
استعالم دو انتخاباتی



21
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استعالم تک انتخاباتی



21



3 4



3

:نکته
برای انتخابات
کامال مکانیزه

شورای 
قبل از )شهر

صدور کد  
(استعالم



4



(بسیار مهم)موارد خاص در استعالم 



استعالم تکراری در شعبه1.

استعالم تکراری در شعب دیگر2.

استعالم کد ملی نامعتبر3.

1نوع –استعالم مغایرت اطالعات هویتی 4.

2نوع –استعالم مغایرت اطالعات هویتی 5.

استعالم افراد فوت شده6.

استعالم آفالین و روش ارسال7.

استعالم افراد زیر سن قانونی8.

استعالم رای تکراری در یک انتخابات9.



فرد مجوز رای دادن ندارد

در صحیح بوده و فردشناسنامه وارد شده توسط کاربر کد ملی و سریال 
استعالم از خود دستگاه و وزارت کشور رای تکراری ندارد

در رد بوده و فشناسنامه وارد شده توسط کاربر صحیح ملی و سریال کد .1
دارددارای رای تکراری استعالم از خود دستگاه

رد در صحیح بوده و فشناسنامه وارد شده توسط کاربر ملی و سریال کد .2
در استعالم از وزارت دارای رای تکراری نبوده ولی استعالم از خود دستگاه

کشور رای تکراری دارد

با چنینفردی : بعد از ورود کد ملی توسط کاربر پیام داده می شود.3
کدملی وجود ندارد

در  .دمی باشسریال شناسنامه صحیح نبوده یا مخدوش وملی صحیح  کد .4
یخ تولد وارد شود که تارتاریخ تولد اینصورت باید بجای سریال شناسنامه،

داردواردشده با اطالعات دستگاه مطابقت 

در  .دمی باشسریال شناسنامه صحیح نبوده یا مخدوش وملی صحیح  کد .5
یخ  اینصورت باید بجای سریال شناسنامه، تاریخ تولد وارد شود که تار

نداردتولدواردشده با اطالعات دستگاه مطابقت

برای رای دادن قانونی نمی باشدسن .6

(می باشد1382/03/28تاریخ تولد فرد باالتر از )

فوت شدهفرد .7

انواع 

حالتهای  

ممکن در 

احراز هویت

فرد مجوز رای دادن ندارد

فرد مجوز رای دادن ندارد

دارددادن وجود اجازه رای به طور معمول 

داردبه طور معمول اجازه رای دادن وجود 

فرد مجوز رای دادن ندارد

مراجعه به ثبت احوال

فرد مجوز رای دادن نداردترکیبی از حالتهای باال

فرد مجوز رای دادن ندارد



شده،امانجتوافقاتاساسبرانتخاباتازدورهایندرگذشتهانتخاباتخالفبر-1

یریگتصمیمعاملناظرکارتودهیمنمیگیریرایاجازهرامغایرتیگونههیچ

فردنامهشناساگرحتی).گرددمیمدیریتافزارنرمتوسطفرایندهاتمامیونبوده

باشدمزقرمرکزتائیدیهاگروبودهمرکزازپاسخمالک)(باشدنخوردهمهرنیزدهندهرای

(گیردمیراگیریرایجلوی

حقبه هیچ عنوان اعضای شعبه قبل از عملیات احراز هویت شخص رای دهنده -2

.ندارندرا به شخص رای دهنده را دادن تعرفه کاغذی

تعرفهتکارحتماشهربیرجندشورایمکانیزهکامالانتخاباتبرای-3

انکارتخورویبراستعالمکدصدورانتخابازقبل)بایستمی

(باشدگرفتهقرارغیرتماسی
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نمونه ای ازاستعالم تکراری درهمان شعبه



1 2



3



رنمونه از استعالم تکراری در شعب دیگ



1 2



3 4



5 6
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استعالم مغایرت اطالعات هویتی
(1 )



1 2

امه سریال شناسن
ده اشتباه  درج ش

است



یض  شناسنامه جدیدا تعو/سریال شناسنامه مخدوش)

اریخ این حالت برای اطمینان بیشتر تدر (  شده باشد

ر ثبت تولد فرد به صورت کامل می بایست توسط کارب

(سریال شناسنامه قرمز). گردد

:راهنمایی

ا سال برای راحتی ورود تاریخ تولد توسط کاربر، ابتد

از چپ.)بصورت کامل، بعد ماه و بعد روز وارد می شود

(شودبه راست وارد 



3 4



5



استعالم مغایرت اطالعات هویتی 
(2 )



1 2

سریال 
شناسنامه و 
تاریخ تولد 
اشتباه درج 
شده است



43



5 6



استعالم افراد فوت شده



بهمربوطشدهوارداطالعاتاستممکنکهحالتیدر1.

رادهشفوتقیداستعالمنتیجهدرباشدایشدهفوتشخص

نگرقرمزصورتبهحیاتبررسیقسمتدرفقطونیاورده

شعبهاعضایحساسیت).شودمیمشاهده"شناسنامهبررسی"

(کنیمکمرا

(استعالم انجام شده؟؟؟118125کدملی فوتی از 31)



1 2

کدددد م دددی 
فددوتی  درج
شده است



3 4



(دستی)استعالم غیر سیستمی



صفحه)بیافتدکارازشعبهدردلیلیهربههویتاحرازدستگاهاستممکنحالتیدر

مجبوریمحالتایندر....../بیافتدکارازتعرفهتماسیغیرخوانکارت/شودخرابکلید

قدیماهدستگجایگزینراپشتیبانجدیددستگاهخاصفرایندطیسرگروههاتوسط

گزینیجایزمانمدت)جایگزینیزمانتاحالتایندر(دستگاهاطالعاتبازیابی)کنیم

دهندهایرفردمشخصاتبایستمیشعبهکاربرجدیددستگاه(استنشدهمشخصهنوز

نوع/(بعدبه9000عدداز)دستیاستعالمکد/کاملصورتبهتولدتاریخ/کدملی:شامل

تگاهدساندازیراهمحضبهونمایدثبتکاغذیبرگهدرراگیریرایساعت/انتخابات

قسمتازوهنمودوارددستگاهسیستمیغیراستعالمقسمتدررااطالعاتاینکلیهجدید

.نمایدمیثبترافوقاطالعاتاطالعات،ثبت

(در لیست افراد رای دهنده قسمت تعرفه های غیر سیستمی)



1 2

ساعت

مکد استعال

نوع انتخابات

دتاریخ تول

کد م ی

تعرفه های 
یغیرسیستم



3 4



3



( دستی)سیستمیغیر موارد خاص در استعالم 



1 2

یم ی تکرارکد 

توجه شوداجازه ثبت 
داده شده اما در سامانه  

ن زیر س/به عنوان فوتی
ه رای تکراری ک/قانونی

این  قصورات صورت 
گرفته بعدا قابل  
!رهگیری می باشد



1 2



1 2

کد استعالم  
تکراری



1

یکد م ی فوت

2



3 4



1 2

باهتولد اشتتاریخ 



3 5



بهتهویاحرازدستگاهاگرمکانیزهانتخاباتدر

تکارتواننمیچونبیفتدکارازدلیلیهر

ایندرکردشارژرا(تعرفهکارت)رایمجوز

ستگاهدمشکلتابمانیممنتظربایدانتخابات

.گرددحلهویتاحراز



حالترباشد،دمیخطابروآنالینصورتبهاستعالماتمعموال

میامانجآفالینصورتبهاستعالمارتباطایلحظهشدنقطع

ازدبعشدهثبتآفالیناطالعاتبایستمیکاربرکهگردد

رازاحدستگاهآفالینحالتدر.نمایدارسالراآنالیناتصال

گیریصمیمتقدرتدیگربنابراینبفرستدرااطالعتشتواندنمی

داخلکباناساسبرهاکنترلتمامونداشتهرامرکزیاستعالم

نکباازاستعالمشعبهگیریتصمیممالک).شودمیانجام

(استدستگاهداخلی

اینرددهندهرایافرادلیست"قسمتواردکافیستمنظوربدین

نایبهورودمحضبهوشده"آفالیناطالعاتارسالوشعبه
االتربسرعتباراآفالیناطالعاتهویتاحرازدستگاهقسمت

.شودصفرمرکزعددبهنشدهارسالتعدادتانمودهارسال
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استعالم آفالین

بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



:ینادامه صفحه قبل استعالم آفال

بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



یست کافبرای ارسال اطالعات ثبت شده به صورت مرکز 

لیست افراد رای دهنده  در شعبه : وارد قسمت 

افرادلیستدکمهرویبرانتخابباوشدهاستعالمفرماز

عالفآفالیناطالعاتارسالوشعبهایندردهندهرای

.شودمی
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:ارسال اطالعات آفالین به محض داشتن ارتباط آنالین

بیرجندفناوری اطالعات فرمانداری شهرستان 



:یادآوری

:(شعبههمانبهیونیککدیک)استعالمکد

میادرصراآنمرکزبهآنالینارتباطازبعد:آنالیناستعالمکد-1

(1000-5999)کند

کندمیصادرراآندستگاهآفالینحالتدر)آفالیناستعالمکد-2

(8999-6000)

صادرراآنسریالصورتبهبعدبه9000عدداز:دستیاستعالمکد-3

.میکند

:مهمنکته

مهرحلمرویبرقرمزخودکارتوسطبایستمیشدهصادراستعالمکد

.گرددثبتشناسنامه
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انصراف از استعالم در دستگاه



1 2



3

به هر : گزینه انصراف
ه دلی ی شخص رای دهند
در مرح ه استعالم از 
دستگاه قصد انصراف

.داشته باشد



انصراف از استعالم آنالین



1 2



3 4



5 6

ایرشخصدلی یهربه:انصرافگزینه
قصدمرکزازاستعالممرح هدردهنده

رابایدآندلیل،داشتراانصراف
یهمخوانعدمیانامعتبرومدارک)انتخاب

.رددگمیثبتانصرافو(هویتیاطالعات



صندوق پیام ناظر





بهمربوطقسمتاین
نگهبانشورایناظرین

آنمشاهدهبرایکهبوده
بایستمیشعبهناظر

برراخودمجوزکارت
غیرخوانکارتروی

هاپیامتادادهقرارتماسی
ازبعدنمایدمشاهدهرا

،قسمتهاپیاممشاهده
.خوردمیتیکمشاهده

فرمهمآندیگرقسمت
هیاتنمایندهگزارش
هافرماینقبالکهنظارت

لتکمیدستیصورتبه
صورتبهدورهایندرولی

.مایندنمیتکمیلسیستمی
دستورالعملخودشان)

(دارند





(ندشورای شهربیرج)تمام الکترونیکرأی گیری



3

فرایند 
شارژکارت  
مجوز رای  
جهت تحویل 
به شخص رای
دهنده برای 
رای دادن 
الکترونیک



4



5

د پس از دریافت ک
اسدددتعالم توسددد   
دسدددتگاه احدددراز  

کدددارت هویدددت ، 
رای بدر  مجوز اخذ 

روی کدددددارتخوان 
یکددی از صددندوقها 
قرارداده می شود  



6

در این مرح ه شخص رای 
دهنددده کددد کاندیددد و یددا   
کاندید هدای مدورد نظدررا    

بددا وارد . وارد مددی نمایددد  
کاندیددد مددورد کددردن کددد 

و مشخصددات عکددس نظددر 
داده مدی  نمدای  داوط ب 

ثبدددت رای پایدددان . شدددود 
ار بد دوتوس  رای دهنده با 

فشددردن دکمدده پایددان رای
( ک یدد سدبز رند    )گیری 

در صدورتی . انجام می شود
وارد که کد کاندید اشدتباه 

د شددود بددا اسددتزاده از ک یدد 
الح نسدبت بده اصد   تصحیح

.آن اقدام می شود 



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



الکترونیکینکاتی مهم در خصوص رای گیری 
رای گیری کارت تعرفه فقط بر روی صندوقی که برای اولین بار گذاشته شد قابل-1

.می باشد

.در هنگام وارد کردن کد نامزدها کدهای تکراری را قبول نمی کند-2

ن بعد از وارد کردن کد نامزد مورد نظر ،خودش به صورت اتومات در جدول پائی-3

.می رود تا جدول پر شود

.امکان دادن رای سفید به کمک کلید رای سفید وجود دارد-4

بعد از اتمام رای گیری  شخص رای دهنده و وارد کردن کدهای موورد نظورش   -5

رای ،صندوق الکترونیکی برگ رای را چاپ کرده و آن را ده ثانیه برای شوخص 

سوس  فورد   . دهنده نمایش داده و به صورت اتومات داخل صندوق می انودازد 

. کارت مجوز رای را تحویل داده و مدارک خود را تحویل می گیرد

می عوامول  هر گونه تغییر و یا فک پلمپ به هر دلیلی می بایست حتما توسط تموا -6

. گرددصورتجلسه و امضا داخل شعبه  در حضور ناظرین محترم 
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