
پایانی،تخلیه و شمارش آراصورتجلسه 



بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



:نتيجه شمارش آرای ریاست جمهوری 22ارسال فرم

:تذکرات مهم

ی توجه شود با ورود به مرحله پس از پایان رای گیرر -1

ز مرکرز  استعالم گیری انرم افزاردستگاه دیگرقادر به 

. می رسدایانپبهاخذ رای و فرآیند نخواهد بود 

از قبر  در اختیرار   ( پنج رقمی()رمز دوم)رمز عبور-2

.قرار می گیردنماینده فرماندار



1 2



3
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76



بست های پلمپ صندوق–ورود اطالعات صورتجلسه پایان رای گيری 

بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



(ریاست جمهوری)22شمارهورود اطالعات صورتجلسه پایان رای گيری براساس صورتجلسه دستی 

بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



98

ل به علت  تممیت  
نمتتن ب بهتت، ا ، 
کلیتتت، بنر تتتی  
ناظن غیتن عاتا    

می باش، 



ارسال فرم نتيجه شمارش انتخابات ریاست جمهوری

مارششازحاص اطالعاتبایدبخشاینتکمی درکنیدتوجه

خودهایخانهدرقانونیبندهایطبقودقیقصورتبهآرا

ونترلکشعبهناظرتوسطبایستمیبندهاکلیهوشونددرج

.گردددهفشراطالعاتثبتدکمهسپس.گرددامضاوتائیدسپس

آئینطبق)دستیصورتجلسهدرکهاستجدولیمطابقدقیقا)

(استشدهلحاظ(نامه

سمتقوسپسخوردهتیکوکنترلناظرتوسطبندهاتمام:مهم

تالدیجیامضاراآنخودکارتتوسطوگشتهفعالناظرامضا

(جدید).نمایدمی

همواجآنمتناظرخطایپیغامباگیردصورتاشتباهاطالعاتوروددراگر

(استفعالاتوماتیکصورتبهمربوطههایکنترلتمام).شدخواهیم
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1110

پتتا ات تممیتتل 
، ،کلی مه به، ا 

بنر تتتی نتتتاظن  
. شو عاا  می 



1312

پتتتتتتتا ات 
یته  تأیی، کل

بهتتتتتت، ا و 
ت ب تیتتت  
تمام متوار   
ن تو ط ناظ

اء کلی، امض،
نتتتتتتتتتاظن 
انتخاب می

شو  



14

نمایهتتتتتتتتت،  
عنمان،ار ضمن
بنر تتی  متته  
بهتتتتتتتت، ا   
صورتجلستتتته 
شتتتتمارش آرا 
نستتتته  بتتتته 
امضتتتتتتتاء آب 
اق،ام می نمای،



15

نمایه،   یات
نظارت ضمن 
بنر تتی  متته 
بهتتتتتتتت، ا  
صورتجلستتته
شتتتمارش آرا 
نستتته  بتتته  
امضتتتتتتاء آب 
اقتتت،ام متتتتی  

نمای، 



(ریاست جمهوری)22شمارهثبت رای نامزدها براساس صورتجلسه دستی  فرم 

بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



1716

 ر این منحله اطالعات  
آراء نامز  ا به صورت  

نر ی ب  تی ثه  و کلی، 
امماب. ناظن عاا  می شو 

حذف و اضاعه نامز  ا نیز
. ر این منحله وجو   ار  



18

نمایهتتتتت،  
عنمانتتتت،ار 
ضتتتتتتتتمن 
بنر تتتتتتی 
نتیجتتتتتتته 
شتتتتمارش 
آرا   متته 
نامز  تتتتتا 
ه نستته  بتت 
امضتتتاء آب 
اقتت،ام متتی  

نمای، 



19

نمایه،   یات
نظارت ضتمن  
جه بنر ی نتی

شمارش آرا  
 متته نامز  تتا 
نستتتته  بتتتته 
امضتتتتتتاء آب 
اقتتتت،ام متتتتی 

نمای، 



20 21



22 23



24 25



26 2827



پشت در این حالت کاربر می تواند با انتخاب: مزیت

نوز گزینه ارسال اطالعات ، اطالعاتی را که ههم سر

م ها ادامه پیا.)ارسال نگردیده است را ارسال نماید

(ارسال شود

طبق محاسبات وزارت کشور در صرورت برقرراری   

قیقه حدود یک دارتباط ارسال اطالعات صورتجلسه 

.زمان می برد



29

ار ا پا ات 
اطالعتتتتتتات 
کلیتت، پتتا   
بارکتتتتتتتتتت، 
صورتجلستتته
جهتتتتتتتتتت  
 ریاعتتتتتتت  
  پنیه  عاتا 
.  می گن  



30

پتتتا  پتتتا ات 
بارکتتتتتتتتتتتتت، 
صورتجلستتتته و 
 ریاعتتت  یتتت  

، پنیهتت نستتخه 
کلیتتتت، انت تتتتا  
ه صورتجلستته بتت

ویتتتت   کتتتتارت 
نظارت عاا  می

ب انتخابا . گن  
ایتتتتتن کلیتتتتت،  
ه صورتجلستته بتت
کتتتتارت ویتتتت   
نظتتارت مهت تتل  

.  می شو  
(ج،ی،)



31

مناحتتل ثهتت  و  
امضتتتاء، ار تتتا  
صورتجلستتتتتتته 
ام شمارش به اتم
کتت، متتی ر تت، و 
بتتن طکهتنلتتی

 ر صورتجلستتته
کاغتتتتتتذ   ر  

.می شو  
 کمتته باتگ تت 
به عتنم انتختاب  
صورتجلستتتتتتته 
پایتتتانی جهتتت   
تممیتتتل متتتاب ی
صورتجلستته  تتا 
  انتخاب می شو

.



حتتا  متتی بایستت   
ی صورتجلسه نهتای 

انتخابتتات شتتورا ا  
تممیتتتل و ار تتتا  

.گن  



مربروط بره   22، کار با صورتجلسره شرماره   موفقیت آمیز اطالعات با ارسال 

می عال غیر فانتخابات ریاست جمهوری  به پایان رسیده و دکمه ارسال اطالعات 

وق صادر گردیده و کد فر ( عددی ده رقمی)کد کنترلی بر خط همچنین و شود 

.وارد گرددصورتجلسه کاغذی در مح  مربوط می بایست بر روی 

د داشته و تا زمانیکه اطالعات فرم ارسال نگردیده است امکان اصالح وجو: نکته

پس از ذخیره و ثبت نهایی صورتجلسه امکان اصرالح دیگرر وجرود نخواهرد    

(چاپ صورتجلسه.)داشت



ارسال صورتجلسه نهایی  انتخابات شوراها
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تخلیه صه،وقها  المتنونیمی 



:تخليه اطالعات صندوقهای الکترونيکی

قهای ابتدا می بایست تک تک صندو

لیه اخذ رای الکترونیکی شوراها تخ

چگونه؟؟. گردد
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6

 ر ایتتتن منحلتتته 
کارت  وشمه، را
ات   تگا  احتنات 
 وی   ار  و بن 
رو  کتتتتارتخواب 
صه،وق قنار  ا  

. می شو  
شتتمار   تتنیا   )

صه،وق  تا  آب  
شتتاهه  ر کتتارت  
 وشتتمه، نمتتای  

( ا   می شو 



:تخليه اطالعات صندوقهای الکترونيکی

راتهویاحرازدستگاههوشمندکارتابتدامرحلهایندر(الف

نکارتخواقسمترویبروکردهجداهویتاحرازدستگاهاز

قصندوبرایحالتدوقسمتایندر.دهیممیقرارصندوق

:باشدداشتهوجوداستممکن

(ریگیرایصفحه)رنگسیاهصفحهدرصندوقاستممکن:مهم

بههدایت*1001#کدکردنواردباحالتایندرکهباشد

صندوقاینکهیاشویممی(back)شعبهاطالعاتصفحه
.داردقرارشعبهاطالعاتصفحهدرخودش

کد(شعبهاطالعاتصفحهفقط)شعبهاطالعاتصفحهدرحال

فرایندواردتاکنیممیواردصندوقرویبررا*#1001
.گرددالکترونیکیصندوقتخلیه

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



صتتتتاطه اطالعتتتتات 
شاهه 

صاطه را  گین 



7

پتتتتا ات نمتتتتای   
جتتتت،و  اطالعتتتتات 
ن شتتاهه  ر نمای تتگ

صتتتته،وق ، جهتتتت  
تخلیتتتته اطالعتتتتات 
صتتتتتته،وق کتتتتتت، 

ت   متتتی * #1001
.شو  

هکد تخلي
*1001#



8



9 10



11

پتتا ات ایتتن 
منحله کارت
 وشتتمه،  ر 
  تتتتتتتتگا  
احنات  وی  
قنار  ا   می 

شو  



:تخليه اطالعات صندوقهای الکترونيکی
باتخلیهاتعملی»پیغامانتهادرصندوقتخلیهعملیاتآمیزموفقیتانجامازبعد:1نکته

التحازصندوقدیگر).شودمیظاهرصندوقصفحهرویبر«استشدهانجامموفقیت

(شودمیخارج(رنگسیاهصفحه)گیریرایآماده

تااحرازاهدستگهوشمندکارتشوددقتوبودهزمانبرکمیصندوقتخلیهفرایند:2نکته

رفتهگقرارصندوقخوانکارترویبربایستمیصندوقتخلیهعملیاتانتهای

.باشد

احرازاهدستگهوشمندکارترویبرصندوقاطالعات،شدهگفتهعملیاتانجامازبعد

میقرارهویتاحرازدستگاهرویبرراکارتوگردیدهبارگذاریهویت

را«هوشمندکارتطریقازبارگذاری»قسمتو!!(گرددواردکارترمز).دهیم

،فحهصپائیندرشدهدادهنمایشجدولدرتامانیممیمنتظروکنیممیانتخاب

.شودزدهرنگسبزتیکتخلیهوضعیتقسمت

گذاری  اطالعات یک صندوق به طور صحیح در دستگاه احراز هویت بار):نتیجه عملیات 

(گردیده است
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12

ات بارگتذار  با ت ب کلی، 
 ر طنیق کارت  وشتمه،  

قستتم  وضتتای  تخلیتته 
صتتته،وقی کتتته بتتتن رو  
کتتارت  وشتتمه، تخلیتته   

تیتت   تتهز  شتت،  ا تت   
. ایجا  می شو  رنگ 

عملیتتات بتته  تت ا ایتتن 
صتتته،وق متتتی اتا   تتتن 

.و شتمنار بایس  مج،  
پا ات ایتن منحلته کلیته   
عتتنم  تتا  صورتجلستته   

هتتا پایتتانی تممیتتل و پیام 
ار تتتا  متتتی شتتتو  و  ر 

کتتتت، کهتنلتتتتینهایتتتت  
. ریاع  می گن   

 ،



:تخليه اطالعات صندوقهای الکترونيکی

چگونه؟گرددتخلیهنیزهاصندوقباقیماندهبایستمیحال

.دقیقا تمامی مراح  ذکر شده به همین روال برای بقیه صندوق ها به همان ترتیب صورت می گیرد

(در صورت وجود چند صندوق در شعبه این عملیات به ازای هر صندوق تکرار می شود)

دروشدهریگیرایاطالعاتفرمواردوکردهانتخابرابعدصفحهگزینهها،صندوقکلیهتخلیهازبعد

هیاتهایپلمپبستسریال،آراشمارشپایانتاریخورایاخذخاتمهوشروعساعت،فرماین

سومصفحهبعدصفحهدکمهفشردنبا.شودمیدرجنظارتهیاتهایهولوگرامتعدادواجرایی

حهصفودرآراشمارشوقرائتاطالعاتصفحهاینودرشودمیدادهنمایشآراشمارشصورتجلسه

.شودمیدادهنمایششوراهاانتخاباتنامزدهایآرایآنبعد
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15 16



17 18



19 20



21 22



23 24



پا 
ات ریاع  ک،
کهتنلی  
صورتجلسه
مور  نظن ، 
 کمه 
ه  باتگ   ب
عنم انتخاب
صورتجلسه
اب  پایانی انتخ
می گن  



تکميل صورتجلسه انتخابات شورای شهر
دکصفحهودرشودمیدادهفشاربازگشتدکمهصورتجلسهارسالاتمامازبعد

ازنسخهکیپرینتبهنسبتچاپدکمهفشردنبا.شودمیدادهنمایشخطبرکنترلی

رارینتپوشدهنوشتهپرینترویبربرخطکنترلیکدونمودهاقدامصورتجلسه

رسانیاطالعگردد،تکمی 29فرمآیا).اندازیممیمکانیزهصندوقهایازیکیداخ 

(.گردیدخواهد

:جمع آوری صندوق های الکترونیکی بعد از پایان فرایند تخلیه

تپاکدرونوآوریجمعشدهچاپآرایکلیهوشدهخاموشهاصندوقکلیهانتهادر

رارقخودشدرونالکترونیکیصندوقهرپاکتوشودمیدادهقراررایهایبرگه

پپلموسیلهبهوآوریجمعجانبیلوازمهمراهبهتجهیزاتسپس.شودمیداده

فرمانداریهبفرماندارنمایندگانتوسطوگردیدهپلمپشعبهناظرینحضوردرپایان

.شودمیدادهتحوی 
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فرایند نمایش اطالعات  داوطلبين 
دکنمراجعهالزممجوزهایاخذازبعدداوطلبیاستممکن

صندوقدرویخانوادگینامونامآیاکنددرخواستو

خیر؟یااستفعالشعبه

:ح راه

.کنیممیواردرا*4004#کدصندوقاطالعاتصفحهرویبر

وندشمیدادهنمایشعکسکاندیداهاباتمامحالتایندر

تجو کد کاندیدا را می توان درباال فرم وارد کرده و قسمت جس)

(را انتخاب کنیم
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از ارسال صورتجلسهاحراز پس پلمپ دستگاه 

طتوس)طوسیبستهایتوسطدستگاهانتهادر
لمپپ(نظارتتوسط)نارنجیو(فرماندارنماینده

شودمی

بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



:نکات مهم

 اه اقدام دستگ.... دستگاه مشکلی پیدا کرد تحت هیچ عنوان نسبت به خاموش روشن کردن و اگر

.ودتماس حاص  شسرگروه مربوطه و سریعا با ( برای بررسی و امکان ریکاوری دستگاه)نشود

ر صف  در صورت شلوغ شدن شعبه امکان اضافه کردن صندوق جدید جهت کاهش مدت زمان انتظارد

(توسط سرگروهها انجام می پذیرد.)وجود دارد

می در ورود رمزها نهایت دقت به عم  آید بعد از سه بار اشتباه زدن رمز، کارت شعبه غیرفعال

.گردد و روند برگردانی آن بسیار طوالنی و سخت می باشد 

عنیماینبه.نمایندمراجعهبعدینفربهصالحیتوهویتاحرازدرصورتفقطدهندهرایافراد

کداخذزاپستنها).نگیردتعرفهبرگعنوانهیچبهاستعالمکدگرفتنواحرازازقب فردکه

(باشدمیتعرفهدریافتبهقادرفرداستعالم

 ستاد انتخابات شهرستان اعالم گرددسریعا به و ابهامات می بایست  تخلفات گزارش.

 و دار نماینده فرمانبه هنگام هرگونه مغایرت در احراز هویت و رای تکراری فرد، مراتب به  اطالع

. شودرسانده شعبه ناظر 

 امکان لیو ارسال و دریافت کد کنتراطالعات در دستگاه تا نهایی نشدن صورتجلسه و وارد نمودن

.نداردترک شعبه وجود 
بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



: تذکرات مهم 

کليّة فعّاليّت هاای کااربران رایاناة شاعذ اأاذ ر ی در روز      -1

امال  گزارش کامکان ارائه انتخابات مورد بررسی  قرار گرفته و 

رای نيز وجود دارد وحتما از این گزارشات باز عملکرد کاربران

استفاده برای انتخاباتهای آتیوضعيت عملکرد کاربرانبررسی 

(حذف نيروهای ناکارامد.)أواهد شد

ابرات  سرتاد انتخ آراء تایید شده در حوزه توسط تجمیع نهایی -2

.خواهد بودشهرستان  
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: تذکرات مهم 
مانورهاا ی  شرکت کليه  کاربران شاعذ اأاذ رای در   -3

رمينال آزمایشی جهت آشنایی عملی با کارکرد دستگاههای ت

ملی با تست نرم افزار وآشنایی ع( شبيه سازی شعبه)مجری 

محيط نرم افزار  و ارزیابی  و بررسی مشاکالت احتماالی  

.می باشدالزامی 

يراتای تغيبرگزاری انتخابات جهت نهایی ممکن است نرم افزار -4

الع داشته باشد که در صورت بروز این تغييرات ، مراتذ باه اطا  

.أواهدرسيدکاربران محترم 
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: تذکرات مهم 
رعایات کليه کاربران محترم قطعی شده مای بایسات در   -5

بکاار گياری   در ماورد فراینادها و   دستورالعمل های صادره 

در زمان رای گيری  و جما  آوری صاحيو و کامال    تجهيزات

ته داشا اهتمام جدی تجهيزات تحویلی  پس از پایان رای گيری 

.باشند

رای رعایت حدود پوشش و شئونات اسالمی درکليه شعذ اأذ-6

.  می باشدالزامی
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:تذکرات مهم 

دوق دستگاه احراز هویت پلمپ شاده ، صان  )کليه تجهيزات شعذ اأذ رای-7

س از پا ... ان شاا  ا (های الکترونيکی پلمذ شده و سایر تجهيزات تحویلی

حل شعبه  از مدریافت کد کنترلی پایان رای گيری و ارسال فرم صورتجلسه و 

مانادار  با هماهنگی سرگروه مربوط توسط کاربران و نمایندگان محتارم فر 

ای جم  آوری شده و تحویل ستاد انتخابات شهرستان  مستقر در محال ها  

. تعيين شده در فرمانداری گردد

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



در صورت بروز هر مشکل ، سوال یا مطلبای 

در أصوص انفورماتيك انتخابات شماره تلفن 

تاد کميته فناوری اطالعات س32222648

خگوئی انتخابات شهرستان بيرجند آماده پاس

باااااه ساااااوا ت احتماااااالی   

.  می باشد 
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با تشکر از توجه شما عزیزان 

و

آرزوی برگزاری انتخاباتی قانونمند ، 

پرشکوه و افتخارآفرین

فناوری اطالعات فرمانداری شهرستان بیرجند  

کمیته فناوری اطالعات

1400ماه خرداد 
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