راهنمای ورود به سامانه جامع مدیریت موسسات سینمایی و غیرسینمایی از طریق پنچره واحد
توجه :این سند برای راهنمایی کاربران متقاضی تاسیس ،کاربران موسسات ،سهامدا و هیئت مدیره است
به عمل وارد شدن یک کاربر به سامانهها و برنامههای مختلف تنها با یک نام کاربری و کلمه عبور یکسان  SSOیا
) (Single Sign-onو یا در اصطالح پنجره واحد میگویند .بدین معنی که اطالعات مربوط به اعتبارسنجی و تائید
هویت کاربر یعنی  user nameو  ،passwordدر یک ناحیه امن نگهداری میشود و از آن پس کاربر به منظور ورود
به سامان های مختلف (دسترسی به برنامههای متعدد) نیازی نیست که دوباره  Loginنماید .در این هنگام درصورت
لزوم اطالعات حساب کاربر با اطالعات ثبت شدهای که مربوط به حقوق و تعیین سطح دسترسی آن کاربر است تطبیق
داده شده و درصورت عدم محدودیت اجازه ورود او صادر خواهد شد.
توجه SSO :پروسه احراز هویت کاربر است که به او اجازه میدهد تا برای دستیابی به سامانه مستقل ولی مرتبط،
از یک نام کاربری وکلمه عبور یکسان استفاده نماید .توجه داشته باشید که تنها کاربران متقاضی تاسیس موسسات،
کاربران موسسات ،سهامداران و هیئت مدیره از طریق پنچره واحد احراز هویت شده و از این طریق میتوانند وارد
سامانه (و هر سامانه دیگر در سطح وزاتخانه بشوند) .بنابراین سایر کاربران سامانه موسسات ،مانند کارشناسها (اعم
از تهران و یا سایر شهرستانها) کماکان از طریق خود سامانه موسسات وارد ( )loginخواهند کرد.
الزامات احراز هویت از طریق پنچره واحد:
ثبت نام در پنچره واحد (یعنی در پنچره واحد هم حساب معتبری باید داشته باشید).
• برای استفاده از قابلیت پنچره واحد مراحل زیر را طی کنید:

 -1کاربرانی (متقاضیها) که اولین بار از سامانه استفاده میکنند.
افرادی که اولین بار است وارد سامانه مدیریت موسسات سینمایی و غیرسینمایی استفاده میشوند و هیچ حساب
کاربری

در

این
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ثبت نام در سامانه موسسات سینمایی و غیرسینمایی در پنچره واحد ثبت نام کرده و احراز هویت شوند.
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لینک

شکل  .1ثبت نام و احراز هویت در پنچره واحد
بعد از ثبت نام به دو طریق میتوانید وارد سامانه موسسات سینمایی و غیرسینمایی شوید.
 )1از طریق خود پنچره واحد و از بخش :میز خدمت /درخواست خدمت خود را ثبت کنید و انتخاب سامانه
موسسات از لیست خدمات موجود (به شکل  2نگاه کنید)

شکل  .2نحو ورود به سامانه موسسات ،از طریق پنچره واحد
 )2با ورود به خود سامانه موسسات از طریق دکمه ورود از پنچره واحد وارد شوید( .شکل  ،3بخش را ببینید)

2

شکل  .3صفحه ورود پنچره واحد

 -2کاربرانی که حساب کاربری در سامانه موسسات دارند.
آندسته از کاربرانی که قبال از سامانه موسسات استفاده میکردند و حساب کاربری فعال در این سامانه نیز دارند ،در حال
حاضر از طریق خود سامانه موسسات بطور مستقیم نمیتوانند وارد سامانه موسسات بشوند .الزم است این کاربران
یکبار از طریق پنچره واحد ثبت نام کرده و احراز هویت بشوند ،بعد از آن بطور خودکار با ورود از طریق پنچره واحد،
میتوانند وارد سامانه موسسات نیز بشوند .گامهای احراز هویت این کاربران به شرح زیر است:
 -1ابتدا همانند بخش  1در سامانه پنچره واحد ثبت نام کنید.
 -2در سامانه موسسات از طریق دکمه ورود از پنچره واحد ،وارد سامانه موسسات شوید
 -3اگر بعد از الگین در پنچره واحد ،به صفحه الگین سامانه جامع مدیریت موسسات سینمایی و غیر سینمایی هدایت
میشوید برای برقراری ارتباط بین سامانه جامع مدیریت موسسات سینمایی و غیرسینمایی و پنچره واحد ضروری
است یکبار هم در این صفحه الگین انجام دهید (براساس همان نام کاربری و کلمه عبوری که در سامانه مدیریت
موسسات سینمایی و غیر سینمایی دارید  ،توجه کنید که الزاما نام کاربری شما در پنچره واحد با نام
کاربری شما در سامانه مدیریت موسسات سینمایی و غیر سینمایی یکی نیست.).
توجه داشته باشید که بعد از الگین در پنچره واحد برای استفاده از سایر سامانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
نیازی به الگین مجدد در تک تک این سامانهها نخواهد بود .اطالعات کاربری شما بطور خودکار به سامانههای مورد
استفاده ارسال میشود.
جهت مدیریت حساب کاربری خود در پنچره واحد از این لینک  Sso.farhang.gov.irاستفاده کنید.
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