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روز تاریخ موعد عنوان ردیف

دوشنبه  ٩٧/١٠/١٠
چاپ اولین آگهی در روزنامه کثیراالنتشار 

حداکثر ٤٥ روز قبل از تاریخ برگزاری انتخابات

اعالن اول هیأت نظارت در 

خصوص برگزاری انتخابات
١

دوشنبه ٩٧/١٠/١٧ یک هفته پس از اولین آگهی
اعالن دوم هیأت نظارت در 

خصوص برگزاری انتخابات
٢

سه شنبه

آغاز مهلت ثبت 

نام:

٩٧/١٠/١١ 

چهارشنبه

پایان مهلت ثبت 

نام:

٩٧/١٠/٢٦ 

حداکثر ظرف (١٥) روز از تاریخ اعالم هیأت 

نظارت بر انتخابات
مهلت ثبت نام ٣

شنبه ٩٧/١٠/٢٩ برای مدت (٣) روز

تمدید مهلت کاندیداتوری 

در صورت عدم حصول حد 

نصاب تعداد داوطلبین توسط 

هیأت نظارت

٤

یکشنبه ٩٧/١٠/٣٠

دعوت از هیات های نظارت 

توسط انجمن نظارت  برای 

پرسش و پاسخ 

٥

دوشنبه و 

سه شنبه 

٩٧/١١/٠١ لغایت 

٩٧/١١/٠٢
(٢) روز 

جلسه پرسش و پاسخ هیات 

های نظارت با انجمن نظارت 
٦

چهارشنبه

آغاز رسیدگی به 

صالحیت 

داوطلبین: 

٩٧/١١/٠٣

سه شنبه

پایان مهلت 

بررسی و اعالم 

نظر:

٩٧/١١/٠٩ 

حداکثر تا  ١٥ روز قبل از  برگزاری انتخابات

مالحظات: نظر هیأت باید به گونهای اتخاذ شود 

که پس از طی فرآیند اعتراض، کاندیداتوری 

اشخاص با آغاز تبلیغات تداخل نداشته باشد. لذا 

مهلت هفت روز توسط انجمن نظارت پیشنهاد 

میگردد.

بررسی شرایط داوطلبین و 

اعالم نظر مثبت یا منفی 

هیأت

٧
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چهارشنبه
آغاز مهلت: 

٩٧/١١/١٠

شنبه

پایان مهلت: 

٩٧/١١/١٣

مالحظه: 

٩٧/١١/١٢ روز 

جمعه و تعطیلی 

رسمی است و بر 

اساس اصول کلی 

حقوقی روز بعد از 

تعطیلی رسمی 

مالک است.

حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت نظر هیأت
مهلت اعتراض به نظر هیأت و 

تقدیم به انجمن نظارت
٨

یکشنبه
آغاز رسیدگی:

٩٧/١١/١٤

پنجشنبه
پایان رسیدگی:

٩٧/١١/١٨

حداکثر  ظرف ٥ روز پس از دریافت اعتراض

مهلت رسیدگی و اظهارنظر 

در خصوص اعتراضات توسط 

انجمن

٩

جمعه
آغاز مهلت:

٩٧/١١/١٩

یکشنبه پایان مهلت:

٩٧/١١/٢١

حداکثر ظرف سه روز پس از دریافت نظر 

انجمن

مهلت اعتراض به نظر انجمن 

نظارت در شورای عالی 

نظارت

١٠

سه شنبه ٩٧/١١/٣٠ -
مهلت رسیدگی به اعتراضات 

در شورای عالی نظارت
١١

چهارشنبه ٩٧/١٢/٠١ -

اعالم لیست نهایی و کامل 

داوطلبین تأیید صالحیت 

شده کل کشور

١١
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جمعه

٨ صبح
١٣٩٧/١٢/٠٣

٨ روز قبل از روز اخذ رای شروع تبلیغات ١٢

جمعه

٨ صبح

١٣٩٧/١٢/١٠
٢٤ ساعت قبل از روز رأی گیری پایان تبلیغات ١٣

شنبه  ٨ 

صبح الی 

١٨

( برای ٣ 

ساعت 

قابل 

تمدید 

است )

١٣٩٧/١٢/١١ اسفند ماه روز انتخابات ١٤

شنبه و 

یکشنبه

١٣٩٧/١٢/١١ و 

١٣٩٧/١٢/١٢
بالفاصله پس از اتمام مهلت اخذ رأی شمارش آرا ١٥

یکشنبه ٩٧/١٢/١٢ پس از اخذ صورتجلسه و تائید انجمن اعالم نتایج انتخابات ١٦

دوشنبه
آغاز مهلت: 

٩٧/١٢/١٣

سه شنبه
پایان مهلت:

٩٧/١٢/١٤

ظرف ٢ روز از تاریخ اعالم نتایج
مهلت اعتراض به  آرا در 

هیأت نظارت
١٧

چهارشنبه
آغاز رسیدگی:

٩٧/١٢/١٥

پنجشنبه
پایان رسیدگی:

٩٧/١٢/١٦

حداکثر ظرف ٢ روز
رسیدگی به اعتراض توسط 

هیأت
١٨

جمعه
آغاز مهلت: 

٩٧/١٢/١٧

شنبه
پایان مهلت: 

٩٧/١٢/١٨

ظرف ٢ روز
مهلت اعتراض به نظر هیأت 

در انجمن
١٩

یکشنبه
آغاز رسیدگی:

٩٧/١٢/١٩
ظرف سه روز 

رسیدگی به اعتراض توسط 

انجمن 
٢٠
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سه شنبه
پایان رسیدگی: 

٩٧/١٢/٢١

چهارشنبه
آغاز مهلت: 

٩٧/١٢/٢٢

پنجشنبه
پایان مهلت: 

٩٧/١٢/٢٣

ظرف ٢ روز
مهلت اعتراض به نظر انجمن 

در  شورای  عالی نظارت
٢١

جمعه
آغاز رسیدگی:

٩٧/١٢/٢٤

یکشنبه
پایان رسیدگی:

٩٧/١٢/٢٦

حداکثر ظرف ٣ روز از زمان وصول 

اعتراض

اعالم نظر شورای عالی 

نظارت  به اعتراضات به نظر 

انجمن

٢٢

یک هفته پس از پایان مهلت اعتراض  و پس از  

تشخیص صحت انتخابات توسط انجمن

صدور اعتبارنامه و اعالم 

نتیجه قطعی
٢٣




