
 
 

 
 
 
 

 

((انتخابات غیر حضوری))  

دراین نوع انتخابات نیاز به حضور در محل رای گیری نیست و شما از طریق کمیته انتخاباتی که در آن عضو هستید دعوت به رای 

روش ذیل عمل نمایید. توجه داشته باشید در هر حال شماره  دوبا یکی از  در انتخابات کافی است  مشارکتگیری می شوید. برای 

الم نموده ته انتخابات خود اعنصب میکنید و یا استفاده میکنید همان شماره ای باشد که قبال به کمیموبایلی که با آن اپلیکشن را 

 .اید

 راه های شرکت در انتخابات :

 روی موبایل خودتان نصب نمایید.  https://rayshomar.ir اپلیکشن مناسب گوشی موبایل را از آدرس اپلیکشن :  -1

لینک شرکت در انتخابات که از طریق ایمیل آدرس شما به دست شما رسیده کلیک کنید و مستقیم وارد روی ایمیل :  -2

 صفحه رای گیری شوید.

 

 نکات مهم :

 همان شماره موبایلی باشد که از قبل به ستاد انتخاباتی اعالم نموده اید.شماره موبایل شما  -1

 به آدرس  Web Applicationمی باشند حتما از نسخه   iPhoneآن دسته از اعضای محترمی که دارای گوشی موبایل  -2

http://app.rayshomar.ir  نمایند. استفاده 

آن دسته از اعضای محترمی که گوشی موبایل هوشمند ندارند و یا می خواهند از طریق کامپیوتر رای بدهند می توانند  -3

را وارد نمایند . در این حالت حتما بایستی با  http://app.rayshomar.irروی هر دستگاه متصل به اینترنت آدرس 

شماره موبایلی که به کمیته انتخابات خود اعالم نموده اید را در آدرس فوق وارد نماید و کد احراز خود را وارد کنید و 

 س می توانید در رای گیری شرکت کنید.سپ

جه نداشت و شما در هر حال موفق به نصب برنامه نشدید و نتوانستید از آدرس های اگر هیچکدام از راه های فوق نتی -4

فوق به بخش رای گیری وارد شوید. کافی است از کامپیوتری که متصل به اینترنت است آدرس 

https://rayshomar.ir/pvote  را وارد کنید و در آنجا کد انتخابات و کد احراز که برای شما اس ام اس شده را وارد

 شرکت نمایید. کنید و در رای گیری

 

 موفق باشید                                                                                                                                                

 

 
 سامانه رای گیری آنالین رای شمار

 دستور العمل شرکت در انتخابات الکترونیکی رای شمار
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