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 های علمی پسشکی ایرانی جامع اوجمهاوجمه های علمی در ساماوهراهىمای شرکت در اوتخابات 

پس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ ّواًٌذ ضکل صیش دس اًجوي ّای ػلوی تشای ضشکت دس اًتخاتات ّای اػالم ضذُ تَسف    

ی اًتخاتات پیص ی اًتخاتات جؼثِ ای ضاهل دٍ گضیٌِِاس دادى ًطاى گش هَس تش سٍی گضیٌهٌَی تاالی غفحِ تا لش

ی ًخست تشای ضشکت دس اًتخاتات گضیٌِ تذیْی است ی اًتخاتات تشگضاس ضذُ ًوایاى هی ضَد.سٍ ٍ تاسیخچِ

)اًتخاتات پیص سٍ( سا اًتخاب تفشهاییذ.  

 

سٍ اص لیست هَجَد اًتخاتات هشتَـ تِ اًجوي ػلوی خَد سا اًتخاب کشدُ ٍ ی اًتخاتات پیصاص ٍسٍد تِ پٌجشُپس 

 ی جذیذی گطَدُ خَاّذ ضذ. پٌجشُ "ٍسٍد تِ غفحِ اًتخاتات"ی تا کلیک تش سٍی گضیٌِ

 

 

ّواًكَس کِ دس ضکل صیش  خَاّذ تَد ٍ "هؼشفی اًتخاتات پیص سٍ"فشؼ  ی گطَدُ ضذُ تِ قَس پیصپٌجشُ

اًجوي تشگضاس کٌٌذُ، تاسیخ تشگضاسی، صهاى ضشٍع ٍ هطخع است ضاهل اقالػاتی دس خػَظ ػٌَاى اًتخاتات، 



اتوام سای گیشی، ٍ تَؾیحاتی دس هَسد اًتخاتات هی تاضذ.  

 

 

اقالػات هفیذی دس ساتكِ تا  "آضٌایی تا ًاهضدّای اًتخاتات"ی ی هَجَد، گضیٌِسوت ساست پٌجشُاص هٌَی 

-، کذ اًتخاتاتی، سضتِ ٍ هشتثكِام خاًَادگیًاهضدّای تاییذ ضذُ لاتل دست یاتی تَدُ ٍ ؾوي سٍئیت ػکس، ًام ٍ ً

لاتل  PDFػات تیطتشی دس لالة فشهت اقال "دسیافت تشًاهِ ّا"ٍ  "دسیافت سصٍهِ"ی ػلوی، اص قشیك گضیٌِ ّای 

وَم هشاجؼیي تِ ساهاًِ آصاد تا ایي هشحلِ تشای ػداًلَد ٍ هكالؼِ تشای ضشکت کٌٌذگاى دس سای گیشی هَجَد است. 

ٍ افشاد هی تَاًٌذ تشای کسة اقالػات دس هَسد ًاهضد ّا ٍ آضٌایی تیطتش تا سَاتك ٍ تشًاهِ ّای ایطاى اص صهاى  است

 ى اًتخاتات تِ ایي تخص هشاجؼِ کٌٌذ.  اػالم فشاخَا

 

 

 

 

 

 

 

 



سا  "ضشکت دس اًتخاتات"ی ٍ اها تِ هٌظَس ضشکت دس اًتخاتات ٍ سای دادى اص ّواى هٌَی سوت ساست گضیٌِ

ایي گضیٌِ فمف دس صهاى هطخع ضذُ تشای سای گیشی فؼال هی تاضذ . ضَیذی اًتخاتات اًتخاب کشدُ ٍ ٍاسد ساهاًِ

 ٍ دس خاسج اص ایي صهاى ػول ًخَاّذ کشد. 

تشای ٍسٍد تِ تخص سای گیشی تایذ ًام پٌجشُ ی صیش گطَدُ خَاّذ ضذ کِ  ،دس غَست فؼال تَدى ٍ ػول کشدى

 ٍ کذ اهٌیتی سا ٍاسد ًواییذ. خَد ی ػثَس کاستشی، کلوِ

 

ی ضشکت کٌٌذگاى ّواى کذ هلی افشاد تَدُ ٍ افشادی کِ دس اًجوي خَد تِ دسستی ثثت ًام کاستشی تشای ّوًِام 

ی اًتخاتات کشدُ یا ضذُ تاضٌذ ٍ تشای ضشکت دس اًتخاتات هَسد ًظش هجاص تاضٌذ )ػؿَ ّواى اًجوي تشگضاس کٌٌذُ

 دس ایي هَسد دچاس هطکلی ًخَاّذ ًطذ.تاضٌذ( 

 .دٍ حالت هفشٍؼ است ی ػثَستشای کلوِ

ی اغلی سًگ هَجَد دس غفحِ صسدی ِ اص قشیك گضیٌِاگش ضخع تؼذ اص ثثت ًام دس اًجوي ػلوی هشتَق -1

ّواًٌذ  کلوِ ػثَس ٍی ّواى کذ هلی است ٍساهاًِ کشدُ تاضذ،  ثثت ًام دسالذام تِ  )ثثت ًام اػؿاء(ساهاًِ 

هی کٌذ کِ ساهاًِ اص ٍی دس خَاست ، "ٍسٍد اػؿاء"دس اٍلیي ٍسٍد اص قشیك گضیٌِ سثض سًگ ضکل صیش 

کلوِ ػثَس خَد سا تغییش دّذ. اگش فشدی ایي هسیش سا قی کشدُ ٍ تغییش کلوِ ػثَس خَد سا تِ دسستی اًجام 

فشایٌذ ٍسٍد هجذد ٍ تغییش  ،پس اص ثثت ًامٍلی اگش  ی ػثَس خَد سا خَاّذ داضت.دادُ تاضذ، پس کلوِ

سا تِ ایطاى  تِ غفحِ ضخعهتاسفاًِ ساهاًِ اهکاى ٍسٍد  ًوایٌذ،تِ سٍص اًتخاتات هَکَل سا کلوِ ػثَس 

ًخَاّذ داد ٍ ًوی تَاًٌذ دس اًتخاتات ًیض ضشکت ًوایٌذ. پس لَیاً تَغیِ هی ضَد، پس اص ثثت ًام ضخػی 

 ذ. ضذُ ٍ کلوِ ػثَس خَد سا تغییش دّییک تاس ٍاسد ساػت لثل اص اًتخاتات  48تا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلوِ ػثَس ساهاًِ تِ قَس خَد کاس تشای ٍی  :تَسف اًجوي خَد ثثت ًام ضذُ تاضذاها اگش ضخػی  -2

ّواًٌذ ضکل صیش دسخَاست اسسال کلوِ ػثَس تِ ایویل تایذ  شسی تِ آىٍ تشای دست تػادفی تؼشیف هی کٌذ

دس  "ٍسٍد اػؿاء"اص اًتخاب گضیٌِ  یا تلفي ّوشاُ سا اًجام دٌّذ. تِ ایي تشتیة کِ دس غفحِ اغلی پس

سا اًتخاب کشدُ ٍ تا ٍاسد کشدى کذ هلی  "کلوِ ػثَس خَد سا فشاهَش کشدُ ام "پٌجشُ گطَدُ ضذُ گضیٌِ 

 کذ اهٌیتی، کلوِ ػثَس خَد سا دسیافت ًوایٌذ. )تجای ًام کاستشی( ٍ 

    



 دس ایي هشحلِ هوکي است اضکاالتی تِ ٍجَد تیایذ. 

هوکي است تِ ػلت هسذٍد تَدى دسیافت پیاهک ّای تثلیغاتی یا اضتثاُ تَدى ٍ غیش فؼال تَدى ایویل ٍ  -1

ضواسُ هَتایل ٍاسد ضذُ دس غفحِ پشٍفایل ضخػی، کلوِ ػثَسی دسیافت ًطَد. دس ایٌػَست تَغیِ هی 

ا تِ کذ هلی تغییش دّیذ ضَد اتتذا تا استفادُ اص گضیٌِ دٍم دس ضکل صیش یؼٌی سیست کشدى، کلوِ ػثَس خَد س

)تا ٍاسد کشدى کذ هلی  )لاتل اًجام فمف دس صهاًی غیش اص تاصُ اًتخاتات( ٍ سپس تا ٍسٍد تِ غفحِ ضخػی

 دس 8999 تِ 2 ػذد اسسال دس ّش دٍ لسوت ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس( هَاسد اضتثاُ سا اغالح کشدُ ٍ یا تا

 سا تثلیغاتی پیاهک دسیافت لاتلیت، ایشاًسل خكَـ هَسد دس 5005 تِ 2 ػذد یا ٍ اٍل ّوشاُ خكَـ هَسد

ساػت قَل هی کطذ،  24ذ. فؼال ساصی دسیافت پیاهک تثلیغاتی حذالل ًوایی فؼال خَد ّوشاُ تلفي تشای

 ذ. سا تِ سٍص اًتخاتات هَکَل ًفشهاییذ حتواً ایي هشاحل غیِ هی ضَد اگش ایویل فؼالی ًذاسیلزا اکیذاً تَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتواً تا لثل اص اًتخاتات آى سا ایذ، هْن ٍ ؾشٍسی است کِ اگش کلوِ ػثَس خَد سا سیست کشدُ تسیاس -2

تؼَیؽ تفشهاییذ، چشا کِ دس صهاى اًتخاتات، ساهاًِ اص ٍسٍد افشادی کِ کلوِ ػثَس ٍ ًام کاستشی یکساى 

ُ کشدُ اًذ کافی است داضتِ تاضٌذ جلَگیشی خَاّذ کشد. تِ ایي هٌظَس افشادی کِ اص گضیٌِ سیست استفاد

یک تاس تِ غفحِ ی ضخػی خَد ٍاسد ضًَذ دس ایي غَست دس تذٍ ٍسٍد ساهاًِ اص ایطاى خَاّذ خَاست 

ی ضخػی ٍ اص قشیك گضیٌِ کِ کلوِ ػثَس خَد سا تغییش دٌّذ. سایش افشاد ًیض هی تَاًٌذ تا ٍسٍد تِ غفحِ

 وِ ػثَس خَد الذام ًوایٌذ. ّای هَجَد دس هٌَی سوت ساست ایي غفحِ ًسثت تِ تغییش کل

 



 

 

 

 

 

 

 

تؼشیف هی کٌیذ ی ػثَسی کِ تِ یاد داضتِ تاضیذ کِ ّواًكَس کِ دس ضکل فَق هطاّذُ هی فشهاییذ کلوِ

 ّای غیش حشٍفی تَدُ ٍ ّوچٌیي الضاهاً تایذ اًگلیسی ٍ هشکة اص حشف ٍ ػذد تاضذ. ًثایذ ضاهل کاسکتش

کلوِ ػثَس دسیافتی هْن تَدُ ٍ تٌاتشایي تَغیِ هی ضَد تشای ٍسٍد اص ایي  تضسگ ٍ کَچک تَدى کاسکتشّای -3

ذ تا تذٍى تغییش ٍ فاغلِ پس ٍ پیص کلوِ ػثَس دسیافتی اص قشیك استفادُ ًوایی copy   ٍ pastتِ تؼذ اص دستَس 

 ذ. تَقِ لشاس دّیایویل سا دس تخص هش

یا فشایٌذ ثثت سای هی تَاًیذ دس غفحِ اغلی ٍ اص دس غَست تشٍص ّشگًَِ هطکل دس سًٍذ کاس تا ساهاًِ ٍ  -4

.......دس      سا  اًتخاب کشدُ ٍ پشسص ٍ پاسخ  گضیٌِ ّای هَجَد دس هٌَی سوت ساست گضیٌِ ....................

یک جاسی اًتخاتات هؼشفی ّای پشتکشاس ٍ سایج سا هشٍس تفشهاییذ. اگش پاسخ سَال خَد سا ًیافتیذ دس تخص 

تَاًٌذ پشسص خَد سا هكشح ّشگًَِ هطکل، اػؿاء هی صاهی هَجَد هی تاضذ کِ دس غَست تشٍلیٌک تلگش

 کشدُ ٍ هٌتظش پاسخ ٍ پیگیشی اص قشف پطتیثاى ساهاًِ تاضٌذ. 

 لیٌک تلگشام گشٍُ سفغ هطکالت اًتخاتات الکتشًٍیک: 

https://t.me/joinchat/AAAAAD7E-j0h5qWUxNqftQ 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAD7E-j0h5qWUxNqftQ


ی هسٍَلیي اًجوي هشتَقِ تَدُ ٍ دس غالحیت ٍ اختیاسات اییذ ػؿَیت اػؿاء اًجوي ّای ػلوی تش ػْذُت -5

تَاًٌذ دس سای گیشی ضشکت  تین پطتیثاى ساهاًِ ًیست، لزا اػؿاء هحتشهی کِ تِ دلیل ػذم تاییذ ػؿَیت ًوی

اص قشف ساهاًِ سٍتشٍ هی ضًَذ، ایي هطکل سا غشفاً اص اًجوي  "ضوا ػؿَ ایي اًجوي ًیستیذ"کٌٌذ ٍ تا پیام 

خَد پیگیشی تفشهایٌذ ٍ تا قشح سَاالت هتؼذد دس ایي صهیٌِ فشغت پاسخ گَیی تِ سَاالت لاتل پیگیشی اص 

ضایاى رکش است افشادی کِ ثثت ًام کشدُ تاضٌذ ٍلی تاییذ ًطذُ قشیك گشٍُ تلگشاهی فَق سا سلة ًٌوایٌذ. 

تاضٌذ لاتلیت دسیافت کلوِ ػثَس ٍ حتی ٍسٍد تِ غفحِ ضخػی ّن داسًذ ٍلی دس ٌّگام تالش تشای ٍسٍد 

تِ تخص اًتخاتات تا پیام فَق هَاجِ خَاٌّذ ضذ لزا دسیافت کلوِ ػثَس اص ساهاًِ تِ ّیچ ٍجِ تِ هؼٌی تاییذ 

 یطاى ًیست. ػؿَیت ا

تِ هٌظَس اقالع اص ٍؾؼیت تاییذ ػؿَیت ٍ ّوچٌیي پست الکتشًٍیک خَد دس ساهاًِ هی تَاًیذ دس غفحِ  -6

 اغلی اص هٌَی هَجَد دس سوت ساست دکوِ   هطاّذُ ٍؾؼیت ػؿَیت  سا اًتخاب ًواییذ. 

فؼال ًثَد ایویل ثثت ضذُ  -1دس غَست ػذم دسیافت سهض اص قشیك  ایویل هوکي است دٍ گضیٌِ هذ ًظش تاضذ:  -7

ایذ اضتثاُ ثثت ضذى آى. دس غَست ػذم اقویٌاى اص فؼال تَدى ایویلی کِ دس ساهاًِ ثثت فشهَدُ -2دس ساهاًِ، 

ٍؾؼیت ػؿَیت )کِ ایویل ثثت ضذُ ضوا سا  یا هطاّذُ اضتثاُ تایپی دس ایویل ثثت ضذُ اص قشیك گضیٌِ ضاّذُ

تِ ضوا ًطاى هی دّذ( ٍ یا توایل ًسثت تِ تغییش ایویل هزکَس )دس تاصُ صهاًی اًتخاتات کِ دستشسی تِ غفحِ 

ضخػی هسذٍد است( هی تَاًیذ تا تَجِ تِ ساٌّوای تػَیشی صیش تِ غَست پیاهکی ایویل خَد سا تغییش 

   دّیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ّای اسسال ِ هی ضَد غشفاً قثك ضکل فَق ػول ًواییذ چشا کِ ساهاًِ تِ قَس خَد کاس تِ سایش سٍش اکیذاً تَغی

اص تشتیة رکش ضذُ دس ضکل فَق، تشتیة اثش ًخَاّذ داد. ّوچٌیي تِ هٌظَس سػایت اهٌیت،  کذ هلی ٍ ایویل تِ غیش

خَد فشد )ضواسُ ای کِ دس غفحِ اقالػات خَاستِ ضذُ دس ضکل فَق فمف ٍ فمف تایذ اص ضواسُ تلفي ّوشاُ 

 ضخػی خَد دس ساهاًِ ثثت کشدُ است( اسسال ضَد. 

 شرکت در اوتخابات پس از دریافت کلمه عبور

 دس ضکل صیش  )ًام کاستشی، کلوِ ػثَس، کذ اهٌیتی( هَسد خَاستِ ضذُپس اص ٍاسد کشدى ّش سِ 

 

 

ای تا ػٌَاى اًتخاب ًَع دسیافت کذ تاییذ سای تِ ضکل صیش تاص خَاّذ ضذ. ایي لسوت حاٍی تزکش هْوی پٌجشُ

کذ " ضوا اص قشیك پیاهک اگر تلفه همراه شما قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی را وذاشته باشذایست کِ 

 یا دس هَسد ّوشاُ اٍل ٍ 8999تِ  2تا اسسال ػذ  سا دسیافت ًخَاّیذ کشد. لزا لثل اص ضشکت دس اًتخاتات لكفاً "تاییذ

 دس هَسد ایشاًسل، لاتلیت دسیافت پیاهک تثلیغاتی سا تشای تلفي ّوشاُ خَد فؼال کٌیذ.  5005تِ 

 ی تؼذ ضَیذ. ی ضشکت دس اًتخاتات سا فطشدُ ٍ ٍاسد هشحلِتا سػایت هَاسد هزکَس اکٌَى هی تَاًیذ گضیٌِ  



 

تلفي تَجِ داضتِ تاضذ گضیٌِ سَم سا تٌْا صهاًی اًتخاب ًواییذ کِ دستشسی تِ ایویل خَد ًذاضتِ ٍ یا تِ ّش قشیك 

کذ تاییذ سای تِ هشحلِ اًتخاب ًاهضد ّا دسیافت پس اص اًتخاب ًَع  ّوشاُ ضوا پیاهکی اص ساهاًِ دسیافت ًوی کٌذ.

خَاّیذ تَد افشاد هذ ًظش خَد سا تِ تؼذاد هجاص اص قشیك چک تاکس  سدس ایي هشحلِ ضوا لاد  ّذایت خَاّیذ ضذ.

 .کلیک کٌیذ "اًتخاب"ی تش سٍی گضیٌِتؼذ ی هَجَد دس صیش ًام ایطاى اًتخاب ًوَدُ ٍ تشای سفتي تِ هشحلِ

 

 

 

 

 

 

 



ٍ دس ّویي دس پٌجشُ ی گطَدُ ضذُ پس اص فطشدى گضیٌِ ی اًتخاب، ًاهضد ّای هٌتخة ضوا ًوایص دادُ هی ضًَذ 

هشحلِ کذ تاییذ تِ تلفي ّوشاُ ضوا پیاهک هی ضَد. اها اگش لاتلیت دسیافت پیاهک تثلیغاتی تلفي ّوشاُ ضوا تِ ّش 

اص قشیك پست الکتشًٍیک  "کذ تاییذ"ی تؼذی تشای دسیافت ًحَ فؼال ًطذ ٍ یا تلفي ّوشاُ ضوا خشاب تَد گضیٌِ

دلیمِ ایي گضیٌِ سا پی هی گیشد. ضوا ًیض  2اص قشیك پیاهک، پس اص است کِ خَد ساهاًِ ًیض دس غَست ػذم هَفمیت 

ی دلیمِ 2ی آتی سًگ دسیافت کذ تاییذ اص قشیك پست الکتشًٍیک ایي سًٍذ سا لثل اص هی تَاًیذ تا اًتخاب گضیٌِ

سا اًتخاب کشدُ ّوچٌیي اگش ضوا گضیٌِ سَم )اسسال کذ تاییذ اص قشیك پیاهک تِ ساهاًِ(  هزکَس تِ اًجام تشساًیذ. 

تاضیذ، دیگش تشای ضوا کذ تاییذی فشستادُ ًخَاّذ ضذ تلکِ کذ تاییذ دس غفحِ هزکَس ًوایص دادُ ضذُ ٍ ضوا تایذ 

ًوایص دادُ  آى سا تِ ضواسُتلفي ّوشاّی کِ ضواسُ آى سا دس ساهاًِ ثثت کشدُ ایذ(  تا تلفي ّوشاُ خَد )هٌحػشاً

 ٍ هٌتظش ًوایص پیام تاییذ اخز سای دس غفحِ پیص سٍی خَد تاضیذ. اسسال تفشهاییذ( 1000122001383)ضذُ 

 

 

 

 

 

 

تشای ضشکت دس سای گیشی  ٍ ثثت دلیك آى دس هحل هشتَقِ، دس غَست دسیافت کذ تاییذ اص قشیك پیاهک یا ایویل

تاییذ ٍ اًتخاب ی ثثت سای هَجَد دس اًتْای غفحِ سا اًتخاب ًواییذ. تا لثل اص ٍاسد کشدى کذ کافی است گضیٌِ

 لاتلیت تاصگطت تِ غفحات لثلی هَجَد تَدُ ٍ ضوا هی تَاًیذ سای خَد سا تغییش دّیذ.  ،ی ثثت سایگضیٌِ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ثثت هَفمیت آهیض سای ی ایي است کِ کاس تِ اتوام سسیذُ ٍ هطخع کٌٌذُی صیش ًطاًِظاّش ضذى پٌجشُ

 سای خَد ًخَاّیذ تَد.  اػوال تغییشات دس دس تِ تاصگطت ٍضواست. پس اص ایي ضوا لا

 


