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 مقدمه:

 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی" 5طبق بند ب ـ ماده 

( این قانون مکلفند کاالها و خدمات مورد نیاز طرح )پروژه( را از فهرست ۲دستگاههای موضوع ماده)

خرید کاالها و  طبق قانون ( این قانون تأمین کنند. ۴در سامانه موضوع ماده)توانمندی های داخلی مندرج 

خدمات خارجی )اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند( که محصوالت با مشخصات مندرج 

 در سامانه توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است. 

به صورت مرحله به مرحله  نیازمندیهای دستگاه های دولتی در سامانه توانیرانثبت راهنمای بدین منظور 

  .شرح داده خواهد شد

 تشریح فرآیند ثبت نیازمندی:

 . یداقدام نما "نیاز جاری" یا  "اطالعات پروژه "به انتخاب ابتدا می بایست نسبتثبت نیازمندی جهت کاربر 

، نسبت ها( خوداز تصویب طرحهای )پروژهپس موظفند قانون  ۲کلیه مشمولین ماده  :اطالعات پروژه – 1-1

دفتر تخصصی وزارت تائید نیازمند  این حالت . اقدام کنند این قسمتبه انتشار فهرست و مشخصات آنها در 

  می باشد.  صنعت، معدن و تجارت

مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء  -)طراحیهای هدفدار عبارت است از مجموعه فعالیتتعریف پروژه: *** 

اندازی( که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصالح واحد موجود و یا خرید و یا راه

 .ساخت شود -محصوالت مبتنی بر سفارش طراحی

نباشد  طرح )پروژه( و ارجاع کارمشمول درصورتی که نیازمندیهای دستگاه های دولتی نیاز جاری:  - 1-2

  .گردد تکمیل "نیاز جاری"اطالعات 

هر یک از شرایط فوق یعنی پس از ثبت و تایید اطالعات خواسته شده در  : محصول مندیثبت نیاز -2

طبق  "زمندی محصولثبت نیا" قسمت ملزم به تکمیل مشخصات کاربر "نیاز جاری" یا "اطالعات پروژه"

 د:شرح زیر می باش

تخصصی وزارت صنعت، معدن دفتر و ارجاع کار توسط  "اطالعات پروژه" تایید پس ازثبت پروژه:   -الف 

در ادامه کاربر   .می شودرویت  "ی محصولها ثبت نیازمندی" قسمت درتوسط کاربر پرونده  ،و تجارت

 اقدام نماید. "ثبت نیازمندی محصول"می بایست جهت 

امکان ثبت اطالعات  "نیاز جاری"پس از ثبت  ارجاع کار صورت نگرفته ودر این حالت :  نیاز جاری  -ب 

  وجود دارد. "ثبت نیازمندی محصول"در قسمت 
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 نمودار فرایند ثبت نیازمندی:
 

 : "اطالعات پروژه"نمودار فرایند ثبت   -الف 

 

 

 : "نیاز جاری"نمودار فرایند ثبت  -ب 

 
 

 :ورود

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد   http://www.tavaniran.irپس از ورود به سامانه توانیران به آدرس 

  به آدرس پست الکترونیکی مندرج در نامه آن سازمان ارسال شده است(نام کاربری و رمز عبور ) کنید.

کلیک  *(،ل )طبق فلش طیکافی است بر روی مست "منوی اصلی"پس از ورود به صفحه خود، جهت رویت 

مربوط به عملیات ثبت و پیگیری  ۲مربوط به منوی کاربر و  قسمت  1قسمت ( 1شماره نمایید. )عکس 

تشریح عملیات ثبت و پیگیری امور نیازمندیها  و معرفی اولیه سامانهدر ادامه به  نیازمندیها می باشد.

 خواهیم پرداخت.

 

 1عکس شماره 

 

ورود ثبت نیاز جاری ثبت نیازمندی

 * الف

 ب

ورود ثبت پروژه بررسی ارجاع کار ثبت نیازمندی

 ارجاع کار
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 می شود. و ... صفحه خروج از جمله تنظیمات، شامل اطالعات کلیمت این قس منوی کاربر:  -الف 

 .طبق شرح زیر می باشد قسمت 5این قسمت شامل   منوی اصلی:   -ب 

جهت تغییر کلمه عبور می توانید از قسمت منوی کاربر، بر روی نام خود کلیک نموده، در قسمت *** 

 .نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید "تنظیمات حساب من"

 ت(:جاع کار به پیمانکار طراحی و ساخاطالعات پروژه )ار  -1

 (۲عکس شماره ) نماییدکلیک " جدید" سبز رنگ آیکنروی  کافی است  ،جهت ثبت اطالعات پروژه          

 
 2عکس شماره 

  اطالعات درخواست شده را تکمیل نمایید. 3عکس شماره طبق  "جدید"پس از کلیک بر روی آیکن 

 3عکس شماره                                                                                           
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 تذکر:

 تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی می باشد .1

 مگا بایت باشد. ۴می بایست کمتر از  "قرارداد پروژه و ضمائم"بارگذاری فایل  .۲

که در این حالت، امکان استفاده نمود  "ثبت اولیه" می توان از دکمهجهت تکمیل اطالعات پروژه  .3

 ویرایش و تغییر وجود دارد.

 شما در حال ثبت نهایی » پیام:  "ثبت نهایی"پس از تکمیل اطالعات و کلیک بر روی دکمه  .۴

را مشاهده می نمایید. « امکان تغییر یا ویرایش وجود ندارید. می باشید. در صورت ثبت نهایی

 اطالعات ثبت می شود و امکان ویرایش آن وجود ندارد. ،درصورت تایید

الزم به ذکر است تا زمانی که توانمندی شما ثبت نهایی نشده باشد، هیچ ارزشی نداشته و به  .5

 عات نیازمندی خود، حتماً اقدام به پس در صورت اطمینان از اطالگردد. کارشناسان ابالغ نمی

  .نماییدآن  "ثبت نهایی"

ارجاع به کارتابل  اطالعات ثبت شدهتوسط دستگاه دولتی )نیازمندیها(،  پروژه پس از ثبت اطالعات .6

کار مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات )وزارت صنعت، معدن و تجارت( ارسال خواهد 

)تائید کننده اول و  یده بودهاخل، ماشین سازی و تجهیزات دو تائارجاع کار به مرکز ساخت د شد.

 قابل مشاهده است. ۲ از طریق صفحهو روند فرایند  تائید کننده دوم(

 کاربربه  توضیحاتد کننده ها، با ذکر درصورت وجود هرگونه ایراد یا ابهام توسط هریک از تایی .7

 .خواهد شدبازگردانی 

قابل رویت می گردد که توضیحات  "ثبت نیازمندی محصول"درصورت تایید، پرونده در قسمت  .8

 تکمیلی در صفحه بعد )قسمت ثبت نیازمندی محصول( ارائه گردیده است.

 نیاز جاری:  -2

درصورتی که نیازمندیهای دستگاه های دولتی )جهت خریدهای خارجی( شامل پروژه یا طرح نباشد )به 

عبارتی بدون همکاری با پیمانکار پروژه، اقدام به واردات جهت  تامین نیاز دستگاه دولتی شود( به عنوان 

تایید » وندهدروضعیت مطرح می گردد. در این حالت نیازی به بررسی کارشناسی نبوده وپر "نیاز جاری"

 .می باشد ۴عکس شماره قرار خواهد گرفت و صرفاً نیازمند درج مشخصات طبق « شده

 4عکس شماره 
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 :ثبت نیازمندی محصول -3

ثبت نیازمندی های "قابلیت ، "اطالعات پروژه"در قسمت تایید ارجاع کاریا  "نیاز جاری"ثبت پس از 

 (5شماره عکس ) فراهم می گردد. "محصول

 

5عکس شماره   

شده، بخش مربوط های ثبتقسمت تشکیل شده است. جدولی برای نمایش دادن نیازمندی 3این بخش از 

به مشخصات نیازمندی)پروژه، عنوان و بنگاه( و بخش مربوط به مشخصات محصولی که قرار است ثبت 

گمرکی() تعرفه   
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غیر فعال هستند و پس « صولاطالعات مح»و « مشخصات نیازمندی»های مربوط به دو بخش فیلد کنیم.

 شوند. فعال می« جدید»کلیک روی دکمه 

کنیم، یک عنوان برای جدید ایجاد می کنیم و یا یک پروژهشده انتخاب میهای ثبتای از بین پروژهپروژه

 کنیم.هایی که ثبت کردیم، یکی را انتخاب میگاهنوشته و از بین بن نیازمندی

 

 محصول موردنظر وجود دارد:دو راه برای انتخاب  

 

جستجوی محصوالت در فیلد جستجو که در شکل نشان داده شده است. در این حالت در فیلد جستجو  -1

محصول اولی که با عنوان نوشته شده  1۰عنوان محصول و یا کد آیسیک محصول موردنظر خود را نوشته و 

   (6)عکس شماره  دهد.تطابق دارند را پیدا کرده و نمایش می

کد گذاری به روش ساده و دقیق برای  : سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع ( یاISICکد آیسیک )  **  

 .تعیین هویت کاال، قطعات، مدارک و اموال است

 

6عکس شماره   

 .نمایید کلیکرا  "جستجو"و در آخر  "تایید"رقمی از درختواره، سپس  10 کد آیسیک انتخابیادآور می گردد پس از 

 «انتخاب»محصوالت با کلیک روی دکمه  انتخاب از درختواره -۲
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ها محصول موردنظر خود توانیم از بین آنشود و میای از محصوالت نمایش داده میدر این حالت درختواره

  درخت انجام دهیم.توانیم جستجو روی را انتخاب کنیم. فیلد جستجو نیز همچنان وجود دارد و می

 (7)عکس شماره 

گونه توجه داشته باشید که در درختواره موجود، فقط مجاز به انتخاب محصوالتی هستیم که هیچ نکته:

  ها(فرزندی ندارند )برگ

 

7عکس شماره   
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)تکمیل فیلدهای ستاره دار  کنیمگر را نیز پر کرده و ثبت میهای دیاطالعات فیلد 8طبق عکس شماره 

 الزامی می باشد(.

 

8عکس شماره   

 گیرد:ثبت اطالعات محصول به دو طریق صورت می

  :در این حالت اطالعات شما به صورت موقت ثبت شده و قابل ویرایش هستند.ثبت و ادامه 

  :در این حالت اطالعات، ثبت نهایی شده و قابل ویرایش نیستند.ثبت نهایی 

الزم به ذکر است تا زمانی که توانمندی شما ثبت نهایی نشده باشد، هیچ ارزشی نداشته و به کارشناسان  

  اقدام به ثبت نهایی آن کنید. پس در صورت اطمینان از اطالعات نیازمندی خود، حتماًگردد. ابالغ نمی

 

 . شودشده آپدیت میثبت هایدهنده نیازمندی، جدول نمایشدرصورت کلیک بر روی دکمه ثبت نهایی

نوتیفیکیشنی در باالی صفحه،  ،پس از کلیک بر روی ردیف نیازمندی خودالزم به توضیح است که *** 

، «مشاهده»دهد که با کلیک بر روی تعداد توانمندی که برای نیازمندی ثبت شده وجود دارد را نشان می
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های جدول با کلیک روی هر کدام از ردیفنوتیفیکیشن شود. این ها نمایش داده میاطالعات این توانمندی

 (9)عکس شماره  نیازمندی نیز قابل مشاهده است.

 

9عکس شماره   

  ها را مشاهده کنید.توانید اطالعات تکمیلی مربوط به هرکدام از توانمندیبین میبا کلیک روی آیکون ذره

 (1۰)عکس شماره 
 

 

10عکس شماره   
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 :توانمندی جستجوی بنگاه /  -4

، «نام بنگاه »هایی است که تاکنون ثبت شده است. این جستجو بر اساس این بخش مربوط به جستجوی توانمندی

از  ISICگروه محصول و کد  باشد.می« شهر» و « شهرستان» ، «استان»، « شناسه ملی / کدملی»، «عنوان توانمندی»

 شود. وند. نتیجه جستجو در جدول نمایش داده میتوانند انتخاب شطریق انتخاب از درختواره نیز می

 

 11عکس شماره 

 

 وجود دارد: "گروه محصول"جستجوی دو راه برای 

 

جستجوی محصوالت در فیلد جستجو که در شکل نشان داده شده است. در این حالت در فیلد جستجو عنوان  -1

ی که با عنوان نوشته شده تطابق دارند را پیدا کرده محصولنظر خود را نوشته و  محصول و یا کد آیسیک محصول مورد

 دهد. و نمایش می

 کلیکرا  "جستجو"و در آخر  "تایید"رقمی از درختواره، سپس  10 کد آیسیک انتخابیادآور می گردد پس از  

 .نمایید

 «انتخاب»انتخاب از درختواره محصوالت با کلیک روی دکمه  -۲

ها محصول موردنظر خود را انتخاب توانیم از بین آنشود و میای از محصوالت نمایش داده میدر این حالت درختواره

 توانیم جستجو روی درخت انجام دهیم. کنیم. فیلد جستجو نیز همچنان وجود دارد و می
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گونه فرزندی ندارند ی هستیم که هیچتوجه داشته باشید که در درختواره موجود، فقط مجاز به انتخاب محصوالت نکته:

 ها( )برگ

 

 

 .نمایید و جستجو پس از انتخاب درختواره دکمه تایید را انتخاب
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 :   یمندنیاز یجستجو -5

عنوان »هایی است که تاکنون ثبت شده است. این جستجو بر اساس  این بخش مربوط به جستجوی نیازمندی

توانند از طریق انتخاب از درختواره نیز می ISICگروه محصول و کد  باشد.می« استان»و « عنوان پروژه »، «نیازمندی

 شود.انتخاب شوند. نتیجه جستجو در جدول نمایش داده می

 همانند جستجوی بنگاه/توانمندی می باشد. "گروه محصولانتخاب درختواره از "ضمناً جستجوی 

 

  

 12عکس شماره 

 

  81762628 -81762234:  تماس با ما

 tavaniran@mimt.gov.irآدرس الکترونیکی: 

 

 

 
 

 موفق باشید                                                                                                                                                       


