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 نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
بوده و به سه دسته فرآيندهاي پيش از  هايي تفاوت داراي بايكديگر قانوني ضوابط بنابر انتخابات نوع به بسته مربوطه فرآيندهاي

  :از عبارتند انتخاباتي فرآيندهاي ترين مهم. اخذ راي، روز اخذ راي و پس از آن قابل تقسيم مي باشند
  فرآيندهاي پيش از اخذ راي:. 1
 آن وصول اعالم و انتخابات دستورشروع  
 داوطلبان نام ثبت و آگهي  
 اجرايي هاي هيات تشكيل  
 داوطلبان صالحيت به رسيدگي  
 انتخاباتي نامزدهاي اسامي انتشار  
 راي اخذ و نام ثبت شعب استقرار هاي محل و تعداد تعيين  
 انتخابات آگهي انتشار  
 شعبه اجرايي عوامل تعيين  
 شعب در فرماندار نمايندگان تعيين  
 نامزد/  داوطلب انصراف 

 راي اخذ از قبل شكايات به رسيدگي 

 ) رهبري و خبرگان شوراي اسالمي مجلسبراي انتخابات تغيير حوزه انتخابيه( 
  . فرآيندهاي روز اخذ راي:2
 ملي كارت–شناسنامه(راي دهندگان  هويت احراز(  
 آراء شمارش و راي اخذ 

 آراء تجميع 

  . فرآيندهاي پس از اخذ راي:3
 انتخاباتي شكايات به رسيدگي 

 انتخابات نتيجه آگهي 

 (حسب نوع انتخابات) صدور اعتبارنامه منتخبين 

 راي برگهاي و تعرفه امحاي  
  
  

 1جدول شماره 


