به نام خدا
راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مرکز ماهر
 .1ابتدا اخرين ورژن کيهان کالينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد.
سايت شرکت مهندسي پيام پرداز

فايل هاي نصب کيهان

کيهان نسخه کاربر چهار

کيهان کالينت  4.7...3473را دانلود نماييد.
اگر ورژن قبلي نرم افزار را نصب کرديد آن را  removeکنيد و ورژن جديد را نصب نماييد.
(توجه  :نرم افزار کيهان بر روي ويندوزهاي  8 ،7و  11قابل نصب هست).
 ..بعد از نصب نرم افزار کيهان توکن را به سيستم وصل نماييد و حتما به اينترنت متصل باشيد.
نرم افزار را  runکرده ،مطابق شکل پايين صفحه اي باز مي شود که  pinورودي شما  usr1هست.
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 .3در صورتي که توکن را وصل نکرده باشيد و يا سيستم شما توکن را نشناخته باشد با اين پيغام مواجه
مي شويد.

 .4در مرحله بعد مطابق شکل پايين از شما مي خواهد  pinخود را تغيير دهيد و  pinجديد را وارد
کنيد.
توجه حتما  pinجديدي را که وارد مي کنيد يادداشت نماييد چون در صورت اشتباه زدن بعد از ده
بار توکن شما بالک خواهد شد.

 Pinقبلي usr1
 Pinجديد
تکرار  pinجديد
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 .5بعد از انجام اين مرحله يک بار از کيهان خارج شده و مجددا با  pinجديد  loginنماييد که در
صورت درست اجرا کردن بايد شکل پايين را مشاهده نماييد.

3

 .6بعد اين مرحله مروگر فايرفاکس را باز کرده مطابق شکل زير و  ip 116212.2611211را در
مرورگر وارد کرده و به سامانه جامع تعاملي مرکز ماهر وصل مي شويد.
 .7در اين مرحله با ارسال پيمان عدم افشا به صورت محرمانه به آدرس خ دکتر شريعتي-نرسيده به پل
سيدخندان -ورودي شماره  -22سازمان فناوري اطالعات ايران -ساختمان مرکزي کد پستي
 163171361دسترسي شما براي ورود به سامانه فعال مي شود .در غير اين صورت پيغام رمز ورود يا
کاربري شما اشتباه است را مشاهده مي فرماييد.
 .8توجه داشته باشيد حتما  port 111 UDPشما بايد هم روي سيستم هم روي شبکه باز باشد.
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يوزري که روي توکن نوشته شده

123456@maher

 .6بعد از ورود به سامانه ابتدا رمز خود را تغيير دهيد و بعد در قسمت پروفايل من  ،ويرايش پروفايل
مشخصات کامل خود را وارد کنيد تا اجازه دسترسي به انجمن به شما داده شود.
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سواالت و مشکالت متداول کاربران
 .1در صورت فراموشي رمز ورود به سامانه در صورتي که ايميل خود را درست وارد کرده باشيد با کليک
گزينه رمز عبور را فراموش کردهام  ،رمز جديد به ايميل شما ارسال ميگردد .لذا حتما در درست وارد
کردن ايميل خود دقت نماييد (توجه :در گزينه ايميل فقط از ايميلهايي با پسوند  .irاستفاده نماييد).
 .2در صورتي که ايميل دريافت نشد براي  resetکردن  passبا شماره  84822314مسئول فني سيستم
تماس حاصل نماييد.
 .1در صورت فراموش کردن  pinو بالک شدن توکن ابتدا نرمافزار  Ammyyورژن  3.5را
براي ريموت زدن بر روي سيستم خود نصب نماييد و همچنين در صورت قديمي بودن ورژن
کيهان  ،ورژن جديد را به همان ترتيبي که در باال ذکر شد دريافت و نصب نماييد و بعد با
شماره  84822314مسئول فني سيستم تماس حاصل نماييد.
 .2در صورتي که بعد از مدتها از نرم افزار کيهان استفاده ميکنيد و مشکل در اتصال به نرمافزار
کيهان را داريد حتماً ورژن کيهان خود را  updateنماييد تا مشکل شما برطرف شود.
 .3در صورت جابه جايي نماينده از واگذاري توکن به فرد جديد خودداري نماييد و با اعالم
کتبي اين تغيير به مرکز ماهر و برگرداندن توکن قبلي به مرکز ماهر ،توکن 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.
 .4با 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 اعالم ميشود.
 .5جهت عضويت يا تغيير نماينده درخواست خود را به صورت کتبي خطاب به:
جناب آقاي مهندس تسليمي
معاون محترم ارتباطات و عمليات مرکز ماهر
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به صورت محرمانه به آدرس خ دکتر شريعتي-نرسيده به پل سيدخندان -ورودي شماره -22
سازمان فناوري اطالعات ايران -ساختمان مرکزي کد پستي  163171361ارسال نماييد.
.6

در نامه معرفي نماينده الزاماً نام نماينده معرفي شده و شماره همراه و آدرس پستي دقيق محل
کار براي ارسال توکن ذکر

شود.

 .7در نامه اعالم تغيير نماينده نام نماينده قبلي و شماره همراه و نام نماينده جديد و شماره همراه
اعالم گردد.
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