
 سیستم حسابداری ورود راهنمای

 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم  حسابداریورود به 

 (نجات)نظام جامع تعهدی 

 تهران دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی

 

 

 

 

 

 

 

متین ظهیری مهرمهندس  :از تهیه وتنظیم   



 سیستم حسابداری ورود راهنمای

 

   2 

هرست مطالبف  

 3 .......................................................................................... : ستمیس به ورود یبرا ازین مورد موارد

 3 ....................................................................................................... نجات ستمیس تیسا آدرس

 4 ................................................................................ وتریکامپ دستگاه یرو  ICA افزار نرم نصب

 6 ............................................................. شود مواجه آن با است ممکن نصب هنگام کاربر که ییخطا

 7 ................................................................................................. عبور کلمه و یکابر نام گرفتن

 7 .................................................................................. اول عبور کلمه و یکاربر نام افتیدر. 1

 8 ............................................................................ دوم عبور کلمه و یکاربر نام افتیدر یبرا. 2

 9 ...................................................................................................................... ستمیس به ورود

 11 .................................................. شود مواجه آنها با است ممکن ستمیس به ورود هنگام کاربر که ییخطاها

 

 

 

 

  



 سیستم حسابداری ورود راهنمای

 

   3 

  : موارد مورد نیاز برای ورود به سیستم

 دسترسی به اینترنت و داشتن آدرس سایت  .1

 روی دستگاه کامپیوتر خود   ICAنصب نرم افزار  .2

 گرفتن نام کاربری و کلمه عبور .3

 آدرس سایت سیستم نجات 

تایپ  زیر را برای ورود به سایت سیستم نجات ابتدا صفحه مرورگر خود را باز نموده و در نوار آدرس

                                                                                    کنید

53  .35  .223  .491 

53  .35  .223  .491 

35  .35  .223  .491 
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 : روی دستگاه کامپیوتر  ICAنصب نرم افزار 

شما می توانید نرم افزار مورد نظر را از سایت سیستم تعهدی دانلود و نصب نمایید. مراحل نصب این 

 افزار به شرح زیر می باشد. نرم

 ... پس از ورود به سایت سیستم تعهدی لینکی تحت عنوانچنانچه در شکل مشاهده می کنید 

 "ICA  Web    را در قسمت پایینی سایت مشاهده می کنید .  " بیتی 52نسخه ویندوز 

 

 

 

 ابتدا روی لینک مربوطه کلیک کرده تا روند نصب نرم افزار شروع شود. .1

 را کلیک کرده  "Run"سپس دکمه  .2

 را کلیک میکنیم و منتظر میشویم تا نرم افزار دانلود شود. "Run"روی دکمه دوباره  .3

 

 لینک نصب نرم افزار
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 کلیک کرده"  Yes"در این مرحله دکمه  .4

 

 

 

 را کلیک میکنیم  "Yes"دوباره روی دکمه  .5
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بطور کامل بر  نرم افزار در انتها پیامی مانند زیر دریافت خواهید کرد که بدین معناست که  .6

 کامپیوتر شما  نصب شده است.روی دستگاه 

 

 
 

 سپس مرورگر خود را ببندید و دوباره باز کنید. .7

 

 مواجه شودخطایی که کاربر هنگام نصب ممکن است با آن 

زمانی رخ میدهد که شما دسترسی نصب برنامه بر روی  یی که در شکل مشاهده می کنیدهاخطا

کامپیوتر خود را ندارید و نوع کاربری شما در ویندوز از نوع محدود شده می باشد .چنانچه با خطای زیر 

 مواجه شدید از مسولین انفورماتیک در واحد خود کمک گرفته تا قادر به نصب نرم افزار باشید.
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 : کلمه عبورگرفتن نام کابری و 

 برای ورود به این سیستم شما نیاز به دو نام کاربری و دوکلمه عبور دارید.

 دریافت نام کاربری و کلمه عبور اول. 4

برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور اول ، مدیریت حسابداری واحد مربوطه طی یک درخواست کتبی 

ان سیستم تعهدی اعالم نموده تا در اسرع وقت نام نام و نام خانوادگی افراد تحت نظارت خود را به مدیر

 کاربری و کلمه عبور اولیه آنها ایجاد شده و به صورت کتبی برای واحد مربوطه ارسال شود.

 

 نام کاربری و کلمه عبور اولمحل وارد کردن 

 

 

 

 

 

 نام کاربری
 کلمه عبور
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 . برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور دوم2

کار در ستاد مرکزی : کاربران ستاد نام کاربری و کلمه عبور دوم خود را از مدیرسیستم  مشغول به

 دریافت می کنند.

مشغول به کار در واحدهای تابعه : کاربران واحدهای تابعه نام کاربری و کلمه عبور دوم خود را از 

 مدیریت حسابداری واحد اشتغال خود دریافت می کنند.

حسابداری واحدها نام کاربری و کلمه عبور اول و دوم خود را به صورت کتبی از جانب مدیران  : 4نکته 

 مدیر سیستم دریافت می کنند.

هر مدیر حسابداری قادر است در درون سیستم تعهدی ، برای کارمندان تحت نظارت خود نام  : 2نکته 

ی و کلمه عبور در سیستم می کاربری و کلمه عبور ایجاد کند . برای یادگیری نحوه ساخت نام کاربر

توانید به راهنمای سیستم تعهدی مراجعه نمایید. راهنمای سیستم پس از ورود به سیستم ، در منوی 

 راهنما ، راهنمای سیستم قابل دسترسی می باشد.

 

 دومنام کاربری و کلمه عبور محل وارد کردن 

  

 کلمه عبور

 نام کاربری
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 : ورود به سیستم

 تایپ آدرس و ورود به سایت .1

 

 تایپ نام کاربری و کلمه عبور اول ، کلیک کردن بر روی  دکمه ورود. .2

 

 
 

 "Account"کلیک کردن بر روی گزینه  .3

 
 

 تایپ آدرس سایتمحل 

"Account" 
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 بازشدن کادر دوم ، تایپ نام کاربری و کلمه عبور دوم کلیک کردن بر روی  دکمه تایید. .4

 

 

 

 باز شدن سیستم تعهدی .5

 

 

 دکمه تایید
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 . یی که کاربر هنگام ورود به سیستم ممکن است با آنها مواجه شودهاخطا

نشانه اشتباه وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور میباشد.  های نمایش داده شده در شکلخطا .1

لطفا از صحت اطالعاتی که وارد میکنید مطمئن باشید. دقت نمایید صفحه کلید شما در 

 شما خاموش باشد. " caps lock"وضعیت درست فارسی یا انگلیسی قرار داشته باشد و کلید 

 عبور اول خطا نشانه اشتباه وارد کردن نام کاربری و کلمه

 

  

 

ERROR: The credentials supplied were invalid. Please try again. 
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 خطا نشانه اشتباه وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور دوم

 نام کاربری اشتباه وارد شده

 

 

 کلمه عبور اشتباه وارد شده
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با یک نام کاربری و  خطایی که در شکل مشاهده می کنید به این معنی است که شما دو بار .2

 کلمه عبور اولیه وارد شده اید.

نکته مهم : هرگز از رمز همکار خود برای ورود به سیستم استفاده نکنید زیرا سیستم 

 اجازه ورود به بیشتر از یک نفر را با یک نام کاربری در یک زمان نخواهد داد.

 راه حل :

کاربری خود وارد نشده اید و همچنان در صورتیکه اطمینان حاصل کردید که دوبار با نام 

این خطا را مشاهده میکنید  با اعضای تیم پشتیبانی فنی تماس بگیرید تا نام کاربری 

 شما را یکبار کنترل نمایند.

 

 

اگر خطایی با عنوان زیر را مشاهده نمودید . به این معنی است که شما در واحد خود دسترسی  .3

 ین مشکل زمانی بروز می کند که در شبکه داخلی واحد شما ازاتصال به سرور ستاد را ندارید. ا

 .  استفاده می شود  firewallبرنامه های امنیتی خاصی مانند 

 

Cannot connect to The Meta Frame Server.The citrix Meta 

Frame Server is not available… 

 راه حل :

خود تماس  واحد خود انفورماتیکدر صورت مشاهده این خطا حتما با مسولین شبکه و 

 گرفته و موارد ذکر شده در اینجا را با آنها در میان بگذارید.

 باید باز باشد .   citrixبرای اتصال به 4191پورت   نکته مهم : 


