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عنوان خدمت :برگساری اوتخابات

این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریسی ارائه شده است.

نوع خدمت :
خدمت به شهروندان ) )G2C



خدمت به کسب و کار( )G2B

 خذمت بٍ دیگر دستگاٌ َای ديلتی ( )g2g

خدمت

شرح

فرمهای مورد نیاز

مدارک و

استاوذاری َا  ،فزماوذاری َا ي بخشذاری َا بٍ عىًان سیز مجمًعٍ يس ارت کشًر متًلی بزگشاری اوتخابات  ،تمُیذات السم جُت بزگشاری َز
چٍ بُتز اوتخابات ي مشارکت آحاد جامعٍ در ایه امز را فزاَم می ومایذ .

مذارک مًرد ویاس در َز یک اس فزایىذَای اوتخابات  ،مىطبق با قاوًن  ،آئیه وامٍ ي دستًرالعمل َای اجزایی بزگشاری وًع اوتخابات بًدٌ ي
در َز یک اس مزاحل مزبًطٍ اطالع رساوی می گزدد .

متوسط مدت زمان
اریه خدمت
جسئیات خدمت

ساعات ارایه خدمت
آدرس محل خدمت
تعداد بار مراجعه
حضوری

مبلغ ( مبالغ )

هسینه ارایه خدمات ( ریال ) به

شمارٌ حساب َای باوکی

خدمت گیرندگان )

ایىتروتی پیًوذ صفحٍ ارایٍ خذمت بٍ صًرت الکتريویکی با کلیک ريی وماد کاربر را
نحوه دسترسی به خدمت

پست الکتريویک( :آدرس پست الکتريویک خذمت جُت پاسخگًیی

تلفه گًیا یا مرکس تماس:

َذایت کىذ ( :آدرس ایىتروتی)

یا ارتباط با متقاضی)

در صًرت يجًد ارایٍ شمارٌ مرکس تماس یا تلفه گًیا با کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد

تلفه َمراٌ (پیًوذ دریافت بروامٍ کاربردی ارائٍ خذمت ريی تلفه َمراٌ

پیام کًتاٌ ( شمارٌ ساماوٍ پیامکی ارائٍ خذمت در صًرت يجًد با کلیک ريی وماد ومایش دادٌ شًد 
دفاتر ارایٍ خذمت یا دفاتر پیشخًان خذمات  :لیست باز شًوذٌ یا پیًوذ آدرس دفاتر ارایٍ خذمت یا

دفاتر پیشخًان )

 1فزایىذَای پیش اس اخذ رای :

زیرخدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت/

دستًر شزيع اوتخابات ي اعالم يصًل آن – آگُی ي ثبت وام دايطلبان – تشکیل َیات َای اجزایی – رسیذگی بٍ صالحیت دايطلبان -اوتشار
اسامی وامشدَای اوتخاباتی – تعییه تعذاد ي محل َای استقزار شعب ثبت وام ي اخذ رای – اوتشار آگُی اوتخابات – تعییه عًامل اجزایی شعبٍ –
تعییه ومایىذگان فزماوذار در شعب – اوصزاف دايطلب  /وامشد – رسیذگی بٍ شکایات قبل اس اخذ رای – تغییز حًسٌ اوتخابیٍ ( بزای اوتخابات
مجلس شًرای اسالمی ي خبزگان رَبزی )
 – 2فزایىذ ريس اخذ رای :

احزاس ًَیت رای دَىذگان ( شىاسىامٍ – کارت ملی )  -اخذ رای ي شمارش آراء  -تجمیع آراء
 – 3فزایىذَای پس اس اخذ رای :

رسیذگی بٍ شکایات اوتخاباتی – آگُی وتیجٍ اوتخابات – صذير اعتبار وامٍ مىتخبیه ( حسب وًع اوتخابات ) – امحای تعزفٍ ي بزگٍ َای رای

