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  به شبکه پیشخوان  فرایند اتصال دفاترکلیات 

 به شرح زیر می باشد: (SINشبکه پیشخوان ) بستر امن فرایند اتصال دفاتر پیشخوان دولت به 

به انجمن ،  مطابق جدول زیردفتر، کامل باید نسبت به اعالم شماره خط و مشخصات  دفاتر در قدم اول، (1

 .دناستان خود، اقدام نمایصنفی 

جدول زیر را به ایمیل  excelفایل دفاتر استان تهران جهت اعالم مشخصات میبایست  :توجه

sin@epishkhan.org  ارسال نمایند ( لطفا موضوع یاsubject  ثبت نام  "  را ایمیلsin  "   بگذارید. ) 

ف
دی

ر
 

کد 

 دفتر
 شهرستان استان

شماره تلفن 

 اینترانت
 کد پستی

آدرس 

 پستی

شماره 

تماس 

 ثابت

آدرس 

 ایمیل

نام مسئول 

هماهنگی 

 دفتر 

شماره موبایل 

مسئول 

 هماهنگی

                
 

    

 

 شماره تلفن اینترانت معرفی شده باید دارای ویژگیهای زیر باشد : توجه:

 باشد .  "خط مسی"نباشد و اصطالحا    PCMخط دیجیتال  -

بر روی این خط هم اکنون اینترنت فعال نباشد و یا اینترنت مخابراتی با مجوز دفتر برای تبدیل به  -

 اینترانت و قطع اینترنت فعلی باشد.

 مالکیت آن در اختیار مسئول  و یا مالک  دفتر باشد . -

که تلفن های خود را پاسخگو  ،هماهنگیوان مسئول به عناکیدا توصیه می گردد دفتر از معرفی افرادی  -

 اری ورزند.دنیستند و یا در ماموریت و  مرخصی بسر می برند، خود

 

می گردد. در دریافت نماینده کانون کشوری  توسط Excel، به صورت فایل لیست مشخصات دفاتر متقاضی (2

 م خواهد شد.سمت کانون کشوری به مخابرات ایران اعال نهایت لیست دفاتر نیز از

 از اعالم دفاتری که مشخصات آنها ناقص می باشد، به مخابرات ایران معذوریم. توجه:

 

مسئول هماهنگی تماس گرفته و جهت برقراری ارتباط به دفتر مراجعه خواهند کرد. دفتر با  نماینده مخابرات (3

زمانی باید خط را تحویل بگیرد و رسید تحویل را امضاء نماید که مودم  و خط توسط پیمانکار مخابرات نصب 

اربری و رمز اینترانت گردد. همچنین می بایست نام ک    Pingاز محل دفتر     : IP  10.21.243.121گردیده  و  

)توجه نمایید که تحویل خط بمنزله تاریخ شروع  ثابت از سمت مخابرات در اختیار دفتر قرار داده شود. IPو 

 آبونمان می باشد(

mailto:sin@epishkhan.org
mailto:sin@epishkhan.org
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 مرورگر دربه جای آدرس سایت  را 10.21.243.121 پی آینماینده مخابرات  ایتنرانت، ارتباط برقرای از پس (4

اتصال به شبکه  کانکشن نام کاربری و رمزپس از آن ،  .الکترونیکی را تکمیل و ارسال نمایندفرم  و نموده وارد

 ، به شماره تلفن همراه اعالم شده، پیامک خواهد شد.پیشخوان

 نام کاربری و پسورد، نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس می باشد.  توجه:

 

تنظیمات ،  از قسمت تنظیمات شبکه پیشخوان،  فایل  10.21.243.121دفتر می بایست در انتهای صفحه  (5

 مربوطه اقدامطبق راهنمای  ،کانکشنرا دانلود کرده و نسبت به نصب و اتصال   راهنمای اتصالو    شبکه

 نمایند.

  )مالیات بر مشاغل خودرو و استعالم ثبت احوال(  epishkhan.irبرای خدمات ارائه شده از سامانه   توجه:

 .نصب گردد SSTPبایست کانکشن می

 نصب میگردد. PPTPکانکشن  ،کارت ملی هوشمند جهت انجام خدمت

 

برقرار می باشد. دفتر به سامانه  شبکه پیشخوانپس از اتصال کانکشن مربوطه ارتباط دفتر در  (6

epishkhan.ir  پس از وارد شده وLogin  ،.بر روی آیکون خدمت مربوطه کلیک نماید 

  توجه:

 epishkhan.ir( برقرار باشد، پس از  ورود به سامانه SINصورتی که ارتباط دفتر با شبکه پیشخوان)در  -

 نمایش داده میشود.  "برقرار شده است شبکه پیشخوانارتباط شما از طریق  "در نوار آبی رنگ پیغام 

 

)زمانی که کانکشن مربوطه وصل  شود epishkhan.irدر صورتی که دفتر از طریق اینترانت وارد سامانه  -

 را مشاهده می نماید. "برقرار شده است نتاشبکه اینترارتباط شما از طریق  "کاربر پیغام نباشد( ، 

 

ارتباط شما از  "کاربر پیغام شود،  epishkhan.irوارد سامانه در صورتی که دفتر از طریق اینترنت  -

 را مشاهده می نماید. "برقرار شده است شبکه اینترنتطریق 
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 هوشمند ملی کارت خدمت برای پیشخوان شبکه به اتصال راهنمای 

تری که مجاز به انجام خدمت کارت ملی هوشمند می باشند، می بایست ابتدا نسبت به دریافت توکن از ثبت ادف

وده و فرم دانلود نمرا  تنظیمات شبکهفایل  //:10.21.243.121httpاحوال، اقدام نمایند. سپس از آدرس 

نسبت به نصب و اتصال کانکشن، طبق راهنمایی های زیر اقدام  . درنهایت الکترونیکی را تکمیل و ارسال نمایند

 نمایند.

 را در محل مناسبی در کامپیوتر خود کپی کنید.  All_VPN.exeفایل   -1

 
 

 کلیک کنید.   Extractدبل کلیک کرده و روی گزینه  All_VPN.exeروی فایل  -2

 

http://10.21.243.121/
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 را باز کنید. card hooshmand vpnپوشه ی   -3

 
 

 را باز کنید.با توجه به نوع سیستم عامل خود پوشه مربوطه  -4

 
 

سیستم خود  My computerبودن ویندوز خود میتوانید روی  bit 64یا  bit 32جهت اطالع از  :نکته

 ذکر گردیده است. system typeدر قسمت                   propertiesراست کلیک کنید                  
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 اجرا نمایید. کلیک کرده و آن را setupفایل بر روی  -5

 
 

 را کلیک کنید. yesگزینه  -6

 
 

 کنید.ok را انتخاب کرده و سپس   Add a shortcut on the desktopگزینه  -7
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تلفن ارسال شده به  Username را باز کرده و desktopکانکشن ساخته شده روی صفحه  در انتها نیز -8

 ورود نمایید.ارسالی را، Password ، و  ssبدون دو حرف  خود را همراه 

 username: 72xxxxxx              مثال :                                                 

password: xxxxxxxx                                                                       

 

 

 
 

در مورد خدمت کارت ملی هوشمند دسترسی و اتصال دفاتری که کددفتر آنها از سمت  توجه:

   به کانون کشوری دفاتر پیشخوان ارسال شده باشد، برقرار می  باشد.کل ثبت احوال 
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 epishkhan.ir  ئه شده از طریق سامانهاراهنمای اتصال به شبکه پیشخوان برای خدمات ار

  :(احوال ثبت استعالم و خودرو مشاغل بر مالیات)

دانلود نموده و فرم الکترونیکی را  را تنظیمات شبکهفایل  //:10.21.243.121httpآدرس  ازمی بایست ابتدا  ترادف

 نمایند. اقدامطبق راهنمایی های زیر  ،کانکشن. در نهایت نسبت به نصب و اتصال تکمیل و ارسال نمایند

 

  مهمنکات 

 به نکات زیر توجه فرمایید: SSTP نصب کانکشن خواهشمند است قبل از شروع

 Vistaو  XP، به باال باشد. ) بر روی ویندوز seven(7 ) حتما باید کامپیوتر  )ویندوز(سیستم عامل -1

 قابل نصب نیست(.

 

 نمایید. disableسیستم خود را  آنتی ویروسقبل از شروع،  حتما -2

 

     Control Panel)از قسمت  خود را خاموش نمایید.سیستم عامل  firewallقبل از شروع،  حتما -3

windows firewall                           Turn windows firewall on or off      گزینه های   ،

turn off windows firewall )را انتخاب نمایید                               

 

 سیستم خود را تنظیم نمایید. تاریخ و ساعتحتما  -4

 

)درصورتی که کاربری  وارد سیستم عامل خود شوید. administratorحتما باید با کاربر، -5

Administrator  را فعال ننموده اید، ابتدا با توجه به توضیحات زیر کاربرadministrator  را

 SSTPکانکشن  ای صفحه نسبت به ساختفعال نمایید. پس از فعال سازی  با توجه به راهنمایی ه

 اقدام نمایید.(

 
 

بر روی                          ، ابتدا می بایست می باشد Fax Modemدر صورتی که کامپیوتر شما دارای حتما  -6

My computer  راست کلیک کرده از قسمتmanage                  Device manager         

Modems                                    راست کلیک   Disable، قطعه  یاو  حتما آن را غیر فعال نمایید

 سخت افزاری خارج نمایید.مورد نظر را از سیستم خود به صورت 

 

http://10.21.243.121/
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  فعال سازی کاربرمراحل توضیحات Administrator :در ویندوز 

 را انتخاب کنید. manageراست کلیک کنید و گزینه  My computerبر روی  -1

 کلیک می کنید. Local Users and Groupsروی گزینه  -2

 
 

 دبل کلیک کنید. Usersروی گزینه  -3

 را انتخاب نمایید. Propertiesراست کلیک کرده و گزینه  administratorروی گزینه  -4
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گزینه  فقط، دقت نمایید که Generalباز می شود. در قسمت  Administrator propertiesپنجره  -5

Password never expires انتخاب شده باشد. پس از آن روی گزینه ،Ok  کلیک نموده تا پنجره

 بسته شود.

 
 

 را انتخاب نمایید. Set Passwordراست کلیک کنید و گزینه  Administratorمجددا روی گزینه  -6
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 کلیک کنید. Proceedروی گزینه  -7

 

 
 

 Confirm password، پسورد انتخابی را وارد نمایید. و در قسمت  New passwordاز قسمت  -8

 مجددا پسورد را وارد کنید. 
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 کلیک کنید تا پیغام زیر نمایش داده شود. Okدر نهایت روی گزینه  -9

 
 

 وارد شوید. Administratorاز یوزر نموده و  Restartمجددا کامپیوتر خود را  -10
 

  اقدام نمایید. صفحه بعد ی های، طبق راهنمای SSTPکانکشن  حال میتوانید نسبت به ساخت 

 

 

  ساخت کانکشنمراحل SSTP: 

 را در محل مناسبی در کامپیوتر خود کپی کنید.  All_VPN.exeفایل   -1
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 کلیک کنید.  Extractدبل کلیک کرده و روی گزینه  All_VPN.exeروی فایل  -2

 

 
 

 را باز کنید. estelam&maliat vpnپوشه ی   -3
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 ( پوشهbit 64یا  bit 32ی ساخته شد را باز کرده و با توجه به نوع سیستم عامل خود )  پوشه -4

 vpn7 32bit   و یاvpn7 64bit  .را باز کنید 

 
 

سیستم خود  My computerبودن ویندوز خود میتوانید روی  bit 64یا  bit 32جهت اطالع از  :نکته

 ذکر گردیده است. system typeدر قسمت                   propertiesراست کلیک کنید                  

 

 را کپی کنید. hostsفایل  -5

 



 راهنمای ارتباط با شبکه پیشخوان

 

15 
 

 شوید.  C:\windows\system32\drivers\etcوارد  -6

 
 

 انتخاب کنید. را Copy and Replaceکرده و گزینه  etc  ،pastرا در پوشه  کپی شده  shost فایل  -7
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 را باز کنید. Certificatesپوشه  -8

 را انتخاب کنید. Install certificateراست کلیک کرده و گزینه  cert_export_ca_certروی  -9

 

 

 کلیک کنید. nextباز میشود. روی گزینه  certificate Import Wizardپنجره  -10

 



 راهنمای ارتباط با شبکه پیشخوان

 

17 
 

کلیک   browseرا انتخاب کنید سپس روی  place all certificates in the following storeگزینه   -11

 کنید.

 

 :باز می شود  select certificate storeپنجره  -12

 را تیک بزنید.  show physical storesقسمت  -

 را انتخاب کنید. Local computerرا باز کرده و   Trusted Root Certification Authoritiesپوشه   -

 کلیک کنید. okسپس روی گزینه  -
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 ( Next             finishبسته شود. ) certificate Import Wizardتا انتها میروید تا پنجره  را مراحل -13

 توجه: پس از طی مراحل فوق باید پیغام زیر نمایش داده شود.

 
 

 

رفته و  روی    vpn7×64یا  All-VPN             estelam&maliat vpn            vpn7 32bitبه پوشه  -14

sstp-vpn.exe .دبل کلیک کنید  

 

 را کلیک کنید. yesگزینه  -15
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 .کنیدok رده و سپس را انتخاب ک  Add a shortcut on the desktopگزینه  -16

 

ارسال  passwordو  Username را باز کرده و desktopکانکشن ساخته شده روی صفحه  در انتها نیز -17

 خود را ورود نمایید.تلفن همراه شده به 

 sstp username: ss72xxxxxx                           مثال :                               

sstp password: xxxxxxxx                                                                      
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 و علت آنها  برخی از خطاها 

 SSTPخطاهای مشاهده شده در حین ساخت و یا اتصال 

 راه حل رفع خطا علت مشاهده خطا خطاها

 691کد خطا 
 

Username  یاPassword  و یاIP  وارد

 شده صحیح نمی باشد 

 PPTPیا در برخی موارد نصب اشتباه کانکشن 

 SSTPبه جای 

 

یا  Usernameابتدا از صحیح وارد کردن 

Password  .در صورت اطمینان حاصل فرمایید

شما تغییر یافته است که در این  IPاحتماال اطمینان، 

یک  طی جدید را از مخابرات تهیه و IPصورت بایستی 

صورت  به با مهر و امضا مسئول دفتر نامه رسمی

  کانون کشوری اعالم فرمایید. به PDFفایل عکس یا 

 نمایند. ارسال   sin@epishkhan.org  نامه را به

 را   ایمیل    subject  یا  موضوع   لطفا

 .بگذارید ")کد دفتر(xxxxxx72دفتر    IPرتغیی"

 Localنبودن پوشه 

Computer  12در مرحله 

 SSTPساخت کانکشن 

وارد سیستم عامل  Administratorبا کاربر 

 نشده اید. 

به بعد(  9ابتدا طبق راهنما )صفحه 

را فعال نمایید. سپس نسبت  Administratorکاربر

 به ساخت مجدد کانکشن اقدام فرمایید.

 638و  678
نمی باشد و یا  sevenسیستم عامل)ویندوز( 

 می باشد. Fax Modemکامپیوتر شما دارای 
 در قسمت نکات مهم ذکر گردیده است.

680 
نمی باشد و یا  sevenسیستم عامل)ویندوز( 

 می باشد. Fax Modemکامپیوتر شما دارای 
 در قسمت نکات مهم ذکر گردیده است.

807 
 firewallجلوگیری از برقراری ارتباط توسط 

 ویندوز

 ،Control Pannelاز قسمت 

 windows firewall ،firewall  ویندوز را خاموش

 نمایید.

768/692  - اعمال  تنظیمات اشتباه در مودم اینترانت 

718/619  
توسط دیوار آتشین جلوگیری از برقراری ارتباط 

(firewall آنتی ویروس ) 
 آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید.

0x80072afc 

کپی نشده است و  etcدر پوشه  Hostsفایل 

از سیستم قابل  vpn.epishkhan.irآدرس 

 دسترسی نیست.

را تکرار نمایید  SSTPساخت کانکشن  7تا  5مراحل 

 (.15و  14)صفحات 

0x800b0101  سیستم تنظیم نمیباشد.تاریخ - 

0x8007274c 
 عدم اتصال به شبکه اینترانت و

 کپی نشده است.  etcدر پوشه  Hostsیا فایل 

را تکرار نمایید  SSTPساخت کانکشن  7تا  5مراحل 

 (.15و 14)صفحات 

0x80092010 
Certificate  اشتباها در قسمت دیگری

import .شده است 
 داده شده است.در ادامه گام به گام توضیح 

0x800b0109 Certificate  به سیستمimport .در ادامه گام به گام توضیح داده شده است. نشده است 
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   : 0x 80092010  مراحل رفع خطای     

 

 را جستجو کرده و باز کنید. start             search programs and files   ،MMCقسمت  از -1

 کنید. را باز Add/Remove snap-in پنجره              fileاز قسمت  -2

 
 

 کلیک کنید. Addروی گزینه را انتخاب و  certificatesاز لیست سمت چپ  -3

 
 



 راهنمای ارتباط با شبکه پیشخوان

 

22 
 

را انتخاب   Computer accountمیشود. گزینه آخر بازای پنجره  Addپس از کلیک روی گزینه  -4

 کنید.

5- Next 
6- Finish 

 را کلیک کنید تا پنجره بسته شود. Ok، گزینه  Add/Remove snap-inدر پنجره  -7

 کلیک کنید. Certificates (local computer)روی  -8

 
 

 را حذف کنید. myca، فایل  Untrusted Certificates              Certificates  از قسمت  -9

 
 

 SSTP( را ببندید و مجددا نسبت به اتصال Microsoft Management Console) MMCپنجره   -10

 اقدام نمایید .
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 : 0x800b0109  مراحل رفع خطای 

 .گام به گام انجام دهید( را 15 و 14توضیحات در صفحات ) 0x80092010رفع خطای  8تا  1مراحل  -1

 

 راست کلیک کنید.  Certificates روی Trusted Root Certification Authorities  از قسمت -2

 را انتخاب کنید. All tasks              importگزینه 

 
 

 باز می شود: Certificate Import Wizardپنجره  -3

 
- Next 
- Browse  

                                                                         vpn7×64یا  All-VPN            estelam&maliat vpn            vpn7 32bitاز قسمت  -

Certificates           فایل ،"" cert_export_ca_cert   را انتخاب نموده و روی گزینه

Open .کلیک کنید  

- Next  
- Next  
- Finish  

 نمایش داده شود. The import Was successful پس از طی مراحل فوق باید پیغام  -

 

 SSTP( را ببندید و مجددا نسبت به اتصال Microsoft Management Console) MMCپنجره  -4

 .اقدام نمایید


