به نام خدا
راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر
 .١ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد.
سايت شركت مهندسي پيام پرداز

فايل هاي نصب كيهان

كيهان نسخه كاربر چهار

كيهان كلاينت  ٤,٨,٢,٤٠٢١را دانلود نماييد.
اگر ورژن قبلي نرم افزار را نصب كرديد آن را  removeكنيد و ورژن جديد را نصب نماييد.
)توجه  :نرم افزار كيهان بر روي ويندوزهاي  ٨ ،٧و  ١٠قابل نصب هست(.
 .٢بعد از نصب نرم افزار كيهان توكن را به سيستم وصل نماييد و حتما به اينترنت متصل باشيد.
نرم افزار را  runكرده ،مطابق شكل پايين صفحه اي باز مي شود كه  pinورودي شما :
 -١اگر توكن شما مشكي رنگ است  usr١است.
 -٢اگر توكن شما سفيد رنگ است  ١٢٣٤٥٦است.

١

 .٣در صورتي كه توكن را وصل نكرده باشيد و يا سيستم شما توكن را نشناخته باشد با اين پيغام مواجه
مي شويد.

 .٤در مرحله بعد مطابق شكل پايين از شما مي خواهد  pinخود را تغيير دهيد و  pinجديد را وارد
كنيد.
توجه نماييد حتما  pinجديدي را كه وارد مي كنيد يادداشت نماييد چون در صورت اشتباه زدن بعد
از ده بار توكن شما بلاك خواهد شد.

 Pinقبلي usr١
 Pinجديد
تكرار  pinجديد

٢

 .٥بعد از انجام اين مرحله يك بار از كيهان خارج شده و مجددا با  pinجديد  loginنماييد كه در
صورت درست اجرا كردن بايد شكل پايين را مشاهده نماييد.

٣

 .٦بعد اين مرحله مرورگر فايرفاكس را باز كرده مطابق شكل زير و  ip ١٩٢٫١٦٨٫٢٠٠٫١٠را در
 browserوارد كرده و به سامانه جامع تعاملي مركز ماهر وصل مي شويد.
 .٧در اين مرحله با ارسال فرم تعهدنامه دريافت توكن سامانه جامع تعاملي مركز ماهر به صورت مﺤرمانه
به آدرس خ دكتر شريعتي-نرسيده به پل سيدخندان -ورودي شماره  -٢٢سازمان فناوري اطلاعات
ايران -ساختمان مركزي كد پستي  ١٦٣١٧١٣٩١دسترسي شما براي ورود به سامانه فعال مي شود .در
غير اين صورت پيغام رمز ورود يا كاربري شما اشتباه است را مشاهده مي فرماييد).نيازي به ارسال
مجدد نامه معرفي نامه نيست( )در صورتي كه تهران هستيد مستقيم به خود مركز ماهر به ادرس بالا
ارسال نماييد و در صورتي كه شهرستان هستيد به اداره كل ارتباطات و فناوري اطلات استان خود
ارسال نماييد(
در صورت فعال نشدن با شماره  ٨٤٨٠٢٣١٤مسئول فني تماس حاصل نماييد.
 .٨توجه داشته باشيد حتما  port ٩٩٩ UDPشما بايد هم روي سيستم هم روي شبكه باز باشد.
 .٩بعد از ورود به سامانه ابتدا پروفايل خود را كامل نماييد )تمامي فيلدها به طور كامل و صﺤيح تكميل
گردد( تا اجازه دسترسي به انجمن به شما داده شود.
 .١٠حتما رمز خود را تغيير دهيد.

٤

نام كاربري كه روي توكن نوشته
شده است

١٢٣٤٥٦@maher

٥

سوالات و مشكلات متداول كاربران
 .١در صورت فراموشي رمز ورود به سامانه در صورتي كه ايميل خود را درست وارد كرده باشيد با كليك
گزينه رمز عبور را فراموش كردهام  ،رمز جديد به ايميل شما ارسال ميگردد .لذا حتما در درست وارد
كردن ايميل خود دقت نماييد )توجه :در گزينه ايميل فقط از ايميلهايي با پسوند  .irاستفاده نماييد(.
در صورتي كه ايميل دريافت نشد براي  resetكردن  passبا شماره  ٨٨١١٥٦٩٩تماس بگيريد و يا
پيغام بگذاريد و نام و شماره تماس و سازمان خود را اعلام كنيد ،در اسرع وقت با شما تماس گرفته
خواهد شد .
 .٢در صورت فراموش كردن  pinو بلاك شدن توكن ابتدا نرمافزار  AnyDeskرا براي ريموت زدن بر
روي سيستم خود نصب نماييد و همچنين در صورت قديمي بودن ورژن كيهان ،ورژن جديد را به
همان ترتيبي كه در بالا ذكر شد دريافت و نصب نماييد و با شماره  ٨٤٨٠٢٣١٤مسئول فني تماس
حاصل نماييد.
 .٣در صورتي كه بعد از مدتها از نرم افزار كيهان استفاده ميكنيد و مشكل در اتصال به نرمافزار كيهان را
داريد حتماً ورژن كيهان خود را  updateنماييد تا مشكل شما برطرف شود.
 .٤در صورت جابه جايي نماينده از واگذاري توكن به فرد جديد خودداري نماييد و با اعلام كتبي اين
تغيير به مركز ماهر )در صورتي كه تهران هستيد مستقيم به خود مركز ماهر و در صورتي كه شهرستان
هستيد به اداره كل ارتباطات و فناوري اطلات استان خود( و برگرداندن توكن قبلي به مركز ماهر،
توكن جديد براي نماينده جديد ارسال ميگردد و نام نماينده قبلي و شماره همراه ايشان از
 Databaseو سامانه حذف شده و نام نماينده جديد ثبت ميشود.

٦

 .٥با توجه به گزارشگيري از فعاليت نمايندگان در سامانه ،در صورت
غيرفعال بودن نماينده ،نام نماينده به عنوان عضو غيرفعال به  ictهر استان و هم چنين سازمان مربوطه
اعلام ميشود.
 .٦جهت عضويت يا تغيير نماينده ،هر نماينده درخواست خود را به اداره كل ارتباطات و فناوري
اطلاعات ) (ICTاستان مﺤل كار خود ارسال نمايد.
 .٧مديران  ICTهراستان نمايندگان معرفي شده را به صورت كتبي خطاب به:
جناب آقاي مهندس تسليمي
رييس مﺤترم مركز ماهر
و به صورت مﺤرمانه به آدرس خ دكتر شريعتي-نرسيده به پل سيدخندان -ورودي شماره -٢٢
سازمان فناوري اطلاعات ايران -ساختمان مركزي كد پستي  ١٦٣١٧١٣٩١ارسال نماييد.
)كاربران استان تهران براي عضويت در سامانه جامع تعاملي مركز ماهر نامه معرفي خود را خطاب به اقاي
تسليمي  -رييس مﺤترم مركز ماهر و به ادرس بالا ارسال نمايند(.
.٨

در نامه معرفي نماينده الزاماً نام نماينده معرفي شده و شماره همراه و آدرس پستي دقيق مﺤل كار براي
ارسال توكن ذكر

شود.

 .٩در نامه اعلام تغيير نماينده نام نماينده قبلي و شماره همراه و نام نماينده جديد و شماره همراه اعلام
گردد.

٧

