط رئیس سنی قرائت میمتن سوگ- 8

کنند. یـک نسـخه از   تکرار نموده و پس از انجام مراسم تحلیف ذیل متن سوگند را امضاء میران آحال قیام 
.شوداسناد شورا در دبیرخانه شورا نگهداري میعنوانبهامضاشدهمتن سوگندنامه 

:باشدذیل میبه شرحمتن سوگند - 9
نمـایم  کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مـی من در برابر کالم ا... مجید به خداوند متعال سوگند یاد می«

که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشـم و قـانون اساسـی و سـایر قـوانین و      
هاي عدالت و انصـاف  ب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه موارد زمینهمقررات کشورم را در چارچو

را در نظر داشته و مادام که در شورا عضویت دارم در رعایت صرفه و صالح و پیشرفت و آبادانی کشـور و حـوزه   
»انتخابیه خود اهتمام نمایم.



ا... مجید به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند.کالمجايبهي دینی رسمی، هاتیاقلاست پیروان به ذکرالزم 
در ادامه این جلسه از بین اعضاي داوطلب سـمت ریاسـت، رئـیس را بـا رأي مخفـی و اکثریـت       شورااعضاي -10

را بـراي مـدت   منشی (در صورت تشخیص شورا بیش از یک منشی)نائب رئیس و متعاقباًطورنیهمنسبی، 
در شوراي اسالمی شهرستان را با رأي مخفـی و اکثریـت مطلـق و در    یا نمایندگان شوراندهیو نماسال یک

از اي نمـوده و نسـخه  جلسهصورتصورت عدم احراز در مرحله بعد با رأي اکثریت نسبی انتخاب و مراتب را 
.)55(فرم شماره آن را به بخشدار و فرماندار ارسال نمایند

ر صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد شورا دسهیرئأتیدر انتخابات هالزم به ذکر است 
باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادي اسـت کـه داراي مـدرك    اولویت با ایثارگران می

تحصیلی باالتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی مالك انتخاب قرعه است.
.خواهد شدبخش با معرفی بخشدار و با امضاي فرماندار صادر و تسلیم شوراي اسالمی اعضاءکارت عضویت -11



وو انتخاب شهرداراناسالمی کشور، وظایف و انتخابات شوراهاي قانون تشکیالتاصالحی 16ماده به استناد-1
پـس از  فاصـله یـک مـاه   بـه  نخستین جلسه شـورا  نامه داخلی شوراي اسالمی شهرستانآیین6و 3، 2اد وم

واقـع در محـدوده آن شهرسـتان بـه دعـوت فرمانـدار       هـاي بخششوراهاي اسالمی شهرها و دوسومتشکیل 
.)56(فرم شماره یابدمجموع اعضاء رسمیت میدوسومشود و با حضور حداقل تشکیل می

ترین فرد از اعضاي نه داخلی شوراي اسالمی شهرستان هیأت رئیسه سنی شامل مسنامآیین3ماده به حکم- 2
شوند.رئیس سنی و جوانترین اعضاي حاضر به سمت منشی تعیین میعنوانبهحاضر 

ه داخلی شوراي اسالمی شهرستان هیأت رئیسه سنی وظیفه انجام مراسم تحلیـف و  نامآیین4ماده بر اساس- 3
اجراي انتخابات هیأت رئیسه دائم شورا را دارد.

و اعضاي شورا در شود میتهیه و در برابر قرآن مجید توسط رئیس سنی قرائت متن سوگندنامه در دو نسخه -4
کنند. یـک نسـخه از   تکرار نموده و پس از انجام مراسم تحلیف ذیل متن سوگند را امضاء میران آحال قیام 

شود.اسناد شورا در دبیرخانه شورا نگهداري میعنوانبهامضاشدهمتن سوگندنامه 
باشد:ذیل میشرحبهمتن سوگند - 5

نمـایم  کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مـی من در برابر کالم ا... مجید به خداوند متعال سوگند یاد می«
که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشـم و قـانون اساسـی و سـایر قـوانین و      

هاي عدالت و انصـاف  خود مراعات نمایم و در همه موارد زمینهمقررات کشورم را در چارچوب وظایف و اختیارات
را در نظر داشته و مادام که در شورا عضویت دارم در رعایت صرفه و صالح و پیشرفت و آبـادانی کشـور و حـوزه    

»انتخابیه خود اهتمام نمایم.
مقدس خود سوگند یاد کنند.کالم ا... مجید به کتابجايبهدینی رسمی، يهاتیاقلاست پیروان به ذکرالزم 

در ادامه این جلسه از بین اعضاي داوطلب سمت ریاست، رئیس را با رأي مخفی و اکثریت مطلق شورااعضاي -6
نائب رئیس، حـداقـل یـک منشی (در صورت تشخیص شورا بیش از یک منشی)طورنیهمحاضران، سپس 

ورا در شوراي اسـالمی اسـتان را بـا رأي مخفـی و     یا نمایندگان شندهیو نماسال یکو سخنگو را براي مدت 
جلسـه صـورت اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله بعد با رأي اکثریت نسبی انتخاب و مراتـب را 

در انتخابات . الزم به ذکر است )57(فرم شماره اي از آن را به فرماندار و استاندار ارسال نمایندنموده و نسخه
باشـد و  در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولویت با ایثارگران میشورا سهیرئأتیه

در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادي است کـه داراي مـدرك تحصـیلی بـاالتر هسـتند و در      
صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی مالك انتخاب قرعه است.

شهرستان با معرفی فرماندار به امضاي استاندار صادر خواهد شد.شوراي اسالمیاعضاء کارت عضویت -7



اســتاندار پــس از وصــول قــانون اصــالح قـانون تشــکیالت شــوراهاي اســالمی کشـوري   68در اجـراي مــاده  - 1
اطالع اهالی حـوزه انتخابیـه نسـبت بـه     منظوربههاشهرستانهاي کلیه نمایندگان شوراي اسالمی نامهمعرفی

اعضاء شوراي اسالمی استان اقدام خواهد نمود.یانتشار اسام
و و انتخاب شهرداراناسالمی کشور، وظایف و انتخابات شوراهاي قانون تشکیالتاصالحی 16ماده به استناد- 2

پس از تشکیل دوسـوم  به فاصله یک ماهه داخلی شوراي اسالمی استان نخستین جلسه شورا نامآیین2ماده 
مجمـوع  دوسـوم شود و با حضـور حـداقل   حوزه استان به دعوت استاندار تشکیل میيهاشهرستانشوراهاي 

یابد.اعضاء رسمیت می
تـرین فـرد از اعضـاي    ه داخلی شوراي اسالمی استان هیأت رئیسه سنی شامل مسننامآیین3ماده موجببه- 3

شوند.رئیس سنی و جوانترین اعضاي حاضر به سمت منشی تعیین میعنوانبهحاضر 
ه داخلی شوراي اسالمی استان هیأت رئیسه سنی وظیفه انجام مراسم تحلیف و اجراي نامآیین4طابق ماده م- 4

انتخابات هیأت رئیسه دائم شورا را دارد.
وزارت کشور تا تصویب دستورالعمل مراسم تحلیف توسـط شـوراي عـالی    یامور حقوقبا توجه به نظریه دفتر - 5

قوت خود باقی است.مقررات اجرایی سابق به هااستان
تکرار آن رامتن سوگندنامه در دو نسخه تهیه و در برابر قرآن مجید توسط رئیس سنی قرائت و اعضاي شورا - 6

نمایند.امضاء میآن رانموده سپس ذیل 
باشد:ذیل میبه شرحمتن سوگند - 7

نمـایم  رف انسانی خویش تعهد مـی کنم و با تکیه بر شمن در برابر کالم ا... مجید به خداوند متعال سوگند یاد می«
که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشـم و قـانون اساسـی و سـایر قـوانین و      

هاي عدالت و انصـاف  مقررات کشورم را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه موارد زمینه
را عضویت دارم در رعایت صرفه و صالح و پیشرفت و آبـادانی کشـور و حـوزه    را در نظر داشته و مادام که در شو

»انتخابیه خود اهتمام نمایم.
کالم ا... مجید به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند.جايبهدینی رسمی، يهاتیاقلاست پیروان به ذکرالزم 

و انتخابـات وظایف ،قانون تشکیالتاصالحی14ماده ،استانه داخلی شوراي اسالمینامآیین8مطابق ماده - 8
در ادامـه  اعضاي شـورا مرقوم 14اصالحی ذیل ماده 1و تبصرهشهرداران و انتخابشوراهاي اسالمی کشور 

این جلسه از بین اعضاي داوطلب سمت ریاست، رئیس را با رأي مخفـی و اکثریـت نسـبی حاضـران، سـپس      
و سـخنگو را  ت تشخیص شورا بـیش از یـک منشـی)   نائب رئیس، حـداقـل یـک منشی (در صورطورنیهم

را با رأي مخفی و اکثریت مطلق و در صورت هااستانسال و نمایندگان شورا در شوراي عالی یکبراي مدت 
اي از آن را بـه  نموده و نسـخه جلسهصورتعدم احراز در مرحله بعد با رأي اکثریت نسبی انتخاب و مراتب را



شورا در صـورتی کـه   سهیرئأتیالزم به ذکر است در انتخابات هشور ارسال نمایند.استاندار و وزیر محترم ک
باشد و در صـورت نبـودن افـراد مـذکور     آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولویت با ایثارگران می

درك اولویت با فرد یا افرادي است که داراي مدرك تحصـیلی بـاالتر هسـتند و در صـورت یکسـان بـودن مـ       
قرعه است.تخابتحصیلی مالك ان

شـوراهاي مزبـور مصـوب    و انتخابقانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري 68تبصره ذیل ماده بر اساس- 9
کارت عضویت شوراي اسالمی استان با معرفی استاندار و به امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.29/4/1365


