راهنمای شمارش و بررسی آرای پروژه انتخابات یا نظرسنجی آنالین
در

سامانه انتخابات همراستا
جهت استفاده برگزارکنندگان

تابستان 1400

جهت شمارش یا بررسی آرای ثبت شده در یک پروژه انتخابات به عنوان برگزارکننده ،پس از پایان زمان انتخابات ،از
طریق ورود به صفحه اول سامانه انتخابات همراستا  ،vote.hamrasta.comمی بایست گزینه "میخواهم در
انتخابات ثبتنام کنم" را انتخاب کنید.

در پنل کاربری خود در لیست انتخابات ،گزینه جزئیات پروژه مربوطه را انتخاب کنید.

در صورتی که زمان رأیگیری به پایان رسیده باشد گزینه "بازکردن" در مقابل وضعیت صندوق قابل مشاهده میباشد .با
کلیک بر روی آن پنجره زیر برای شما باز میگردد.

کلید خصوصی که زمان تعریف پروژه در جایی مناسب ذخیره کردهاید را در فضای خالی پنجره بازشده وارد کنید و سپس
دکمه تایید را بزنید.
آمار و نتایج پروژه شما اکنون در صفحه جزئیات پروژه در دسترس شما قرار میگیرد.
پس از بررسی نتایج ،دو گزینه تأیید انتخابات یا ردکردن انتخابات در دسترس شما خواهد بود.

در صورت تایید انتخابات ،وضعیت انتخابات به پایان یافته تغییر میکند و با انتخاب گزینه انتشار نتایج انتخابات ،کلیه
شرکتکنندگان در پروژه شما قادر خواهند بود از طریق انتخاب منوی مشاهده نتایج انتخابات به نتیجه نهایی انتخابات
شما دسترسی یابند.

بررسی تعرفهها
در صورتی که تمایل دارید ،محتوای تعرفههای اخذشده را بدون نمایش مشخصات رأیدهندگان بررسی کنید .در صفحه
جزئیات پروژه ،در قسمت فهرست رأیها ،فایل اطالعات رمزنگاری شده آرا را از گزینه "دانلود رأیهای رمزنگاریشده"
دریافت کنید.
اپایکیشن اختصاصی رمزگشایی آفالین رأیها را نیز در همین قسمت دانلود کنید تا امکان مشاهده محتوای آرا امکانپذیر
گردد.

فایل اپلیکیشن را باز کنید و مطابق راهنمای موجود در فایل ،آن را نصب کنید.

جهت چک کردن هر تعرفه رای ،پس از باز کردن فایل پی دی اف رأیهای رمزنگاریشده ،کد رمزنگاری شده هر رای
را از ستون سمت راست کپی کنید

متن کپی شده را در فضای خالی باالی اپلیکیشن بچسبانید.
در فضای خالی پایین کلید خصوصی خود را که زمان تعریف پروژه انتخابات خود دریافت کردهاید وارد کنید.

با ثبت کلید بازگشایی ،محتوای رأی دریافتی بدون نمایش اطالعات رأی دهنده به شما نمایش داده میشود.

