
جمهوری و شورای اسالمی شهر ریاست انتخابات 

:پيش نيازهای اجرای سيستم•

ی تجهیزات زیرموردنیاز ممکانیزه، در هر شعبه اخذ راي شهري تمام •

:باشد

شعبات ثابت و سیارشهري•

عبه  به همراه کارت هوشمند مخصوص ش( دستگاهیک )دستگاه احراز هویت -1•

ناظروکارت ویژه ( مخصوص احراز هویتکارت )

به همراه( حداقل دو عدد()شوراهامخصوص انتخابات )الکترونیکیصندوق اخذ راي -2•

.رايتعدادي کارت مجوز 
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نمایی کلی از دستگاه احراز هویت و صندوق اخذ رای الکترونيک
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انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر 

واستدهشگرفتهنظردر(وکمکیاصلی)کاربررایانهنفردویایکشعبههردر

وانتخابکاربرانازجدایسرگروهیکمکانيزهشهریشعبه5هرازایبه

:سرگروههاوظائفمهمترینکهشدخواهدمشخص

خودمجموعهزیرشعبایرایانهتجهيزاتمنظوربهالزمهایپيگيری-1

خودزیرمجموعهرایاخذشعبه5کنترلو،سرکشیساماندهی-2

.الکترونيکیصندوقهایوهویتاحرازدستگاههایپيکربندیورسانیبروز-3

اخذدرروزافزارینرمابهاماتومشکالتخصوصدررایاخذشعبکاربرانراهنمائیوکمک-4

رای



انتخابات رایانه ای ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر 

ازادهاستفعدمانتخاباتدرويژهشاخصمهمترين

ودهبومراحلكليهدراينترنتارتباطيبستر

كلپروت،كدملياستعالمبرايارتباطيبستر

كارتهايسيمكمكبهAPNوUSSDارتباطي

.بودخواهداولهمراهشدهدادهتخصيص
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شبکه های ارتباطی  و زیر ساختی در شعب

اده زير ساخت اصلي مورد استفاده در شعب اخذ راي استف-1
(سريع ترين نوع ارتباط.)مي باشد APNاز پروتكل 

بامناطقبرايكهUSSDپروتكلاستفادهموردبعديساختزير-2

سرعت).گرفتخواهدقراراستفادهترموردضعيفدهيپوشش
(كندتركميارسال

ذاخشعبدراستفادهموردنهاييساختزيرنهايتدر-3
Dial-Upصورتبهاتصالوشعبهتلفنخطازاستفادهراي

(پشتيبانارتباط).باشدمي
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USSD چيست؟

مدتروشايندر.باشدميGSMشبكهبربستراطالعاتانتقالمكانيزميك

USSDپياميك.استSMSروشازكمتربسيارپاسخگوييجهتانتظارزمان

نرمبينتوانميUSSDازاستفادهبا.باشدكاراكتر182حدوددرتواندمي
ونمودهاربرقرارتباطموبايلاپراتورشبكهوموبايلبرايشدهنوشتههايافزار

براي.دنمايدريافتياوارسالشبكهبهرااطالعاتيسادگيبهتواندميكاربر

نامبهارتيكمشترکبهباشدداشتهراشبكهازاستفادهامكانمشترکيكاينكه

SIM(VIP)ميشبكهدرمشترکشناساييوسيلهكارتاينكهشودميداده
تواندميرتكااينبامشترکبنابراين(هويتاحرازدستگاهدرشدهتعبيه).باشد

شبكه،عاديكارتهايسيمازباالتراولويتكشورباداخلينقطههردرراحتيبه

.نمايددريافتوارسالرااطالعاتونمودهبرقرارارتباط
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الزامات اوليه
: براي آغاز كار 

الزامات سخت افزاري (الف

الزامات نرم افزاري(ب

(اطالعات عمومي و خصوصي حوزه انتخابيه)
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:  فایلهای اطالعاتی مورد نيازشعب
:شامل(افرادهویتاحرازبرای)عمومیاطالعات-1

تولدختاریوشناسنامهملی،سریالشمارهاحوالثبتمحلیبانک(1-1

پيشصورتبهکه.(Code_melliنامبهtextفایل)شرایطواجدین

.استشدهدادهقرارهویتاحرازدستگاهاصلیحافظهدرفرض
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جمهوری و شورای اسالمی شهر ریاست انتخابات 
:که شامل ( برای هر حوزه انتخابيه)اطالعات خصوصی-2

فایل حوزه انتخابيه( ب.     فایل تقسيمات کشوری(الف

فایل داوطلبين  حوزه(فایل شعب اخذ رای حوزه    د(ج

عکس داوطلبان(فایل اعضای شعب                   و(ه

توسط از طریق سيستم جامع انتخابات CSVاین فایلها با پسوند :نکته
گروهها  کشوری توليد و توسط ستاد انتخابات شهرستان در اختيارسر

.قرار می گيرد
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دسته بندی فرایندهای انتخابات

فرایندهای قبل از روز اخذ رای(الف

فرایندهای روز اخذ رای(ب

فرایندهای پایان اعالم رای گيری( ج
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.گردیدخواهدبرگزارتئوریصورتبهکهآموزشیهایدورهدرشرکت(الف

هایصندوقوهویتاحرازدستگاهباکارعملیکارگاههایدرشرکت(ب

الکترونيک

کشوروزارتطریقازشدهریزیمهبرنااحتمالیمانورهایدرشرکت(ج
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فرایندهای قبل از روز اخذ رای(الف



گيری و  وعدم خروج از شعبه درطول مدت رای (ساعت قبل از شروع رای گيری1)به موقع در شعبه اخذ رای حضور ( الف

.شناسایی و ارتباط با سرگروه شعبه

.پلمپ نمودن تجهيزات تحویلی در حضور نماینده فرماندار و نظارتفک ( ب

، روشن کردن تجهيزات وکنترل شماره شعبه با اطالعات شعبه محل حضورتجهيزات اخذ رای چيدمان ( ج

.تجهيزات به وسيله پلمپ های شعبه در حضور ناظرین محترمپلمپ ( د

.در استعالم رای دهندگان و گزارش تمامی موارد مشکوک به ناظرین محترم شعبهدقت ( ه

.رای دهندگان جهت ثبت رای در صورت نيازراهنمایی ( و

ناظرین محترم  به این موضوع که هر گونه تغيير یا فک پلمپ دستگاهها به هر دليلی باید توسط تمامی عوامل و در حضوردقت ( ز

.شعبه صورت جلسه گردد

.با سرگروهها در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در زمينه تجهيزات اخذ رای هماهنگی ( ح
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فرایندهای روز اخذ رای(الف



ه از طریق انجام عمليات شمارش آرای دستی انتخابات ریاست جمهوری و ارسال صورتجلسه مربوط( الف

.دستگاه احراز هویت و دریافت کد کنترلی برخط

نترلی انجام عمليات تخليه و ارسال صورتجلسه انتخابات شوراهای اسالمی شهر و دریافت کد ک( ب

.برخط

.اطمينان از دریافت کد کنترلی برخط در صورتجلسات پایانی(ج

.جمع آوری و پلمپ کردن تجهيزات بعد از پایان رای گيری به وسيله پلمپ های پایان(د

.اطمينان از ارسال تجهيزات به فرمانداری بعد از پایان رای گيری( ه
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فرایندهای پایان اعالم رای گيری  (الف
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:تهرانازارسالزمان.1

(تهراندرناظرمستقر)رنگسفيدپلمپ+(کشورانباروزارت)رنگسبزپلمپ

:فرمانداریمحلدررایانهسرگروهایتوسطپيکربندیازبعد.2

(تادشهرستانسدرناظرمستقر)پيکربندیرنگسبزپلمپ(+ستادفناوری)پيکربندیرنگنارنجیپلمپ

(گيریرایزمان)شعبهمحلدرپلمپ.3

(ناظر-شعبه)رنگآبیپلمپ+(مجری-شعبه)رنگخاکستریپلمپ

(فرمانداریبهارسالوگيریرایپایان)شعبهمحلدرپلمپ.4

(ناظر)پایانرنگزردپلمپ+(مجری)پایانرنگسفيدپلمپ
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پلمپ های  مورد استفاده برای دستگاه ها
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(پاکت حاوی رمز ها جهت هر شعبه)رمزهای مورد استفاده جهت برگزاری انتخابات درشعبات 

ویژهشمندهوکارت)پيکربندیکارتمخصوص)شعبهپيکربندیبرنامهبهورودرمز-1

ودشمیاستفادههماصلیبرنامهبهورودرمزبرایاینکه(رقمیهشت)((مجری

(پيکربندیرقمیهشترمزهمان)

رتجلسه  جهت ارسال صو)( نماینده فرماندار)رمز مخصوص ورود به صورتجلسه نهایی-2

(پنج رقمی)( نهایی شمارش آرا

ارد خاص تعيين تکليف مو) در این دوره از انتخابات ناظر شورای نگهبان رمز مخصوص حذف -3

(کارت( )در استعالم گيری

ارت قفل در هنگام ورود رمزهای مخصوص در صورتيکه رمز سه مرتبه اشتباه وارد شود ک: نکته مهم

.می گردد و استفاده از کارت امکان پذیر نمی باشد
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هدف از بكارگيري 

دستگاه احراز هويت

بررسي صحت اطالعات هويتي فرد راي 
امه، دهنده از قبيل كد ملي، سريال شناسن
آنها تاريخ تولد و همچنين بررسي مطابقت

با يكديگر

بررسي اين موضوع كه فرد راي دهنده در
ورت درص)شعبه حال حاضر يا ديگر شعبه ها

راي داده است يا خير( ارتباط آفالين

شهرستان بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري 



پلمپ  دستگاه

ميفرمانداريهافناوريمسئوالنتحويلشدهپلمپكشوروزارتازدستگاهمحفظه
((گهباننشورايناظرينتوسط)وسفيد(انبارواحدتوسط)سبزبستهايبا)گردد

ضوردرحدستگاهپيكربنديازبعدوباالبستهايشكستنازپسهاسرگروه
وسطت)نارنجيبست)نمايندميپلمپودادهقرارمحفظهدرآنراناظرشهرستان،

((ناظرتوسط)سبزبستو(سرگروهها
عبهشمحلدرفرمانداريازشدهپلمپمحفظهتحويلازپسفرماندارنمايندگان

(شانخودمخصوص)خاكستريهايهايبستبااندازيراهازوپسشكستهراپلمپ
ارسالوراياخذمهلتازاتمامپسوكردهپلمپراتجهيزات(ناظر)وآبي

ميپلمپارمحفظهزردبستباشعبهناظرورنگسفيدبستباپايانيصورتجلسه
دهندميتحويلفرمانداريبهآنراونمايند

مي شود كه پلمپ( سيمي)پشت محفظه دستگاه هم توسط بست يا بستهاي

!!!ودتا پايان انتخابات شكسته يا باز شبه هيچ عنواننبايد

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



اهنمونه بستهاي پلمپ دستگ

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



باز كردن جعبه دستگاه

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



براي هر شعبهتجهيزات تحويلي 

....رمز ناظرو –صورتجلسه پاياني رمز -ورودحاوي رمز 
بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



مشخصات ظاهري دستگاه

سمت  
راست

سمت  
چپ

پشت 
هدستگا

هولوگرام

هولوگرام ر ممكن است خود دستگاه نيز د
ي  معمول)قسمتهايي داراي پلمپ

شد يا هولوگرامهايي با( يا سربي
!!!!دكه نبايد شكسته يا باز شو

بيرجنداطالعات فرمانداري شهرستان فناوري 



2 3 4 5 6 11

كليد روشن و خاموش دستگاه-2

محل پلمپ احتمالي دستگاه-1

محل قرار گيري فيش شارژر دستگاه-3

محل قرارگيري سوكت تلفن براي احراز-4

dial upهويت از طريق 

سوكت شبكه-5

دستگاهusbپورتهاي -6

(سمت راست دستگاه.....)محل اتصال آداپتور و سيم تلفن و

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



...نحوه اتصال آداپتور و سيم تلفن و

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



ين به در صورت نياز به شارژ دستگاه با باتري ماش
قت به  در اتصال به باتري نهايت د. نحو زير عمل شود

عمل آيد

شارژ دستگاه با باتري ماشين

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



كارت مجري  محل قرار دادن-10

2

10

7

4

5

1

6

آنتن دستگاه-1

محل قرار گيري كارت ملي-2

ال اي دي مربوط به عمليات احراز هويت-4

(تعرفه خوان غيرلمسي)دستگاه چاپگر -5

ال اي دي هاي مربوط به شارژ و باطري دستگاه-6

صفحه كليد دستگاه-7

صفحه لمسي دستگاه-8

(كارت ناظر شعبه)كارت مجري-9

3اجزاي دستگاه احراز هويت

حسگر اثر انگشت-3

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



1 2 3
گاه روشن کردن دست

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 



خاموش کردن دستگاه

(در حالت روشن دستگاه)ثانيه 10مدت حدودا نگه داشتن به 
بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 

یا



می باشد؟ ( self cheak)تست عملکرد چرا در ابتدانيازبه 

(الزامات نرم افزاری و سخت افزاری() کنترل صحت عملکرد ماژولهای دستگاه)

:است”سيستمعملکرد”قسمتدرمهموعمدهبخشسهشامل

.دستگاهافزارسختبخش-1

(کندمیکنترلرافایلاعتبارنظراز)احوالثبتاطالعاتیبانکفایلهایبخش-2

باشد؟میصورتچهبهارتباطیوضعيت-3

(آپبکواطالعاتسازیذخيرهمحل!)کندمیکاردرستیبه(SD)جانبیحافظه-4

!هستنداصالتدارایموجودپيکربندیفایلهای-5

غيرتماسیخوانکارت،(اندازراه)هوشمندکارتآداپتور،دستگاه،باتریموجودوضعيت-6

ررسیبکاربرموردتوسط،وجودصورتدرمتصلفلش،بارکدخوانوچاپگرعملکردوضعيتنهایتدرو-7

.گيردمیقرار
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صحيح

خطا

هشدار



.مشکل دارد( سخت افزاری ویا نرم افزاری)ماژول: رنگ قرمز ( الف

.حالت عادی و بدون مشکل: رنگ سبز( ب

(هشدار.)تماژول درست بوده ولی درحال حاضر وصل نيس: رنگ زرد( ج
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رنگ های نمایش داده شده در زمان انجام عمليات تست عملکرد 



محل قرارگیری 
هوشمند کارت 

فعالسازی



:نکته

رت كادر دستگاه احراز هويت هر گاه به هر دليلي : قرارداد

ستگاه از د(  كارت فعالسازي دستگاه احراز)هوشمند دستگاه

مربوط )مجدد بايد رمز ورودخارج شود ،پس از جاگذاري 

.وارد شود( هشت رقمي( )به كارت
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انتخاب دکمه 
ورود  به   برنامه)

(اصلی





شعبه نمایش داده می شود و درصورتیکه شعبه سیار و شامل چندین انتخابات شهر و روستا در این فرم اطالعات 
استقرار به کاربر جهت انتخاب نمایش داده شده و دستگاه پس از انتخاب شعبه موردنظر  باشد، شعبه های محل 

.وارد صفحه صورتجلسه آغازین می شود
ناظرین و هیأت اجرایی حتماً باید اطالعات شعبه خود و کارت هوشمند فعالسازی را با اطالعات این : نکته مهم 

.صفحه مطابقت داده و در صورت مغایرت با ستاد انتخابات بیرجند تماس حاصل فرمایند 

شعبه سیار
هدو انتخابات

پس ازوارد کردن 
رمززززو ورود بززززه  

( رمواصزلی )برنامه
صززفحه فززو  بززه   
ترتیززززز  زیزززززر 
نمززایش داده مززی  

شود



کیآشنایی با صندو  های الکترونی



:صندوقهاي مكانيزه اخذ راي
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:صندوقهاي مكانيزه اخذ راي
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نمززایی از پ ززت 
  دستگاه صزندو 
الکترونیکی 



:صندوقهاي مكانيزه اخذ راي
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دریچززه داخلززی 
صززززززززززندو  

الکترونیکی



:صندوقهاي مكانيزه اخذ راي
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سزززطی زیزززرین 
یزززه پرینتزززر تعب

شزززده بزززر روی 
صندو   



:صندوقهاي مكانيزه اخذ راي
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برای روشن 
کردن ابتدایی 
صندو ، کارت 
هوشمند را در این 
محل قرار می  

.  دهیم
(یک/کلیدصفر)

در دریچه 
پورتهای پ ت 

صندو 



:صندوقهاي مكانيزه اخذ راي

1400خردادماه-همايش آموزشي  كاربران رايانه شعب اخذ راي شهرستان  بيرجند                         بيرجند



رايمكانيزه اخذ صندوقهاي (تست عملكرد)self cheakانجام عمليات 

(براي بار اول روشن  كردن: نكته)
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رايمكانيزه اخذ صندوقهاي (تست عملكرد)self cheakانجام عمليات 

(براي بار اول روشن  كردن بر خالف دستگاه احراز )
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. می شوداطالعات شعبه نمایش داده 
به ده  پیکربندی شکلیه صندو  های 

همززین ترتیزز   و پ ززت سززر هززم بززا 
ان کارت هوشمند ، بزه وسزیله کزاربر   
ر در یک ساعت قبل از رای گیزری  د 
حضززور نززاظرین بایسززتی روشززن مززی

.شوند
ناظرین و هیزأت اجرایزی  : نکته مهم 

حتمززاً بایززد اطالعززات شززعبه خززود و   
کزززارت هوشزززمند فعالسزززازی را بزززا 
اطالعات این صزفحه مطابقزت داده و  
در صورت مغایرت بزا مرکزو تمزاس    

ایند ستاد انتخابات تماس حاصل فرم



روشن نمودن و آماده به کار صندوق الکترونيکی 

در حالت عادي جهت آغاز عمليات

بز كليد س  ، (اول صبح)راي گيري 

فشار مي دهيم تا صندوق جهترا

انجام عمليات اخ ذ راي آم اده   

.گردد
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الکترونيکی نکات ابتدایی در خصوص کارکرد صندوق 
نها و صحت مخزن راي و دريچه پورتهاي كليه صندوقهاي الكترونيكي بعد از اطمينان از صحت كاركرد آ-1

و هولوگرام هاي نظ ارت پلم پ خواه د    ( بست2احتماال )كنترلهاي الزم توسط بستهاي هيات اجرايي

.گرديد

ه شده باشد براي باال آمدن نرم افزار صندوق حتما بايستي كارت دستگاه احراز بر روي صندوقها گذاشت-2

.وارد شود تا صفحه اطالعات صندوق نمايش داده شود( هشت رقمي)و رمز كارت

اي درون قبل از پلمپ  مخزن راي  صندوق و در هنگام گذاشتن صندوق كليه كاغذهدر صبح راي گيري -3

اينكه  و در حضور ناظر بعد از( كنترل خالي بودن صندوق اخذ راي از هر گونه كاغذ)مخزن را برداشته 

م وارد  () مبسيار مه  ...)مطمئن شديد دريچه زير پرينتر صندوق باز است، صندوق را پلمپ مي نماييم

(96قبل

.متري و رو به ديوار باشد1.5سعي شود صندوقهاي با فاصله -4

مي باشد بوده كه اين شناسه رقمي 12يك شناسه صندوق كه شناسه يونيك هر صندوق الكترونيكي داراي -5

ندوق نيز ب رروي ص   نقره اي رنگ بر روي صفحه اطالعات صندوق نمايش داده شده و توسط برچسب 

(اين شناسه بر روي كارت مجري كپي مي شود)چسبانده شده است 
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الکترونيکینکاتی مهم در خصوص کارکرد صندوق 

(اين چراغها رو به اعضاي شعبه باشد)باشدنشان دهنده وضعيت صندوق مي صندوق، پشت چراغ -6

(اشدمشغول مي ب)نشان دهنده اين است كه كارت تعرفه بر روي صندوق قرار دارد: بنفش(الف

(كدها اشتباه وارد مي شود توسط راي دهنده)خطا داده : قرمز(ب

. مي باشدآماده باش صندوق در حالت : سبز(ج

(چشمك زن قرمز هم نشان دهنده اين است كه صندوق دچار نقص فني شده است)

خذ در زمان شروع فرايند راي گيري و در طول مدت راي گيري  دستگاه احراز و صندوقهاي ا-7

.راي حتما بايد به برق متصل باشند

ري پلم پ  دستگاه صندوق الكترونيكي به صورت كامال آفالين كار مي كندو در طول راي گي  -8

.بوده و جز كابل  برق هيچ خروجي نداردكه بتواند آنالين اطالعات را مخابره كند

ين نف ر ك ه   بوده و اينگونه نخواهد بود كه اولرندوم ترتيب نشستن راي ها در حافظه  دستگاه هم به صورت-9

م تش خيص  عد.)راي مي دهد در اولين ركورد بنشيند تا تشخيص داد تا اولين نفر به چه كسي راي داده است

(اينكه چه كسي به چه كسي راي داده است

1400خرداد-همايش آموزشي  كاربران رايانه شعب اخذ راي شهرستان  بيرجند                         بيرجند



1400خرداد ماه -بيرجندهمايش آموزشي  كاربران رايانه شعب اخذ راي شهرستان  بيرجند                         
نمونه ای از چیزنش 
ه تجهیوات در شزعب 

چیززدمان )اخززر رای 
(شعبه



(نآغازی)گیریپیش از آغاز رأی تکمیل صورتجلسه (الف
برای انتخاباتهای ریاست جمهوری و شوراهابه صورت 

جداگانه 

استعالم گیری (ب
خابات پایانی انتصورتجلسه شمارش،تکمیل و ارسال (ج

ریاست جمهوری
وراهای تخلیه،تکمیل و ارسال صورتجلسه انتخابات ش(د

اسالمی

انجام فرایندهای مهم ذیل  توسط کاربران در روز رای گيری 



صورتجلسه پیش از آغاز رأی گیری



(انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا)29و شماره (انتخابات رياست جمهوري)22شماره صورتجلسه دستي توضيحات فرم 

بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 







:  نکته مهم
رمفباالیاطالعاتحتمااستعالمبرنامهاجرایازبعد

ورلکنتشعبهاطالعاتبامطابقراهویتاحرازدستگاه

بهرامراتببایستمیکاربرتطابقعدمصورتدر

مارهش).نمائيداعالمانتخاباتستادومربوطهسرگروه

يمسپس(..جمهوریریاستشعبهشمارهشورا،شعبه

و(حضور)گيريرايازپيشجلسهصورتفرمبايست

يريگرايشروعازقبلصورتجلسهوشعبهاعضايجدول

.گرددتكميل
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فعاليتي كه كاربران محترم در اين مرحله انجام مي دهند:

1- ات وارد اعضاي شعبه اخذ راي كه از قبل توسط ستاد انتخاباسامي

ن را شده است را يكبار ديگر چك نموده و در صورت تغييرات جديد آ

.در اين قسمت اعمال نمايند

 ستقابليت اضافه، ويرايش يا حذف در اين قسمت مهيا شده ا:توجه.

ود كه با فشردن دكمه مربوطه يك سطر جديد اضافه مي ش:عضو جديد

.را وارد نمائيمكد ملي شخص و سمت مي بايست 

ربوطه باانتخاب سطر مربوط به فرد و  فشردن دكمه م:غيرفعال كردن

يغام آيا پالبته جهت تائيد اطالعات . سطر از ليست حذف خواهد گرديد

.را مي دهدمطمئن به غير فعال كردن مي باشيد ؟
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(:بسته به ضوابط قانوني)افراد شعبه معموال شامل موارد زير هستند-3

 (يك نفر)نماينده فرماندار

(يك نفر)رئيس شعبه

(يا دو نفريك ()كاربر رايانه)منشي

(يك نفر)نائب رئيس شعبه

 (دويا سه يا چهارنفر)شعبه منشي

 (ندنياز به استعالم از مركز ندار:مهم)( دو تا چهار نفر)ناظرين شوراي نگهبان

 (دو تا سه نفر)اسالميناظرين شوراهاي

بازرس شعبه.

 (نيازي به ثبت اطالعتش نمي باشد)ناظربهداشت

 يش داده م ي  نماپيغام مناسب اگر تعداد سطرها يا سمت هاي وارد شده از تعداد قانوني بيشتر يا كمتر باشد

.مي شويممرحله بعد با زدن كليد صفحه بعدي وارد . شود 
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کد ملی و سمت  
شعبه اعضاء 

انتخاب و ذخیره 
.می شود



گوینه استعالم از 
مرکو به منظور 
دریافت اطالعات 
هویتی فرد انتخاب 

.می شود



ایززززن مراحززززل 
برای کلیه افراد 
حاضزززززززززر در 

بززه جززو  )شززعبه
ناظرین شزورای  

انجززام ( نگهبززان
می شود 



 نكته:

1- نجام فشرده نشود ذخيره سازي اذخيره تا زماني كه دكمه

ض افه  نمي گردديعني كاربر بايستي تمام تغيي رات اع م از ا  

طرها كردن عضو جديد،غير فعال كردن  يا ويرايش بر روي س

ي ره  را انجام و سپس براي اعمال تغييرات نهائي بر دكمه ذخ

انج ام  نمايش عمليات با موفقي ت .)اطالعات عضو كليك كند

(شد

2- ن كه در شعبه اخذ راي تعي ي سمت شخص و كد ملي در هر سطر ورود

اعضا مشخص شده خواهند % 98البته به احتمال .)استالزاميمي گردد ،

ايد گردد مگر در مورد اعضاي نظارت ك ه ش   وارد سمتهابود و فقط مي بايست 

(تغييراتي وجود داشته باشد
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صورتجلسه 
ریاست 
جمهوری شعبه سیار



ا برگززه تعرفززه بززسززریال شززماره 
. رنگ قرمو م زخ  مزی باشزد    
بززه کززه در انتخابززات پززیش رو   

رقمزی و بزا   8صورت یک عزدد   
. می باشد( کدشهر/رقم8)فرمت 

رقزم سزمت   8کاربر شزعبه بایزد   
گه شماره سریال اولین برراست 

تززا آخززرین برگززه تعرفززه را در   
.قسمت مربوطه وارد نماید 



برايگيريرايآغازصورتجلسهفرمواردفرضپيشصورتبهابتدادر

تكميلشاملمرحلهاين:شويممي(22فرم)جمهوريرياستانتخابات

اباتانتخنوعقسمتگيريرايشروعازقبلصورتجلسهفرم
يهاتعرفهسريالشعبه،درحضورتاريخزمان،شاملكه.باشدمي

ثبتو(كندميمحاسبهخودشراتعداد.....تا.....از)شعبهبهتحويلي

ارتنظهياتواجراييهياتبهمربوطگيريرايآغازپلمبهايسريال

.باشدميجمهوريرياستانتخاباتسنتيصندوقبراي

وحضورروزفيلدالبته)استاجباريصفحهاينفيلدهايتمامكردنپر

(.باشدميتغييرقابلغيروتنظيمحضورتاريخ

ازهاييپيغامباشدهوارداطالعاتنبودنكاملصورتدر

هدكماطالعاتورودازبعد.شدخواهيمروبروسيستمطرف

زابعدوشدهذخيرهبرنامهدراطالعاتتافشردهراذخيره

(جديد).گرددارسالاطالعاتناظرامضايوتاييد
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در فززرم صورتجلسززه ریاسززت جمهززوری   
،زمززان حضززور در شززعبه ،تعززداد تعرفززه    
تحویززل داده شززده و سززریال بسززت هززای  
پلمپ هیزأت اجرایزی و هیزأت نظزارت را     
ه، وارد کززرده و  بززا اسززتفاده از کلیززد اضززاف
ود و شماره سریالها به لیست اضافه مزی شز  

و ناظر، ذخیرهامضاء در نهایت اطالعات با 
. ارسال می شود 





ايستبميشوراهاانتخاباتبهمربوطقسمتتكميلبرايحال

اباتانتخنوعقسمتبهمجدد،بازگشتكليدازاستفادهبا

فرم)هاشوراانتخاباتصورتجلسهاطالعاتباراينوبرگشته

.نماييمواردرا(29شماره

عرفهتوجودعدمعلتبهمكانيزهكامالانتخاباتدر:مهمنكته

قطفوباشدميغيرفعالتعرفهسريالثبتقسمتكاغذي

هايصندوقرويبراجراييهيأتپلمپهايبستسريال

هيأتهولوگرامتعدادو(صندوقهرعددبراي2)الكترونيكي

.مي شوداضافهليستبهو شدهواردنظارت
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صورتجلسه 
شوراهای 

اسالمی شهر و 
روستا



در فززرم صورتجلسززه شززوراهای 
اسززالمی شززهر و روسززتا ،زمززان   

ت بسز سزریال  ، در شعبه حضور 
تعززداد و هززای هیززأت اجرایززی   

وارد نظززارت هولززوگرام هیززأت 
ود و لیست اضافه می ششده و  به 

و در نهایززت اطالعززات ذخیززره   
.ارسال می شود 

در انتخابات 
مکانیوه به علت 
عدم وجود تعرفه 
سنتی، این قسمت 

می باشدغیر فعال 





پزززس از تکمیزززل ،ذخیزززره و 
ارسززال تمززامی صورتجلسززات
م ،کلید ورود بزه فزرم اسزتعال   

جهزززت آغزززاز فرآینزززد رأی  
. گیری انتخاب می شود 

می در صورتی کزه تمزا  : نکته
صورتجلسززات ارسززال ن ززده
ه باشد دستگاه اجزازه ورود بز  
.فرم استعالم را نخواهد داد 



ازبعدبايستميگيريرايآغازازپيشصورتجلسهشدهانجامتوافقاتبهبنا-1

ضاياعتوسطشدهتكميلدستيصورتجلسهرويازكاربرتوسطنمودنوارد

(داردرناظكارتبهنياز)ناظرتاييدازبعدوهويتاحرازدستگاهرويشعبه،بر

گنالسيوشعبهدرحاضرافراداطالعاتتانمايدارسالبالفاصلهوذخيرهراآن

گرددمشخصوگرديدهدرجانتخاباتجامعسامانهرويبرشعبهشدنفعالهاي

اخذوزردرتعرفهمديريتتاكندميكمك()جديد)استشدهعملياتيشعبهآن

(گرددانجامراي

وجودآغازينصورتجلسهبهروزطيدرمازادهايتعرفهسريالنمودنثبتامكان-2

.گرددواردپايانيصورتجلسهدرسريالهااينبايستميونداشته

.ندارندناظركارتاسالميشوراهايانتخاباتناظرين-3

گيريرايآغازصورتجلسهبهگيريرايطولدرافرادحذفيااضافهامكان-4

طالعاتااين)باشدنميابتداييصورتجلسهمجددارسالبهنيازيداردوليوجود

(شودميارسالنهاييصورتجلسهارسالباهمزمان

.دباشنميانتخاباتهاازهيچكدامدرآغازينصورتجلسهپرينتبهنيازي-4
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:صندوق اخذ رايبستهاي 

بست پلمپ توسط نظارت4بست پلمپ توسط هيات اجرايي و 4
بيرجندفناوري اطالعات فرمانداري شهرستان 


