


:تهیه و تنظیم 
دفتر فن آوري اطالعات فرمانداري شهرستان بیرجند

قائم قیروانی

جلسه ویژه انتخابات رایانه اي
دوازدهمین دوره ریاست جمهوري و  
پنجمین دوره شوراهاي اسالمی شهر

با حضور کاربران محترم شعب اخذ راي روستایی
حوزه انتخابیه شهرستان بیرجند
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انتخابات نیمه مکانیزهانتخابات نیمه مکانیزه
شعبه شعبه 205205حوزه انتخابیه شهرستان بیرجند جهت بر گزاري انتخابات داراي حوزه انتخابیه شهرستان بیرجند جهت بر گزاري انتخابات داراي           

::اخذ راي بوده که به شرح زیر می باشد  اخذ راي بوده که به شرح زیر می باشد  
..شعبه ثابت شهري بیرجند شعبه ثابت شهري بیرجند   8484) ) الفالف  
..شعبه سیار شهري بیرجندشعبه سیار شهري بیرجند  88) ) بب  
..شعبه سیار روستایی شهرستانشعبه سیار روستایی شهرستان  8585))جج  
..شعبه ثابت روستایی شهرستانشعبه ثابت روستایی شهرستان  2828))دد  
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انتخابات نیمه مکانیزهانتخابات نیمه مکانیزه
::رئوس مطالب رئوس مطالب 

..به کار رفته در شعب اخذ راي روستاییبه کار رفته در شعب اخذ راي روستاییآشنایی با تجهیزات آشنایی با تجهیزات ) ) فازاولفازاول
. . تجهیزات تجهیزات پیکر بندي پیکر بندي و و آماده سازي آماده سازي طریقه طریقه ) ) فازدومفازدوم
).).فرایندهاي اخذ رايفرایندهاي اخذ راي((توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاري انتخابات توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاري انتخابات ) ) فاز سومفاز سوم

..شبیه سازي شده عملیات اخذ راي به صورت کاملشبیه سازي شده عملیات اخذ راي به صورت کاملانجام فرایند انجام فرایند ) ) فاز چهارمفاز چهارم
..آزمونآزمون) ) فازپنجمفازپنجم
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انتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمیانتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمی
::پیش نیازهاي اجراي سیستمپیش نیازهاي اجراي سیستم••
::در هر شعبه اخذ راي تجهیزات زیرموردنیاز می باشددر هر شعبه اخذ راي تجهیزات زیرموردنیاز می باشد••
).).داشتن مودم اجباري استداشتن مودم اجباري است((یک دستگاه رایانه مودم دار یک دستگاه رایانه مودم دار --11••
••22--GSM Modem GSM Modem ..
USSDUSSDسیم کارت اعتباري همراه اول با قابلیت پشتیبانی پروتکل سیم کارت اعتباري همراه اول با قابلیت پشتیبانی پروتکل --33••
..خط تلفن در شعبه که می بایست متصل به مودم رایانه در شعبه باشدخط تلفن در شعبه که می بایست متصل به مودم رایانه در شعبه باشد--44••
))براي استعالم شماره ملی از روي بارکد کارت ملی براي استعالم شماره ملی از روي بارکد کارت ملی ((بارکد خوان بارکد خوان --55••
خواهد خواهد گیگا بایت گیگا بایت 77فضاي مورد نیاز براي نصب و ر اه اندازي نرم افزار حدود فضاي مورد نیاز براي نصب و ر اه اندازي نرم افزار حدود ::نکتهنکته••

..بودبود
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96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         

انتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمیانتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمی

شعبه  روسـتایی  شعبه  روسـتایی  1010در نظر گرفته شده است و به ازاي هر در نظر گرفته شده است و به ازاي هر   کابررایانهکابررایانهدر هر شعبه یک در هر شعبه یک         
جداي از کاربران انتخـاب و مشـخص خواهـد شـد کـه      جداي از کاربران انتخـاب و مشـخص خواهـد شـد کـه        سرگروهسرگروهیک یک ) ) کاربرکاربر1010((

::مهمترین وظائف سرگروههامهمترین وظائف سرگروهها
پیگیري هاي الزم به منظور آماده سازي و پیکربندي تجهیزات رایانه اي شعب زیر مجموعه خودپیگیري هاي الزم به منظور آماده سازي و پیکربندي تجهیزات رایانه اي شعب زیر مجموعه خود  - - 11    

شعبه اخذ راي زیرمجموعه خودشعبه اخذ راي زیرمجموعه خود  1010ساماندهی ،سرکشی و کنترل ساماندهی ،سرکشی و کنترل   --22  
کمک و راهنمائی کاربران شعب اخذ راي در خصوص مشـکالت و ابهامـات نـرم    کمک و راهنمائی کاربران شعب اخذ راي در خصوص مشـکالت و ابهامـات نـرم      --33

. . افزاري را در روز اخذ راي بر عهده خواهند داشت افزاري را در روز اخذ راي بر عهده خواهند داشت 



انتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمیانتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمی
  

  استفادهاستفاده  عدمعدم  انتخاباتانتخابات  دردر  ویژهویژه  شاخصشاخص  مهمترینمهمترین      
  وو  بودهبوده    مراحلمراحل  کلیهکلیه  دردر  اینترنتاینترنت  ارتباطیارتباطی  بستربستر  ازاز

  پروتکلپروتکل،،  کدملیکدملی  استعالماستعالم  برايبراي  ارتباطیارتباطی  بستربستر
USSDUSSD  شدهشده  دادهداده  تخصیصتخصیص  کارتهايکارتهاي  سیمسیم  کمککمک  بهبه    
..بودبود  خواهدخواهد  اولاول  همراههمراه
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USSD USSD چیست؟چیست؟
  

 مدت روش این در .باشد می GSM شبکهبربستر  اطالعات انتقال مکانیزم یک          
 USSD پیام یک .است  SMS روش از کمتر بسیار پاسخگویی جهت انتظار زمان

  نرم بین توان می USSD از استفاده با .باشد کاراکتر 182 حدود در تواند می
  برقرار ارتباط موبایل اپراتور شبکه و موبایل براي شده نوشته هاي افزار
  می ارسال# و * کلیدهاي از استفاده با و دیجیتالی صورت به ها پیام.نمود

  یا و ارسال شبکه به را اطالعاتی سادگی به که میدهد اجازه کاربر به و گردند،
  به باشد داشته را شبکه از استفاده امکان مشترك یک اینکه براي .نماید دریافت
  مشترك شناسایی وسیله کارت این که شود می داده  SIM نام به کارتی مشترك

  نقطه هر در راحتی به تواند می کارت این با مشترك بنابراین .باشد می شبکه در
.نماید برقرار ارتباط شبکه با کشور
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راه اندازي کامپیوترها در شعبراه اندازي کامپیوترها در شعب
جهت نصب بسته به سخت افزار هاي به کار رفته در کامپیوتر نیاز به     

.دقیقه زمان دارد 25حدود 
براي نصب و راه اندازي رایانه هاي شعب اخذ راي به دو نوع اطالعات براي نصب و راه اندازي رایانه هاي شعب اخذ راي به دو نوع اطالعات         

::نیاز داریمنیاز داریم
که براي کلیه شعب به صورت مشترك در سراسر کشور تهیه شده که براي کلیه شعب به صورت مشترك در سراسر کشور تهیه شده ((اطالعات عمومی اطالعات عمومی --11

))همان بانک اطالعات ثبت احوالهمان بانک اطالعات ثبت احوال)()(استاست
به این فایلهـا،  به این فایلهـا،  ))که این اطالعات خاص شعبه مربوطه می باشدکه این اطالعات خاص شعبه مربوطه می باشد((اطالعات خصوصی اطالعات خصوصی --22

..می گویند می گویند فایلهاي پیکربندي شعب اخذ راي فایلهاي پیکربندي شعب اخذ راي 

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



:  :  فایلهاي اطالعاتی مورد نیازشعبفایلهاي اطالعاتی مورد نیازشعب
::شاملشامل))براي احراز هویت افرادبراي احراز هویت افراد((اطالعات عمومی اطالعات عمومی - - 11

و سریال شناسنامه کلیه واجدین و سریال شناسنامه کلیه واجدین بانک محلی ثبت احوال شماره ملی بانک محلی ثبت احوال شماره ملی ))11- - 11
مشترك در کلیه شعب اخذ مشترك در کلیه شعب اخذ ).(().((Code_melliCode_melliبه نام به نام texttextفایل فایل ((شرایطشرایط

))))راي سراسر کشورراي سراسر کشور
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انتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمیانتخابات نیمه مکانیزه ریاست جمهوري و شوراي اسالمی
::که شامل که شامل ) ) براي هر حوزه انتخابیهبراي هر حوزه انتخابیه((اطالعات خصوصیاطالعات خصوصی--22

فایل حوزه انتخابیهفایل حوزه انتخابیه) ) بب.   .   فایل تقسیمات کشوريفایل تقسیمات کشوري))الفالف

فایل داوطلبین  حوزهفایل داوطلبین  حوزه))فایل شعب اخذ راي حوزه   دفایل شعب اخذ راي حوزه   د))جج

فایل اعضاي شعب فایل اعضاي شعب ))هه

توسط از طریق سیستم جامع انتخابات کشوري تولید  توسط از طریق سیستم جامع انتخابات کشوري تولید  CSVCSVاین فایلها با پسوند این فایلها با پسوند ::نکتهنکته      
..و توسط ستاد انتخابات شهرستان در اختیارسر گروهها  قرار می گیردو توسط ستاد انتخابات شهرستان در اختیارسر گروهها  قرار می گیرد
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نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز  نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز  
: : GSMGSMنصب مودم نصب مودم ) ) گام اولگام اول

. . رایانه متصل می کنیم رایانه متصل می کنیم   USBUSBابتدا مودم را به یکی از پورتهاي ابتدا مودم را به یکی از پورتهاي 
به رایانه اضافه می به رایانه اضافه می درایو مجازي درایو مجازي در صورتیکه درایور نصب نشده باشد یک در صورتیکه درایور نصب نشده باشد یک           

کلیک کلیک  Windows Windowsگرددکه با ورود به درایو مربوط می بایست روي پوشه گرددکه با ورود به درایو مربوط می بایست روي پوشه 
در داخل پوشه فوق بر روي فایل در داخل پوشه فوق بر روي فایل ..کرده تا داخل آن پوشه نشان داده شودکرده تا داخل آن پوشه نشان داده شود

Install.exe Install.exe    کلیک کرده وبا کلیک بر روي قسمتهاي کلیک کرده وبا کلیک بر روي قسمتهايNext Next    بـه صـورت   بـه صـورت
..درایور مودم به آسانی نصب می گردددرایور مودم به آسانی نصب می گردد Finish Finishمتوالی ودر نهایت متوالی ودر نهایت 

WindowsWindowsInstall.exeInstall.exeNextNext……FinishFinishدرایو مربوطدرایو مربوط
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نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز 
::نکتهنکته

 Device Manager Device Managerمی توان در می توان در    GSM Modem GSM Modemبراي اطالع از نصب یا عدم نصب براي اطالع از نصب یا عدم نصب       

..وضعیت نصب درایور را مشاهده نمودوضعیت نصب درایور را مشاهده نمود

StartStartRunRundevmgmt.mscdevmgmt.msc….….
::باید دو عبارت با نام هاي زیر اضافه شود باید دو عبارت با نام هاي زیر اضافه شود ) ) PortsPorts((پس از اجراي آن در قسمت پورتپس از اجراي آن در قسمت پورت

11--HSPADatacardHSPADatacard DiagnositicsDiagnositics InterfaceInterface

22--HSPAdatacardHSPAdatacard NMEA Device NMEA Device 
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نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز 

بعد از اتصال مودم به کامپیوتر و نصب نرم افزار مربوطه طـی  بعد از اتصال مودم به کامپیوتر و نصب نرم افزار مربوطه طـی          
آیکونی به شکل زیـر  آیکونی به شکل زیـر  DestopDestopروال گفته شده بر روي صفحه روال گفته شده بر روي صفحه 

::ظاهر خواهد شدظاهر خواهد شد
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نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز 
::نکات  مهم نکات  مهم         
مودم باید کلیه آنتی ویروسها غیـر فعـال   مودم باید کلیه آنتی ویروسها غیـر فعـال    GSM GSMبراي نصب براي نصب     --11

..شوندشوند
مـودم اقـدام بـه    مـودم اقـدام بـه       GSM GSMچراغ چراغ سبز شدن سبز شدن هیچ وقت قبل از هیچ وقت قبل از   --22

..استفاده از آن ننمائیداستفاده از آن ننمائید
 Connection Connectionدر زمان استعالم گیري آنالین حتمـا بایـد   در زمان استعالم گیري آنالین حتمـا بایـد     --33

Manager Manager   باشد باشد   بستهبسته..
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نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز نصب سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نیاز 
::نصب نرم افزارنصب نرم افزار::22گامگام

::براي نصب نرم افزار به  اطالعات وفایل هاي زیر نیازمندیمبراي نصب نرم افزار به  اطالعات وفایل هاي زیر نیازمندیم
).).فایل مربوطهفایل مربوطه((بانک محلی ثبت احوال شماره ملی و سریال شناسنامه واجدین شرایطبانک محلی ثبت احوال شماره ملی و سریال شناسنامه واجدین شرایط) ) الفالف

))CSVCSVبا پسوندبا پسوند.(.(بانک اطالعاتی مربوط به شعبه بانک اطالعاتی مربوط به شعبه ) ) بب
  Elections.Elections13961396_Installer.exe_Installer.exe.فایل فایل ))جج

    رويروي  بربر  شعبهشعبه  تاپتاپ  لپلپ  رويروي  بربر  وو  گرفتهگرفته  قرارقرار  سرگروههاسرگروهها  اختیاراختیار  دردر  فایلهافایلها  ایناین  کلیهکلیه  ::  کتهکتهنن
DesktopDesktopگردیدگردید  خواهدخواهد  کپیکپی..
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مراحل نصب نرم افزار  مراحل نصب نرم افزار  
::طی گرددطی گرددبه ترتیب به ترتیب جهت نصب نرم افزار می بایست مراحل زیر جهت نصب نرم افزار می بایست مراحل زیر 

ــل ) )   22--11 ــراي فای ــل اج ــراي فای و و electionselections13961396Installer.exeInstaller.exeاج
سعی شود پوشه پـیش  سعی شود پوشه پـیش  ((نصب برنامه در پوشه مورد نظرنصب برنامه در پوشه مورد نظر

..تغییر نکندتغییر نکندD:(D:\\electionelection)فرض برنامه فرض برنامه 
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
))فایل بانک محلی ثبت احوال و فایلهاي پیکربنديفایل بانک محلی ثبت احوال و فایلهاي پیکربندي((انتقال فایلهاي مورد نیازانتقال فایلهاي مورد نیاز) ) 22--22
پس از مشاهده پیام موفقیت نصب برنامه ، به مسیر نصب پیش فرض برنامـه رفتـه   پس از مشاهده پیام موفقیت نصب برنامه ، به مسیر نصب پیش فرض برنامـه رفتـه     

))D:D:\\electionelection1396 1396 (( و فایلهاي شماره ملی و فایلهاي شماره ملی))ذکر شده در ذکر شده در ))اطالعات ثبت احوالاطالعات ثبت احوال
پوشه اي که برنامـه در آن نصـب   پوشه اي که برنامـه در آن نصـب   ((قبل را در مسیرو در پوشه هاي ذکر شده زیرقبل را در مسیرو در پوشه هاي ذکر شده زیر

::به دقت کپی نمائیدبه دقت کپی نمائید) ) شده استشده است
::درمسیر زیردرمسیر زیرCode_melli.txtCode_melli.txtحاوي فایل حاوي فایل DataDataپوشه پوشه ))الفالف

D:D:\\electionelection13961396\\datadata
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))مرحله اولمرحله اول((مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
 CSV CSVکه با پسوندکه با پسوندCSVPathCSVPath))((مجموعه فایل هاي پیکربندي شعبهمجموعه فایل هاي پیکربندي شعبه))بب

بودند را در پوشه اي که برنامه در آن نصب شده است به دقـت  بودند را در پوشه اي که برنامه در آن نصب شده است به دقـت  
))D:D:\\electionelection13961396\\csvPathcsvPath. (. (نمائیدنمائید  کپیکپی

رفته و پس از اتصال اجزاي گفته شده در قبـل،  رفته و پس از اتصال اجزاي گفته شده در قبـل،  مسیر نصب برنامه مسیر نصب برنامه سپس به سپس به     
    electionelection9696.exe  .exeبایستی جهت پیکربندي و آماده سازي تجهیزات فایل بایستی جهت پیکربندي و آماده سازي تجهیزات فایل 

که در  اختیار داشته اجرا نموده تا نسـبت بـه   که در  اختیار داشته اجرا نموده تا نسـبت بـه   رمز پیکربندي رمز پیکربندي را به وسیله را به وسیله 
انتقال و پیکربندي اطالعات اقدام الزم صورت گرفته وتست اولیه سیسـتم  انتقال و پیکربندي اطالعات اقدام الزم صورت گرفته وتست اولیه سیسـتم  

..انجام گیردانجام گیرد
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
بـاز  بـاز  پیکربندي شـعبه  پیکربندي شـعبه  با اولین بار اجراي برنامه فوق  فرم ورود به برنامه با اولین بار اجراي برنامه فوق  فرم ورود به برنامه         

  شناسـایی شناسـایی در این قسمت ،برنامه به صورت اتوماتیک نسبت بـه  در این قسمت ،برنامه به صورت اتوماتیک نسبت بـه  ..می شودمی شود
و همچنین اعالم شماره تلفن سیم کارت پرداخته و همچنین اعالم شماره تلفن سیم کارت پرداخته   GSMGSMوو  Dial_upDial_upمودم مودم 

مورد نیاز که قبال در مسیرهاي ذکر شده کپی مورد نیاز که قبال در مسیرهاي ذکر شده کپی صحت فایلهاي خصوصی صحت فایلهاي خصوصی و و 
. . شده اند را کنترل نموده و نتیجه را به کاربر نشان می دهدشده اند را کنترل نموده و نتیجه را به کاربر نشان می دهد

در صورت وجود هر گونه ایراد در کنترل هاي انجام شـده بایسـتی   در صورت وجود هر گونه ایراد در کنترل هاي انجام شـده بایسـتی   ::توجهتوجه
فرایند نصب و راه اندازي بازبینی گردیده تادر صورت امکـان مشـکل   فرایند نصب و راه اندازي بازبینی گردیده تادر صورت امکـان مشـکل   

. . مربوطه رفع گرددمربوطه رفع گردد
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::نکتهنکته
::استاست““  سیستمسیستم  وضعیتوضعیت““  پنلپنل  دردر  مهممهم  وو  عمدهعمده  بخشبخش  سهسه  شاملشامل

..تجهیزاتتجهیزات  بخشبخش- - 11
  کنترلکنترل  رارا  فایلفایل  اعتباراعتبار  نظرنظر  ازاز((احوالاحوال  وو  ثبتثبت  اطالعاتیاطالعاتی  بانکبانک  فایلهايفایلهاي  بخشبخش--22

))کندکند  میمی
::؟؟))چگونهچگونه((  کندکند  میمی  بررسیبررسی  راراElectionElection  فایلفایل  حضورحضور--33
!!ایمایم  شدهشده  مشکلمشکل  افزاردچارافزاردچار  نرمنرم  نصبنصب  مراحلمراحل  دردر))33- - 11
!!باشدباشد  میمی  موجودموجود  اطالعاتیاطالعاتی  بانکبانک))33--22
!!هستندهستند  اصالتاصالت  دارايداراي  موجودموجود  پیکربنديپیکربندي  فایلهايفایلهاي))33--33
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
  خاصخاص  شعبهشعبه  برايبراي  برنامهبرنامه  سازيسازي  سفارشیسفارشی  منظورمنظور  فوق،بهفوق،به  تنظیماتتنظیمات  تائیدتائید  ازاز  بعدبعد    

  رويروي  وبروبر  نمودهنموده  واردوارد  رارا  شعبهشعبه  جمهوريجمهوري  ریاستریاست  انتخاباتانتخابات  بهبه  مربوطمربوط    کدکشوريکدکشوري،،
    موردمورد  شعبهشعبه  پیکربنديپیکربندي  برايبراي  الزمالزم  تنظیماتتنظیمات  تاتا  کنیمکنیم  میمی  کلیککلیک  تنظیماتتنظیمات  اعمالاعمال  دکمهدکمه

  شدهشده  پیکربنديپیکربندي  بدرستیبدرستی  شعبهشعبه  آنآن  هاها  دادهداده  بودنبودن  صحیحصحیح  صورتصورت  دردر..گیردگیرد  انجامانجام    نظرنظر
..شودشود  میمی  دادهداده  نمایشنمایش  نیزنیز  صحیحصحیح  پیکربنديپیکربندي  بهبه  مربوطمربوط  پیامپیام  وو
  دادهداده  نشاننشان  کاربرکاربر  بهبه  متناظريمتناظري  پیغامهايپیغامهاي  بابا  دهددهد  رخرخ  خطاییخطایی  بنديبندي  پیکرپیکر  روندروند  دردر  اگراگر::نکتهنکته

..شدشد  خواهدخواهد
  نخواهدنخواهد  اجرااجرا  قابلقابل  عنوانعنوان  هیچهیچ  بهبه  خطا،برنامهخطا،برنامه  نشدننشدن  اصالحاصالح  صورتصورت  دردر  کهکه  شودشود  توجهتوجه

..بودبود
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
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مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
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::نکتهنکته
که اطالعات پیکربندي براي یک حوزه انتخابی می باشد لذا که اطالعات پیکربندي براي یک حوزه انتخابی می باشد لذا دقت کنید دقت کنید         

اگر شماره شعبه وارد شده مربوط به آن حوزه نباشد امکان پیکربندي اگر شماره شعبه وارد شده مربوط به آن حوزه نباشد امکان پیکربندي 
 modem GSM modem GSMالزم به ذکراست عملکردصحیح الزم به ذکراست عملکردصحیح . . وجود نخواهد داشتوجود نخواهد داشت

..باشدباشد  سبزسبزوقتی است که چراغ آن به رنگ وقتی است که چراغ آن به رنگ 
..فقط براي تسریع و دقت در ورود اطالعات می باشدفقط براي تسریع و دقت در ورود اطالعات می باشدابزار بارکدخوان ابزار بارکدخوان استفاده از استفاده از       

، برنامه استعالم براي آن ، برنامه استعالم براي آن مراحل پیکربنديمراحل پیکربنديپس از اجراي موفقیت آمیز پس از اجراي موفقیت آمیز 
..شعبه آماده اجرا می گردد و کاربر می تواند برنامه را ببنددشعبه آماده اجرا می گردد و کاربر می تواند برنامه را ببندد
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نمونه اي از خطانمونه اي از خطا--مراحل نصب نرم افزارمراحل نصب نرم افزار
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::نکتهنکته
::رمزهاي مورد استفاده جهت برگزاري انتخابات درشعباترمزهاي مورد استفاده جهت برگزاري انتخابات درشعبات

..مخصوص پیکربندي شعبه مربوطمخصوص پیکربندي شعبه مربوط((شعبهشعبهپیکربندي پیکربندي   رمز ورود به برنامهرمز ورود به برنامه  - - 11

))ورود به نرم افزار اخذ رايورود به نرم افزار اخذ راي((کاربر رایانهکاربر رایانهرمزاول مخصوص رمزاول مخصوص --22
جهت ارسال  جهت ارسال  ((نماینده فرماندار نماینده فرماندار رمزدوم مخصوص رمزدوم مخصوص   --33

))صورتجلسه نهایی شمارش آراصورتجلسه نهایی شمارش آرا
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  دردر  برنامهبرنامه  کنیمکنیم  میمی  اجرااجرا  رارا  انتخاباتانتخابات  برنامهبرنامه  باربار  اولیناولین  برايبراي  وقتیوقتی  ::توجهتوجه
  بابا  ،،  درستیدرستی  بهبه  پیکربنديپیکربندي  انجامانجام  ازاز  بعدبعد  باشد،وباشد،و  میمی  پیکربنديپیکربندي  حالتحالت
  ..شویمشویم  میمی  گیريگیري  استعالماستعالم  فرمفرم  واردوارد  مجددمجدد  ورودورود  وو  برنامهبرنامه  ازاز  خروجخروج

  اجرااجرا  یکباریکبار  پیکربنديپیکربندي  مراحلمراحل  ازاز  بعدبعد  حتماحتما  رارا  استعالماستعالم  برنامهبرنامه  ::  مهممهم  نکتهنکته
  موردمورد  شعبهشعبه  برايبراي  آنآن  پیکربنديپیکربندي  صـحتصـحت  وو  نصـبنصـب  درسـتیدرسـتی  ازاز  تاتا  کنیدکنید
..شویدشوید  مطمئنمطمئن  کامالکامال  نظرنظر
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نصب نرم افزارنصب نرم افزار



  رويروي  بربر  میانبرمیانبر  دکمهدکمه  ازاز  توانیدتوانید  میمی  استعالماستعالم  برنامهبرنامه  اجراياجراي  برايبراي  
DesktopDesktopبرنامهبرنامه  نصبنصب  مسیرمسیر  دردر  یایا  نمائیدنمائید  استفادهاستفاده  ویندوزویندوز  

  وو  کاربريکاربري  نامنام  وباوبا  نمودهنموده  اجرااجرا  راراelectionelection9696..exeexe  فایلفایل
  واردوارد  افزارافزار  نرمنرم  بهبه  ورودورود  برايبراي  شدهشده  گذاشتهگذاشته  اختیاراختیار  دردر  پسوردپسورد

    ..شویمشویم  میمی  دهندهدهنده  رايراي  استعالماستعالم  افزارافزار  نرمنرم
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نرم افزار استعالم شماره ملی نرم افزار استعالم شماره ملی 
    بربر  کلیککلیک  بابا  زیرزیر  پیامپیام  مشاهدهمشاهده  ازاز  پسپس  وو  صحیحصحیح  اطالعاتاطالعات  ورودورود  بابا  
::شویمشویم  میمی  اصلیاصلی  صفحهصفحه  واردوارد  تائیدتائید  دکمهدکمه        
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  مبنیمبنی  پیغامیپیغامی  برنامهبرنامه  کاربريکاربري  اطالعاتاطالعات  صحیحصحیح  ورودورود  ازاز  بعدبعد          
  شعبهشعبه  شمارهشماره  چنانچهچنانچه..  شودشود  میمی  دادهداده  نمایشنمایش  شعبهشعبه  شمارهشماره  بربر

  کاربرانکاربران  سریعاسریعا  استاست  متفاوتمتفاوت  شماشما  شعبهشعبه  شمارهشماره  بابا  شدهشده  ذکرذکر
  ادامهادامه  ازاز  وو  نمودهنموده  اعالماعالم  شعبهشعبه  رئیسرئیس  بهبه  رارا  مراتبمراتب  بایستبایست  میمی
  دردر  شعبهشعبه  همانهمان  بهبه  مربوطمربوط  نسخهنسخه  تاتا  نمایندنمایند  جلوگیريجلوگیري  کارکار

..قرارگیردقرارگیرد  کاربرکاربر  اختیاراختیار
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فرم اصلی برنامه استعالم افراد راي دهنده در  فرم اصلی برنامه استعالم افراد راي دهنده در  
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري  

و پنجمین دوره انتخابات شوراي اسالمی  و پنجمین دوره انتخابات شوراي اسالمی  
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  سمتسمت  دردر  کهکه  باشدباشد  میمی  انتخاباتانتخابات  دودو  صورتصورت  بهبه  استعالماستعالم  برنامهبرنامه      
    جمهوريجمهوري  ریاستریاست  انتخاباتانتخابات  بهبه  مربوطمربوط  اطالعاتاطالعات  فرمفرم  راست،راست،

  انتخاباتانتخابات  بهبه  مربوطمربوط  فرم،فرم،  چپچپ  سمتسمت  دردر  وو  استاست  گرفتهگرفته  قرارقرار
  نیزنیز  فرمفرم  وسطوسط  دردر  ..دارددارد  قرارقرار  روستاروستا  وو  شهرشهر  اسالمیاسالمی  شوراهايشوراهاي
..دارددارد  قرارقرار  شوندهشونده  استعالماستعالم  بهبه  مربوطمربوط  اطالعاتاطالعات
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: نکته          
باالي اطالعات حتما استعالم برنامه اجراي از بعد

صورت در و کنترل شعبه اطالعات با مطابق را فرم 
سرگروه به را مراتب بایست می کاربر تطابق عدم 
.نمائید اعالم انتخابات ستاد و مربوطه 
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::فرایندهاي روز اخذ راي فرایندهاي روز اخذ راي 
))براي ریاست جمهوري و شوراهابراي ریاست جمهوري و شوراها((تکمیل صورتجلسه آغازینتکمیل صورتجلسه آغازین  --11

فوتی فوتی )()(کارت ملی کارت ملی - - شناسنامهشناسنامه((احراز اصالت و درستی سند شناسایی احراز اصالت و درستی سند شناسایی - - 22
))یا عدم داشتن شرایط سنییا عدم داشتن شرایط سنی

..کنترل راي تکراري کنترل راي تکراري --33

صورتجلسه براي ریاست جمهوري و  صورتجلسه براي ریاست جمهوري و  ثبت ثبت ((شمارش آراء شمارش آراء --44
))شوراهاشوراها

))ریاست جمهوري و شوراهاریاست جمهوري و شوراها((ارسال صورتجلساتارسال صورتجلسات  --55
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مقدمه اي بر انتخابات رایانه ايمقدمه اي بر انتخابات رایانه اي
::اهدافاهداف

  وو  ملیملی  شمارهشماره  نمودننمودن  واردوارد  بوسیلهبوسیله  رايراي  اخذاخذ  شعبهشعبه  سیستمسیستم  ازاز  دهندهدهنده  رايراي  استعالماستعالم  - - 11      
    شدهشده  ارائهارائه  شناساییشناسایی  مداركمدارك  اصالتاصالت  احرازاحراز  جهتجهت  ))سالسال  //  ماهماه//روزروز((  تولدتولد  تاریختاریخ

..استعالم راي تکراري از سیستم شعبه اخذ راي استعالم راي تکراري از سیستم شعبه اخذ راي   --22    

ثبت نتیجه قرائت و شمارش آراء در سیستم و ارسال خودکار آرا و صورتجلسه  ثبت نتیجه قرائت و شمارش آراء در سیستم و ارسال خودکار آرا و صورتجلسه  --33  
..قرائت و شمارش آراء توسط سیستمقرائت و شمارش آراء توسط سیستم
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مقدمه اي بر انتخابات رایانه ايمقدمه اي بر انتخابات رایانه اي
بر عهده خواهند داشت عبارت بر عهده خواهند داشت عبارت   اخذ راياخذ رايوظایفی که کاربران محترم در روز وظایفی که کاربران محترم در روز 

::  است ازاست از
راي گیري هم براي ریاست جمهوري و هم راي گیري هم براي ریاست جمهوري و هم صورتجلسه آغازین صورتجلسه آغازین تکمیل فرم  تکمیل فرم    --11

))پیش از آغاز راي گیريپیش از آغاز راي گیري((براي شوراها براي شوراها 
..کمک نرم افزارکمک نرم افزاراستعالم شماره ملی راي دهندگان به استعالم شماره ملی راي دهندگان به   --11
انتخابـات ریاسـت   انتخابـات ریاسـت   ) ) صورتجلسهصورتجلسه((تکمیل وارسال فرم نتیجه شمارش آراتکمیل وارسال فرم نتیجه شمارش آرا  --22

جمهوريجمهوري
انتخابـات شـوراي   انتخابـات شـوراي   ) ) صورتجلسهصورتجلسه((فرم نتیجه شمارش آرا فرم نتیجه شمارش آرا تکمیل و ارسال تکمیل و ارسال --33

..اسالمی شهر به صورت کامال مکانیزهاسالمی شهر به صورت کامال مکانیزه
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چگونگی اخذ راي در شعبه؟؟چگونگی اخذ راي در شعبه؟؟
 با کار مرحله نیاول ،يریگ يرا شعبه به شهروند ورود با     

 آغاز صندوق عوامل توسط وشناسنامه یمل کارت کنترل
.گردد یم
  محترم هیاتهاي و کشور انتخابات ستاد تصمیم به توجه با     

  نبوده الزامی فعال دادن راي براي ملی کارت داشتن نظارت
.باشد می الزامی ملی شماره داشتن همراه ولی
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مقدمه اي بر انتخابات رایانه ايمقدمه اي بر انتخابات رایانه اي
:دو حالت

فرد کارت ملی خود را به همراه دارد          کارت ملی فرد  ) الف
بارکد خوان اسکن شده و تاریخ تولد به صورت کامل  به کمک 

.وارد شود
فرد کارت ملی خود را به همراه ندارد ولی شماره ملی خود  ) ب

تاریخ تولد  را می بایست بداند             کاربر باید شماره ملی و 
.نمایدوارد قسمت استعالم نرم افزاردر فرد رو به صورت کامل 
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مقدمه اي بر انتخابات رایانه ايمقدمه اي بر انتخابات رایانه اي
 شهروند هر کدملی ثبت يبرا مرحله نیا در    

  یدست و هیثان 3 خوان بارکد دستگاه با حداکثر
.است الزم وقت هیثان 15

 احوال ثبت یکنترل برنامه نصب با یمل کد صحت   
.گردد یم نیتضم و چک ها وتریکامپ يرو
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انتخابات رایانه ايانتخابات رایانه اي
    امکانامکان  سیستمسیستم  زیرتوسطزیرتوسط  روشروش  دودو  بهبه  هویتهویت  احرازاحراز))الفالف••

::استاست  پذیرپذیر

..شعبهشعبه  محلیمحلی  اطالعاتیاطالعاتی  بانکبانک  دردر  کنترلکنترل  ))11

کشورکشور  وزارتوزارت  دادهداده  مرکزمرکز  اطالعاتیاطالعاتی  بانکبانک  دردر  کنترلکنترل))22
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انتخابات رایانه ايانتخابات رایانه اي
عـدم ارتبـاط بـا    عـدم ارتبـاط بـا    ((  آفالینآفالینکار به صورت کار به صورت حالت اول حالت اول در در ••

..انجام می شودانجام می شود) ) سرور وزارت کشور سرور وزارت کشور 

ارتباط بـا  ارتباط بـا  ((آنالینآنالینکار بایستی به صورت کار بایستی به صورت حالت دوم حالت دوم در در ••
..انجام شودانجام شود) ) ) ) ارتباط بر خطارتباط بر خط((سرور وزارت کشورسرور وزارت کشور
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انتخابات رایانه ايانتخابات رایانه اي
  ::onlineonline    حالتحالت  دردر  استفادهاستفاده  ))  مهممهم  نکتهنکته••
  خودخود  پاسخپاسخ  نتواندنتواند  شعبهشعبه  دردر  موجودموجود  سیستمسیستم  دلیلیدلیلی  هرهر  بهبه  صورتیکهصورتیکه  دردر••

  شعبهشعبه  دردر  موجودموجود  ارتباطیارتباطی  وسایلوسایل  یایا  کندکند  دریافتدریافت  وزارتوزارت  مرکزمرکز  ازاز  رارا
  اطالعاتاطالعات  ثبتثبت  وو  ادامهادامه  امکانامکان  offlineoffline  حالتحالت  دردر  شودشود  مشکلمشکل  دچاردچار
  ،،  ارتباطیارتباطی  مشکلمشکل  رفعرفع  محضمحض  وبهوبه  دارددارد  وجودوجود  سیستمسیستم  دردر  دهندهدهنده  رايراي

  بهبه  رارا  اطالعاتاطالعات  ))شدهشده  گفتهگفته  روالروال  طبقطبق((خودکارخودکار  صورتصورت  بهبه  برنامهبرنامه
..کندکند  میمی  ارسالارسال  مرکزمرکز
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انتخابات رایانه ايانتخابات رایانه اي
روند انجام کار ؟؟روند انجام کار ؟؟

شماره ملی  و تاریخ تولـد  شماره ملی  و تاریخ تولـد  اطالعات اطالعات توسط بارکدخوان و یا ورود توسط بارکدخوان و یا ورود پس از اسکن کارت ملی پس از اسکن کارت ملی             
آیا این شماره ملی وجود دارد؟ وآیا این شماره ملی مربـوط بـه   آیا این شماره ملی وجود دارد؟ وآیا این شماره ملی مربـوط بـه   ((نرم افزارابتدا هویت نرم افزارابتدا هویت 

موجود موجود بانک اطالعاتی محلی بانک اطالعاتی محلی و همچنین عدم راي تکراري را در و همچنین عدم راي تکراري را در ))فردي فوت شده است؟فردي فوت شده است؟
در شعبه بررسی کرده و نتیجه را به کاربر نمایش می دهد و سپس اطالعات وارد شده را در شعبه بررسی کرده و نتیجه را به کاربر نمایش می دهد و سپس اطالعات وارد شده را 

نتیجه نتیجه به مرکز ارسال می کند و پس از دریافت اطالعات که در همان لحظه انجام می شود به مرکز ارسال می کند و پس از دریافت اطالعات که در همان لحظه انجام می شود 
نیـز بـه   نیـز بـه   ) ) احراز هویت و همچنین وضعیت تکراري در سراسر کشوراحراز هویت و همچنین وضعیت تکراري در سراسر کشور((را را دریافتی از مرکز دریافتی از مرکز 

..کاربر نمایش می دهدکاربر نمایش می دهد
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نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
):):ثبت اعضاي شعبهثبت اعضاي شعبه((صورتجلسه آغازصورتجلسه آغاز))الف الف ••
جلسه حضـور و جـدول   جلسه حضـور و جـدول   با ورود به نرم افزار ،فرم صورت با ورود به نرم افزار ،فرم صورت ••

راي گیري ظـاهر  راي گیري ظـاهر  صورتجلسه قبل از شروع صورتجلسه قبل از شروع و و   اعضاي شعبهاعضاي شعبه
شعبه، شعبه، هدف از این فرم تکمیل اطالعات اعضاي هدف از این فرم تکمیل اطالعات اعضاي  ..خواهد شد خواهد شد 

مـی  مـی  ذخیره صورتجلسه آغـاز انتخابـات در آن شــعبه  ذخیره صورتجلسه آغـاز انتخابـات در آن شــعبه  
فرم در ابتداي اجراي برنامه نمـایش داده مـی   فرم در ابتداي اجراي برنامه نمـایش داده مـی   این این . . باشدباشد
..شودشود

96اردیبشهت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
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::فعالیتی که کاربران محترم در این مرحله انجام می دهندفعالیتی که کاربران محترم در این مرحله انجام می دهند••
از قبل توسـط  از قبل توسـط  که که سمتهاي آنان سمتهاي آنان و و اعضاي شعبه اخذ راي اعضاي شعبه اخذ راي می بایست اسامی می بایست اسامی   --11••

ستاد انتخابات وارد شده است را یکبار دیگر چک نموده و در صـورت تغییـرات   ستاد انتخابات وارد شده است را یکبار دیگر چک نموده و در صـورت تغییـرات   
..جدید آن را در این قسمت اعمال نمایندجدید آن را در این قسمت اعمال نمایند

..قابلیت اضافه، ویرایش یا حذف در این قسمت مهیا شده استقابلیت اضافه، ویرایش یا حذف در این قسمت مهیا شده است::توجه توجه ••
با فشردن دکمه مربوطه یک سطر جدید اضافه می شود کـه مـی تـوان    با فشردن دکمه مربوطه یک سطر جدید اضافه می شود کـه مـی تـوان    ::اضافهاضافه••

..اطالعات شخص را وارد کرداطالعات شخص را وارد کرد
البته بعـد از  البته بعـد از  ..با فشردن دکمه مربوطه سطر از لیست حذف خواهد گردیدبا فشردن دکمه مربوطه سطر از لیست حذف خواهد گردید::حذفحذف••

..حذف جهت اطمینان به کاربر پیغامی می دهدحذف جهت اطمینان به کاربر پیغامی می دهد
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::نکته نکته ••
فشـرده نشـود ذخیـره    فشـرده نشـود ذخیـره    ذخیره اطالعات عضو ذخیره اطالعات عضو تا زمانی که دکمه تا زمانی که دکمه --11••

کاربر بایستی تمام تغییـرات اعـم از   کاربر بایستی تمام تغییـرات اعـم از   یعنی یعنی . . گرددگرددسازي انجام نمی سازي انجام نمی 
اضافه،حذف یا ویرایش بر روي سطرها را انجام و سپس براي اعمال اضافه،حذف یا ویرایش بر روي سطرها را انجام و سپس براي اعمال 

نمـایش  نمـایش  ((. . کلیک کنـد کلیک کنـد ذخیره اطالعات عضو ذخیره اطالعات عضو تغییرات نهائی بر دکمه تغییرات نهائی بر دکمه 
))عملیات با موفقیت انجام شدعملیات با موفقیت انجام شد

که در شعبه اخذ راي تعیین مـی  که در شعبه اخذ راي تعیین مـی  سمت شخص سمت شخص و و کد ملی کد ملی در هر سطر ورود در هر سطر ورود   --22••
اعضا مشخص شده خواهنـد بـود و   اعضا مشخص شده خواهنـد بـود و   % % 9898البته به احتمال البته به احتمال .(.(استاست  الزامیالزامیگردد ،گردد ،

گردد مگر در مورد اعضاي نظارت که شاید تغییراتـی وجـود   گردد مگر در مورد اعضاي نظارت که شاید تغییراتـی وجـود   وارد وارد   سمتهاسمتهافقط می بایست فقط می بایست 
))داشته باشدداشته باشد

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



):):بسته به ضوابط قانونیبسته به ضوابط قانونی((افراد شعبه معموال شامل موارد زیر هستندافراد شعبه معموال شامل موارد زیر هستند  --33
))یک نفریک نفر((نماینده فرماندار نماینده فرماندار ••
))یک نفریک نفر((رئیس شعبهرئیس شعبه••
))یک نفریک نفر)()(کاربر رایانهکاربر رایانه((منشیمنشی••
))یک نفریک نفر((نائب رئیس شعبهنائب رئیس شعبه••
))دویا سه یا چهارنفردویا سه یا چهارنفر((منشی شعبهمنشی شعبه••
))حداقل یک نفرحداقل یک نفر((نماینده هیات نظارت نماینده هیات نظارت ••
..بازرس شعبهبازرس شعبه••
پیغـام مناسـب   پیغـام مناسـب   اگر تعداد سطرها یا سمت هاي وارد شده از تعداد قانونی بیشتر یا کمتـر باشـد   اگر تعداد سطرها یا سمت هاي وارد شده از تعداد قانونی بیشتر یا کمتـر باشـد   ••

..می شویممی شویممرحله بعد مرحله بعد با زدن کلید صفحه بعدي وارد با زدن کلید صفحه بعدي وارد . . نمایش داده می شود نمایش داده می شود 
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::شخصی به صورت زیر می باشدشخصی به صورت زیر می باشدسمت سمت خطاي وارد نکردن خطاي وارد نکردن : : مثالمثال
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می باشد که شامل زمان می باشد که شامل زمان   ""فرم صورتجلسه قبل از شروع راي گیريفرم صورتجلسه قبل از شروع راي گیري""بعدي بعدي بخش بخش               
هیـات  هیـات  ، تاریخ حضور و ثبت ثبت سریال پلمب  هاي آغاز راي گیري مربوط بـه  ، تاریخ حضور و ثبت ثبت سریال پلمب  هاي آغاز راي گیري مربوط بـه  

این بخش در این بخش در . . ریاست جمهوري می باشدریاست جمهوري می باشدانتخابات انتخابات   برايبرايهیات نظارت  هیات نظارت  و و اجرایی اجرایی 
کردن تمام فیلد هاي این صـفحه اجبــاري  کردن تمام فیلد هاي این صـفحه اجبــاري  پر پر   ..استاستدر دسترس در دسترس سربرگ دوم سربرگ دوم 

، بقیه ، بقیه تاریخ حضور در شعبهتاریخ حضور در شعبهو و روز حضور در شعبه روز حضور در شعبه است همچنین به جز فیلدهاي است همچنین به جز فیلدهاي 
..باشندباشندفیلدها قابل اصالح می فیلدها قابل اصالح می 

صورت کامل نبودن اطالعات وارد شده با پیغام هـایی از طـرف   صورت کامل نبودن اطالعات وارد شده با پیغام هـایی از طـرف   در در         
بعد از ورود اطالعات دکمـه ذخیـره را   بعد از ورود اطالعات دکمـه ذخیـره را   .  .  سیستم روبرو خواهیم شدسیستم روبرو خواهیم شد

فرم فرم بایست همین  بایست همین  می می حال حال . . فشرده تا اطالعات در برنامه ذخیره  گردندفشرده تا اطالعات در برنامه ذخیره  گردند
..نیز به روال گفته شده تکمیل گرددنیز به روال گفته شده تکمیل گرددانتخابات شوراها انتخابات شوراها دقیقا براي  دقیقا براي  
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صورتجلسه آغاز براي انتخابات شـوراهاي اسـالمی   صورتجلسه آغاز براي انتخابات شـوراهاي اسـالمی   براي این منظور از قسمت براي این منظور از قسمت             
این مرحله شـامل  این مرحله شـامل  . . انتخاب می کنیم انتخاب می کنیم را را ))در صفحه ابتدایی و اصلی نرم افزار در صفحه ابتدایی و اصلی نرم افزار ((

که شامل زمان، که شامل زمان، ..می باشدمی باشدصورتجلسه قبل از شروع راي گیري صورتجلسه قبل از شروع راي گیري تکمیل فرم تکمیل فرم 
هیات هیات تاریخ حضور در شعبه  و ثبت سریال پلمب  هاي آغاز راي گیري مربوط به تاریخ حضور در شعبه  و ثبت سریال پلمب  هاي آغاز راي گیري مربوط به 

انتخابات انتخابات براي صندوق اخذ راي براي صندوق اخذ راي   هولوگرام هیات نظارتهولوگرام هیات نظارت  تعدادتعدادو فقط و فقط اجرایی اجرایی 
در دسترس در دسترس سربرگ دوم سربرگ دوم این بخش در این بخش در . . شوراهاي اسالمی شهر و روستا می باشدشوراهاي اسالمی شهر و روستا می باشد

..استاست
البته فیلد روز حضور و تـاریخ  البته فیلد روز حضور و تـاریخ  ((پر کردن تمام فیلدهاي این صفحه اجباري استپر کردن تمام فیلدهاي این صفحه اجباري است            

.).)حضور تنظیم و غیر قابل تغییر می باشدحضور تنظیم و غیر قابل تغییر می باشد
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    ازاز  هاییهایی  پیغامپیغام  بابا  شدهشده  واردوارد  اطالعاتاطالعات  نبودننبودن  کاملکامل  صورتصورت  دردر
    دکمهدکمه  اطالعاتاطالعات  ورودورود  ازاز  بعدبعد  ..شدشد  خواهیمخواهیم  روبروروبرو  سیستمسیستم  طرفطرف

    ..گردندگردند    ذخیرهذخیره  برنامهبرنامه  دردر  اطالعاتاطالعات  تاتا  فشردهفشرده  رارا  ذخیرهذخیره
فرم استعالم  فرم استعالم  فرم استعالم ، وارد فرم استعالم ، وارد حال با استفاده از دکمه حال با استفاده از دکمه 

::می شویممی شویم
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کاربر در این مرحله با استفاده از این فرم قادر می باشد بـا  کاربر در این مرحله با استفاده از این فرم قادر می باشد بـا          
مراجعه کننـده  مراجعه کننـده  تاریخ تولد شخص تاریخ تولد شخص و و شماره ملی شماره ملی وارد کردن وارد کردن 

ولی کاربردر ابتدابایستی بـه بخـش   ولی کاربردر ابتدابایستی بـه بخـش   ..را احراز هویت نمایدرا احراز هویت نماید
باالي صفحه برنامه با دقت نگاه کرده و اطالعات مربوط بـه  باالي صفحه برنامه با دقت نگاه کرده و اطالعات مربوط بـه  

را کنترل نماید و درصورت تناقض مراتب را را کنترل نماید و درصورت تناقض مراتب را مشخصات شعبه مشخصات شعبه 
وسایل ارتبـاطی  وسایل ارتبـاطی  اتوماتیک اتوماتیک   نرم افزار به صورتنرم افزار به صورت..اطالع دهداطالع دهد

))gsmgsm modemmodemووDial up Dial up ((  را کنترل می کند، بدون اینکـه  را کنترل می کند، بدون اینکـه
..را انجام دهندرا انجام دهندنرم افزاري کاري نرم افزاري کاري کاربران از نظر کاربران از نظر 
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اگر نرم افزار به هیچ یک از وسایل ارتباطی به مرکز متصـل  اگر نرم افزار به هیچ یک از وسایل ارتباطی به مرکز متصـل          
نشد پیغام آفالین در نوار وضعیت نمایش داده می شـود و  نشد پیغام آفالین در نوار وضعیت نمایش داده می شـود و  
دراین صورت کاربر قادر خواهد بودبه صورت آفالین ر اي دراین صورت کاربر قادر خواهد بودبه صورت آفالین ر اي 
دهنده را احراز هویت نماید که در هر بار که استعالم گرفته دهنده را احراز هویت نماید که در هر بار که استعالم گرفته 

..شود به کاربر گفته می شود که ارتباط مودم قطع می باشدشود به کاربر گفته می شود که ارتباط مودم قطع می باشد
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دهندگاندهندگانشمارة ملّی رأي شمارة ملّی رأي استعالم استعالم 

  صفحهصفحه  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  ملّیملّی  شمارةشمارة  اطّالعاتاطّالعات  ورودورود  امکانامکان••
..داشتداشت  خواهدخواهد  وجودوجود  نیزنیز  کلیدکلید

  باربار  دستگاهدستگاه  کمککمک  بهبه  ملیملی  شمارهشماره  اطالعاتاطالعات  ورودورود  امکانامکان••
..دارددارد  وجودوجود  نیزنیز    خوانخوان  کدکد
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استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاناستعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
::حالت اول ورود اطالعات حالت اول ورود اطالعات 

    توسطتوسط  باشدباشد  متصلمتصل  سیستمسیستم  بهبه  خوانخوان  بارکدبارکد  صورتیکهصورتیکه  دردر••
  تاریختاریخوکاربروکاربر  شودشود  خواندهخوانده  شخصشخص  ملیملی  شمارهشماره  آن،آن،
  ملیملی  کارتکارت  یایا  شناسنامهشناسنامه  ازاز  کاملکامل  بصورتبصورت  راراتولدتولد

  بایستبایست  میمی  اشاش  مربوطهمربوطه  باکسباکس  دردر    دقتدقت  بابا  وو  خواندهخوانده
  ..نمایدنماید  واردوارد
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استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاناستعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
  دردر  ملیملی  شمارهشماره  ورودورود  دردر  خطاخطا  وجودوجود  صورتصورت  دردر  ::مهممهم  بسیاربسیار  تذکرتذکر

  میمی  دادهداده  مربوطهمربوطه  خطايخطاي  هايهاي  پیغامپیغام  آن،آن،  ارقامارقام  تعدادتعداد  بابا  نگارشنگارش
::مانندمانند  ..شودشود

  واردوارد  اشتباهاشتباه  تاریختاریخ  فرمتفرمت  یایا  وو  نیستنیست  معتبرمعتبر  شدهشده  واردوارد  ملیملی  شمارهشماره••
  یایا  ماهماه  یایا  روزروز  برايبراي  محدودهمحدوده  ازاز  خارجخارج  عددعدد  اینکهاینکه  یایا  وو  استاست  شدهشده
..نیستنیست  معتبرمعتبر//......//......  روزروز  است،است،  شدهشده  انتخابانتخاب  سالسال
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نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
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استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاناستعالم شمارة ملّی رأي دهندگان

::تذکر مهمتذکر مهم
توسط کاربر، ابتدا سال توسط کاربر، ابتدا سال تاریخ تولد تاریخ تولد براي راحتی ورود براي راحتی ورود ••

از از .(.(بصورت کامل، بعد ماه و بعد روز وارد می شـود بصورت کامل، بعد ماه و بعد روز وارد می شـود 
))چپ به راست وارد شودچپ به راست وارد شود
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استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاناستعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
::مراحل انجام کار توسط نرم افزارمراحل انجام کار توسط نرم افزار••
دکمـه  دکمـه  بـا فشـردن   بـا فشـردن   تاریخ تولـد  تاریخ تولـد  و و   ملیملی  کدکددر صورت صحیح بودن در صورت صحیح بودن ••

که قـبال در  که قـبال در  ((،شماره ملی را ابتدا در بانک اطالعاتی محلی ،شماره ملی را ابتدا در بانک اطالعاتی محلی استعالم استعالم 
جستجو گردیده و مشخصات اعتبار مدارك جستجو گردیده و مشخصات اعتبار مدارك ) ) کامپیوتر کپی شده بودکامپیوتر کپی شده بود

تاریخ تولد  تاریخ تولد  و عدم راي تکراري در آن شعبه و و عدم راي تکراري در آن شعبه و ) ) احراز هویت احراز هویت ((شخص شخص 
..او به صورت فرم زیر نمایش داده می شوداو به صورت فرم زیر نمایش داده می شودوضعیت حیات وضعیت حیات و و 
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نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
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نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان

کـه امکـان   کـه امکـان   سه دکمه سه دکمه بعد از استعالم از بانک محلی شعبه در فرم بعد از استعالم از بانک محلی شعبه در فرم ••
::استعالم براي انتخابات مختلف را می دهد وجود دارد استعالم براي انتخابات مختلف را می دهد وجود دارد 

))الفالف••
در صورتیکه فرد راي دهنده مایل باشد براي هر دو انتخابـات ریاسـت   در صورتیکه فرد راي دهنده مایل باشد براي هر دو انتخابـات ریاسـت   ••

..جمهوري و مجلس شوراي اسالمی  راي دهد، استفاده می شودجمهوري و مجلس شوراي اسالمی  راي دهد، استفاده می شود
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نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
))بب••
ریاسـت  ریاسـت  در صورتیکه فرد راي دهنده فقط مایل به شرکت در انتخابـات  در صورتیکه فرد راي دهنده فقط مایل به شرکت در انتخابـات  ••

باشد از این دکمه براي استعالم فرد راي دهنده استفاده مـی  باشد از این دکمه براي استعالم فرد راي دهنده استفاده مـی  جمهوري  جمهوري  
..شودشود

))جج••
از این از این شوراي اسالمی باشد شوراي اسالمی باشد در صورتیکه فرد راي دهنده فقط مایل به شرکت درانتخابات در صورتیکه فرد راي دهنده فقط مایل به شرکت درانتخابات ••

..دکمه براي استعالم فرد راي دهنده استفاده می شوددکمه براي استعالم فرد راي دهنده استفاده می شود
..با فشردن دکمه                       برنامه به فرم اصلی باز می گرددبا فشردن دکمه                       برنامه به فرم اصلی باز می گردد••
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شکل زیر ظـاهر  شکل زیر ظـاهر  دکمه هاي استعالم دکمه هاي استعالم بعد از فشردن هر یک از بعد از فشردن هر یک از ••

می شود که نشانه انتظار براي دریافت مشخصات از مرکز می می شود که نشانه انتظار براي دریافت مشخصات از مرکز می 
..باشدباشد

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان 

پس از اینکه  فـرم قبـل ظـاهر شـدو     پس از اینکه  فـرم قبـل ظـاهر شـدو     ••
اطالعــات از مرکــز دریافــت شــد در اطالعــات از مرکــز دریافــت شــد در 

باشـد و  باشـد و  قبال راي نـداده  قبال راي نـداده  صورتیکه فرد صورتیکه فرد 
ارســال شــده ارســال شــده اطالعــات بــه درســتی اطالعــات بــه درســتی 

::باشدیکی از فرمهاي زیر ظاهر می شودباشدیکی از فرمهاي زیر ظاهر می شود

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان 
::فشرده شده باشدفشرده شده باشدهر دو انتخابات هر دو انتخابات اگر دکمه استعالم براي اگر دکمه استعالم براي ••

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاناستعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
از آنجائیکه در بانک مرکز، کلیه اطالعات راي دهنـدگان  از آنجائیکه در بانک مرکز، کلیه اطالعات راي دهنـدگان  ••

موجود می باشد عالوه بر اطالعات وارد شـده  اطالعـات   موجود می باشد عالوه بر اطالعات وارد شـده  اطالعـات   
نیز از مرکز دریافت می نیز از مرکز دریافت می   نام و نام خانوادگی فردنام و نام خانوادگی فردمربوط به مربوط به 

در انتهاي فـرم نیـز   در انتهاي فـرم نیـز   . . ودر فرم نمایش داده می شودودر فرم نمایش داده می شود..گرددگردد
بودن فرد استعالم شـونده  بودن فرد استعالم شـونده  غیر تکراري غیر تکراري و یا و یا   تکراريتکراريوضعیت وضعیت 

. . نمایش داده می شودنمایش داده می شود) ) مرکزمرکز((دیگر شعب دیگر شعب در در 

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
::نکته مهم نکته مهم ••
اگر دکمه                             فشرده شده باشد ، در فرم ظاهر شده فقط وضعیت راي اگر دکمه                             فشرده شده باشد ، در فرم ظاهر شده فقط وضعیت راي ••

انتخابات ریاست جمهوري  انتخابات ریاست جمهوري    شعبه جهتشعبه جهتدر در راي فقط راي فقط از نظر تکراري بودن و یا نبودن از نظر تکراري بودن و یا نبودن 
فعـال مـی   فعـال مـی   شوراهاي اسالمی غیر شوراهاي اسالمی غیر در سمت چپ وضعیت راي براي در سمت چپ وضعیت راي براي بررسی شده و بررسی شده و 

..شودشود
اگر دکمه                                   فشرده شود ، در فرم ظاهر شده وضـعیت تکـراري   اگر دکمه                                   فشرده شود ، در فرم ظاهر شده وضـعیت تکـراري   ••

در سمت چپ وضعیت در سمت چپ وضعیت و و جهت انتخابات شوراها شده جهت انتخابات شوراها شده شعبه شعبه بودن و یا نبودن فقط در بودن و یا نبودن فقط در 
البته پیش فـرض سیسـتم حالـت    البته پیش فـرض سیسـتم حالـت    . . فعال می شودفعال می شودریاست جمهوري غیر ریاست جمهوري غیر راي براي راي براي 

..استعالم براي هر دو انتخابات استاستعالم براي هر دو انتخابات است

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
::نبودن مشخصات فرد در بانک محلینبودن مشخصات فرد در بانک محلی))11::بررسی حاالت خاصبررسی حاالت خاص••
امکان دارد شماره ملی یا شماره شناسنامه فرد به همراه تاریخ تولد امکان دارد شماره ملی یا شماره شناسنامه فرد به همراه تاریخ تولد   ••

که این فـرم  که این فـرم  . . را وارد نمایید اما در بانک محلی وجود نداشته باشدرا وارد نمایید اما در بانک محلی وجود نداشته باشد
نشان دهنده معتبر نبودن مدارك ارائه شده توسط شخص در شعبه و نشان دهنده معتبر نبودن مدارك ارائه شده توسط شخص در شعبه و 
همچنین  وضعیت راي از نظر تکراري بودن یا نبودن در همان شعبه همچنین  وضعیت راي از نظر تکراري بودن یا نبودن در همان شعبه 

))جستجوي آفالینجستجوي آفالین.(.(می باشدمی باشد

::در این صورت پیغام زیر صادر می شوددر این صورت پیغام زیر صادر می شود••

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاننرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
    وو  کندکند  استعالماستعالم  مرکزمرکز  ازاز  رارا  شخصشخص  ،هویت،هویت  رایانهرایانه  کاربرکاربر  اگراگر••

    مرکزمرکز  ازاز  پاسخپاسخ  فرمفرم  دردر  نشود،نشود،  یافتیافت  نیزنیز  مرکزمرکز  دردر  اواو  مشخصاتمشخصات
    شودشود  میمی  دادهداده  نشاننشان  تهیتهی  بصورتبصورت  شخصشخص  بهبه  مربوطمربوط  اطالعاتاطالعات

  ،،  رايراي  مجوزمجوز  سیستمسیستم  دردر  اطالعاتاطالعات  نشدننشدن  یافتیافت  بهبه  توجهتوجه  بابا  وو
    شوراهايشوراهاي  وو  جمهوريجمهوري  ریاستریاست  بهبه  مربوطمربوط  انتخاباتانتخابات  زمانیکهزمانیکه
    نظرنظر  بابا  باشدباشد  شدهشده  استعالماستعالم  انتخاباتانتخابات  دودو  هرهر  یایا  وو  شهرشهر  اسالمیاسالمی
..شودشود  میمی  صادرصادر  نظارتنظارت  وو  اجراییاجرایی  هیاتهیات  اعضاياعضاي

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



که این فرم نشان دهنده معتبر نبودن مدارك ارائه شده توسط شخص در که این فرم نشان دهنده معتبر نبودن مدارك ارائه شده توسط شخص در 
شعبه و همچنین  وضعیت راي از نظر تکراري بودن یا نبودن در همان شعبه شعبه و همچنین  وضعیت راي از نظر تکراري بودن یا نبودن در همان شعبه 

))جستجوي آنالینجستجوي آنالین.(.(می باشدمی باشد

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



اگر شخص در شعبه قبال راي داده باشد با  اگر شخص در شعبه قبال راي داده باشد با    ::تکراري بودن راي در شعبهتکراري بودن راي در شعبه) ) 22
::روبرو می شویمروبرو می شویماستعالم اطالعات با پیام زیر استعالم اطالعات با پیام زیر 

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



استعالم شمارة ملّی رأي دهندگاناستعالم شمارة ملّی رأي دهندگان
، روند استعالم متوقف و وارد فـرم اصـلی   ، روند استعالم متوقف و وارد فـرم اصـلی     انصرافانصرافبا فشردن دکمه با فشردن دکمه ••

جزئیات جزئیات اما با کلیک بر روي دکمه ادامه صفحه اي حاوي اما با کلیک بر روي دکمه ادامه صفحه اي حاوي . . می شویممی شویم
در شعبه به کاربر نمایش داده می شود که در این فرم در شعبه به کاربر نمایش داده می شود که در این فرم   احراز هویتاحراز هویت

قسمت وضعیت راي درهمان  شعبه مربوط بـه انتخابـات ریاسـت    قسمت وضعیت راي درهمان  شعبه مربوط بـه انتخابـات ریاسـت    
..استاستراي تکراري راي تکراري جمهوري و شوراها به صورت جمهوري و شوراها به صورت 

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت-بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان 
می تـوان  می تـوان  فرم، فرم، این این بعد از انتخاب گزینه استعالم در بعد از انتخاب گزینه استعالم در که که ••

از نظر تکراري و یا غیر از نظر تکراري و یا غیر وضعیت راي وضعیت راي اطالعات مربوط به اطالعات مربوط به 
و و   سـاعت سـاعت تکراري بودن و همچنین اطالعات مربوط بـه  تکراري بودن و همچنین اطالعات مربوط بـه  

که آخرین بار فرد استعالم شونده راي داده است که آخرین بار فرد استعالم شونده راي داده است   شعبهشعبه
. . فرم نمایش داده می شودفرم نمایش داده می شودقسمت پائین قسمت پائین را در را در 

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان 
کاربران محترم توجه داشته باشند که در فرم ظاهر شده فقـط  کاربران محترم توجه داشته باشند که در فرم ظاهر شده فقـط  ••

نمـایش داده  نمـایش داده  استعالم انتخاب شـده در اول  استعالم انتخاب شـده در اول  اطالعات مربوط به اطالعات مربوط به 
انتخابات ریاست جمهوري استعالم شده انتخابات ریاست جمهوري استعالم شده یعنی اگر براي یعنی اگر براي ..می شودمی شود

فعال بوده واگر فعال بوده واگر استعالم  براي ریاست جمهوري استعالم  براي ریاست جمهوري فقط دکمه فقط دکمه باشد باشد 
اسـتعالم  اسـتعالم  شده باشد فقط دکمه شده باشد فقط دکمه استعالم استعالم شوراهاي اسالمی شوراهاي اسالمی براي براي 
. . می گرددمی گرددفعال فعال انتخابات شورا انتخابات شورا براي براي 

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان 
دکمهدکمهشعبه از فرم استعالم و با کلیک بر روي شعبه از فرم استعالم و با کلیک بر روي راي دهندگان در راي دهندگان در لیست لیست 

توان لیست مشاهده شـده  توان لیست مشاهده شـده  روي آن می روي آن می که با کلیک بر که با کلیک بر ..استاستقابل دستیابی قابل دستیابی     
. . فیلتر نمودفیلتر نمودرا بر حسب آن گزینه  را بر حسب آن گزینه  

، ،   ارسال اطالعات آفالیـن ارسال اطالعات آفالیـن در پائین فرم در صورت فشردن دکمه در پائین فرم در صورت فشردن دکمه :  :  نکته مهمنکته مهم
استعالم شده انـد بـراي مرکـز    استعالم شده انـد بـراي مرکـز      آفالینآفالیناطالعات افرادي که به صورت اطالعات افرادي که به صورت 

..ارسال می گرددارسال می گردد

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان نرم افزار استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان 
::مشاهده لیست استعالمهاي انجام شدهمشاهده لیست استعالمهاي انجام شده••
توان لیست تمـامی افـراد راي دهنـده در شـعبه را     توان لیست تمـامی افـراد راي دهنـده در شـعبه را     در این بخش می در این بخش می ••

..مشاهده نمودمشاهده نمود

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



))پایان اخذ رايپایان اخذ راي((ارسال فرم نتیجهارسال فرم نتیجه
::صورتجلسه شمارش آراصورتجلسه شمارش آرا••
این قسمت پس از پایان راي گیري ،در فرم  اصلی برنامه این قسمت پس از پایان راي گیري ،در فرم  اصلی برنامه ••

مـی  مـی  اسـتفاده  اسـتفاده  صورتجلسه شمارش آرا صورتجلسه شمارش آرا با انتخاب  دکمه با انتخاب  دکمه 
. . شودشود

راي دهنـدگان  راي دهنـدگان  پایـان اسـتعالم   پایـان اسـتعالم   ادامه ، از کاربر ادامه ، از کاربر در در ••
::پرسیده خواهد شدپرسیده خواهد شد

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان وارسال فرم نتیجه استعالم شمارة ملّی رأي دهندگان وارسال فرم نتیجه 
شمارششمارش

در پیغام نمایش داده شـده،به  در پیغام نمایش داده شـده،به    بلیبلیبا کلیک بر دکمه با کلیک بر دکمه ••
فرم ورود به مرحله شمارش آرا و تکمیل صورتجلسه فرم ورود به مرحله شمارش آرا و تکمیل صورتجلسه 
انتخابات در آن شعبه وارد شده و با کلیک بـر روي  انتخابات در آن شعبه وارد شده و با کلیک بـر روي  

..به صفحه استعالم بر می گردیمبه صفحه استعالم بر می گردیم  خیرخیردکمه دکمه 
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96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
::تذکرات مهم تذکرات مهم ••
توجه شود با ورود به مرحله شمارش آرا نرم افزار دیگرقادر به توجه شود با ورود به مرحله شمارش آرا نرم افزار دیگرقادر به --11••

می می   ایانایانپپو فرآیند اخذ راي به و فرآیند اخذ راي به نخواهد بود نخواهد بود استعالم گیري از مرکز استعالم گیري از مرکز 
. . رسدرسد

نماینــده نماینــده نـام کـاربري و رمـز عبــور از قبـل در اختیـار      نـام کـاربري و رمـز عبــور از قبـل در اختیـار        --22••
..قرار می گیردقرار می گیردفرماندارفرماندار

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         

در صورت ورود اطالعات صحیح با پیام زیر مواجه در صورت ورود اطالعات صحیح با پیام زیر مواجه 
::شدشدخواهیم خواهیم 



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
  تکمیلتکمیل  دقتدقت  بابا  رارا  شدهشده  خواستهخواسته  مواردموارد  بایدباید  آراآرا  شمارششمارش  صورتجلسهصورتجلسه  فرمفرم  بهبه  ورودورود  بابا••

::شاملشامل  مواردموارد  ایناین..نمائیمنمائیم
::گیريگیري  رايراي  روزروز  اطالعاتاطالعات  قسمتقسمت  تکمیلتکمیل--11••
    دردر  کهکه  آنچهآنچه  مطابقمطابق  گیريگیري  رايراي  شروعشروع  ازاز  قبلقبل  اطالعاتاطالعات  فرمفرم  ایناین  باالییباالیی  بخشبخش  دردر••

  کاربرکاربر  آنهاآنها  جزجز  ،به،به  استاست  تغییرتغییر  قابلقابل  غیرغیر  وو  گرددگردد  برمیبرمی  شدهشده  واردوارد  گیريگیري  رايراي  شروعشروع
  بستبست  اجرایی،اجرایی،  هیاتهیات  شکافشکاف  بستبست  سریالسریال((..کندکند  تکمیلتکمیل  رارا  دیگردیگر  فیلدهايفیلدهاي  تمامتمام  بایدباید

))  نظارتنظارت  هیاتهیات  پلمپپلمپ  سریالسریال  وو  اجراییاجرایی  هیاتهیات  پلمپپلمپ  سریالسریال  نظارت،نظارت،  هیاتهیات  شکافشکاف
  دومدوم  قسمتقسمت                                                                              دکمهدکمه  بوسیلهبوسیله  شدهشده  خواستهخواسته  مواردموارد  نمودننمودن  پرپر  ازاز  پسپس••

..شدشد  بازخواهدبازخواهد  آراآرا  شمارششمارش  وو  قرائتقرائت  اطالعاتاطالعات  صفحهصفحه  یعنییعنی

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري
در تکمیل این بخـش بایـد اطالعـات    در تکمیل این بخـش بایـد اطالعـات    کنید کنید   توجهتوجه••

و طبـق  و طبـق  دقیـق  دقیـق    حاصل از شمارش آرا به صـورت حاصل از شمارش آرا به صـورت 
بندهاي قانونی در خانه هاي خود درج شـوند و  بندهاي قانونی در خانه هاي خود درج شـوند و  

دقیقـا  دقیقـا  . (. (سپس دکمه ثبت اطالعات فشرده گـردد سپس دکمه ثبت اطالعات فشرده گـردد 
  صورتجلسـه دسـتی  صورتجلسـه دسـتی  مطابق جدولی است که در مطابق جدولی است که در 

))لحاظ شده استلحاظ شده است))طبق آئین نامه طبق آئین نامه ((
اگر در ورود اطالعات اشتباه صورت گیرد با پیغام خطاي اگر در ورود اطالعات اشتباه صورت گیرد با پیغام خطاي         

تمـام کنتـرل هـاي    تمـام کنتـرل هـاي    .(.(متناظر آن مواجه خواهیم شـد متناظر آن مواجه خواهیم شـد 
))مربوطه به صورت اتوماتیک فعال استمربوطه به صورت اتوماتیک فعال است

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
به عنوان مثال در شکل زیر پیغام خطایی مبنی بر عـدم  به عنوان مثال در شکل زیر پیغام خطایی مبنی بر عـدم  ••

را نشامن می را نشامن می   99تطابق اطالعات وارد شده در بند شماره تطابق اطالعات وارد شده در بند شماره 
..دهددهد

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري

    استفادهاستفاده  بابا  اطالعاتاطالعات  ورودورود  بودنبودن  صحیحصحیح  صورتصورت  دردر••
  ))سومسوم  بخشبخش((بعديبعدي  بخشبخش  بهبه  بعدبعد  صفحهصفحه  گزینهگزینه  ازاز

  میمی  واردوارد  داوطلبینداوطلبین  آرايآراي  اطالعاتاطالعات  یعنییعنی
..شویمشویم

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري

::اطالعات آراي داوطلبیناطالعات آراي داوطلبین  --33
شده هـر شـخص را بعـد از    شده هـر شـخص را بعـد از    تعداد آراي شمارش تعداد آراي شمارش این فرم باید این فرم باید در در         

به ترتیب حروف به ترتیب حروف ((  داوطلـبداوطلـبانتخاب نام شخص از قسمت مشخصـات انتخاب نام شخص از قسمت مشخصـات 
رابه صورت عددي در قسمت رابه صورت عددي در قسمت   قسمت باالي فرم قرار دارد قسمت باالي فرم قرار دارد در در   ))الفباالفبا

. . تعداد راي درج نمائیم تعداد راي درج نمائیم 
راي به حروف به صورت خودکار توسط سیستم پر خواهد راي به حروف به صورت خودکار توسط سیستم پر خواهد تعداد تعداد ::  نکتهنکته      

. شد شد 

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



شوراها شوراها ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات 

::نکته بسیار مهمنکته بسیار مهم
شورا شورا در صورتجلسه در صورتجلسه آراي داوطلبین آراي داوطلبین هنگام پر کردن فرم اطالعات هنگام پر کردن فرم اطالعات در در       

تعداد راي تعداد راي و و کد داوطلب کد داوطلب می بایست می بایست   روسـتاروسـتاهاي اسـالمی هاي اسـالمی 
))شکل زیرشکل زیر. ( . ( گرددگرددهر کدام در باکس مربوطه وارد هر کدام در باکس مربوطه وارد 

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



::شمارش آراشمارش آرافرم نتیجه فرم نتیجه ارسال ارسال 
::حال با کلیک کردن بر قسمتحال با کلیک کردن بر قسمت••

..که مشاهده صورتجلسه می باشد می شویمکه مشاهده صورتجلسه می باشد می شویممرحله چهارم مرحله چهارم وارد وارد ••
توجه شود که در صورت درست نبودن اطالعات وارد شده می توان با استفاده از توجه شود که در صورت درست نبودن اطالعات وارد شده می توان با استفاده از ••

::دکمهدکمه

. . به قسمتهاي قبلی دست پیدا کرده و آنها را اصالح نمودبه قسمتهاي قبلی دست پیدا کرده و آنها را اصالح نمود••

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
))پیش نمایش براي مرورپیش نمایش براي مرور((مشاهده صورتجلسهمشاهده صورتجلسه  --44••
::مرحله نمایش صورتجلسه در شکل زیر نمایش داده شده استمرحله نمایش صورتجلسه در شکل زیر نمایش داده شده است••

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري
بعد از انجام عملیات گفته شده در این مرحله ابتدا می بایست اطالعات بعد از انجام عملیات گفته شده در این مرحله ابتدا می بایست اطالعات       

.  .  گرددگرددذخیره نهایی ذخیره نهایی صورتجلسه از قسمت ذخیره اطالعات ، صورتجلسه از قسمت ذخیره اطالعات ، فرم فرم 
می بایست اطالعات جهت ارسال بـه  می بایست اطالعات جهت ارسال بـه  از ذخیره اطالعات صورتجلسه از ذخیره اطالعات صورتجلسه بعد بعد         

سرورهاي مرکزي وزارت کشور و ستاد انتخابات شهرستان جهت تجمیع سرورهاي مرکزي وزارت کشور و ستاد انتخابات شهرستان جهت تجمیع 
بستر ارتباطی موجود ارسـال  بستر ارتباطی موجود ارسـال  در در صورتجلسه صورتجلسه ارسال ارسال آرا از طریق گزینه آرا از طریق گزینه 

..شودشود

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري
جهت ارسال اطالعات جهت ارسال اطالعات ارسال صورتجلسه ارسال صورتجلسه بعد از انتخاب گزینه بعد از انتخاب گزینه       

وزارت کشـور و سـتاد   وزارت کشـور و سـتاد   ذخیره شده به سرورهاي مرکـزي  ذخیره شده به سرورهاي مرکـزي  
در در رمزنماینـده فرمانـدار   رمزنماینـده فرمانـدار   شهرستان، می بایست شهرستان، می بایست انتخابات انتخابات 

سیستم وارد گردد تا نسبت به ارسال صورتجلسه بـه مرکـز   سیستم وارد گردد تا نسبت به ارسال صورتجلسه بـه مرکـز   
.  .  اقدام شوداقدام شود

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
: : شکل زیر پیغام موفقیت آمیز بودن ارسال اطالعات را نمایش می دهدشکل زیر پیغام موفقیت آمیز بودن ارسال اطالعات را نمایش می دهد••

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش

در ارسـال در  در ارسـال در  عدم ارسال و وجود خطا عدم ارسال و وجود خطا نمونه اي از نمونه اي از ••
::نمایش داده شده استنمایش داده شده استزیر زیر شکل شکل 

96اردیبهشت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري
در این حالت کاربر می تواند با انتخاب پشـت سـر هـم    در این حالت کاربر می تواند با انتخاب پشـت سـر هـم    : : مزیتمزیت••

گزینه ارسال اطالعات ، اطالعاتی را که هنوز ارسال نگردیـده  گزینه ارسال اطالعات ، اطالعاتی را که هنوز ارسال نگردیـده  
))ادامه پیام ها ارسال شودادامه پیام ها ارسال شود.(.(است را ارسال نمایداست را ارسال نماید

طبق محاسبات وزارت کشور در صورت برقراري ارتباط ارسـال  طبق محاسبات وزارت کشور در صورت برقراري ارتباط ارسـال  ••
..زمان می بردزمان می برددقیقه دقیقه سه سه حدود حدود اطالعات صورتجلسه اطالعات صورتجلسه 

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري
، کار بـا صورتجلسـه ریاسـت    ، کار بـا صورتجلسـه ریاسـت    موفقیت آمیز اطالعات موفقیت آمیز اطالعات با ارسال با ارسال ••

مـی  مـی  ارسال اطالعات غیر فعال ارسال اطالعات غیر فعال جمهوري به پایان رسیده و دکمه جمهوري به پایان رسیده و دکمه 
..صادر می گرددصادر می گرددکد کنترلی کد کنترلی شود و همچنین شود و همچنین 

تا زمانیکه اطالعات فرم ارسال نگردیـده اسـت امکـان    تا زمانیکه اطالعات فرم ارسال نگردیـده اسـت امکـان    : : نکتهنکته••
اصالح وجود داشته و پس از ذخیره صورتجلسه امکـان اصـالح   اصالح وجود داشته و پس از ذخیره صورتجلسه امکـان اصـالح   

..دیگر وجود نخواهد داشتدیگر وجود نخواهد داشت

96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش

کدي است ده رقمی که از روي آراي وارد شـده  کدي است ده رقمی که از روي آراي وارد شـده  ::کد کنترلیکد کنترلی
در صورتجلسه ساخته می شود و هرگونه تغییـر در اعـداد   در صورتجلسه ساخته می شود و هرگونه تغییـر در اعـداد   

ضـمنا  ضـمنا  . . تغییر یابدتغییر یابدکد کنترلی کد کنترلی صورتجلسه باعث می شود که صورتجلسه باعث می شود که 
کد کنترلی حتما می بایست در باالي صورتجلسه دسـتی در  کد کنترلی حتما می بایست در باالي صورتجلسه دسـتی در  

زمـان ارسـال   زمـان ارسـال   پـس از  پـس از  این کد این کد ..قسمت مربوطه درج گرددقسمت مربوطه درج گردد
..تولید می گرددتولید می گرددموفقیت آمیزصورتجلسه موفقیت آمیزصورتجلسه 
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ارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوريارسال فرم نتیجه شمارش انتخابات ریاست جمهوري
دکمه ارسال زمانی فعال می شود کـه قبـل از آن   دکمه ارسال زمانی فعال می شود کـه قبـل از آن   : : یادآوريیادآوري          

را زده باشید و اگر دکمه ذخیـره را  را زده باشید و اگر دکمه ذخیـره را    ذخیره اطالعاتذخیره اطالعاتدکمه دکمه 
نزده باشید و از فرم خارج گردید کلیه اطالعات فرم صورتجلسه نزده باشید و از فرم خارج گردید کلیه اطالعات فرم صورتجلسه 

لذا پیشنهاد می شود در صـورتیکه  لذا پیشنهاد می شود در صـورتیکه  ..بر می گرددبر می گردد  قبلیقبلیبه حالت به حالت 
ارتباط قطع است ، جهت عدم از دسـت دادن اطالعـات وارد   ارتباط قطع است ، جهت عدم از دسـت دادن اطالعـات وارد   

  ذخیره اطالعـات ذخیره اطالعـات شده و جلوگیري از دوباره کاري حتما دکمه شده و جلوگیري از دوباره کاري حتما دکمه 
..زده شودزده شود
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!!نکته در خصوص ارتباط با مرکزنکته در خصوص ارتباط با مرکز
GsmGsmبه محض اتصال به محض اتصال            ModemModem     و وارد شدن به فرم استعالم ارتباط بـا مرکـز   و وارد شدن به فرم استعالم ارتباط بـا مرکـز

می خورد ولی اگر به هر دلیلی ارتباط می خورد ولی اگر به هر دلیلی ارتباط تیک تیک آغاز می شود و عالمت مربوطه نیز آغاز می شود و عالمت مربوطه نیز 
GsmGsmاز طریق از طریق  ModemModem   از طریـق  از طریـق    خودکارخودکارنرم افزار به صورت نرم افزار به صورت   نگرددنگرددبرقرار برقرار

Dial up Dial up کـه  کـه    نکته مهم این استنکته مهم این است..در صورت اتصال سیم تلفن برقرار خواهد شددر صورت اتصال سیم تلفن برقرار خواهد شد
دارید برقرار خواهد شد لذا دارید برقرار خواهد شد لذا استعالم قرار استعالم قرار این ارتباط فقط در زمانی که در فرم این ارتباط فقط در زمانی که در فرم 

الزم الزم در صورتیکه در فرم ارسال واطالعات هستید و ارتباط هم قطع می باشـد  در صورتیکه در فرم ارسال واطالعات هستید و ارتباط هم قطع می باشـد  
به فرم استعالم بازگشته  صبر کنید تا ارتبـاط از یکـی از دو   به فرم استعالم بازگشته  صبر کنید تا ارتبـاط از یکـی از دو   است حتما و حتما است حتما و حتما 

..طریق فوق برقرارشود و بعد به فرم ارسال صورتجلسه برگردیدطریق فوق برقرارشود و بعد به فرم ارسال صورتجلسه برگردید
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::نکته بسیار مهمنکته بسیار مهم
کاربران محترم توجه داشته باشند ارسال صورتجلسه پایانی شـعبه  کاربران محترم توجه داشته باشند ارسال صورتجلسه پایانی شـعبه            

بـوده و  بـوده و  مورد تاکید وزارت کشور مورد تاکید وزارت کشور پس از تکمیل از محل شعبه بسیار پس از تکمیل از محل شعبه بسیار 
کلیه شعبات می بایست صورتجلسه نهایی شمارش آرا را پس از تائید کلیه شعبات می بایست صورتجلسه نهایی شمارش آرا را پس از تائید 

کـد کنترلـی   کـد کنترلـی   نماینده فرماندار از محل شعبه ارسال نمـوده و  نماینده فرماندار از محل شعبه ارسال نمـوده و  
دریافت شده را بر روي صورتجلسـه شـمارش آرا درج نمـوده و    دریافت شده را بر روي صورتجلسـه شـمارش آرا درج نمـوده و    

..نمایندنمایندنماینده فرماندار نماینده فرماندار تحویل تحویل 
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ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
ریاسـت جمهـوري    ریاسـت جمهـوري    پس از ارسال صورتجلسه شمارش آرا پس از ارسال صورتجلسه شمارش آرا : : توجهتوجه

غیـر فعـال   غیـر فعـال   دکمه استعالم دکمه استعالم ندارد و ندارد و امکان ارسال استعالم وجود امکان ارسال استعالم وجود 
..می شودمی شود
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ارسال صورتجلسه نهایی  انتخابات شوراها  ارسال صورتجلسه نهایی  انتخابات شوراها  
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شمارش شوراهاشمارش شوراهاارسال فرم نتیجه ارسال فرم نتیجه 
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::حذف و اضافه نمودن کاندیدحذف و اضافه نمودن کاندید

حذف و اضافه نمودن کاندید می بایست دکمهحذف و اضافه نمودن کاندید می بایست دکمهجهت جهت 
سپسسپسهر کدام از انتخاباتی که مد نظر می باشد فشرده شود و هر کدام از انتخاباتی که مد نظر می باشد فشرده شود و از از     
..داوطلبین شویدداوطلبین شویدوارد فرم وارد فرم   

96اردیبشهت -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



::حذف و اضافه نمودن کاندیدحذف و اضافه نمودن کاندید
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ارسال فرم نتیجه شمارشارسال فرم نتیجه شمارش
در این مرحله بایستی شماره داوطلب مورد نظر را وارد نموده در این مرحله بایستی شماره داوطلب مورد نظر را وارد نموده         

را که از طرف وزارت کشور در را که از طرف وزارت کشور در کد کنترلی مربوط به داوطلب کد کنترلی مربوط به داوطلب و و 
اختیار گذاشته می شود را وارد نموده و سپس عملیـات مـورد   اختیار گذاشته می شود را وارد نموده و سپس عملیـات مـورد   

..نظر را انتخاب نمائیدنظر را انتخاب نمائید
در این حالت بسته به عملیات انتخابی یکی از پیام هـاي زیـر را   در این حالت بسته به عملیات انتخابی یکی از پیام هـاي زیـر را   

::دریافت می کنیمدریافت می کنیم
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::در صورت حذف نمودن  داوطلبدر صورت حذف نمودن  داوطلب
96اردیبهشت  -بیرجندهمایش آموزشی  کاربران رایانه شعب اخذ راي شهرستان  بیرجند                         



::نمودن  داوطلبنمودن  داوطلباضافه  اضافه  در صورت در صورت 
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: : تذکرات مهم تذکرات مهم 
در روز در روز فعالیت هاي کـاربران رایانـۀ شـعب اخـذ رأي     فعالیت هاي کـاربران رایانـۀ شـعب اخـذ رأي     کلیۀ کلیۀ --11

گـزارش کامـل از   گـزارش کامـل از   خواهد شد و امکـان ارائـه   خواهد شد و امکـان ارائـه    Log Logانتخابات انتخابات 
..نیز وجود داردنیز وجود دارد  عملکرد کاربرانعملکرد کاربران

.تجمیع نهایی آراء تایید شده توسط فرمانداران خواهد بود--22
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: : تذکرات مهم تذکرات مهم 
مانورهـا ي  مانورهـا ي  شرکت کلیه  کاربران صندوق هاي اخـذ راي در  شرکت کلیه  کاربران صندوق هاي اخـذ راي در      --33    

ارزیابی  و بررسـی  ارزیابی  و بررسـی  و و افزار افزار نرم نرم آزمایشی جهت آشنایی عملی با آزمایشی جهت آشنایی عملی با 
..می باشدمی باشدالزامی الزامی مشکالت احتمالی مشکالت احتمالی 

ممکن است نرم افزار آزمایشی جهت انجام مانورها تغییراتی داشـته  ممکن است نرم افزار آزمایشی جهت انجام مانورها تغییراتی داشـته    --44
باشد که در صورت بروز این تغییرات ، مراتب به اطالع کاربران محترم باشد که در صورت بروز این تغییرات ، مراتب به اطالع کاربران محترم 

. . اعالم خواهد شد اعالم خواهد شد   نیزنیزوب سایت فرمانداري بیرجند وب سایت فرمانداري بیرجند رسیده و در رسیده و در 
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::تذکرات مهم تذکرات مهم 
مودم جی اس ام، بارکـد  مودم جی اس ام، بارکـد  ((راي راي کلیه تجهیزات شعبه اخذ کلیه تجهیزات شعبه اخذ   --55

پس از پایان راي گیـري و ارسـال   پس از پایان راي گیـري و ارسـال   ... ... شاء اشاء اان ان ....)....)خوان وخوان و
فرم صورتجلسه با هماهنگی سرگروه مربوط توسط کاربران فرم صورتجلسه با هماهنگی سرگروه مربوط توسط کاربران 
و نمایندگان محترم فرماندار جمع آوري شـده و تحویـل   و نمایندگان محترم فرماندار جمع آوري شـده و تحویـل   
ستاد انتخابات شهرستان  مستقر در محل هاي تعیین شده در ستاد انتخابات شهرستان  مستقر در محل هاي تعیین شده در 

. . فرمانداري گرددفرمانداري گردد
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::تذکرات مهم تذکرات مهم 
کاربران نهائی رایانه بعد کاربران نهائی رایانه بعد   احکام و محل شعبه بکار گیرياحکام و محل شعبه بکار گیري  --66

قبـل از  قبـل از  سه روز سه روز ، سعی می شود تا ، سعی می شود تا آزمون مربوطه آزمون مربوطه از انجام از انجام 
. . روز راي گیري آماده و تحویل کـاربران محتـرم گـردد   روز راي گیري آماده و تحویل کـاربران محتـرم گـردد   

اطـالع رسـانی   اطـالع رسـانی     پیامـک پیامـک تاریخ انجام مانورها از طریـق  تاریخ انجام مانورها از طریـق  
..خواهدشدخواهدشد

http://skhttp://sk--birjand.irbirjand.ir
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در صورت بروز هر مشکل ، سوال یا مطلبـی   در صورت بروز هر مشکل ، سوال یا مطلبـی       
در خصوص انفورماتیک انتخابات شماره تلفن در خصوص انفورماتیک انتخابات شماره تلفن 

کمیته فنـاوري اطالعـات   کمیته فنـاوري اطالعـات     3222264832222648
ستاد انتخابات شهرسـتان بیرجنـد آمـاده    ستاد انتخابات شهرسـتان بیرجنـد آمـاده    
پاســخگوئی بــه ســواالت احتمــالی    پاســخگوئی بــه ســواالت احتمــالی    

. . می باشد می باشد 
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با تشکر از توجه شما عزیزان  
و

آرزوي برگزاري انتخاباتی قانونمند ، 
پرشکوه و افتخارآفرین

فرمانداري شهرستان بیرجند  
کمیته فناوري اطالعات
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