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 سامانه رای گیری آنالین چگونه کار میکند ؟
یک  سیستم مبتنی بر احراز هویت واقعی رای دهندگان است، بطوری که  رای شمارسامانه های رای گیری آنالین 

برای شرکت در اینگونه انتخابات شناسایی رای دهنده می بایست بطور صحیح و سالمت انجام گردد. از این رو 

است که برگزاری اینگونه انتخابات در سطح ملی همواره دچار چالش جدی می باشد. شاید مهمترین دلیل آن 

ح بکارگیری این گونه تکنولوژیها در میان مردم عادی و سالخورده ولی حائز شرایط رای دادن باشد که در  سط

ظاهر به نظر میرسد مشارکت کمتر شود. اما این گونه از انتخابات یک روی سکه دیگر هم دارد آن هم به میزان 

 دسترس بودن را افزایش می دهد.  قابل توجه ای مشارکت در انتخابات را به دلیل  سادگی و راحتی و در

 

میالدی بصورت کامال الکترونیکی برگزار  2005کشور استونی اولین کشوری هست که انتخابات خود را از سال   

میکند. آن هم از طریق یک کارت شناسایی دیجیتال و موبایل اپلیکشن ! فرایند احزار آن هم زیاد پیچیده نیست 

 . 

 

هنوز خیلی از کشورهای پیشرو در فناوری اطالعات از این مقوله استفاده نمیکنند  با وجود تکولوژی پیشرفته

شاید از مهمترین دالیل آن یکی ترغیب و تشویق مشارکت باال در انتخابات باشد که خیلی از احزاب سیاسی 

را برهم بزند. مشارکت باال برای اعضای دست راستی و یا چپی را نپسندند چرا که می تواند توازن قدرت سیاسی 

دوم اینکه این انتخابات چون بصورت آنالین برگزار میشود در نتیجه نتایج آن نیز لحظه ای روی هر بیلبورد و 

 صفحه ای قابل نمایش می شود ! . 

 

https://rayshomar.ir/
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شفافیت ، دقت و سرعت از ویژگیهای این گونه سیستم ها می باشد.اگرچه ممکن است کمی زود باشد تا در مورد  

انتخابات آنالین در سطح ملی و کشوری و یا حتی استانی صحبت کرد. ولی می توانیم در حوزه های عملیاتی خود 

از قبیل انتخابات دانشگاه ها ، شرکتها ، انجمن ها ، فدراسیون ها ، انتخابات مربوط با اعضای هیت مدیره و حتی 

ن و شفاف داشته باشد از سامانه های انتخابات آنالین بهره هر نهاد و ارگانی که نیاز به برگزاری یک انتخابات آنالی

 برد.

 

 چرا سامانه رای شمار؟؟؟!
، اولین سامانه رای گیری تمام الکترونیکی می باشد که می تواند زمینه ساز رای شمارسامانه رای گیری آنالین 

آینده نزدیک گردد. این سامانه از امنیت بسیار باالی برخورد است و همه فرهنگ بکارگیری اینگونه خدمات در 

 داده های این سامانه، رمزنگاری شده است و تا حدود زیادی غیر قابل نفوذ.

 
 

 ع انتخابات مناسب من است؟اکدام نوع از انو  

 

ترکیب هر دو

دهندگانرایازتعدادیاگر•
زمانومکاندرتوانندنمی

حاضردادنرایجهتمشخص
بصورتخواهندمیولیشوند

گیریرایدرالکترونیکی
شماترتیببدین.کنندشرکت

کهافرادیازدستهآنبرای
تبصورندارندفیزیکیحضور

جهتنامهدعوتالکترونیکی
دهیرایسامانهدرشرکت

.کنیدمیصادر

حضوری و آنالین

حضورینوعازماانتخاباتاگر•
هکمعنیاینبهشودمیانجام

ساعتدردهندهرایاعضای
مشخصمکاندرومشخص

هستندحاضردادنرایجهت
رانوعاینمیشودپیشنهاد

.نمایندانتخاب

ن غیر حضوری و آنالی

رایاعضایازکدامهیچاگر•
دروگیریرایمکاندردهنده
حضورامکانمشخصیساعت
کهداریدتمایلیاوندارند

غیروالکترونیکیکامالبصورت
وعناینکنیدبرگزاریحضوری

.کنیدانتخابرا

https://rayshomar.ir/
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 برگزاری انتخابات از صفر تا صدآموزش مراحل 

 

 درخواست پنل کاربری: مراحل ثبت نام و  

شوید، بعد از ورود به سامانه، روی   /https://rayshomar.irبرای ثبت نام در سامانه رای شمار ابتدا وارد آدرس 

 دکمه درخواست پنل کاربری کلیک نمایید. 

 

 هویت را  انتخاب نمایید) موبایل یا ایمیل( بعد از ورود به صفحه عضویت یکی از روش های احزار  

https://rayshomar.ir/
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 از طریق تلفن همراه یا ایمیل،کد را ثبت و عضویت خود را تایید فرمایید.  ،دریافت  کد احراز هویتزبعد ا

 

کلیک کرده و با وارد  مجددا وارد صفحه اول سایت شوید و سپس روی گزینه 

 کردن نام کاربری و رمز عبور دریافت شده، وارد کاربری خود شوید.  
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بعد از ورود به صفحه پنل کاربری در صفحه داشبورد، می توانید لیست پنل های خریداری شده، انتخابات برگزار 

 خود را ببینید.    شده، تعداد رای دهندگان و کاندیدها و همچنین زمان باقی مانده از اعتبار پنل
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 انتخاب بسته انتخاباتی 
بعد از عضویت و ورود به پنل کاربری، نوبت به انتخاب بسته انتخاباتی می رسد، برای مشاهده بسته های 

 انتخاباتی، از پنل منو، گزینه پنل های انتخاباتی و زیر منوی پنل های انتخاباتی موجود را انتخاب نمایید. 

 رایگان هدیه داده می شود.  نکته: بعد از عضویت در سایت رای شمار به شما یک بسته انتخاباتی  

 

 

بعد از انتخاب بسته برای مشاهده سبد خرید خود می توانید از پنل منو ها ، گزینه پنل های انتخابی، زیر منو سبد 

 خرید آن را مشاهده و تایید فرمایید. 

این پنل ها با توجه به شرایط برگزاری انتخابات شما متفاوت است و شما مطابق با نیاز خود نزدیکترین پنل 

 انتخاب نمایید.انتخاباتی خود را 

 تسویه مالی 
جهت پرداخت بسته انتخاباتی و فعال کردن آن ، از طریق پنل منو و گزینه مالی و زیر منو پیش فاکتورها،  

 عملیات تسویه را انجام فرمایید.



 
9 

 
 .همین طور برای مشاهده تراکنش های مالی قبل نیز می توانید گزینه تراکنش و پنل های فعال را انتخاب فرمایید

 

 

 برگزاری انتخابات
از تایید برای برگزاری انتخابات شما تنها باید سه گام بردارید و سپس وارد مرحله اعتبارسنجی می شوید که بعد 

 می توانید اقدام به برگزاری انتخابات کنید.  واحد پشتیبانی رأی شمار،  

 

 شامل، قسمتهای زیر است: انتخابات  مرحله

 تعریف فهرست انتخابات  .1

 فهرست کاندیدا و نامزدهاتعریف  .2

 فهرست رأی دهندگانتعریف  .3
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 انتخابات اعتبارسنجی اطالعات  .4

 رای شمار اددمین سایتتایید  .5

 انتخابات نظارت )در صورت نیاز ویرایش(و انتشار .6

  نتایج چاپ  و گذاری صحه و اختتام .7

 :انتخابات فهرست تعریف -1

انتخابات شما می توانید انتخابات را با انتخاب گزینه برگزاری انتخابات به صورت  در تعریف     *

و یا علنی شروع کنید. اگر گزینه را تیک بزنید یعنی این انتخابات بصورت کامال مخفی برگزار  مخفی

ولی می توانید  میشود . در این صورت مشخص نیست که چه کسی به چه کسی رای داده است

مشاهده کنید که چند درصد از شرکت کنندگان در رأی گیری شرکت کرده اند و چند درصد مشارکت 

 نداشته اند.

 

 *    همچنین می توانید نوع انتخابات را در حالت عمومی و یا بر مبنای تعداد سهام تنظیم نمایید.

 
شرکتهای بورسی هست گزینه عمومی را انتخاب به غیر از شرکتهای سهامی عام و نتخابات شما ااگر 

 کنید. این گزینه مشمول همه نوع انتخابات میشود.

 انتخابات در سه حالت ممکن برگزار می شود:     *

، رأی دهنده گان بدون نیاز به حضور، و از طریق لینکی که   "از طریق موبایل و ایمیل "در حالت  -1

  قدام به رأی می کنند.ا(  اپلیکیشن موبایلبه ایمیل و یا گوشی همراه آنها ) از طریق  

، برای حضار، به تعداد مورد  "از طریق چاپ تعرفه رای گیری و یا ارائه آدرس صفحه" حالتدر  -2

در کد توسط گوشی  QRکد لینک معرفی کاندیدا چاپ و تحویل حضار می شود، که با اسکن  QRنیاز 

الزم به ذکر است اگر هیچکدام از موارد فوق برای رای اپلیکیشن رای شمار رای خود را ثبت کنند. 

( و  در یک محل ) همانند صندوق رایدهندگان فراهم نبود، می توانید با قرار دادن یک کامپیوتر 
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از رای دهندگان بخواهید با تعرفه چاپی که از قبل در اختیار آنها قرار داده  برقرار کردن اینترنت در آن

 شده به کامپیوتر مربوطه مراجعه نمایند و رای خود را بصورت کامپیوتری ثبت نمایند.

:  در این حالت هم می توان رای گیری را به صورت حضوری برگزار کرد و "هر دو  ترکیب " حالت -3

  شرایط هر دو حالت را فراهم نمود.هم برای رأی دهندگانی که امکان شرکت حضوری ندارد،  

 

 رأی مجاز و نحوی رأی دهی رایکه می توانید تعداد  ، این است توضیح است الزم بهنکته دیگری که در اینجا، 

فرض کنید که تعداد کاندیدای انتخابات شما زیاد است و کمیته برگزاری تصمیم .دهندگان را مشخص کنید

رای به هر کاندید  5رای را بدهد. در این حالت شما تصمیم میگیرید از این  5میگیرند که به هر رای دهنده اجازه 

 چه تعداد رای میتواند بدهد.

 

تعریف انتخابات را وارد نمایید ) از قبیل : تاریخ انتخابات، حوزه برگزاری، موضوع سپس بقیه اطالعات مربوط به 

تاریخ انتخابات شما باید از  انتخابات، مسئول انتخابات ( و وارد مرحله تعریف فهرست کاندیدا و نامزدها می شوید.

 تاریخ اتمام زمان مدت پنل شما باید کوچکتر باشد.
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استفاده  و گزینه حذف   ت، می توانید از گزینه ویرایش یا ویرایش انتخابادر صورت نیاز به حذف و 

 نمایید. 

 
 در صورت داشتن هرگونه سوال دیگر می توانید از طریق  تماس با ما، سوال خود را  بپرسید.  

 فهرست کاندیدها و نامزدها:تعریف  -2

نکته خاصی در تعریف نامزد و کاندید مورد نظر این است که در قسمت برنامه های انتخاباتی می توانید، شعارها و 

 برنامه های انتخاباتی کاندیدها را وارد کنید تا رأی دهندگان از برنامه های آنها مطلع شوند. 
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 نظر انتخاب کنید:بعد از انتخاب کاندید باید کاندیدهای خود را برای انتخابات مورد  

 

 همچنین بعد از ثبت با زدن روی دکه آبی جزییات میتوانید مشخصات کاندید مورد نظر را ببینید.
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 تعریف فهرست رای دهندگان : -3
 :وجود دارد  هبرای وارد کردن رأی دهنده دو را

 
داشته باشید اگر انتخابات شما اطالعات رای دهندگان را میتوان بصورت دستی در سیستم وارد کرد. توجه 

 )یک( قرار دهید. 1برمبنای تعداد سهام نیست، مقدار ضریب هیئت مدیره و تعداد سهام را  
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در این فرم از طریق نمونه های فایل اکسل که هم برای انتخابات عمومی و هم انتخابات بر مبنای سهام تدارک 

انتخاب کنید و با انتخابات  choose Fileهنمایی جویید و سپس فایل خود با زدن دکمه ادیده است، می توانید ر

انتخابات مورد نظر و دریافت فهرست از فایل، لیست رای دهندگان انتخابات خود را به آسان و سریع در سامانه 

 ثبت کنید.

 د:دهندگان را برای انتخابات مورد نظر انتخاب کنی  یبعد از ثبت نام باید را

 

 اعتبارسنجی اطالعات انتخابات -4
تا زمانی که از کلید  .با زدن این کلید اطالعات وارد شده برای هر انتخابات اعتبار سنجی می شوددر این مرحله 

   .اعتبار سنجی استفاده نکرده اید، قادر به انتشار انتخابات نخواهید بود

 شمار رای  دمین سایتا تایید -5

اعتبارسنجی، محتوای انتخابات از نظر قوانین انتخابات رای گیری آنالین چک و در صورت عدم بعد از مرحله 

 وجود مورد خاص، انتخابات مورد تایید قرار می گیرد.

 انتخابات انتشار و(ویرایش نیاز صورت  در) نظارت    -6
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پس از تایید، در صورت الزم می توانید با ورود به صفحه مدیریت انتخابات از طریق پنل منو و انتخاب گزینه 

انتخابات و زیر منوی مدیریت انتخابات اقدام به ویرایش و اعتبار سنجی مجدد و نظارت بر اطالعات ثبت شده 

 مربوط به انتخابات و انتشار انتخابات فرمایید. 

 
 مشاهده اطالعات رأی گیری:صفحه  

 

 انتشار انتخابات: 
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برای انتشار انتخابات روی دکمه سبز رنگ انتشار کلیک کنید . دقت کنید که پس از انتشار انتخابات امکان 

پس از تایید این فرم به تعداد مورد ویرایش وجود ندارد. همچنین اگر انتخابات شما حضوری و یا ترکیبی باشد 

ها را چاپ بگیرید و دراختیار رای دهندگان   درخواست شما تعرفه چاپی آماده میشود و شما میتوانید این تعرفه

 .قرار دهید

.

 

کد وارد صفحه شرکت در   QRبعد از چاپ این صفحه و تحویل آن به رای دهندگان ، رای دهندگان با اسکن 

انتخابات می شود و یا اینکه می توانید لینک درج شده را وارد صفحه مرورگر گوشی یا کامپیوتر و هر نوع دستگاه 

 دارای مرورگر بکند و با وارد کردن کد انتخابات و کد احراز وارد صفحه رای گیری شود.
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 نمونه یک فقره تعرفه چاپی برای انتخابات از نوع حضوری 

 

 

 
 

 

 تعرفه چاپی برای هر نفر 

QR  

code 

آدرس  

ورود به  

صحفه 

رای  

 گیری 

 نام کاندیدا 
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 نتایجاختتام و صحه گذاری و چاپ  -7

برای مدیریت و اتمام انتخابات در حال برگزاری، زیر منوی مدیریت انتخابات از گزینه انتخابات در پنل منو را 

 انتخاب فرمایید.

 
 گزینه ای که اینجا جدید و الزم به توضیح است، تمدید انتخابات، اختتام، ابطال و ثبت اعتراض می باشد

 نکات این بخش : 

طرف ادمین سامانه )ادمین رای شمار( امکان انتشار و شروع رای گیری برای رای پس از تایید از  •

 دهندگان فراهم میشود. پس دقت داشته باشید که سر ساعت مقرر این دکمه را فشار دهید.

را بزنید تا از این طریق نظاره گر   "نظارت"گزینه  "مدیریت انتخابات"شما میتوانید از قسمت منوی    •

رای گیری آنالین قرار بگیرید . شما میتوانید ارسال کد احراز را برای کسانی که هنوز   وضعیت لحظه ای

 در انتخابات شرکت نکرده بودند را مجدد از این قسمت ارسال کنید.

می توانید از قسمت منوی  دهیددر پایان اگر مایل هستید زودتر از موعد مقرر، انتخابات را اختتام  •

 اختتام را بزنید.  گزینه  "مدیریت انتخابات"

 برای دریافت برگه نهایی نتیجه انتخابات باید برگزاری این انتخابات را پس از اختتام تایید نهایی کنید. •

شما می توانید در هر مقطعی بنا به مقتضیات زمان اقدام به ابطال انتخابات کنید. در این صورت باید کلیه   •

 تعاریف و کارها را از ابتدا انجام دهید. 

 می توانید ثبت اعتراضات مربوط به انتخابات را به همراه مستندات در سامانه ثبت کنید.  شما •

 شما می توانید در صورت نیاز مدت زمان برگزاری انتخابات را تمدید کنید. •

 

گزینه تمدید انتخابات: فرض کنید مهلت انتخابات شما دو روز بوده است، و شما بنا به دالیلی میخواهید این 

ات در سه روز انجام شود، با انتخاب این گزینه و قبل از اختتام انتخابات می توانید این مد زمان را افزایش انتخاب

 ساعت می باشد.  24دهید که حداکثر زمان تمدید انتخابات  
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ن با در صورتی که بنا به دالیل نیاز به ابطال انتخابات باشد، می توانید از دکمه ابطال استفاده کنید و سپس هچنی

 زدن دکمه ثبت اعتراض، اسناد و علت ابطال انتخابات را توضیح دهید.

 
ابطال انتخابات، رای های ماخوذه، کاندیدها و رای دهدگان تعریف شده از سیستم  با زدن گزینه ابطالتوجه : 

 .حذف و باید مجددا تعریف شوند

قبل از زدن دکمه اختتام انتخابات، شما می توانید از قسمت نظارت، میزان مشارکت رأی  :اختتام انتخابات

اند، مجددا پیامک ، یا ایمیل و یا هر دو را ارسال دهندگان را ببنید و برای افرادی که در انتخابات شرکت نکرده 

 نمایید. 
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در صورت تایید ، این انتخابات شما خاتمه پیدا میکندو امکان را گیری روی انتخابات پایان  دکمه اختتام انتخابات:

 .می پذیرد و انتخابات پایان یافته تلقی میشود

 شمارش آرا: 
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انتخابات، دکمه شمارش آرا نمایش داده می شود که با زدن آن نتایج آرایی که کاندید ها بعد از زدن دکمه اختتام 

 سب کرده اند نمایش داده می شود. 

 

 با زدن دکمه پیش نمایش نتایج می توانید پیش نمایش آرا را روی کاغذ قبل از چاپ مشاهده کنید.  
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 دکمه تایید نهایی و چاپ :

 
همراه لوگوی رأی شمار می باشد، که این لوگو گواه صحت و سالمت انتخابات و همین طور بی بعد از چاپ نتایج  به  

همه شرکت  طرفی انتخابات خواهد بود. همچنین پیامکی که حاوی لینک و کد نمایش ریز نتایج هست برای

 که همان کدی هست که باالی صفحه ی چاپی نتایج آرا می باشد.کنندگان ارسال می شود،  
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  www.rayshomar.ir/reportدید ها،  وارد سایت نی نمایش نتایج برای سایر رای دهندگان و نامزدها و کابرا

 را وارد نمایید.    pinشده و کد  

http://www.rayshomar.ir/report
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 همین طور می توانید با زدن دکمه دریافت ریز تراکنش ها، زیر رای گیری را در فایل اکسل دریافت نمایید. 
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 چگونه در سامانه رای شمار رای بدهم؟
 

اپلیکیشن رای   جهت نصببرنامه رای شمار را در تلفن همراه خود نصب کنید.    توانیدبرای شرکت در انتخابات، می  

دریافت کنید و برای کاربرانی که  گوگل پلی و یا  کافه بازار، سایت رای شماررا مستقیما از میتوانید آن  شمار 

 استفاده کنند. را    وب اپلیکیشننسخه    ، می توانند، استفاده میکنند    IOS تلفن همراه با گوش  زا

 سخه وب اپلیکیشن:نصب ن

 شماره تلفن خود را وارد کنید   شوید، سپس در صفحه باز شده،  /http://app.rayshomar.ir  ابتدا وارد لینک 

 و روی دکمه دریافت کد احراز کلیک نمایید. 

 

 برای شما ارسال شود.به ضورت پیامک  یک کد احراز  

https://rayshomar.ir/Files/Rayshomar.apk
https://cafebazaar.ir/app/com.raishomar.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raishomar.android
https://app.rayshomar.ir/
http://app.rayshomar.ir/
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 شما وارد برنامه میشوید.پیامک،   پس از وارد کردن کد احراز   

 

 

می بایست بر روی گزینه اول ، ستو بدون برگه تعرفه  ا د غیر حضوریه ایاگر نوع انتخاباتی که به آن دعوت شد

 کلیک کنید. 

 ع میدهد.پس از شروع انتخابات، سامانه رای شمار شروع انتخابات را از طریق پیامک به شما اطال  نکته:
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 کلیک کنید تا لیست کاندیدا برای شما نمایش داده شود.  مورد نظر بر روی انتخابات

 

 کاندیدای مورد نظر را انتخاب کرده و برای ثبت نهایی رای خود ادامه را بزنید.
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کرده و توجه داشته باشید که برای ثبت رای شما در سیستم حتما باید رای خود را نهایی هشدار: 

 پس از آن امکان تغییر رای خود را ندارید. 

 

 حالت حضوری و با تعرفه 

کد   سپساگر برگه تعرفه رای چاپ شده در دستان خود دارید بر روی شرکت در انتخابات حضوری کلیک کنید.

 د،را به شما نمایش ده  لیست کاندیداتا    احراز و کد انتخاباتی که در تعرفه چاپ شده است را وارد کنید
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 چاپ شده در تعرفه را با دوربین گوشی خود اسکن کنید.   QRو یا کد  

 

بعد از انتخاب کاندیدهای مورد نظر روی دکمه ادامه کلیک نمایید و در صفحه بعد رای های خود را ثبت نهایی 

 کنید.  

 

طریق گزینه سوم در صفحه پس از ثبت نهایی رای، تمامی سوابق شرکت در انتخابات شما در برنامه رای شمار از 

 اصلی برنامه قابل مشاهده است.
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