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آموزش و پرورش روبروی اداره   

پشت مجتمع ابوالقاسمی،  خ فردوسی،  ساری  
 

 یریهگیرا نهدیباشد کهه أذهو و فرآ یم یتحت وب و نرم افزار نیآنال یریگیسامانه را کی ،دیسم یکیالکترون یریگیسامانه رأ

 دهد. یانجام م شما یبرا حیرا به صورت صح یکیالکترون

نو در  یآراء، گام قیو دق حیآزادانه توانسته با شمارش صح شینما ایو  یمخف یرا تیبا قابل یکیبه صورت الکترون یسامانه، با أخذ را نیا

 دهندگان و برگزارکنندگان را فراهم کند. یخاطر را تیرضا نیها و تأم یریگ یبرگزار شدن را ترحیتر و صحجهت هرچه امن

تواند هم از راه دور و هم در محل  یم یتحت وب و نرم افزار ییواکنش گرا ستمی( با داشتن سSamid) دیسم یکیالکترون یریگیسامانه را

امکان  یدرون سازمان نترانتیو ا ینترنتیچه به صورت ا یانتخابات و نظرسنج ،یریگ یانواع مختلف رأ یبا برگزار نترنت،یبه ا ازیبدون ن

 دهندگان را فراهم کند. یمشارکت را صددر نیشتریب

باشد که  یم ندوزیعامل و ستمیس ژهیو وتریو نرم افزار کامپ لیموبا شنیکیشامل سامانه تحت وب، اپل ستمیس نیقابل ارائه ا یها نسخه

 نسخه ها فراهم شده است. نیا یدر تمام یساز یو سفارش راتییتغ جادیا تیقابل

 موتیر هیشبکنترل  موتیر)ی سیم ب یها دیصفحه کل تیاز قابل دیتوان یدهندگان م یرا یارائه شده برا ینرم افزار هاکنار  رد نیهمچن

. قابلیت استفاده ترکیبی تمام نسخه ها نیز میسر دیباشد بهره ببر یم عرضهمختلف توسط شرکت روناس قابل  ی( که با تعداد دکمه هانیماش

 می باشد.

 باشد: یم ریپنج روش امکان پو با دیدهندگان در سم یرأ تیاحراز هو

 ایو  لیمیامکان ارسال ا نیگردد. )همچن یم امکیدهنده پ یکد به تلفن همراه را نیبار مصرف بوده که ا کی یروش اول استفاده از رمزها

 باشد( یم میسرگپ هم  و مانند سروش، تلگرام یاجتماع یشبکه ها یبر رو یحت

شناسه  کیبه همراه  گرید زیهر چ ایو  یکد پرسنل ،یتواند کد مل یباشد که م یو کلمه عبور م یاستفاده از نام کاربر تیدوم احراز هو روش

 دلخواه باشد.

 یمحافظ هیکارت توسط ال یشوند و پس از چاپ بر رو یساخته م یرمزدار که رمز ها به صورت کامال تصادف یسوم استفاده از کارت ها روش

محافظ امکان  هیال دنیدهندگان پس از خراش یتلفن همراه بوده و رأ یارت شارژ اپراتورهاک هیشب یزیشوند که همانند چ یپوشانده م

 رمز عبور خود را خواهند داشت. ازو استفاده  یدسترس

شود. با استفاده از  یکارت سوخت  داده م هیشب یکارت کیباشند که به هر شخص  یموجود م یکیهوشمند الکترون یچهارم کارت ها روش

دهنگان فراهم خواهد آمد و  یرا ییاشناس تیشود، قابل یم هیتعب یریگ یرا یها ستمیکه در کنار س RFIDرمز دار  یصنعت یهاکارتخوان 

 باشد. یمفراهم اثر انگشت هم  یاز کارت، امکان استفاده از دستگاه ها هاستفاد یبه جا نیهمچن

کنترل  موتیر کیدهنده  یباشد که به هر را ی( منیاشم موتیر هیشب ،کنترل موتیر)بی سیم  یها دیاز صفحه کل یریپنجم بهره گ روش

مختلف  یها با تعداد دکمه ها موتیر نیکند قابل ذکر است ا یخود را ثبت م یمختلف نظر و را یشود و فرد با فشردن دکمه ها یداده م

 باشد. یم عرضه بلقا انیبه مشترروناس توسط شرکت 

 .میسر می باشدهمزمان چندین روش احراز هویت به صورت بردن  ، قابلیت به کارقابل ذکر است که

 شرکت توسعه نرم افزار روناس دیسم یکیالکترون یریگیسامانه رأ
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 یاریآزاد و اخت شینما ایو  به دو صورت رمز شده، محرمانه یأخذ رأ 

 مختلف یبر مبنایا نظرسنجی  یریگ یرأ یبرگزار امکان 

 کیانتخابات الکترون یاز صحت برگزار نانیاطم 

 یینها دییقبل از تا یبرگه رأ ینیو بازب یاعتبارسنج 

 ینظرسنج ایانتخابات و  یتابلوآراء مأخوذه در  شینما 

 ویندوز فون  و  او اس یآ ، دیاندرو ژهیو لینرم افزار موبا ارائه 

 آراء حیو صح قیدق شمارش 

 آمار شیآرا و نما یشمارش لحظه ا امکان 

 بر اساس موارد دلخواه شما یساز یسفارش تیقابل 

 رونیمختلف چه درون سازمان و چه ب یدادن از مکان ها یرأ امکان 

 یریگ یرأ یها نهیهز کاهش 

 یکیدر کنار ثبت الکترون یفعال کردن چاپ برگه را امکان 

 و نظرسنجی یریگ یرأ حالت هایانواع  یبرگزار امکان 

 نامزدها یانتخابات یمعرف حاتیعکس و توض شینما امکان 

 و رمز عبور یامکیرمز پ رییورود از تغ امکان 

 امکیپ ای لیمیا قیدهندگان از طر یبه رأ یاطالع رسان امکان 

 شما یازمندیفوق العاده براساس ن یرابط کاربر یطراح 

 یریگیمراحل را یاز سامانه در تمام یبانیپشت 

 برگزارکنندگان یکربندیو پ تیوضع یجهت بررس تیریمد نلپ 

 و نتایج تابلو اعالنات ستمیس 

 یدست زیو ن ندهیدر آ یریگ یخودکار را یبازه زمان فیتعر 

 مختلف بر اساس موافق، مخالف، ممتنع یها یرا امکان 

 موضوع یبر رو یکیالکترون یریگ ینظرات و را یکیالکترون ثبت 

 ها ونیورا و کمسصورتجلسات ش یبر رو یرا امکان 

 جهینت یآن شیموضوع خاص و نما کی یشورا بر رو سیبا مجوز رئ یکیالکترون یریگ یرا امکان 

 و بازرس( رهیمد ئتی) انتخاب ه یصنف یها هیاتحاد یکیمانند انتخابات الکترون یریگ یرا یگروه بند تیقابل 

 دهنده یسهام را انزیآرا بر اساس م جیها بر نت یرا ریتاث زانیم یساز یسفارش امکان 

 شما ازینرم افزار مطابق ن یساز یو سفارش یساز یاعمال هرگونه شخص تیقابل 

 

دیسم یکیالکترون یو نظر سنج یریگ یسامانه و نرم افزار رأ یها یژگیاز و یبرذ  
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 تصاویر سامانه تحت وب

 

 دیسم یکیالکترون یو نظر سنج یریگ یسامانه و نرم افزار رأنمونه تصاویر محیط 

 تصاویر نسخه تلفن همراه
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 دیسم یکیالکترون یو نظر سنج یریگ یسامانه و نرم افزار رأنمونه تصاویر محیط 

 های کامپیوتر و تلفن همراه نرم افزاروب سایت یا ریموت کنترل ها جهت بهره گیری بدون تصاویر 

 تصاویر نسخه نرم افزار رایانه


