راهنمای شرکت در پروژه انتخابات یا نظرسنجی آنالین
در

سامانه انتخابات همراستا
جهت استفاده رأیدهندگان

تابستان 1400

جهت شرکت در یک پروژه انتخابات به عنوان رأیدهنده ،پس از ورود به صفحه اول سامانه انتخابات همراستا
 ،vote.hamrasta.comمی بایست گزینه "میخواهم در انتخابات ثبتنام کنم" را انتخاب کنید.

در صفحه باز شده ،شماره موبایل خود که پیش از این توسط برگزار کننده به عنوان رایدهنده در پروژه ثبت شدهاست را
وارد کنید.

سپس کد تأییدی که برای شما پیامک میگردد را وارد کنید.

لیست انتخاباتهایی که این شماره همراه مجاز به شرکت در آن میباشد در صفحه باز شده به شما نمایش داده میشود.
در لیست نمایش دادهشده ،بر روی دریافت برگ رأی کلیک کنید تا کد تعرفه رأی خود را دریافت کنید.

شناسه نمایش داده شده را جهت شرکت در انتخابات یا بررسی رأی پس از پایان رأیگیری در جایی مطمئن ذخیره کنید.
در صورتی که رأی گیری انتخابات مورد نظر آغاز شده ،میتوانید با انتخاب گزینه "ورود به پنل رأیگیری" جهت ثبت
رأی اقدام کنید.

در صورتی که زمان رأیگیری فرا نرسیده ،با داشتن شناسه رأی خود ،میتوانید در طول زمان برگزاری انتخابات با
انتخاب گزینه "میخواهم رأی بدهم" جهت ثبت رأی وارد سامانه شوید.

جهت ثبت رأی کد تعرفه رأی خود را وارد کنید

کد ارسال شده به شماره همراه خود از طریق پیامک را وارد کنید

با انتخاب گزینه های مطلوب خود در نظرسنجی یا انتخابات مورد نظر شرکت کنید و پس از بررسی آرای خود کلید "ثبت
رأی" را بفشارید.

در این مرحله نیز کد تأییدیه برای شماره همراه شما ارسال میگردد و با وارد کردن آن رأی شما ثبت میگردد و پیغام زیر
به شما نمایش داده میشود.

محتویات رای شما کامال محفوظ بوده و برگزار کننده پروژه انتخابات یا نظرسنجی به اطالعات شما یا محتویات رای
شرکت کنندگان دسترسی نخواهد داشت.
از طریق جستجوی شماره پیگیری رای خود در جستجوگر سامانه انتخابات نیز میتوانید از ثبت موفقیتامیز رأی خود
مطلع گردید.

