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 به نام خدا

 راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر

 نماييد. دانلود خرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز آابتدا  .1

                 چهارنسخه كاربر فايل هاي  نصب كيهان              كيهان             سايت شركت مهندسي پيام پرداز  
   نماييد.را دانلود  4,8,2,4021كيهان كلاينت 

  كنيد و ورژن جديد را نصب نماييد. removeاگر ورژن قبلي نرم افزار را نصب كرديد آن را 

  )قابل نصب هست.  10و  8، 7نرم افزار كيهان بر روي ويندوزهاي  (توجه : 

  .بعد از نصب نرم افزار كيهان توكن را به سيستم وصل نماييد و حتما به اينترنت متصل باشيد .2

  : ورودي شما  pin كرده، مطابق شكل پايين صفحه اي باز مي شود كه   runنرم افزار را 
 است.  usr1 اگر توكن شما مشكي رنگ است -1

  است. 123456اگر  توكن شما سفيد رنگ است  -2
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در صورتي كه توكن را وصل نكرده باشيد و يا سيستم شما توكن را نشناخته باشد با اين پيغام مواجه  .3
 مي شويد.

 

 
 

جديد را وارد   pinخود را تغيير دهيد و  pinدر مرحله بعد مطابق شكل پايين از شما مي خواهد  .4
 كنيد. 

اشت نماييد چون در صورت اشتباه زدن بعد ديادجديدي را كه وارد مي كنيد   pinحتما نماييد توجه 
 .از ده بار توكن شما بلاك خواهد شد

  
  

  
  

Pin    قبليusr1 

  جديد pinتكرار

Pin  جديد 
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نماييد كه در  loginجديد   pinبعد از انجام اين مرحله يك بار از كيهان خارج شده و مجددا با  .5
 پايين را مشاهده نماييد. صورت درست اجرا كردن بايد شكل
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در را   ip 192.168.200.10كس را باز كرده مطابق شكل زير و افگر فايرربعد اين مرحله مرو .6
browser به سامانه جامع تعاملي مركز ماهر وصل مي شويد.  وارد كرده و 

نرسيده به پل -خ دكتر شريعتي  به آدرس   محرمانه صورت بهدر اين مرحله با ارسال پيمان عدم افشا  .7
ساختمان مركزي كد پستي  -سازمان فناوري اطلاعات ايران -22ورودي شماره  -سيدخندان

دسترسي شما براي ورود به سامانه فعال مي شود. در غير اين صورت پيغام رمز ورود يا  163171391
 نامه معرفي نامه نيست) (نيازي به ارسال مجدد كاربري شما اشتباه است را مشاهده مي فرماييد.

 تماس بگيريد. 84802314در صورت فعال نشدن با شماره 

 روي سيستم هم روي شبكه باز باشد. بايد همشما   port 999 UDPتوجه داشته باشيد حتما  .8

تكميل پروفايل خود را كامل نماييد (تمامي فيلدها به طور كامل و صحيح بعد از ورود به سامانه ابتدا  .9
 دسترسي به انجمن به شما داده شود. هاجازتا گردد) 

 .رمز خود را تغيير دهيد حتما .10

  

ته كه روي توكن نوش نام كاربري
است شده  

123456@maher  
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  سوالات و مشكلات متداول كاربران
كليك در صورت فراموشي رمز ورود به سامانه در صورتي كه ايميل خود را درست وارد كرده باشيد با  .1

وارد درست لذا حتما در  .گرددرمز جديد به ايميل شما ارسال مي ام ،رمز عبور را فراموش كردهگزينه 
 استفاده نماييد.) .irهايي با پسوند جه: در گزينه ايميل فقط از ايميلكردن ايميل خود دقت نماييد (تو

مسئول فني سيستم   84802314با شماره   passكردن  resetدر صورتي كه ايميل دريافت نشد براي  .2
  تماس حاصل نماييد.

 AnyDesk يا    Ammyyافزار بلاك شدن توكن ابتدا نرمو  pinفراموش كردن در صورت  .1
ن در صورت قديمي بودن نصب نماييد و همچنيوت زدن بر روي سيستم خود مرا براي ري
، ورژن جديد را به همان ترتيبي كه در بالا ذكر شد دريافت و نصب نماييد و بعد ورژن كيهان

 ول فني سيستم تماس حاصل نماييد.ئمس 84802314با شماره 

افزار نرمبه  اتصالكنيد و مشكل در كيهان استفاده مي نرم افزارها از از مدت بعدكه در صورتي  .2
 نماييد تا مشكل شما برطرف شود. updateورژن كيهان خود را  د حتماً يكيهان را دار

اري نماييد و با اعلام كتبي ددر صورت جابه جايي نماينده از واگذاري توكن به فرد جديد خود .3
وكن جديد براي نماينده ، تبه مركز ماهر  اين تغيير به مركز ماهر و برگرداندن توكن قبلي

ف حذو سامانه  Databaseاز  ايشان قبلي و شماره همراه نمايندهگردد و نام جديد ارسال مي
 شود.شده و نام نماينده جديد ثبت مي

نام  ،فعال بودن نمايندهمايندگان در سامانه، در صورت غيرگيري از فعاليت نبا توجه به گزارش .4
 شود.نين سازمان مربوطه اعلام ميهم چ وهر استان  ictنماينده به عنوان عضو غيرفعال به 

  خطاب به:به صورت كتبي درخواست خود را جهت عضويت يا تغيير نماينده  .5

 
  

 

   

  تسليمي مهندس جناب آقاي

 مركز ماهرمحترمرييس
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                               -22ورودي شماره  - نرسيده به پل سيدخندان-به آدرس خ دكتر شريعتي  محرمانهبه صورت 
  .نماييد ارسال 163171391ساختمان مركزي كد پستي  -سازمان فناوري اطلاعات ايران

محل  دقيقدرس پستي آمعرفي شده و شماره همراه و  نمايندهنام  الزاماًدر نامه معرفي نماينده  .۶
  .ذكر شودكار براي ارسال توكن 

م نماينده قبلي و شماره همراه و نام نماينده جديد و شماره همراه در نامه اعلام تغيير نماينده نا .7
 اعلام گردد.

  


