
 :ایران پسشکی علمی َای اوجمه جامع ی ساماوٍ در علمی َای اوجمه اوتخابات در شرکت راَىمای

 در سیز ضىُ ٕٞا٘ٙذ سأا٘ٝ تٝ ٚرٚد اس پس ػّٕی ٞای ا٘جٕٗ تٛسػ ضذٜ اػالْ ٞای ا٘تخاتات در ضزوت تزای
 ا٘تخاتات ی ٌشیٙٝ دٚ ضأُ ای جؼثٝ ا٘تخاتات ی ٌشیٙٝ رٚی تز ٔٛس ٌز ٘طاٖ دادٖ لزار تا صفحٝ تاالی ٔٙٛی
 ی ٌشیٙٝ ا٘تخاتات در ضزوت تزای است تذیٟی .ضٛد ٔی ٕ٘ایاٖ ضذٜ تزٌشار ا٘تخاتات ی تاریخچٝ ٚ رٚ پیص

 تفزٔاییذ ا٘تخاب را )رٚ پیص ا٘تخاتات (٘خست

 

 وزدٜ ا٘تخاب را خٛد ػّٕی ا٘جٕٗ تٝ ٔزتٛغ ا٘تخاتات ٔٛجٛد ِیست اس رٚ پیص ا٘تخاتات ی پٙجزٜ تٝ ٚرٚد اس پس
 .ضذ خٛاٞذ ٌطٛدٜ جذیذی ی پٙجزٜ "ا٘تخاتات صفحٝ تٝ ٚرٚد" ی   ٌشیٙٝ رٚی تز وّیه تا ٚ

  .تٛد خٛاٞذ "رٚ پیص ا٘تخاتات ٔؼزفی" فزض پیص ؼٛر تٝ ضذٜ ٌطٛدٜ ی پٙجزٜ
 

 
 تا راتؽٝ در ٔفیذی اؼالػات "ا٘تخاتات ٘أشدٞای تا آضٙایی" ی ٌشیٙٝ ٔٛجٛد، ی پٙجزٜ راست سٕت ٔٙٛی اس

 ی ٔزتثٝ ٚ رضتٝ ا٘تخاتاتی، وذ خا٘ٛادٌی، ٘اْ ٚ ٘اْ ػىس، رٚیت ظٕٗ ٚ تٛدٜ یاتی دست لاتُ ضذٜ تاییذ ٘أشدٞای
 لاتُ PDF فزٔت در لاِة تیطتزی اؼالػات  "ٞا تز٘أٝ دریافت" ٚ "رسٚٔٝ دریافت" ٞای ٌشیٙٝ ؼزیك اس ػّٕی،
 .است ٔٛجٛد ٌیزی رای در وٙٙذٌاٖ ضزوت تزای ٔؽاِؼٝ ٚ داّ٘ٛد

 ا٘تخاب را "ا٘تخاتات در ضزوت" ی ٌشیٙٝ راست سٕت ٔٙٛی ٕٞاٖ اس دادٖ رای ٚ ا٘تخاتات در ضزوت ٔٙظٛر تٝ
 در ٚ تاضذ ٔی فؼاَ ٌیزی رای تزای ضذٜ ٔطخص سٔاٖ در فمػ ٌشیٙٝ ایٗ .ضٛیذ ا٘تخاتات ی سأا٘ٝ ٚارد ٚ وزدٜ

 وٝ ضذ خٛاٞذ ٌطٛدٜ سیز ی پٙجزٜ وزدٖ، ػُٕ ٚ تٛدٖ فؼاَ صٛرت در .وزد ٘خٛاٞذ ػُٕ سٔاٖ ایٗ اس خارج

 .ٕ٘اییذ ٚارد را أٙیتی وذ ٚ خٛد ػثٛر ی وّٕٝ وارتزی، ٘اْ تایذ ٌیزی رای تخص تٝ ٚرٚد تزای



 
 ثثت درستی تٝ خٛد ا٘جٕٗ در وٝ افزادی ٚ تٛدٜ افزاد ّٔی وذ ٕٞاٖ وٙٙذٌاٖ ضزوت ی ٕٞٝ تزای وارتزی ٘اْ
 ی وٙٙذٜ تزٌشار ا٘جٕٗ ٕٞاٖ ػعٛ( تاضٙذ ٔجاس ٘ظز ٔٛرد ا٘تخاتات در ضزوت تزای ٚ تاضٙذ ضذٜ یا وزدٜ ٘اْ

 .٘طذ ٘خٛاٞذ ٔطىّی دچار ٔٛرد ایٗ در)تاضٙذ ا٘تخاتات

 :است مفريض حالت دي (پسًرد)عبًر ی کلمٍ برای

 اصّی ی صفحٝ در ٔٛجٛد رً٘ سرد ی ٌشیٙٝ ؼزیك اس ٔزتٛؼٝ ػّٕی ا٘جٕٗ در ٘اْ ثثت اس تؼذ ضخص اٌز 1-

 ٕٞا٘ٙذ ٚ است ّٔی وذ ٕٞاٖ ٚی ػثٛر وّٕٝ تاضذ، وزدٜ سأا٘ٝ در ٘اْ ثثت تٝ الذاْ )اػعاء ٘اْ ثثت( سأا٘ٝ

 وّٕٝ وٝ وٙذ ٔی خٛاست در ٚی اس سأا٘ٝ ،"اػعاء ٚرٚد" رً٘ سثش ٌشیٙٝ ؼزیك اس ٚرٚد اِٚیٗ در سیز ضىُ
 دادٜ ا٘جاْ درستی تٝ را خٛد ػثٛر وّٕٝ تغییز ٚ وزدٜ ؼی را ٔسیز ایٗ فزدی اٌز .دٞذ تغییز را خٛد ػثٛر

 ػثٛر وّٕٝ تغییز ٚ ٔجذد ٚرٚد فزایٙذ ٘اْ، ثثت اس پس اٌز ِٚی. داضت خٛاٞذ را خٛد ػثٛر ی وّٕٝ پس تاضذ،
 ٚ داد ٘خٛاٞذ ایطاٖ تٝ را ضخص صفحٝ تٝ ٚرٚد أىاٖ سأا٘ٝ ٔتاسفا٘ٝ ٕ٘ایٙذ، ٔٛوَٛ ا٘تخاتات رٚس تٝ را

 ساػت 48 تا ضخصی ٘اْ ثثت اس پس ضٛد، ٔی تٛصیٝ لٛیاً پس .ٕ٘ایٙذ ضزوت ٘یش ا٘تخاتات در تٛا٘ٙذ ٕ٘ی
 .دٞیذ تغییز را خٛد ػثٛر وّٕٝ ٚ ضذٜ ٚارد تار یه ا٘تخاتات اس لثُ

 
 تصادفی ػثٛر وّٕٝ ٚی تزای وار خٛد ؼٛر تٝ سأا٘ٝ ،تاضذ ضذٜ ٘اْ ثثت خٛد ا٘جٕٗ تٛسػ ضخصی اٌز أا



 تّفٗ یا ایٕیُ تٝ ػثٛر وّٕٝ ارساَ درخٛاست سیز ضىُ ٕٞا٘ٙذ تایذ آٖ تٝ دستزسی تزای ٚ وٙذ ٔی تؼزیف
 ٌطٛدٜ پٙجزٜ در "اػعاء ٚرٚد" ٌشیٙٝ ا٘تخاب اس پس اصّی صفحٝ در وٝ بتزتی ایٗ تٝ .ددٞٗ ا٘جاْ را ٕٞزاٜ

 )وارتزی ٘اْ تجای( ّٔی وذ وزدٖ ٚارد تا ٚ وزدٜ ا٘تخاب را "اْ وزدٜ فزأٛش را خٛد ػثٛر وّٕٝ " ٌشیٙٝ ضذٜ

 .ٕ٘ایٙذ دریافت را خٛد ػثٛر وّٕٝ أٙیتی، وذ ٚ

 
 .تیایذ ٚجٛد تٝ اضىاالتی است ٕٔىٗ ٔزحّٝ ایٗ در

 ٚ ایٕیُ تٛدٖ فؼاَ غیز ٚ تٛدٖ اضتثاٜ یا تثّیغاتی ٞای پیأه دریافت تٛدٖ ٔسذٚد ػّت تٝ است ٕٔىٗ  1-

 ضٛد ٔی تٛصیٝ صٛرت ایٗ در .٘طٛد  دریافت ػثٛری  وّٕٝ ضخصی، پزٚفایُ صفحٝ در ضذٜ ٚارد ٔٛتایُ ضٕارٜ

 دٞیذ تغییز ّٔی وذ تٝ را خٛد ػثٛر وّٕٝ وزدٖ، ریست یؼٙی سیز ضىُ در دْٚ ٌشیٙٝ اس استفادٜ تا اتتذا 

 ّٔی وذ وزدٖ ٚارد تا(  ضخصی صفحٝ تٝ ٚرٚد تا سپس ٚ  )ا٘تخاتات تاسٜ سٔا٘ی غیز اس در فمػ ا٘جاْ لاتُ(

 در 4888 تٝ 2 ػذد ارساَ تا یا ٚ وزدٜ اصالح را اضتثاٜ ٔٛارد  )ػثٛر وّٕٝ ٚ وارتزی ٘اْ لسٕت دٚ ٞز در

 را تثّیغاتی پیأه دریافت لاتّیت ایزا٘سُ، خؽٛغ ٔٛرد در 5005 تٝ 2 ػذد یا ٚ اَٚ ٕٞزاٜ خؽٛغ ٔٛرد

 وطذ، ٔی ؼَٛ ساػت 28 حذالُ تثّیغاتی پیأه دریافت ساسی فؼاَ. ٕ٘اییذ فؼاَ خٛد ٕٞزاٜ تّفٗ تزای

 .٘فزٔاییذ ٔٛوَٛ ا٘تخاتات رٚس تٝ را ٔزاحُ ایٗ حتٕاً ٘ذاریذ فؼاِی ایٕیُ اٌز ضٛد ٔی تٛصیٝ اویذاً ِذا 

 



 تؼٛیط را آٖ ا٘تخاتات اس لثُ تا حتٕاً وزدٜ ایذ، ریست را خٛد ػثٛر وّٕٝ اٌز وٝ است ظزٚری ٚ ٟٔٓ تسیار -2

 تاضٙذ داضتٝ یىساٖ وارتزی ٘اْ ٚ ػثٛر وّٕٝ وٝ افزادی ٚرٚد اس سأا٘ٝ ا٘تخاتات، سٔاٖ در وٝ چزا تفزٔاییذ،

 ی صفحٝ تٝ تار یه است وافی ا٘ذ وزدٜ استفادٜ ریست ٌشیٙٝ اس وٝ افزادی ٔٙظٛر ایٗ تٝ .دوز خٛاٞذ جٌّٛیزی

 تغییز را خٛد ػثٛر وّٕٝ وٝ خٛاست خٛاٞذ ایطاٖ اس سأا٘ٝ ٚرٚد تذٚ در صٛرت ایٗ در ضٛ٘ذ ٚارد خٛد ضخصی
 راست سٕت ٔٙٛی در ٔٛجٛد ٞای ٌشیٙٝ ؼزیك اس ٚ ضخصی ی صفحٝ تٝ ٚرٚد تا تٛا٘ٙذ ٔی ٘یش افزاد سایز .دٞٙذ

 .ٕ٘ایٙذ الذاْ خٛد ػثٛر وّٕٝ تغییز تٝ ٘سثت صفحٝ ایٗ

 
 ٘ثایذ وٙیذ ٔی تؼزیف وٝ ػثٛری ی وّٕٝ فزٔاییذ ٔی ٔطاٞذٜ فٛق ضىُ در وٝ ٕٞا٘ؽٛر وٝ تاضیذ داضتٝ یاد تٝ

 .تاضذ ػذد ٚ حزف اس بٔزن ٚ اٍّ٘یسی تایذ اِشأاً ٕٞچٙیٗ ٚ تٛدٜ حزٚفی غیز واروتزٞای ضأُ

 ایٗ اس ٚرٚد تزای ضٛد ٔی تٛصیٝ تٙاتزایٗ ٚ تٛدٜ ٟٔٓ دریافتی ػثٛر وّٕٝ واروتزٞای تٛدٖ وٛچه ٚ تشري 3-

 ؼزیك اس دریافتی ػثٛر وّٕٝ پیص ٚ پس فاصّٝ ٚ تغییز تذٖٚ تا ٕ٘اییذ استفادٜ copy ٚ past دستٛر اس تؼذ تٝ
 .دٞیذ لزار ٔزتٛؼٝ تخص در را ایٕیُ

 اس ٚ اصّی صفحٝ در تٛا٘یذ ٔی رای ثثت فزایٙذ یا ٚ سأا٘ٝ تا وار رٚ٘ذ در ٔطىُ ٞزٌٛ٘ٝ تزٚس صٛرت در 4-

 پاسخ ٚ پزسص ٚ وزدٜ ا٘تخاب را در "سٛاالت پز تىزار ا٘تخاتات"ٌشیٙٝ راست سٕت ٔٙٛی در ٔٛجٛد ٞای ٌشیٙٝ
 ِیٙه یه جاری ا٘تخاتات ٔؼزفی تخص در ٘یافتیذ را خٛد سٛاَ پاسخ اٌز .تفزٔاییذ ٔزٚر را رایج ٚ پزتىزار ٞای

 ٔٙتظز ٚ وزدٜ ٔؽزح را خٛد پزسص ٔیتٛا٘ٙذ اػعاء ٔطىُ، ٞزٌٛ٘ٝ تزٚس صٛرت در وٝ تاضذ ٔی ٔٛجٛد تٍّزأی
 .تاضٙذ سأا٘ٝ پطتیثاٖ ؼزف اس پیٍیزی ٚ پاسخ

 :اِىتزٚ٘یه ا٘تخاتات ٔطىالت رفغ ٌزٜٚ تٍّزاْ ِیٙه

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

 

 عبًر کلمٍ دریافت از پس اوتخابات در شرکت

 ٘ٛع ا٘تخاب ػٙٛاٖ تا پٙجزٞای)أٙیتی وذ ػثٛر، وّٕٝ وارتزی، ٘اْ(ٜضذ خٛاستٝ ٔٛرد سٝ ٞز وزدٖ ٚارد اس پس

 َمراٌ تلفه اگر وٝ ایست ٟٕٔی تذوز حاٚی لسٕت ایٗ، ضذ خٛاٞذ تاس سیز ضىُ تٝ رای تاییذ وذ دریافت

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


 رادریافت "تاییذ وذ" پیأه ؼزیك اس ضٕا باشذ وذاشتٍ را تبلیغاتی َای پیامک دریافت قابلیت شما
 در 5005 تٝ یا ٚ اَٚ ٕٞزاٜ ٔٛرد در 4888 تٝ 2 ػذ ارساَ تا ِؽفاً ا٘تخاتات در ضزوت اس لثُ ِذا .وزد ٘خٛاٞیذ

 .وٙیذ فؼاَ خٛد ٕٞزاٜ تّفٗ تزای را تثّیغاتی پیأه دریافت لاتّیت ایزا٘سُ، ٔٛرد

 .ضٛیذ تؼذ ی ٔزحّٝ ٚارد ٚ فطزدٜ را ا٘تخاتات در ضزوت ی ٌشیٙٝ تٛا٘یذ ٔی اوٖٙٛ ٔذوٛر ٔٛارد رػایت تا

 تٝ تاییذ وذ ٔزحّٝ ٕٞیٗ در ٚ ضٛ٘ذ ٔی دادٜ ٕ٘ایص ضٕا بٔٙتخ ٞای ٘أشد ا٘تخاب، ی ٌشیٙٝ فطزدٖ اس پس
 ٚ ٘طذ فؼاَ ٘حٛ ٞز تٝ ضٕا ٕٞزاٜ تّفٗ تثّیغاتی پیأه دریافت لاتّیت اٌز أا .ضٛد ٔی پیأه ضٕا ٕٞزاٜ تّفٗ

 خٛد وٝ است اِىتزٚ٘یه پست ؼزیك اس "تاییذ وذ" دریافت تزای تؼذی ی ٌشیٙٝ تٛد خزاب ضٕا ٕٞزاٜ تّفٗ یا
 تٛا٘یذ ٔی ٘یش ضٕا ٌیزد ٔی پی را ٌشیٙٝ ایٗ دلیمٝ 2 اس پس پیأه، ؼزیك اس ٔٛفمیت ػذْ صٛرت در ٘یش سأا٘ٝ

 ٔذوٛر ی دلیمٝ 2 اس لثُ را رٚ٘ذ ایٗ اِىتزٚ٘یه پست ؼزیك اس تاییذ وذ دریافت رً٘ آتی ی ٌشیٙٝ ا٘تخاب تا

 وزدٜ ا٘تخاب را )سأا٘ٝ تٝ پیأه ؼزیك اس تاییذ وذ ارساَ( سْٛ ٌشیٙٝ ضٕا اٌز ٕٞچٙیٗ .تزسا٘یذ ا٘جاْ تٝ 

 ضٕا ٚ ضذٜ دادٜ ٕ٘ایص ٔذوٛر صفحٝ در تاییذ وذ تّىٝ ضذ ٘خٛاٞذ فزستادٜ تاییذی وذ ضٕا تزای دیٍز تاضیذ،
 ٕ٘ایص ضٕارٜ تٝ را آٖ (ایذ وزدٜ ثثت سأا٘ٝ در را آٖ ضٕارٜ وٝ ٕٞزاٞی تّفٗ ٔٙحصزاً(خٛد ٕٞزاٜ تّفٗ تا تایذ

 خود روی پیش صفحه در رای اخذ تایید پیام نمایش منتظز و بفزمایید ارسال( 1000122001343)ضذٜ دادٜ

 .باشید

 ٌیزی رای در ضزوت تزای ٔزتٛؼٝ، ٔحُ در آٖ دلیك ثثت ٚ ایٕیُ یا پیأه ؼزیك اس تاییذ وذ دریافت صٛرت در 
 ا٘تخاب ٚ تاییذ وذ وزدٖ ٚارد اس لثُ تا .ٕ٘اییذ ا٘تخاب را صفحٝ ا٘تٟای در ٔٛجٛد رای ثثت ی ٌشیٙٝ است وافی

 .دٞیذ تغییز را خٛد رای تٛا٘یذ ٔی ضٕا ٚ تٛدٜ ٔٛجٛد لثّی صفحات تٝ تاسٌطت لاتّیت رای، ثثت ی ٌشیٙٝ

 رای آٔیش ٔٛفمیت ثثت ی وٙٙذٜ ٔطخص ٚ رسیذٜ اتٕاْ تٝ وار وٝ است ایٗ ی ٘طا٘ٝ سیز ی پٙجزٜ ضذٖ ظاٞز
 .تٛد ٘خٛاٞیذ خٛد رای در تغییزات اػٕاَ ٚ تاسٌطت تٝ لادر ضٕا ایٗ اس پس.ضٕاست

 


