
 «بسمه تعالی»

آشنایی با شیوه برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسان کانون فارغ التحصیالن و اساتید دانشکده مهندسی صنایع 

 ( 53330120005)سامانه پیامکی به شماره در 

 زمان برگزاری انتخابات: -

 11/13/1011روز جمعه مورخ  3301:لغایت ساعت  11/13/1011صبح روز سه شنبه مورخ  30:33از ساعت  

 شود.انجام می ( 53330120005)سامانه پیامکی به شماره در  ) غیر حضوری(به صورت پیامکیانتخابات  -

صنایع که مراحل عضویت ایشان تا قبل از شرکت در  دانشکده مهندسی دانش آموخته/ هیئت علمیاعضای محترم  -

جاز به مباشد موجود میانتخابات کامل گردیده و اسامی ایشان در سایت کانون و یا لیست انجمن دانش آموختگان دانشگاه 

 رأی دادن هستند.

ه همراهی کشماره ز طریق و اپیامک  بصورتشود، ای که بیان میشرکت کنندگان در انتخابات باید آراء خود را به شیوه  -

 ارسال کنند.سامانه پیامکی ، برای توسط خودشان در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت گردیده

. بنابراین هر رأی دهنده صرفاً باید از طریق باشدمیند احراز هویت رأی دهندگان سشماره تلفن همراه ارسال کننده بعنوان  -

در سایت کانون و یا انجمن ثبت کرده است، رأی خود را ارسال کند، در غیر شماره تلفن همراهی که در هنگام ثبت نام 

 اینصورت رأی باطله محسوب شده و شمارش نخواهد گردید.

ر مالک رأی آنها دشود فرستاده میآخرین پیامکی که به سامانه  ،دهندرأی  بیش از یک بارافراد اگر الزم به توضیح است  -

 نظر گرفته خواهد شد.

نفر از نامزدهای بازرس را  1از نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نفر  2تا  1کد انتخاباتی  صرفاتوانددهنده میهر رأی 

نفر منتخبین شورای مرکزی الزم  2از میان الزم به ذکر است که  پیامک بزند. 53330120005به شماره انتخاب نموده و 

در غیر اینصورت برای مواردی که تمامی هفت نفر از دانش آموختگان  نفر از اساتید دانشکده باشد 1حداقل است حتما 

 باشد: از ارسال آن به روش زیر می پیش شیوه نوشتن پیامکدانشکده باشند نفر هفتم حذف خواهد شد. 

 ( وارد شود.کبو سپس کد منتخب بازرس شورا )( شکابتدا کد منتخبین اعضای شورا )  _الف 

 پوستر انتخاباتی منتشر شده روی سایت کانون به آدرس هر کد شامل دو رقم است که از روی  _ب 

afcie.iust.ac.ir باشد که الزم است بصورت زیر هر کد در یک خط وارد شودقابل دریافت می: 
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فقط کد انتخاباتی وی درج گردد.* لطفا از نوشتن نام کاندید مورد نظر خودداری فرموده و 

 * نکته: در صورت ثبت کد اشتباه در هر یک از خطوط، آن خط و کد اشتباه حذف و در نظر گرفته نخواهد شد.
 

ر روز توانید هالزم به توضیح است در صورت هرگونه مشکل و یا پرسش در خصوص ثبت نام در کانون و یا شرکت در انتخابات می*  -

فر )دبیر اجرایی هیئت مؤسس و مسئول برگزاری انتخابات( به شماره همراه کاوسی با آقای 11:33صبح لغایت  30:33از ساعت 

 تماس حاصل نمایید. 20005315یا  شماره مستقیم  31131500110

 


