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 پنچره واحد طریق ازبه سامانه جامع مدیریت موسسات سینمایی و غیرسینمایی راهنمای ورود 

 ئت مدیره است یسهامدا و ه: این سند برای راهنمایی کاربران متقاضی تاسیس، کاربران موسسات،  هتوج 

 یا SSO یکسان  کلمه عبور  و کاربری نام یک با تنها مختلف هایبرنامه و هاامانهس به کاربر یک شدن  وارد عمل به

(Single Sign-on)   تائید و اعتبارسنجی به مربوط اطالعات که  معنی ینبد.  گویندمی  واحد پنجره اصطالح دریا    و 

 ورود منظور به کاربر پس  آن  از و شودمی نگهداری امن ناحیه یک در ، passwordو user name یعنی کاربر هویت

 درصورت هنگام این رد. دنمای Login دوباره که نیست نیازی( متعدد هایهبرنام  به دسترسیف )مختل  های سامان به

 تطبیق است  کاربر  آن دسترسی سطح  تعیین  و  حقوق به  مربوط که ایهشد ثبت اطالعات با کاربر حساب اطالعات لزوم

 د.شخواهد  صادر او ورود اجازه محدودیت عدم درصورت و شده داده

 ،طمرتب ولی مستقل سامانه به دستیابی برای تا ددهمی اجازه او به  که است کاربر هویت احراز پروسه SSOتوجه: 

،  موسسات  باشید که تنها کاربران متقاضی تاسیس  ه داشتهجتو .  نماید استفاده یکسان  عبور وکلمه  کاربری نام یک از

ا  کاربران  این طریق می موسسات، سهامداران و هیئت مدیره  از  واحد احراز هویت شده و  توانند وارد ز طریق پنچره 

ها )اعم شناسکارران سامانه موسسات، مانند  ین سایر کارباخانه بشوند(. بنابروزاتسطح  در  سامانه )و هر سامانه دیگر  

 خواهند کرد. ( login) ز طریق خود سامانه موسسات واردها( کماکان اسایر شهرستان هران و یا تاز 

 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: •

 کنند. ه استفاده میاز ساماناولین بار  که  (ها)متقاضی کاربرانی -1

چ حساب شوند و هیمیاستفاده  یی  نمایسریو غ  یینمایموسسات س  ت یریمدسامانه    اولین بار است وارددی که  فراا

ندارند سامانه  این  در  لینک کاربری  طریق  از  ابتدا  است  الزم   ، 

 در پنچره واحد ثبت نام کرده و احراز هویت شوند.  ثبت نام در سامانه موسسات سینمایی و غیرسینمایی 
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 حد . ثبت نام و احراز هویت در پنچره وا1شکل  

 شوید. یینمایسریو غ یینمایموسسات سمانه نید وارد ساتوابه دو طریق میبعد از ثبت نام  

از بخشا (1 واحد و  انتخاب  مت خود را ثبت کنیددرخواست خد  دمت/میز خ:  ز طریق خود پنچره  سامانه    و 

 نگاه کنید( 2لیست خدمات موجود )به شکل از موسسات 

 
 حد ز طریق پنچره واورود به سامانه موسسات، ا . نحو2شکل  

 

 بخش را ببینید( ، 3شکل )شوید. ز پنچره واحد وارد ورود اق دکمه  از طری سامانه موسساتخود با ورود به   (2
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 حد پنچره واود . صفحه ور 3شکل  

 

 رند. حساب کاربری در سامانه موسسات داکاربرانی که  -2

در این سامانه نیز دارند، در حال  ل  کردند و حساب کاربری فعاسامانه موسسات استفاده می  بال از نی که قآندسته از کاربرا

  الزم است این کاربران شوند.  توانند وارد سامانه موسسات بیقیم نمز طریق خود سامانه موسسات بطور مستاحاضر  

ه واحد،  ود از طریق پنچرکرده و احراز هویت بشوند، بعد از آن بطور خودکار با وربت نام ثیکبار از طریق پنچره واحد 

 ح زیر است:راز هویت این کاربران به شرهای احتوانند وارد سامانه موسسات نیز بشوند. گاممی

 حد ثبت نام کنید.در سامانه پنچره وا 1بخش همانند ابتدا  -1

 انه موسسات شویدحد، وارد سامرود از پنچره وا دکمه وز طریق ا سامانه موسساتدر  -2

هدایت  یی  نمایس  ریو غ  یینمایموسسات س  تیریمدسامانه جامع  به صفحه الگین    ،پنچره واحدبعد از الگین در  اگر   -3

و پنچره واحد ضروری  یی  نمایسریو غ  یینمایموسسات س  ت یریمدسامانه جامع  شوید برای برقراری ارتباط بین  می

 تیریمدسامانه  براساس همان نام کاربری و کلمه عبوری که در  است یکبار هم در این صفحه الگین انجام دهید )

غ  یینمایموسسات س نام  داریدیی  نمایس  ر یو  با  واحد  پنچره  در  کاربری شما  نام  الزاما  کنید که  توجه   ،

 (. یکی نیست.یی نمایس ر یو غ یینمایموسسات س تیر یمد کاربری شما در سامانه

های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  بعد از الگین در پنچره واحد برای استفاده از سایر سامانهد که  شیداشته با  توجه

های مورد اطالعات کاربری شما بطور خودکار به سامانه  ها نخواهد بود.یازی به الگین مجدد در تک تک این سامانه ن

 .شودمیاستفاده ارسال 

 استفاده کنید.  Sso.farhang.gov.irجهت مدیریت حساب کاربری خود در پنچره واحد از این لینک 
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