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(  شروع تست)انتخاب دکمه 



انتخاب دکمه 
(ورود  به   برنامه اصلی)



صورتجلسه پیش از آغاز رأی گیری



کد ملی و سمت اعضاء 
انتخاب و ذخیره شعبه 

.می شود



ه گزینه استعالم از مرکز ب
منظور دریافت اطالعات 

هویتی فرد انتخاب 
.می شود



این مراحل برای 
کلیه افراد حاضر 
در شعبه انجام 

می شود 



دو انتخاباته
شعبه سیار 
روستایی



رمزز برگه تعرفه با رنگ قسریال شماره 
یش که در انتخابات پ. مشخص می باشد 

رقمززی و بززا 8صززورت یززد عززدد بززه رو 
کزاربر. می باشزد( کدشزرر/رقم8)فرمت 

شزماره رقزم سزمت راسزت 8شعبه باید 
تعرفه سریال اولین برگه تا آخرین برگه
.را در قسمت مربوطه وارد نماید 



در فزرم صورتجلسززه ریاسززت یمرززوری  زمززان 
شده حضور در شعبه  تعداد تعرفه تحویل داده

و سززریال بسززت هززای پلمززج هیززوت ایرایززی و 
لید هیوت نظارت را وارد کرده و  با استفاده از ک

ی شود و اضافه  شماره سریالرا به لیست اضافه م
. در نرایت اطالعات ذخیره و ارسال می شود 

تا ست الزم ابه منظور ذخیره صورتجلسه : نکته
کارت هوشمند ویژه نظارت در محل الزم قزرار 

ن بزار در صورتی که این کارت برای اولی. گیرد
تزا مورد استفاده قرار گرفتزه باشزد  الزم اسزت
اه بزا ناظر مسئول شعبه پین مربوطه را که همزر

کززارت در پاکززت ویززود دارد در برنامززه وارد 
ه در موارد استفاده بعزدی از کزارت ویزژ. نماید

.ناظر ورود پین مورد نیاز نخواهد بود







صورتجلسه شوراهای 
اسالمی شرر و روستا



در فززرم صورتجلسززه شززوراهای 
اسززالمی شززرر و روسززتا  زمززان 

در شززعبه  تعززداد تعرفززهحضززور 
بسزتتحویل داده شده   سزریال 

تعزززداد و هزززای هیزززوت ایرایزززی 
واردو  بزهنظارت هولوگرام هیوت 
و در نرایززتشززده لیسززت اضززافه 

.و ارسال می شود اطالعات ذخیره 





پزززز  از ارسززززال کلیززززه 
ود صورتجلسات   کلیزد ور
ی به فزرم اسزتعالم فعزال مز

شززود و بززا زدن ایززن کلیززد 
ید وارد فرم استعالم می شو



هدو انتخابات
تهسه انتخابا



استعالم



ثبت دستی اطالعات

رقمزززی 6شزززماره ملزززی و سزززریال 
شناسززنامه بززه صززورت دسززتی در

.دستگاه وارد می شود 

اسکن بارکد کارت ملی

یزا صفحه پشت کارت ملی قزدیمی
گاه یدید را در قسمت دوربین دست

از ملزیشزماره . قرار داده می شود 
طریززد دوربززین خوانززده شززده و در 
سیسزززتم نمزززایش داده و سزززریال 

ورت شناسنامه توسط کزاربر بزه صز
.دستی واردمی شود 

اسکن عک  کارت ملی

صززفحه عکزز  دار کززارت ملززی 
قدیمی یزا یدیزد را در قسزمت 
دوربین دستگاه قزرار داده مزی

ولد و تاریخ تملیشود و شماره 
و از طرید دوربین خوانده شده

.ودمی شدر سیستم نمایش داده 

3 2 1

روش های 
استعالم



کلیززززززززززد 
دوربینبارکد خوان



استعالم دو انتخاباتی



21



3 4



استعالم تک انتخاباتی



21



3 4



موارد خاص در استعالم



استعالم تکراری در شعبه



1 2



3



استعالم تکراری در شعب دیگر



1 2



3 4



استعالم تکراری در دو انتخاباته 



1 2



3 4



5 6



7



استعالممغایرت اطالعات هویتی در 
(1 )



1 2

سریال شناسززززززززنامه 
تاشتباه  درج شده اس



3 4



5 6



مغایرت اطالعات هویتی در استعالم  
(2 )



1 2

ه و سریال شناسنام
باه تاریخ تولد اشت

درج شده است



43



5 6



استعالم افراد فوت شده



1 2

کزززد ملزززی 
فززوتی  درج
شده است



3 4



استعالم غیر سیستمی



1 2

تعرفه های 
میغیرسیست

ساعت

مکد استعال

نوع انتخابات

دتاریخ تول

کد ملی

هشماره سریال تعرف



3 4

اره اولویت ثبت شم
سززریال بززا ریاسززت
یمروری می باشد 



3



سیستمی غیر موارد خاص در استعالم 



1 2

یملی تکرارکد 



1 2



1 2

اریتکرکد استعالم 



1 2

یکد ملی فوت



3 4



1 2

باهتولد اشتتاریخ 



3 5



صندوق پیام ناظر









انصراف از استعالم آنالین



1 2



3 4



5 6



انصراف از استعالم در دستگاه



1 2



3



پایانی تخلیه و شمارش آراصورتجلسه 



1 2



3



54



76



98

ل به علزت تکمیز
نکززردن بنززدها   
کلیزززد بررسزززی 
ناظر غیزر فعزال 

می باشد 



1110

پزز  از تکمیززل
د  کلیهمه بندها 

بررسزززی نزززاظر 
. شودفعال می 



1312

پززز  از توییزززد 
کلیزززه بنزززدها و 
زدن تیززد تمززام
مزززوارد توسزززط 
نززززاظر  کلیززززد 
امضززززاء نززززاظر 

د انتخاب می شو



14

ن نماینده فرماندار ضم
بررسی همزه بنزدها ی 
صورتجلسززه شززمارش
ن آرا نسبت به امضاء آ

اقدام می نماید 



15

نماینززده هیززات نظززارت 
ضززززمن بررسززززی همززززه 
بنززززدهای صورتجلسززززه 
شززمارش آرا نسززبت بززه 
امضاء آن اقدام می نماید



1716

در این مرحله 
اطالعات آراء نامزدها 

بت به صورت دستی ث
ر ناظبررسی و کلید 

امکان. فعال می شود
حذف و اضافه نامزدها 

نیز در این مرحله 
.ویود دارد 



18

نماینزززده فرمانزززدار 
جزه ضمن بررسزی نتی

شززمارش آرای همززه 
نامزدهززا نسززبت بززه 
امضاء آن اقزدام مزی 

نماید 



19

نماینززده هیززات نظززارت 
ضززمن بررسززی نتیجززه
شززززمارش آرای همززززه 

اء نامزدها نسبت به امض
آن اقدام می نماید 



20 21



22 23



24 25



26 2827



29

ارسال اطالعاتپ  از 
کلیزززد چزززاد بارکزززد 

یرززززت صورتجلسززززه 
ال دریافت پرینزت فعز

.  می گردد



30

چززززاد بارکززززد پزززز  از 
صورتجلسززززه و دریافززززت 
پرینزززت   کلیزززد انت زززال 

ژه ویزکارت صورتجلسه به 
ا بز. نظارت فعال می گزردد

ایزززززن کلیزززززد انتخزززززاب 
ژه صورتجلسه به کارت ویز
. نظارت منت ل می شود 



31

مراحل ثبت و امضزاء  ارسزال 
مزام صورتجلسه شمارش به ات

ط می رسد و کزد کنترلزی بزرخ
در صورتجلسززه کاغززذی درج 

.می شود 
خاب دکمه بازگشت به فرم انت

صورتجلسزززه پایزززانی یرزززت 
ه هزا تکمیل ماب ی صورتجلسز

.انتخاب می شود 



مین هنیز به صورتجلسه ها را ماب ی 
.می شودترتیب تکمیل و ارسال 

32



پایان


