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دفترچه راهنمای رای دهندگان
ویژه رای دهندگان هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

روز برگزاری انتخابات :پنج شنبه 9214/7/32

مقدمه:
انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران همزمان با سراسر کشور در روز پنج شنبه
4231/7/32برگزار خواهد شد؛ این انتخابات به حول و قوه الهی همانند دوره های گذشته به صورت رایانه ای برگزار خواهد
شد و مجری برگزاری رایانه ای ،شرکت راهبران فناوری اطالعات می باشد.

نحوه رأی گیری از واجدین شرایط:
بر اساس ماده  86قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مصوبه هیات محترم اجرایی انتخابات هفتمین دوره
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران ،هر یك از اعضای «نظام مهندسی استان تهران» میتواند با ارائه کارت
عضویت و یا کارت ملی به یکی از شعب اخذ رأی مراجعه و به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یك از
 7رشته و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» رأی دهد.

فرایند رای دهی:
هریك از رای دهندگان پس از مراجعه حضوری به یکی از شعب اخذ رأی و ارائه کارت عضویت و یا کارت ملی به اپراتورهای
مستقر در شعبه و احراز هویت و انطباق شخص رای دهنده با عکس کارت شناسایی ارائه شده و تایید  ،برگ رای دریافت
خواهند نمود و قادر به رای دهی خواهند بود.

در زیر نمونه ای از برگ رای آورده شده است:

نمونه برگ رای:

نحوه تکمیل برگ رای:
برای تکمیل برگ رای هریك از رای دهندگان باید کدهای نامزدهای انتخابی خود را از پوسترهای تعبیه شده در هر شعبه
یافته و به تعداد حداکثر :
رشته عمران 41 :نفر ،رشته نقشه برداری 3 :نفر  ،رشته ترافیك 4 :نفر  ،رشته برق 3 :نفر ،مکانیك 2 :نفر  ،رشته معماری6 :
نفر ،رشته شهرسازی4 :
در برگه رای دریافتی وارد نمایند.
در زیر نمونه ای برای پر کردن برگه رای برای نامزدی با کد فرضی  4914ارائه شده است:

4

1

9

4

در این مثال رای دهنده باید:

در قسمت هزارگان رقم 1
در قسمت صدگان رقم 4
در قسمت دهگان رقم 5
در قسمت یکان رقم 1
با مداد مشکی و یا خودکار مشکی یا آبی تکمیل نماید.
الزم به ذکر است رای دهندگان پس از تکمیل برگ رای و انداختن برگ رای در صندوق های تعبیه شده در هر شعبه،
کارت شناسایی ارائه شده خود را از اپراتوری که کارت شناسایی را تحویل گرفته است ،دریافت خواهند نمود.

رای دهندگان باید از تا کردن و لوله کردن برگ رای اجتناب نمایند.

نکات قابل توجه در تکمیل برگ رای:
 -4در صورتی که رأی دهنده ،کدهایی غیر از کدهای داوطلبان اعالم شده را در خانه های مربوطه پر نماید ،فقط آن
کدهای نامعتبر حذف میشود.
 -3چنانچه رأی دهنده ،کد داوطلبی را در محل رشته ای غیر از رشته آن داوطلب ثبت نماید ،آن کد حذف خواهد شد.
 -2چنانچه رأی دهنده ،کد داوطلبی را بیش از یك بار در برگه رای ثبت نماید ،فقط یك بار توسط سیستم خوانده می شود
و موارد تکراری بعدی توسط سیستم حذف می گردد.
 -1صرفا کد کامپیوتری پرشده در خانه های پرشده معتبر است و توسط سیستم تشخیص داده و خوانده می شود.
 -5در هر سطر می بایستی هر چهار خانه مربوط به رقم یکان ،دهگان ،صدگان و هزارگان پر شود .چنانچه در هر سطر
تمام چهار خانه پر نشود و یا در یکی از ارقام مثال یکان ،بیش از یك خانه پر شود ،آن سطر ،مخدوش بوده و توسط سیستم
حذف خواهد شد .
-6صرفا کد کامپیوتری پرشده با مداد مشکی یا خودکار مشکی و آبی معتبر است و توسط سیستم تشخیص داده و خوانده
می شود.

