چک لیست اقدمات ضروری انجمن های علمی متقاضی برگزاری انتخابات الکترونیک هیات
مدیره و بازرس
ریاست محترم هیأت مدیره انجمن علمی گروه پزشکی
با سالم
لطفاً اقدامات ضرروی ذکر شده در ذیل را در راستای برگزاری انتخابات انجمن علمی به دقت مطالعه نموده و با
توجه به توصیه های موجود به انجام رسانید .تکمیل و تایید تمامی موارد ذکر شده ضرروی و پیش شرط فعال
شدن سامانه انتخابات می باشد.
در صورت نیاز به دریافت اطالعات بیشتر می توانید از بخش "راهنمای استفاده از سامانه" در صفحه اصلی سامانه
به آدرس  ima-net.irو یا درج سوال در گروه تلگرامی انتخابات الکترونیک مروبوط به سامانه جامع کمیسیون
انجمن های علمی و یا تماس تلفنی با دفتر کمیسیون انجمن های علمی استفاده نمایید .آدرس لینک گروه تلگرامی
و راهنماهای تصویری را می توانید از طریق ارسال پیام به ادمین گروه  @Ehsanshojaeefarدریافت نمایید.
ردیف

اقدامات

تایید

توصیه ها

انجام
1

نام کاربری و کلمه عبور صفحه مدیرت محتوای انجمن

اگر کلمه عبوری در اختیار ندارید می توانید با

علمی در سامانه جامع کمیسیون انجمن های علمی توسط

مکاتبه با دبیرخانه کمیسیون ،ایمیل و شماره

رئیس انجمن دریافت شده است.

همراه رئیس انجمن جهت دریافت کلمه عبور را
اعالم بفرمایید .در نامه ی ارسالی اشاره به پذیرش
عواقب استفاده های نابجا از کلمه عبور ،توسط
انجمن الزامی است.

2

در صفحه مدیرت محتوای انجمن ،تخصص ها طبق

مراجعه به "راهنمای استفاده از سامانه" در صفحه

اساسنامه انجمن از طریق بخش "انتخاب تخصص ها" به

اصلی سامانه . Ima-net.ir

درستی تعریف شده اند.
3

در صفحه مدیریت محتوای انجمن تمامی موارد مندرج

مراجعه به "راهنمای استفاده از سامانه" .تعیین

در بخش "ویرایش مشخصات انجمن" به درستی و طبق

صحیح تعداد اعضاء هیات مدیره و علی البدل از

اساسنامه انجمن تکمیل شده است.

موارد بسیار مهم در تعداد نامزدهای قابل انتخاب
در روز رأیگیری میباشند.

اقدامات

ردیف

توصیه ها

تایید
انجام

4

به تمامی واجدین شرایط عضویت در انجمن علمی به

-1استفاده از پنل ارسال پیامک انبوه در سامانه

نحو مقتضی اطالع رسانی ،جهت عضویت در انجمن

آموزش مداوم

انجام شده است.

 -2ارسال پیام در گروه های تلگرامی مرتبط
 -3ارسال ایمیل
 -4برقراری تماس تلفنی
 -5درج آگهی (روزنامه ،مجالت پزشکی و)...

5

ارتباط

تلگرامی

از

طریق

رئیس کمیته انتخابات یا نماینده ایشان ارتباط خود را با

برقراری

تیم پشتیبان سامانه جهت انجام امور مربوطه ،برقرار نموده

 @Ehsanshojaeefarبه منظور دریافت

است.

اطالعات فنی ،راهنماهای تصویری و رفع
مشکالت احتمالی

6

7

8

9

به تمامی اعضاء رسمی انجمن علمی شرایط الزم جهت

با استفاده از راهکارهای ارتباطی مذکور در ردیف

تایید عضویت (طبق اساسنامه) شامل :طول مدت

 ،4در پیام ها تاکید شود که محرز نشدن شرایط

عضویت ،رشته ،مقطع ،فعالیت های تعریف شده،

تایید عضویت تا  24ساعت قبل انتخابات منجر

پرداخت حق عضویت و  ....داده شده است.

به سلب حق ثبت رای در سامانه خواهد شد.

تمامی اعضاء رسمی انجمن علمی اطالعات الزم جهت

انتشار آدرس سامانه و ارسال راهنمای تصویری

نحوه ثبت نام در سامانه جامع کمیسیون انجمن های

نحوه ثبت نام و درج اطالعیه های متعدد از طرق

علمی را دریافت کرده اند

مذکور در فوق.

انجمن اطمینان دارد تمامی واجدین شرایط ثبت نام خود

از طریق بخش مدیریت اعضاء تمامی اعضاء ثبت

را تکمیل نموده اند یا انجمن راس ًا تمامی واجدین شرایط

نام شده قابل روئیت می باشند .تمامی اعضاء

را با دریافت اطالعات صحیح ،از طریق صفحه مدیریت

واجد صالحیت شرکت در رای گیری باید در

محتوا و "مدیرت اعضاء " ثبت نام کرده است.

همین صفحه توسط انجمن تایید عضویت شوند.

ایمیل و شماره همراه تمامی اعضاء ثبت نام شده در

وجود حتی ایمیل و یا شماره همراه تکراری در

صفحه شخصی ایشان ثبت شده و منحصر به فرد (غیر

اطالعات تماس اعضاء ثبت نام شده منجر به

تکراری) و معتبر می باشد.

سلب حق رأی خودکار آن اعضاء در انتخابات
خواهد شد.

11

اگر انجمن راساً اقدام به ثبت نام اعضاء نموده است:

پیام رسانی از طرق ذکر شده در ردیف .4

تمامی اعضاء باید حداقل یک بار به سامانه مراجعه و

ورود جهت دریافت و/یا ویرایش کلمه عبور.

ویرایش اطالعات شخص در صفحه اختصاص خود در

کلمه کاربری اعضاء همان کد ملی است.

را انجام دهند.

اقدامات

ردیف

توصیه ها

تایید
انجام

11

حداقل دو سوم تعداد کل اعضاء تأیید شده انجمن علمی

ایجاد گروه تلگرامی و عضو نمودن تمامی اعضاء

باید یگ بار به سامانه جامع کمیسیون انجمن های علمی

و انجام نظر سنجی در مورد مراجعه یا عدم

مراجعه نموده و با درخواست ارسال کلمه عبور (از

مراجعه از طریق امکان  @voteتلگرام.

بخش" :کلمه عبور خودر را فراموش کرده ام" در بخش

ارسال راهنمای تصویری "اقدامات الزم قبل از

"ورود اعضاء" در صفحه اصلی) و دریافت آن از طریق

زمان انتخابات" به تمامی اعضاء.

ایمیل یا موبایل اقدام به بازبینی و ویرایش اطالعات خود

توصیه به عضویت در گروه تلگرامی انتخابات

نموده باشند.

الکترونیک جهت رفع مشکالت احتمالی.

اعضاء محترم می توانند با مراجعه به بخش "مشاهده

توصیه به فعال کردن دریافت پیامکهای تبلیغاتی

وضعیت عضویت" در صفحه اصلی سامانه ،ضمن

جهت دریافت کلمه عبور از سامانه.

مشاهده ایمل ثبت شده از وضعیت تایید عضویت خود

استفاده از ایمیل منحصر به فرد و معتبر توسط

مطلع شوند.

اعضاء.

بخش "مدیریت اعضاء هیات مدیره" در صفحه مدیریت

مراجعه به "راهنمای استفاده از سامانه" در صفحه

محتوای انجمن به درستی تکمیل شده است.

اصلی سامانه

13

اساسنامه انجمن بارگزاری شده است

مراجعه به "راهنمای استفاده از سامانه" در صفحه

14

فهرست نامزد های نهایی به تفکیک کرسی ،همراه با کد

12

اصلی سامانه
به حجم فایل مورد نظر توجه فرمایید که از حد
تعیین شده بیشتر نباشد.
مکاتبه با دبیرخانه کمیسیون

ملی و شماره همراه ایشان مشخص ،نهایی و به تایید
کمیسیون رسیده است.
15

مدارک الزم جهت تعریف نامزدها در سامانه انتخابات

قالب پیشنهادی جهت تکمیل "برنامه" و "رزومه"

شامل یک قطعه عکس جدید در حجم  511کیلوبایت،

نامزد های محترم از طریق مراجعه به صفحه

رزومه و برنامه از طریق ایمیل یا  CDبه دبیرخانه

اصلی سامانه جامع کمیسیون انجمن های علمی

کمیسیون انجمن های علمی پزشکی ارسال شده است.

در بخش "فرم ها و آیین نامه ها" قابل دسترسی
است .توجه نمایید فرم ها را درقالب فایل
 WORDپر کرده و در قالب فایل ( PDFحجم
کمتر از یک مگابایت) در پوشه های مجزا و به
نام نامزد محترم ذخیره و ارسال نمایید.
از اسکن فرم های پرشده با خودکار خودداری
نمایید.

اقدامات

ردیف

تایید

توصیه ها

انجام
16

تمامی نامزد ها ضمن ثبت نام در سامانه و تأیید عضویت

حجم عکس ها نباید بیشتر از  511کیلو بایت

در انجمن علمی ،عکس خود را در صفحه شخصی خود

باشد .از آپلود کردن عکس های غیر پرسنلی و

در سامانه آپلود کرده اند.

غیر رسمی خودداری شود .از اسکن کارت های
اداری بجای عکس خودداری شود.

17

تاریخ دقیق و طول مدت انجام انتخابات ،گروه بندی های

مکاتبه با دبیرخانه کمیسیون

خاص نامزد ها بر حسب رشته تحصیلی و یا تخصص
(در صورت وجود منطبق بر اساسنامه انجمن علمی)،
مشخص ،نهایی و به تایید دبیرخانه کمیسیون رسیده
است.
18

19

اطالع رسانی کافی در مورد نحوه مشارکت در انتخابات

نشر اطالعات از طرق ردیف  4و توصیه به

و زمان انتخابات به تمامی اعضاء واجد صالحیت ثبت

عضویت در گروه تلگرامی انتخابات الکترونیک

رای انجام شده است.

جهت رفع مشکالت.

در صورت وجود اعالم انصراف احتمالی نامزد ها رسم ًا

مکاتبه با دبیرخانه کمیسیون

حداکثر تا سه روز پیش از تاریخ تعیین شده جهت
برگزاری انتخابات ،به دبیرخانه کمیسیون ابالغ شده است.
21

رئیس کمیته انتخابات و یا نماینده رسمی ایشان در

عضویت ایشان در گروه تلگرامی و ارتباط از

صورت بروز هر گونه مورد و یا مشکل موارد را از طریق

طریق مشخصات درج شده در ردیف 5

گروه تلگرامی به اطالع تیم پشتیبای سامانه خواهد رساند.
21

در صورت نیاز به تمدید زمان انتخابات ،درخواست

مکاتبه با دبیرخانه کمیسیون

رسمی توسط رئیس یا دبیر انجمن علمی پیش از پایان
زمان انتخابات ارسال خواهد شد.

صحت تمامی مندرجات فوق را تایید کرده و از به انجام رسیدن تمامی موارد فوق اطمینان حاصل
شده است .در صورت مغایرت مسوولیت مشکالت پیش آمده در روند انتخابات بر عهده انجمن
علمی خواهد بود.
رئیس هیأت مدیره انجمن علمی
مهر ،تاریخ و امضاء

