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 :  مقدمه

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی )شماره  4بر اساس بند الف ماده 

  Tavaniran.irمجلس شووورای اسووالمیاسووامانه توانیران به  درس  12/03/1398مورخ  19091/364ابالغیه  

رسووانی و برقراری ارتطاد دوسووویه مابین ه فماندازی این سووامانه باندازی گردیده اسووته فدا از اراحی و راهراه

 توانمندی فا و نیازمندی فای کشور می باشده 

 

 : اهداف و چشم انداز -1

  شناسایی محصوالت و خدماتی که ساخت داخل دارند 

  اعالم فهرست کاال و خدماتی که ساخت داخل دارنده 

  غیر دولتیاعالم فهرست نیازمندی فا توسط سازمان فا و شرکت فای دولتی و 

   ست کنندگان کاالفا و خدمات اعالم ارتطاد الکترونیکی تامین کنندگان کاال و خدمات به درخوا

 شده 

 

 : خدمات سامانه -2

ه ثطت نام از خدمات سوووامانه به       توانند بدون نیاز ب    : در این بخش کاربران می قابلیت های عمومی   -1-2

 هشرح ذیل استفاده نمایند

  ستجوی بنگاه/توانمندی صنعتی دارای پروانه بهره برداری  ااالعات ففتاد فزار  : قابلیت ج واحد 

صمت  شرکت فای دانش بنیان   ، از وزارت  صناا و  سته کاربران می  ا شده ا ساس نام  وارد  توانند بر ا

ه بندی  یسوووی ا و یا جسوووتجو براسووواس درخت صووونای  )اط بنگاه، نام توانمندی، نام اسوووتان، 

 فای ساخت داخل را مشافده نماینده توانمندی

 :توانند در این بخش کاربران می جستجوی پیمانکار اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

فهرسووت پیمانکاران مجاز ایرانی مورد تایید سووازمان برنامه و بودجه را مشووافده نماینده الزم به ذکر 
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ارجاع  ،باشد و براساس قانون  ه و بودجه کشور می این فهرست از اریق ارتطاد با سامانه سازمان برنام   

 گیردهاین فهرست مورد بررسی قرار می کار به اساس

   سی ستجوی پیمانکار خدمات فنی و مهند فهرست واحدفایی که دارای مجوز خدمات فنی   :  ج

 و مهندسی از وزارت صمت فستند در این قسمت بارگذاری و قابل نمایش استه 

 سمت      ق : قوانین و مقررات شور برای ااالع عموم در این ق ستفاده از توان تولیدی ک انون حداکثر ا

 بارگذاری شده استه 

 خود را از توانند اشکاالت، نظرات و یا پیشنهادات در این قسمت کاربران می : نظرات و پیشنهادات

 ارسال ایمیل و یا پیام  با پشتیطان سامانه مطرح نماینده اریق تماس تلفنی،

 

 های اختصاصی : قابلیت -2-2

فا و اعالم گردد و شوامل دو بخش ثطت توانمندی ااالعات این بخش از اریق ثطت نام در سوامانه تکمیل می 

 : باشدفا مینیازمندی

 هاثبت و تکمیل توانمندی : 

صناا  و واحدفای تولیدی، خدماتی، دانش بنیان  ستند با      ا شور ف ستگاه فای اجرایی ک که دارای مجوز از د

توانند نسووطت به تکمیل ااالعات خود در این قسوومت اقدام نماینده در حال حا وور  در سووامانه می ثطت نام

ارتطاد سامانه توانیران به سامانه مجوزفای بخش فای صنعت، اصناا، جهاد کشاورزی، دانش بنیان )معاونت      

فا د ااالعات توانمندیتواننعلمی ریاست جمهوریا برقرار شده است و کاربران پس از ثطت نام در سامانه می    

را تکمیل نماینده ااالعات تکمیل شده در این بخش عالوه براینکه در قسمت تطابق ااالعات  و تولیدات خود

 گیرده شود در بخش خدمات سامانه نیز بصورت  نالین در اختیار ذینفعان قرار مینیازمندیها استفاده می

 اتاعالم نیازمندی ها، ارجاع کار و تطابق اطالع : 

ای ابالغ صوووورت پذیرفته مطنی بر معرفی نماینده دسوووتگاه فای مرکزی جهت ایجاد نام کاربری ، ثطت نام                

صورت پذیرفته و نام کاربری و گذرواژه         ستگاه حاکمیتیا  شده )با تعیین ن ش د ستگاه فای اعالم  نمایندگان د

فای اجرایی، حکم رافطر دستگاه ایندگان دستگاهسامانه، فمراه با  موزش در اختیار این افراد، قرار گرفته استه نم  
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باشنده در ادامه پس از  را خوافند داشت و قادر به ایجاد دسترسی برای اعالم نیازمندی برای زیرمجموعه خود می   

 ورود کاربران با ن ش دستگاه حاکمیتی امکان ثطت نیازمندی محصوالت خود را خوافند داشته 

زمندی، تطابق ااالعات بین توانمندی فا ثطت شووده و نیازمندی فای اعالم شووده  پس از ثطت نهایی ااالعات نیا

شده و فر ی  از ارفین می    صورت  نالین برقرار  صات درج     ب شخ شافده و از اریق م توانند ااالعات یکدیگر را م

 شده در سامانه ارتطاد برقرار نماینده

 

 خوافیم پرداخته "رافنمای سامانه"در ادامه به تشریح 

 این مورد مربود به واحدفای توانمند تولیدی می باشد :توانیرانراهنمای سامانه  -الف 

 :قانون 2راهنمای مشمولین ماده -ب 

 : نحوه ایجاد زیرمجموعه برای فر دستگاه تشریح گردیده استدستگاه فای اجرایی رافنمای رافطری -1

 حله به مرحله تشریح گردیده استه مر ،: نحوه ثطت نیازمندی محصول رافنمای ثطت نیازمندی محصول -2

 

ا به صووورت دوره ای در حال ثطت نیازمندی محصووولو  رافطری دسووتگاه فای اجرایی سووامانه ) یرافنما  وومناً

  اقدام نماییده ،بروزترین رافنمانسووطت به دانلود  می توانید پس از رویت ورژن جدید،بروزرسووانی می باشوود که  

 ا MIMT.MCME.HA.VER7:   7ورژن ) به عنوان مثال 

 

 

 

 با تشکر                                                                                                              


