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 ؛  انتخابات ارکان کانون5شماره  اطالعیه
 )آموزش نحوه شرکت در انتخابات الکترونیکی ارکان کانون(

 

 کارشناسان گرامی،

 باسالم و احترام

شورایعالی کارشناسان که در آن شرکت ققنوس برای برگزاری انتخابات  82/72/1071مورخ  /ش0287شماره پیرو نامه 

رساند انتخابات ارکان کانون از به صورت غیر حضوری معرفی شده است، مجدداً به اطالع کلیه کارشناسان محترم می

زشی نحوه خواهد شد. از این رو فیلم آموبه صورت الکترونیکی برگزار  11/70/1071روز جمعه مورخ  12الی   9ساعت 

( قابل دریافت برای کلیه کارشناسان بوده و  /17909https://kkrdi.ir شرکت در انتخابات از طریق مراجعه به آدرس )

 .رسدعالوه بر آن مراحل شرکت در انتخابات به صورت مبسوط به شرح زیر به اطالع شما عزیزان می

 گیری، کد عضویت و زمانبندی شرکت در انتخابات ارسال می گردد. کی حاوی لینک شرکت در رأیشما پیام برای 

 .در ابتدا بر روی لینک شرکت در انتخابات که برای شما پیامک شده است کلیک فرمایید 

  صفحه ای برای شما نمایش داده می شود که در قسمت سمت راست صفحه، فیلم آموزشی، اطالعات دستور مجمع

اطالعات تماس تیم پشتیبان نمایش داده می شود و در وسط صفحه مدت زمان باقیمانده تا پایان انتخابات به شما و 

 نمایش داده می شود.

 گیری در صورتی که با مشکل مواجه شدید با تیم پشتیبانی مذکور تماس بگیرید. رأی در هر قسمت از مراحل 

 گیری،  دکمه ورود برای شما فعال می گردد. رأی پس از شروع زمان 

 .ورود شما به سامانه انتخابات دو عامله می باشد 

 های را در بخش عبارت امنیتیشماره پروانه بدون خط تیره، کد ملی و  ،در قسمت اول در فرم نمایش داده شده

 ال خواهد شد()شماره پروانه کارشناسی از طریق پیامک برای شما ارس مشخص شده وارد نمایید.

 تا وارد مرحله بعدی شوید. نمودهیید کلیک سپس بر روی دکمه تأ 

  نموده و در قسمت دوم کدی برای ورود دو عامله برای شما پیامک می شود. کد مربوطه را در بخش مربوطه وارد

 یید کلیک نمایید.بر روی دکمه تأ

  ش داده برای شما نمای انتظامی ، بازرس و دادستانبه تفکیک هیئت مدیره داوطلبیندر فرم نمایش داده شده اسامی

 می شود.

https://kkrdi.ir/10969


70/70/1071  

 - 1071 0700 

 فیلم آموزشی

 

 شما مجاز هستید برای  مورد نظر خود را در هر بخش انتخاب نموده و بر روی گزینه ادامه کلیک کنید. داوطلبین

 را انتخاب نمایید. داوطلبینیک نفر از  انتظامی نفر، برای بازرس دو نفر و برای دادستان پنجهیئت مدیره 

 زینه گ نمایش داده می شود. در این مرحله دو گزینه وجود دارد.، پیش نمایش داوطلبین منتخب شما رحله بعددر م

وید و شداوطلبین هدایت میانتخابی که با کلیک بر روی آن به فرم انتخاب  داوطلبینویرایش جهت تغییر  اول،

 .رأی و ثبت ءامضاگزینه دوم، 

 ن همراه طریق تلف شده است، ازکه در صفحه پیش نمایش به شما نمایش داده را  رأی می بایست کد رأی برای ثبت

 پیامک نمایید. 177700700شماره  سر بهخود 

 در صورت عدم ارسال کدرأی کلیک کنید برای سرشماره مذکور، بر روی دکمه امضا و ثبت رأی پس از ارسال کد . 

 وجود نخواهد داشت. رأی ، امکان امضا و ثبتشماره مذکور برای رأی

 کد پیام شما با این محتوا "از سرشماره مذکور پیامکی برای شما ارسال می شود با این متن  ،پس از ارسال پیامک( 

 "دریافت شد. (رأی

 کلیک کنید. رأی پس از دریافت این پیام بر روی دکمه امضا و ثبت 

 لینک رهگیری تراکنش و خواهد شد.یش داده به شما نما رأی و یک رسید شدهشما ثبت نهایی  رأی بدین صورت 

 در این رسید به شما نمایش داده می شود. رأی مشخصات شما و همچنین تاریخ و ساعت ثبت

 .همزمان با رسید رأی، پیامکی با محتوای رسید رأی  نیز برای شما ارسال می گردد 

 أی و دریافت پیامک آن، فرآیند شرکت در انتخابات الکترونیکی برای شما با موفقیت به پایان با مشاهده رسید ر

 رسیده است.

 

 

 

 

 واحد روابط عمومی 

 تری استان اصفهانکانون کارشناسان رسمی دادگس

 


