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 1401ماه وریرشه 11در تاریخ صفهان استان اکارشناسان رسمی دادگستری  ارکان کانونراهنمای شرکت در انتخابات 

 هان فاستان اصتری سارکان کانون کارشناسان رسمی دادگ شرکت در انتخابات راهنمای

  ی غیرحضوریهدیراتوسط سامانه 

 

  ،همکاران محترمسالم خدمت با عرض 

توانید ی، ماستان اصفهان دادگستریکارشناسان رسمی  کانون ارکانبرای آشنایی بیشتر با نحوه شرکت در انتخابات 

 د.  مشاهده نمایینیز را  وریضغیر ح در انتخاباتدهی رای نحوهفیلم آموزشی  ،عالوه بر مطالعه متن زیر

کارشناسان رسمی دادگستری  ارکان کانوناز دریافت پیامک شرکت در انتخابات و آغاز زمان برگزاری انتخابات پس 

 ک نمایید.ی انتخابات کلیبرروی لینک ورود به سامانه ، 1401 هریورش 11 جمعهدر روز  استان اصفهان

 در ادامه صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کلیک نمایید "ورود"رروی گزینه ب

 

همراه رقم و بدون خط تیره( و کدملی خود را به 10برروی صفحه نمایش داده شده، شماره پروانه کارشناسی )بصورت 

 وارد نمایید: برروی صفحه را تصویر نمایش داده شده 
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فن همراه شما ی تلبه شمارهرمز یکبار مصرف گیری،  ی رایدر صورت ورود صحیح اطالعات و بررسی توسط سامانه

 ه و سپس کلید تایید را فشار دهید.نمودوارد  "کد تایید"در فیلد  بایست این رمز راگردد. شما میمیارسال 
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ان اصفهکارشناسان ون نکامدیره  هیئتمحترم ی صفحه مربوط به اسامی کاندیداها ،با ورود صحیح رمز یکبار مصرف

را فشار  "ادامه" را انتخاب نموده و در انتها کلید ی مورد نظر خودتوانید اسامی کاندیداهاد شد. میننمایش داده خواه

ران توجه همکاتوانید اسامی کاندیداهای منتخب را حذف/اضافه نمایید. دهید. لطفا توجه داشته باشید در این مرحله می

گوشه باال سمت چپ صفحه در گیری نمایش داده شده مانده تا خاتمه رایزمان باقیمشاهده و درنظرگرفتن به را محترم 

   نماید.جلب مینمایش، 

 

حه ، صفار دادن کلید ادامهشبا ف کانون اصفهان، ه مدیرهیئت در  تانمورد نظرای اندیدکیا اسامی  اسم بنتخاااز  پس

 اصفهان را مشاهده خواهید نمود:ن اناسشرکاکانون  بازرس تخابان مربوط به
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صفحه  ،ار دادن کلید ادامهشبا ف اصفهان، کارشناسان کانون  تانمورد نظر زرسابای اندیدکیا اسامی  اسم بنتخاااز  پس

 اصفهان را مشاهده خواهید نمود:ن اناسشرکاکانون دادستان محترم  تخابان مربوط به

 

 

 

 

 

 

 

 

مایش ناید که انتخاب نمودهرا س و دادستان ه، بازرهیئت مدیر یاسامی کاندیداهاپس از فشار دادن کلید تایید، در ادامه 

کد رمز نمایش داده شده به رنگ قرمز را توسط شماره همراه خود به سرشماره بایست داده شده و در صورت تایید می

 پس از ارسال کد رمز، برروی کلید ثبت کلیک نمایید. نمایید. پیامکی اعالم شده، پیامک

 

 ید. دتوانید بافشار دادن کلید ویرایش به صفحه قبل بازگرمی انتخاب شدهدر صورت تمایل به تغییر در اسامی کاندیداهای 
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ه گوشی خود مشاهده خواهید نمود و برروی صفح زیردرصورت موفقیت آمیز بودن رای ثبت شده، پیامی مشابه صفحه 

 خاتمه یافته است.با موفقیت بدان معنی است که فرآیند رای گیری شما 

دقیقه می باشد  20 به سامانه، بینی شده برای ثبت رای در هر مرحله از ورودلطفا توجه داشته باشید، مدت زمان پیش

با کلیک برروی لینک  ومجددا از ابتدا دهی را فرآیند رایتوانید که در صورت عدم موفقیت آمیز بودن این فرایند، می

 آغاز نمایید.)پیامک شده برروی گوشی همراه خود( ورود به سامانه انتخابات 

ها قابل اجرا های همراه و تبلتای، گوشیهای رایانهسازی شده که برروی انواع سیستموی طراحی و پیادهحنانه بهسام

 باشد. می

گیری و ثبت رای خود مجاز به شرکت در رایبار لطفا توجه داشته باشید، هر یک از همکاران محترم کارشناس تنها یک

رروی ی مربوط به انتخابات بصفحه خود نمایید، که بخواهید از بیش از یک وسیله اقدام به ثبت رایدر صورتی . باشندمی

یگر و دتواند فعال باشد( دهی برای هر کارشناس می)در هر لحظه تنها یک صفحه رایدستگاه قبلی شما منقضی شده 

 ادامه دهید.دستگاه  آنرا برروی ثبت رای توانید مراحل نمی

ن چین بوده که ایاستفاده از پروتکل امنیتی بالک، انهارکان کانون اصفدهی انتخابات ی رایهای بارز سامانهاز ویژگی

ی عملیات از زمان ثبت رای تا زمان کلیهتبدیل نموده است.  هاترین فرآیندیکی از امنرا بهانتخابات فرآیند ویژگی 

صورت ین چبا استفاده از پروتکل رمزنگاری بالک وشورای عالی توسط سامانه انتخایات  اتشمارش آرا و اعالم نتایج انتخاب

   برد. ییر در محتوای رای و شمارش آرا را از بین میتغاین امر امکان هرگونه  گرفته و
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 پاسخ به سواالت متداول

 

 گیری غیرحضوری چیست؟فرآیند رای

روش ثبت رای، شخص واجد شرایط شرکت در انتخابات رای خود را بدون نیاز یه حضور در محل اخذ رای و از در این 

و صحت محتوای رای و هویت شخص ی ارسال رای به طریق امن و با امکان اعتبارسنجی هاطریق پست و سایر روش

  نماید. دهنده ارسال میرای

 ؟هایی داردو چه ویژگی الکترونیکی چیستو گیری غیرحضوری فرآیند رای

ای ههای همراه، لوحاین روش، ثبت رای بصورت غیرحضوری و از طریق تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی مانند گوشیدر 

ویژگی این تجهیزات و امکان احراز هویت برای فرد  .  با توجه بهگیردشخصی صورت میهای همراه و هوشمند و رایانه

نفر هر ی براثبت بیش از یک رای گرفته و امکان صورتکننده، لذا ثبت رای تنها از طریق شخص مالک دستگاه استفاده

ی ، امکان رهگیرو رمزنگاری اطالعات یتالماهیت تبادل اطالعات در فضای دیج وجود نداشته و همچنین با درنظرگرفتن

 وجود خواهد داشت.بصورت استنادپذیر ز مبداء تا مقصد عتبارسنجی آرای ثبت شده او ا

 توان به موارد زیر اشاره نمود:گیری غیرحضوری و الکترونیکی مییند رایرآهای متمایز فاز دیگر ویژگی

 سهولت در ثبت رای در هرمکان و حتی در حرکت 

  امکان فروش رایعدم 

 در عدم ورود خدشه به رای ثبت شده استحکام 

  در محتوا و شمارش آرای ثبت شده امنیت 

  در امکان استفاده از تجهیزات الکترونیکی متنوع و اجرای تمامی مراحل ثبت رای جامعیت 

-میزار کی برگغیرحضوری و الکترونیبصورت استان اصفهان کارشناسان رسمی دادگستری  انونکارکان چرا انتخابات 

 ؟گردد

ز و مبتنی بر فناوری های رومواره استفاده از فناوریهی پاندمیک کرونا، های بوجود آمده بواسطهمحدودیت برعالوه 

ت باتی امن، دقیق و با مشارکبرگزاری انتخامنجر به  امن و فرایندهای قابل وارسی و اعتبارسنجی یاطالعات با زیرساخت

  خواهد گردید. ( دهیبرای رای اجعه حضورینیاز به مرعدم )فارغ از بعد مسافت و محترم ان راهمک بیشتررچه ه

 ؟خواهد بودچه صورت هی اعالم نتایج بشمارش آرا و نحوه ،گیریپس از خاتمه رای

امکان شمارش آرای ماخوذه و اعالم نتایج نهایی را تنها چنددقیقه گیری غیرحضوری و الکترونیکی های رایسامانه ویژگی

نتخب ممحترم های دانهایی کاندینتایج  غیرحضوریانتخابات با توجه به دستورالعمل  دهند.گیری میپایان رایپس از 

  د.یگردخواهد انتخابات اعالم پایان  در همان روز و پس از

 تواند بیش از یک رای ثبت نماید؟رحضوری و الکترونیکی یک نفر میگیری غیآیا در رای

احی و نحوی طربه ناهارکان کانون کارشناسان استان اصفگیری غیرحضوری و الکترونیکی انتخابات ی رایسامانهخیر، 

بت همراه( بتواند وارد سامانه شده و قعنوان مثال گوشیتا هرکارشناس تنها از یک وسیله الکترونیکی )بهسازی شده پیاده
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ی فحهصی ثبت رای توسط بیش از یک دستگاه و یا مرورگر اینترنتی، در صورت باز نمودن صفحهرای خود را انجام دهد. 

 گیری قبلی بصورت خودکار غیرفعال خواهد شد. رای

از طریق ورود شماره پروانه در انتخابات ی شرکت برای ورود به سامانهاحراز هویت هریک از همکاران محترم کارشناس 

ماره شبار مصرف ارسال شده بهی ثبت رای و سپس وارد نمودن رمز یکهمراه کد ملی برای ورود به سامانهکارشناسی به

ی همراه کارشناس و در خاتمه ثبت رای نیز با ارسال کد امضای رای نمایش داده شده از طریق شمارهگرفته، همراه صورت

ای جتنها امکان ثبت بیش از یک رای توسط هر کارشناس وجود نداشته بلکه امکان ثبت رای بهشود بنابراین نهانجام می

 باشد.کارشناس دیگر نیز منتفی می

کی و از چه تجهیزات الکترونی استان اصفهان ارکان کانون کارشناسانانتخابات گیری غیرحضوری و الکترونیکی رایدر 

   نمود؟ توان استفاده ثبت رای می ارتباطی برای

و  iOSهای عامل اندروید و برروی سیستم ارکان کانون اصفهانانتخابات غیرحضوری و الکترونیکی انتخابات ی سامانه

که رمز یکبار مصرف پیامک شده و همچنین ثبت رای از طریق ارسال کد باشد. از آنجاییهمچنین ویندوز قابل اجرا می

 گردد برای شرکت در انتخابات گیرد، لذا توصیه میوشی همراه به سرشماره اعالم شده صورت میی گامضای رای بوسیله

اگرچه استفاده از رایانه و ارسال رمز یکبار مصرف و کد امضای رای توسط  های همراه هوشمند استفاده گردد.از گوشی

 گیری شما همکار محترم ایجاد نخواهد کرد.خللی در فرایند رایهمراه هم گوشی

 

 محترم و کاندیداهای  سالمتی برای همکاران محترمبا آرزوی موفقیت و 

  انهان اصفکانون کارشناسان رسمی دادگستری استارکان  

 

 

 تجدید احترامبا 

 

 بخشتاجمهرداد 

 ناوری اطالعات(فرسمی دادگستری )رشته رایانه و کارشناس 

 عالی کارشناسان رسمی دادگستری رایوکننده رایانه و فناوری اطالعات شمسئول و هماهنگ ،مشاور

 

 

 


