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 به نام خدا

  تبليغات انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالميغيرمجاز و مجازجدول مصاديق 

 

  در زمان قانوني تبليغات انتخاباتي مجازالف- عناوين 

 مستند قانوني  در زمان قانوني تبليغات انتخاباتيمجازمصاديق  رديف

1.  

تبليغات و شيوه هاي تبليغي مجاز منحصر به موارد مجاز مذكور در قانون مجلس شوراي 
 اسالمي است و مراجع اداري، انتظامي و قضائي موظف به برخورد با تبليغات غير مجاز هستند،

فـعاليـت تبـليغـات انتـخاباتـي نامزدهاي نماينـدگـي هشـت روز قــبل از روز اخذ رأي (مرحله 
ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت. ) 24(اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار 

  ؛24/11/98 روز پنجشنبه مورخ 00:00شروع: ساعت 

  01/12/98 صبح روز پنجشنبه مورخ 08:00پايان: ساعت. 

  قانون56ماده 

2.  
نصب آثار تبليغاتي مجاز صرفاً در مكانهايي كه از سوي فرمانداري، بخشداري، شهرداري يا 

 دهياري تعيين گرديده است.
 و 3/3/95  اصالحي 61تبصره ماده 

  آيين نامه اجرايي انتخابات52ماده 

3.  
استفاده از هر گونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنها اعم از كاغذي، پارچه اي، 

 ) سانتي متر 70 × 50مقوايي، فلزي و يا هر جنس ديگر حداكثر در ابعاد (
  مكرر قانون65 ماده 9بند 

  قانون57ماده  استفاده از تراكت، زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت  .4

5.  
) 15 × 10 براي تراكت، زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت در قطع حداكثر (عكساستفاده از 
 سانتيمتر.

 4/12/1386 قانون 57ماده 2تبصره 

  قانون59 و 57مواد  سخنراني، پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنها در محيطهاي غيردولتي.  .6
  قانون59 و 57مواد   با در نظر گرفتن قانون تبليغات.روزنامه ها و جرايد بخش خصوصيتبليغ در   .7

8.  
 ساعت در مطبوعات و نشرياتي كه عليه نامزد مربوطه 18 ظرف مدت چاپ پاسخ نامزد،

 مطالب خالف واقع درج نموده اند.
  قانون64ماده 

9.  
 و درج نظر آنها در آثار تبليغاتي مجاز (بدون ذكر نظر شخصيتها در تأييد نامزدهااعالم 

عنوان و مسئوليت شخصيت)، مشروط به تسليم قبلي مدارك مستند به امضاي ايشان به هيأت 
 اجرايي.

  قانون57تبصره يك ماده 

10.  

ي هر حوزه انتخابيه در آثار تبليغاتي مجاز، حمايت مجامع و گروه هادرج و انتشار مراتب 
 توسط نامزد نمايندگي به شرط وجود مستند مكتوب.

: در صورت درخواست هيأت اجرايي، نامزد بايد نامه كتبي حمايت مجامع و گروههاي توضيح
 مورد نظر را ارائه نمايد.

) قانون تفسير الحاق مادهي 1بند (
 قانون انتخابات 57واحده به مادهي 

  مصوب Óمجلس شوراي اسالمي
  آيين نامه42 و ماده 4/12/1370

 



 مصاديق مجاز و غيرمجاز تبليغات                                                             ستاد انتخابات كشور
 

 -2-  

 

 

 مستند قانوني  در زمان قانوني تبليغات انتخاباتيمجازمصاديق  رديف

11.  

 ستاد تبليغات انتخاباتي در مركز بخش، شهر، شهرستان و هر يك از مناطق يكتشكيل تنها 
 شهرداري در شهرهاي بزرگ.

تبصره: در صورتي كه چند عنوان بر هر يك از عناوين فوق الذكر اطالق گردد، در حكم يك 
 عنوان مي باشد.

  قانون63ماده 

12.  
 تبليغات انتخاباتي نامزدها در نشاندهنده مكان ستادنصب هرگونه تابلو، بنر و پارچه 

 محل ستاد تبليغات به تفكيك خواهران و برادران.
 قانون 57 الحاقي به ماده 2تبصره 

  آئين نامه43و ماده 

13.  
 تشويق و ترغيبنصب پالكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيتها فقط در جهت 

 شركت مردم در انتخابات بدون درج اسامي داوطلبان.
  آيين نامه46ماده 

14.  
، توسط نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي مشتركاستفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت 

 اسالمي.
  آئين نامه47ماده 

15.  
 6 قانون اساسي و بند 27اصل  برگزاري راهپيمائي ها و نيز تشكيل اجتماعات با كسب مجوز از وزارت كشور و استانداري.

 قانون نحوه فعاليت 11مادهي 
 احزاب و گروههاي سياسي

 

 

  در زمان تبليغات انتخاباتي غيرمجازب- عناوين 

 مستند قانوني  در تبليغات انتخاباتيغيرمجازمصاديق  رديف

  مكرر قانون65 و 57مواد  پالكارد، پوستر و ديوارنويسي  .1

2.  
 - راهاندازي كاروان هاي تبليغاتي 

 - استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن.
  مكرر قانون65 و 57مواد 

3.  
 - اعالم نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها با ذكر عنوان و مسئوليتشان

 - عدم ارائه مدارك كتبي مربوط به نظر شخصيت ها در تأييد نامزدها به هيأت اجرايي.
  قانون57 ماده 1تبصره 

4.  
 - استفاده از عكس خارج از قالب تراكت، جزوه، زندگينامه، بروشور و كارت

  سانتي متر.15×10- چاپ عكس در قطع بزرگتر از ابعاد 
  الحاقي به2تبصره 

 )4/12/1386 قانون (57ماده 

5.  
محو يا پاره نمودن آگهي تبليغاتي مجاز نامزدها كه در «محل مجاز» و «در زمان قانوني تبليغات» 

 الصاق گرديده است.
  مكرر قانون65 و 58مواد 

6.  
انجام فعاليت تبليغاتي براي نامزدها از صدا وسيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله اي كه 

 جنبه رسمي و دولتي دارد.
  قانون59ماده 
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 مستند قانوني  در تبليغات انتخاباتيغيرمجازمصاديق  رديف

7.  

 استفاده از وسايل و امكانات:
 - وزارتخانه ها، ادارات، شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت؛

 - شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري ها؛
- بنياد مستضعفان، نهادها و موسسات مشابه كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده       

 مي كنند و يا در اختيار گذاشتن آنها براي انجام تبليغات داوطلبان نمايندگي.

  قانون59ماده 
  آن1و تبصره 
 

  قانون59ماده  فعاليت تبليغاتي كارمندان دولت در ساعات اداري.  .8

9.  
تبليغ له يا عليه نامزد هاي انتخاباتي (حتي به صورت درج آگهي) در نشريات و مطبوعات متعلق 

به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها، شهرداري ها، شركت ها و سازمان هاي وابسته به 
 آنها، نهادها و موسساتي كه به هر مقدار از بودجه عمومي استفاده ميكنند.

 59 ماده 2تبصره 
  مكرر قانون65و ماده 

10.  

 ؛هاي نظارت شوراي نگهبان اعضاي هيات و اعضاي شوراي نگهبان- تبليغ 
 ؛ها وزير كشور و معاونان و مشاوران آن رئيس جمهور- تبليغ 
 ؛رئيس و اعضاي ستاد انتخابات كشور رئيس و اعضاي ستاد انتخابات استان- تبليغ 
  ؛ها فرمانداران و معاونان و مشاوران آن استانداران،- تبليغ 
اندركاران امور اجرائي و   بازرسان و ساير دست،هاي اجرائي انتخابات اعضاي هيات- تبليغ 
  انتخابات له يا عليه داوطلبان انتخابات.نظارتي

  قانون60ماده 

11.  

اعالميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي عالئم راهنمائي، تابلوي بيمارستان ها و  - الصاق
تابلوي مدارس و ساير موسسات آموزشي و سازمان هاي عمومي و ادارات دولتي و سازمان هاي 

 وابسته به دولت؛
اعالميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي خودروهاي دولتي و اتوبوسهاي شركت  الصاق- 

 واحد اتوبوسراني و تاسيسات عمومي و دولتي؛
اعالميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي صندوق هاي پست، باجه هاي تلفن،  الصاق- 

 پست هاي برق و تلفن، تابلوها
اعالميه، پوستر و هرگونه آگهي تبليغاتي روي اماكن بخش خصوصي (مگر با رعايت  الصاق- 

 )اشخاص ذيحق

  قانون61ماده 
 

12.  
داير كردن بيش از يك ستاد تبليغات انتخاباتي در مراكز بخش ها، شهرها و شهرستان ها و هر 

 يك از  مناطق شهرداري در شهرهاي بزرگ.

  قانون63ماده 

13.  
 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعالم نشاني به فرمانداري يا بخشداري.

 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعالم نام مسئول آن به فرمانداري يا بخشداري.
  قانون63 ماده 2تبصره 
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 مستند قانوني  در تبليغات انتخاباتيغيرمجازمصاديق  رديف

14.  

- انتشار مطالب غيرواقعي دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين در مطبوعات، 
 نشريات، خبرگزاري ها و ....

- درج آگهي يا مطلبي عليه داوطلبان نمايندگي در مطبوعات، نشريات خصوصي، خبرگزاري ها 
 و ....

- خودداري از چاپ فوري پاسخ نامزد (ذينفع در بندهاي الف و ب) توسط نشريه، روزنامه، 
 خبرگزاري مربوطه.

  قانون64ماده 

15.  
درج اعالم حمايت مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابيه در آثار تبليغاتي مجاز، بدون وجود 

 مستند مكتوب نزد نامزد.

) قانون تفسير الحاق ماده 1بند (
 قانون 57واحده به مادهي 

انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
 42 و ماده 4/12/70مصوب 

 آييننامه

16.  
نصب هر گونه آثار تبليغاتي توسط اقشار، گروهها، احزاب و جمعيت ها مبني بر حمايت از 

 نامزدهاي انتخاباتي (با درج تصوير يا اسامي نامزدها و ...).
  آيين نامه46ماده 

17.  

 فعاليت تبليغاتي نامزدها خارج از مهلت قانوني تبليغات.

  ؛24/11/98 روز پنجشنبه مورخ 00:00قبل از ساعت 

  01/12/98 صبح روز پنجشنبه مورخ 08:00بعد از ساعت. 

 40 و 39 قانون و 56مواد 
 آيين نامه اجرايي

18.  

 فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات به شرح ذيل:
 نوشتن يا اظهار مطالب خالف واقع؛ -1
 ) اين قانون؛60انتشار اعالم نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ( -2
فريب و اغواي مردم از طريق سوء استفاده از اعالم نظر يا عكس شخصيت ها و  مقامات  -3

 ) اين قانون؛29دولتي مذكور در ماده (
 تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان؛ -4
انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي نظير سخنراني و انتشار محموله هاي تبليغاتي به نفع نامزد  -5

 خاص خارج از مهلت قانوني تبليغات؛
اخالل و برهم زدن اجتماعات و سخنرانيهاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي  -6

 نامزدها؛
 .انجام هر يك از موارد فوق از طريق كليه شبكه هاي اجتماعي و فضاهاي مجازي -7

  مكرر65ماده 

 تذكر: 

مطابق قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي (فصل مجازاتها)، مرتكبين جرائم و تخلفات فوقالذكر اعم از 

 داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و يا افراد ديگر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.


