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  بسمه تعالی
  )2اطالعیه شماره (

  
  ستاد انتخابات کشور

  

ي مجلس شوراي اسالمی در روز رساند انتخابات سراسري یازدهمین دورهبه آگاهی مردم شریف ایران اسالمی می

  برگزار خواهد شد. 2/12/98جمعه مورخ 

ي اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان هنامآئین 21ي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی و ماده 45ي در اجراي ماده 

تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  10/9/1398ي مجلس شوراي اسالمی از روز یکشنبه مورخ نمایندگی یازدهمین دوره

عیین شده توانند به منظور اعالم داوطلبی خود در مهلت تروز به عمل خواهد آمد. لذا داوطبان می 7جمعا به مدت  16/9/1398

- ها یا نمایندگیکنسولگري، اههاي انتخابیه، سفارتخانههاي مراکز حوزهبه وزارت کشور، فرمانداري همراه داشتن مدارك زیربا 

  هاي سیاسی جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.

 اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن؛ -1

 ر و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن؛ دااصل شناسنامه عکس -2

 جدید؛ 3*4یک قطعه عکس  -3

 اصل و یک نسخه تصویر آخرین مدرك تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی ارشد و یا معادل آن) -4

اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع  -5

 ت مجلس شوراي اسالمی؛قانون انتخابا 29ماده 

اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن  -6

 .بودن وضعیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی

 

ام باید شوندگان هنگام ثبت ن، انتخابهاي ذیل آنو تبصره قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی 28ي به استناد ماده

  داراي شرایط زیر باشند:

 اعتقاد و التزام عملی به اسالم؛ )1

 التزام عملی به  نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران؛ )2

 تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران؛ )3

 ابراز وفاداري به قانون اساسی و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه؛ )4

 داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛ )5



 

 نامه_شماره

 نامه_خیتار

 ي انتخابیه؛نداشتن سوء شهرت در حوزه )6

 سالمت جسمی در حد برخورداري از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛ )7

 ) سال تمام.75) سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج (30حداقل سن سی ( )8

  

) مستثنی 1(هاي دینی مصرّح در قانون اساسی از التزام عملی به اسالم، مذکور در بند داوطلبان نمایندگی اقلیتالف: 

  العقیده باشند.بوده و باید در دین خود ثابت

ي نمایندگی مجلس شوراي اسالمی معادل یک مقطع تحصیلی فقط براي شرکت در انتخابات محسوب هر دورهب: 

  شود. می

 يثبت شده در شناسنامه ي، بر اساس تاریخ تولد اولیهانتخاباتسن اشخاص براي ثبت نام در  يمالك محاسبهج: 

  هاي ذیربط به استثناي محاکم قضائی مالك عمل نخواهد بود.دستگاهرسمی است و تغییرات بعدي توسط 

قانون حمایت از  )21( يماده يو تبصره 31/3/74قانون تسهیالت استخدامی جانبازان مصوب  )18( يطبق مادهد: 

 ي ششم،) قانون برنامه88ي (ماده» ث«) بند 6جزء ( و قانون برنامه پنجم )44(ي ماده »الف«و بند  13/9/68آزادگان مصوب 

از یک مقطع تحصیلی  ي حضور در جبهه دارندو رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه فرزندان شهدا ، آزادگان،جانبازان يکلیه

  گردند.باالتر برخوردار می

مدرك معادل تحصیلی ، 9/05/1390 مصوبقانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی ) 28( ياساس قانون تفسیر ماده بر

  مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد. ،در هر مقطع تحصیلی

  

  

  

  ستاد انتخابات کشور
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