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 مقدمه:

 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی" در راستای اجرای

با توانمندیهای نیازمندیهای دستگاه های دولتی و تطبیق درج اطالعات  به منظور «سامانه توانیران»

زیرمجموعه برای  "مه عبورلنام کاربری و ک" اختسنحوه  در ادامه اندازی گردید.راه تولیدکنندگان داخلی

 به صورت مرحله به مرحله شرح داده خواهد شد. ،قانون 2مشمول ماده  دستگاه های

عبور برای بدیهی است در پایان این آموزش، راهبران دستگاه های دولتی قادر به ساخت نام کاربری و کلمه 

 زیرمجموعه های خود می باشند.

 

جهت ایجاد نام کاربری و ایجاد دسترسی برای زیرمجموعه خود، ابتدا نسبت به اخذ اطالعات زیر اقدام 

 نمایید:

  نام و نام خانوادگی نماینده

  کد ملی

  آدرس پست الکترونیکی

  پست سازمانی

  محل خدمت

  شماره تلفن همراه

  تلفن سازمان

 

 

به کاربران  جهت پاسخگویی خودنسبت به ارائه تلفن راهبر  متولیپیشنهاد می گردد دستگاه **  

 .دناقدام نمای زیرمجموعه
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 :به سامانه ورود

نام کاربری و   http://www.tavaniran.irسامانه توانیران به آدرس  صفحه اصلی پس از ورود به .1

به آدرس پست الکترونیکی توسط راهبر دستگاه نام کاربری و رمز عبور رمز عبور خود را وارد کنید. )

الزم به توضیح است که نام کاربری برای دستگاه  مندرج در نامه آن سازمان ارسال شده است(

 مرکزی توسط پشتیبان سامانه صورت می پذیرد.

 (2منوی کنترل ) ←( 1بر روی: منو )زیر  شماره هایطبق به ترتیب  دصفحه شخصی خوبه پس از ورود  .2

 (1)عکس شماره  نمایید. کلیک (3) کاربران و سازمان ها  ←

 
 

 1عکس شماره 

سمت در قسمت و پس از مشاهده نام دستگاه خود و  (1شماره ) را انتخاب سازمان ها، 2عکس  طبق .3

  نمایید انتخاب را   افزودن سازمانقسمت ( سه نقطهکلیک بر روی ) نام دستگاه (2)شماره چپ

 2عکس شماره 

 

1 

2 

3 

1 

2 
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 دکمهر روی ب و نموده زیرمجموعه خود را وارد سازماننام و اقدام  نسبت به تکمیل فرم ذیردر ادامه  .4

 (3)عکس شماره  .کلیک نمایید ذخیره

 3عکس شماره 

 

 

 

که اخیرا جدید  دستگاه زیرمجموعهانتخاب  ضمنقبل وارد شده و  به صفحه مجدداًپس از ذخیره،  .5

 . اقدام نمایید 4شماره عکس طبق شماره های ثبت نموده اید، 

گزینه  )سمت چپ( انتخاب سازمان ایجاد شده  ← (2)" هاسازمان "انتخاب  ← (1آیکن برگشت ))

 ((4)"اضافه کردن کاربر" انتخاب ← (3)"سه نقطه"

 

 

 4عکس شماره 

  را "اضافه کردن کاربر"گزینه حتماً (، 1 مرحلهمجدداً تاکید می گردد، پس از بازگشت به صفحه قبل ) *     

 انتخاب نمایید.اخیراً اضافه کردید،  که جدیداز دستگاه زیرمجموعه ( 3)مرحله 

2 

3 

4 

1 
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های ستاره دار، )تکمیل قسمت .کنیداقدام و ذخیره  نسبت به تکمیل نام کاربری و سایر مشخصات .6

 (5عکس شماره ) را انتخاب نمایید. "ذخیره"نهایتاً پس از تکمیل، گزینه  ضروری می باشد(

 

 

 

 

 

 و از اطالعاتی که در صفحه نمایش ارائه می شود،  خواهید شدوارد ویرایش کاربر ، پس از ذخیره .7

 اقدام نمایید.برای زیرمجموعه خود  "نقش "می بایست نسبت به ایجاد کلمه عبور و تعیین 

 یادآور می گردد، نحوه انتخاب کلمه عبور به اختیار راهبر می باشد. درصورتی که  – 1

ملزم به تغییر  ،زده شود، زیرمجموعه شما پس از ورود "نیازمند تنظیم مجدد کلمه عبور"تیک 

 می باشد. خود کلمه عبور

 :می باشدهای زیر  حالت شامل یکی از (زیرمجموعه کاربران)برای انتخاب نقش   - 2

 و فاقد زیرمجموعه کاربر  صرفاً -الف 

 (شامل یک یا چند زیرمجموعه)سازمان  راهبر -ب 
 

 5س شماره عک
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تعیین نقش به عنوان کاربر: -الف   

 

، تعیین زیر شرحبوده و فاقد زیرمجموعه باشد طبق کاربر  درصورتی که دستگاه زیرمجموعه صرفاً

 خواهد گردید. نقش

 را انتخاب می کنیم  نماینده دستگاه دولتی ، گزینه "انتخاب"در قسمت  - 1شماره 

 را انتخاب می کنیم. Organization Content Reviewerگزینه   "انتخاب"در قسمت  - 2شماره 

 (6 شماره عکسطبق )

 

 

 6عکس شماره 

  

2 

1 
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 مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات

 سازمان:  راهبرتعیین نقش به عنوان  -ب 

 

می توانند  (شامل یک یا چند زیرمجموعه)باشد سازمان  راهبر ،درصورتی که دستگاه زیرمجموعه

می بایست  برای این منظور .تعریف و برای آنها کاربر مشخص نماینددر سامانه زیرمجموعه های خود را 

 (7)عکس شماره د. یزیر اقدام نمای شرحطبق 

  Organization manager  و  نماینده دستگاه دولتی ، گزینه "انتخاب"در قسمت  - 1شماره 

 را انتخاب می کنیم.

 را انتخاب می کنیم. Organization Administrator گزینه  "انتخاب"در قسمت  - 2شماره 

 

 
 7عکس شماره 

 ثبت نام کاربر سازمان دولتی تحت پوشش شما به اتمام رسید.     ،ذخیرهپس از کلیک بر روی نهایتاً 

 

 موفق باشید
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1 


