
 بسمه تعالی

 1 ضمیمهفرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 شناسه خدمت -2 : برگزاري انتخاباتعنوان خدمت -1

 این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکمیل می شود.( )
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ارائه دهنده 

ت
خدم

 (دفتر انتخاباتوزارت کشور ) دستگاه اجرایی:نام  

 وزارت کشور نام دستگاه مادر:

4-
 

ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 شرح خدمت

 انتخابات ریاست جمهوري ، مجلس خبرگان رهبرري ، مجلرس  انواع به عنوان متولی برگزاري  وزارت کشور
، تمهیدات الزم جهت برگرزاري هرهره بهترر انتخابرات و  شوراي اسالمی و شوراهاي اسالمی شهر و روستا
 مشارکت آحاد جامعه در این امر را فراهم می نماید.

  هریك از انواع انتخابات ، فرآیندها و الزامات قانونی خاص خود را داشته اما در مجموع می توان فرآینردهاي
روز اخرر  راي و اررس از اخرر  راي          برگررزاري انتخابررات را برره سرره دسررته ، فرآینرردهاي ارری  از اخرر  راي ، 

  تقسیم بندي نمود.

  ،ازجمله فرآیندهاي مهم برگزاري انواع انتخابات ، فرآیندهاي ثبت نام داوطلبین، بررسی صالحیت داوطلبرین
 اخ  راي ، قرائت و تجمیع آرا قابل اشاره می باشد.

 

 (G2Cخدمت به شهروندان )     نوع خدمت 
 (G2Bخدمت به کسب و کار)     
خررردمت بررره دیگردسرررتگاه هررراي      
 (G2Gدولتی)

نوع مخاطبین
 در سن قانونی حضور در انتخابات آحاد جامعه 

 تصدي گري     حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 روستایی     شهري     استانی     منطقه اي     ملی     سطح خدمت

 ثبت مالکیت    تامین اجتماعی     کسب و کار    مالیات سالمت آموزش    تولد      رویداد مرتبط با:

 سایر   وفات   هامدارک و گواهینامه     بازنشستگی    ازدواج    بیمه    تاسیسات شهري     

 رخداد رویدادي مشخص    فرارسیدن زمانی مشخص    تقاضاي گیرنده خدمت         نحوه آغاز خدمت

 سایر:  ...     تشخیص دستگاه    

مدارک الزم براي 
 انجام خدمت

نوع انتخابات داراي فرآیندهایی است که اگرهه در کلیات با یکدیگر داراي مشابهت هایی مری باشرند  4هریك از 
مدارک مربوطه می باشند. ل ا باتوجه به اما به سبب تفاوت در جزئیات داراي الزامات قانونی خاص خود و بالتبع آن 

آنکه در جریان برگزاري انواع انتخابات ، فرآیندهاي مربوطه تنها مختص به فرآیند ثبرت نرام نبروده و فرآینردهاي 
دیگري نظیر رسیدگی به شکایات رد صرالحیت ، رسریدگی بره شرکایات انتخابراتی، بازشرماري آرا و .... را دربرر       

دارک الزم براي هریك از انواع انتخابات برحسب نوع فرآیند، منطبق بر قانون و ائین نامره مررتبط می گیرد ، ل ا م
 با برگزاري نوع انتخابات موردنظر می باشد.

قوانین و مقررات 
 باالدستی

 قانون ، آئین نامه و دستورالعمل هاي اجرایی برگزاري انتخابات
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ت
ت خدم

جزییا
آمار تعداد خدمت  

 گیرندگان
 در:        ماه        فصل          سال خدمت گیرندگان. . .    

 در مقطع زمانی برگزاري انتخابات، نامزدهاي انتخاباتی حضور در انتخاباتآحاد جامعه واجد شرایط 
 ارایه زمان متوسط مدت

 خدمت:
 داوطلبین تا اایان روز برگزاري انتخابات روز از ثبت نام 40: ریاست جمهوري 

 از ثبت نام داوطلبین تا اایان روز برگزاري انتخابات روز 70 شوراي اسالمی: مجلس
 از ثبت نام داوطلبین تا اایان روز برگزاري انتخاباتروز  77 رهبري : خبرگانمجلس 
 روز برگزاري انتخابات از ثبت نام داوطلبین تا اایانروز  45 ي اسالمی شهر و روستا:شوراها

 

 

 



 . . .  بار در:       ماه        فصل          سال                        یکبار براي همیشه                        تواتر
 یك بارسال  4 : ریاست جمهوريانتخابات 
 سال یك بار 8 رهبري: خبرگانمجلس 
 یك بار سال 4 شوراي اسالمی: مجلس
 یك بار سال 4 ي اسالمی شهر و روستا:شوراهاانتخابات 

 تعدادبار مراجعه
 حضوري

------ 

هزینه ارایه 
خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 ارداخت بصورت الکترونیك شماره حساب )هاي( بانکی مبلغ)مبالغ(

------   

   

. . .   
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنس دقیق و مستقیم آدر

-------- 
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی 

 از آن:

 سامانه جامع انتخابات:
 این سامانه درایام انتخابات در دسترس کاربران قرار می گیرد. 

 خدمترسانه ارتباطی  نوع ارائه مراحل خدمت

ت
الع رسانی خدم

در مرحله اط
 

 الکترونیکی    
 

 )برنامه کاربردي( تلفن همراه    اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          
 است الکترونیك                         ارسال استی    
 ایام کوتاه               تلفن گویا یا مرکز تماس     
 سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

 الکترونیکیغیر    

ي
ضور
ت مراجعه ح

ضرور
ذکر 

 

 جهت احراز اصالت فرد    
 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب    
درمرررواردي حسرررب نررروع سرررایر:    

انتخابات، افراد در فرآیندهاي مختلر  
بره براي دریافرت آگراهی مرورد نیراز، 

      مراکررز مربوطرره مراجعرره حضرروري 
مرری نماینررد. البترره در مررواردي ماننررد 
انتشررار آگهرری اسررامی نامزدهررا در 
انتخابات ، بنابر قانون انتخابرات ، ایرن 
امررر از طریررق نصررب آگهرری برره راي 

 دهندگان اطالع رسانی می گردد.

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

 



در مرحله 
ت
ت خدم

درخواس
 

 الکترونیکی    
 

 )برنامه کاربردي( تلفن همراه    اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(          
 است الکترونیك                         ارسال استی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس  ایام کوتاه    
روستا، برراي نخسرتین برار امکران شوراهاي اسالمی شهر و )درانتخابات دفاتر ایشخوان     

نام داوطلبین در دفاتر ایشخوان در نظرگرفته شد.توجه به این نکته ضروري است  تای  ثب
که استفاده یا عدم استفاده از امکانات دفاتر ایشخوان متناسرب برا نروع انتخابرات و قروانین 

 مربوطه می باشد(
ات الزم از مکاتبر ، منظور انجام این ام به شماره قرارداد واگ اري خدمات به دفاتر ایشخوان:

       و  صررورت ا یرفترره سرروي معرراون سیاسرری وزارت کشررور بررا فرمانررداران و بخشررداران
ی بع انسرانمعراونین سیاسری و معراونین توسرعه مردیریت و منرا هماهنگی هاي مورد نیاز با

 ی آید.ه عمل مب استانداریها که روساي کارگروههاي استانی دفاتر ایشخوان دولت می باشند
بوطه رآیند مرفهمچنین هماهنگی هاي الزم با کانون دفاتر ایشخوان دولت به عمل آمده تا 

 روستایی صورت ا یرد. ICTدر دفاتر ایشخوان دولت و دفاتر 
 عناوین مشابه دفاتر ایشخوان   
 سایر)باذکرنحوه دسترسی(    

 الکترونیکیغیر   

ي
ضور
ت مراجعه ح

ضرور
ذکر 

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
موانررع قررانونی نیررز از دیگررر سررایر:    

مواردي است که در برخی فرآینردها ، 
اتوماسیون کامل را با دشواري مواجره 
می نماید و نیازمند صراحت قرانون در 

 خصوص این موارد می باشیم.

 ه:مراجعه به دستگا
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   

ت
مرحله تولید خدم

 

)فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها (
 الکترونیکی     

 
 (سامانه جامع انتخاباتاینترنتی )مانند درگاه دستگاه(           اینترانتی )    
 سایر)باذکرنحوه دسترسی(است الکترونیك                              

 الکترونیکیغیر    

ي
ضور
ت مراجعه ح

ضرور
ذکر

 

همان گونه که ذکر گردید ، برگزاري انتخابات داراي فرآیندهاي ای  از 
اگرهه  اخ  راي ، روز اخ  راي و اس از اخ  راي می باشد. در این راستا ،

انتخابرات سامانه جامع انتخابرات ، فرآینردهاي برگرزاري با به کارگیري 
مکانیزه گردیده است ، با این وجود توجه به این نکته ضروري است کره 

، نیازمند صرر  زمران بیشرتر  اتدر مواردي نظیر برخی از انواع استعالم
همچنین فرآیندهایی نظیر  جهت مکانیزاسیون کامل فرآیندها می باشیم.

به صرورت الکترونیرك در برخی از انواع انتخابات اخ  راي و شمارش آرا 
در کشور برگزار گردیده اما کماکان نیازمند فراهم ساختن الزامات قانونی 

 .خواهیم بودو بودجه مورد نیاز جهت برگزاري انتخابات الکترونیك 

ت
درمرحله ارائه خدم

 

 الکترونیکی    
 

 )برنامه کاربردي( تلفن همراه اینترنتی )مانند وبگاه دستگاه(             
 است الکترونیك                         ارسال استی    
 تلفن گویا یا مرکز تماس  ایام کوتاه    
 دفاتر ایشخوان     

 شماره قرارداد واگ اري خدمات به دفاتر ایشخوان:
 عناوین مشابه دفاتر ایشخوان   
 سایر)باذکرنحوه دسترسی(    



 الکترونیکیغیر    

ي
ضور
ت مراجعه ح

ضرور
ذکر 

 جهت احراز اصالت فرد     
 جهت احراز اصالت مدرک   
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب   
از فرآینررردهاي مربوطررره       سرررایر:    

می توان به رسیدگی به شکایات ارس 
الزامات قانونی  از اخ  راي اشاره نمود.

مربوطه نیز نیازمند دقرت نظرر بیشرتر 
 می باشد.

 مراجعه به دستگاه:
 ملی   
 استانی   
 شهرستانی   
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ارتباط
 

ت
خدم

با 
 

سایر
 

سامانه
 

ها 

العاتی( 
ي اط

)بانکها
دردستگاه
 

 نام سامانه هاي دیگر
 فیلدهاي موردتبادل

 
 

استعالم  استعالم الکترونیکی
غیر 

 الکترونیکی

ط
برخ

 o
n

lin
e

 

دسته
ي 
ا

(
B

atch
) 

----------     
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ارتباط
 

ت
خدم

 
باسایر
 

دس
تگ

ي دیگر
اهها

 

 نام دستگاه دیگر
نام سامانه 
هاي دستگاه 
 دیگر

 فیلدهاي موردتبادل

مبلغ 
)درصورت 
ارداخت 
 هزینه(

 غیرالکترونیکی اگراستعالم استعالم الکترونیکی
ط :استعالم توسط، است

برخ
 o

n
lin

e
 

دسته
ي 
ا

(
B

atch
) 

 وزارت علوم
اسررتعالم مرردارک )

 (تحصیلی

اسررتعالم مرردارک تحصرریلی  -----
 بداوطل

 دستگاه      -----
 کننده مراجعه    

 استعالم هویت
 )ثبت احوال(

روز اخ  راي امکان اسرتعالم  ------
آن الیررن و آفالیررن لحررا  

 .استگردیده 

 دستگاه      -----
 کننده مراجعه    

 ------ ------ نیروي انتظامی 
 دستگاه      -----

 کننده مراجعه    

 ------ ------ قوه قضائیه 
 دستگاه      -----

 کننده مراجعه    

 ------ ------ وزارت اطالعات
 دستگاه      -----

 کننده مراجعه    
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عناوین 
ت
ي خدم

فرایندها
 

  
ي
ي قبل از اخ  را

فرآیندها
 

 

 انتخابات شروع دستور وصول اعالم و انتخابات دستورشروع-1

 داوطلبان نام آگهی و ثبت-2

 اجرایی هیات تشکیل-3

 داوطلبان صالحیت به رسیدگی-4

 انتخاباتی نامزدهاي اسامی انتشار-5

 راي اخ  و نام ثبت شعب استقرار هاي محل و تعداد تعیین-6

 انتخابات آگهی انتشار-7

 شعبه اجرایی عوامل تعیین-8

 راي اخ  و نام ثبت شعب در انتخابات نامزدهاي نمایندگان و بخ  ، شهرستان ، استان تبلیغات ستادهاي مسئولین تعیین-9

 تعیین نمایندگان فرماندار در شعب-10



 راي اخ  شعب امنیت و نظم تامین انتظامی ماموران تعیین-11

 نامزد/  داوطلب انصرا -12

  راي اخ  از قبل شکایات به رسیدگی-13

 (رهبري و خبرگان شوراي اسالمی مجلسبراي انتخابات تغییر حوزه انتخابیه )-14

ي روز اخ  
فرآیندها

ي
را

 

 تکراري راي کنترل و( ملی کارت–شناسنامه) هویت احراز-15

 آراء شمارش و راي اخ -16

 آن ارسال و شعبه شمارش صورتجلسه ثبت-17

 آراء تجمیع-18

ي
س از اخ  را

ي ا
فرآیندها

 

 انتخاباتی شکایات به رسیدگی-19

 انتخابات نتیجه آگهی-20

 صدور اعتبارنامه منتخبین-21

 راي برگهاي و تعرفه امحاي-22

ي اشتیبان
فرآیندها

 

 و اطالعات انتخابات و تجزیه تحلیل انهاجمع آوري اخبار -23

 دریافت و ااسخگویی به سئواالت مجریان-24

 مدیریت اعتبارات، اشتیبانی ملزومات و حق الزحمه عوامل اجرایی-25

 ارسال بخشنامه ها و شیوه نامه و تبادل مکاتبات میان کلیه سطوح مجري انتخابات-26



 خدمتنمودار ارتباطی فرایندهاي  -10
رهبري و شروراهاي اسرالمی  نوع انتخابات ریاست جمهوري، مجلس شوراي اسالمی ، مجلس خبرگان 4همان گونه که ذکر گردید، وزارت کشور برگزار کننده 

 ا یکردیگر مری باشرند، دربر هت هایی کلیشهر و روستا می باشد. جزئیات برگزاري انواع انتخابات با یکدیگر متفاوت بوده اما از آنجاییکه در مجموع داراي مشاب
تخابرات توسرط وزارت مانه جرامع انذیل ، روند کلی برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسالمی ایران نشان داده شده است. الزم به ذکر است باتوجه به تهیه سرا

 هاي مورد نیاز براي انواع فرآیندها احصا گردیده است : business process diagramکشور ، تمامی 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :واحدمربوط :الکترونیك است :تلفن  :فرم کننده تکمیل خانوادگی ونام نام

 

 

 

BPMN SC 02 - انتخابات

دستور شروع 

انتخابات

ثبت نام داوطلبان

تشكيل هيات

اجرايي

رسيدگي به صالحيت

داوطلبان

تعيين تعداد و محل

هاي استقرار شعب

ثبت نام و اخذ راي

تعيين اعضاي شعب

انتشار آگهي اسامي

نامزدها

انتشار آگهي انتخابات

تعيين نماينده فرماندار 

در شعب ثبت نام و اخذ

راي

تعيين ماموران انتظامي 

تامين نظم و امنيت شعب

ثبت نام و اخذ راي

تعيين نمايندگان نامزدها

در شعب ثبت نام و اخذ

راي

انصراف داوطلب

تغيير حوزه انتخابيه 

داوطلب

ثبت نام و اخذ راي

قرائت و شمارش

آراء

تجميع آراء

رسيدگي به شكايات

انتخاباتي

صدور اعتبارنامه

انتخابات تأييد- منتخبان 

و در مرحله اول به

 كلي پايان يافته

خاتمه انتخابات

امحاي تعرفه و 

برگهاي راي

توقف انتخابات

دستور توقف انتخابات توسط شوراي نگهبان

ابطال انتخابات

برگزاري مرحله

 دوم

هيچ يك از نمايندگان

مورد نياز در مرحله

اول انتخاب نشدند

همه- صدور اعتبارنامه 

نمايندگان مورد نياز در

مرحله اول انتخاب نشده

اند

استعالم از مراجع

چهارگانه


