
  مشمول تسهيالت عضويت سازندگان و تامين كنندگان وزارت نفت –متقاضي محترم عضويت ايران كد 
  با سالم و احترام 

بعنوان فهرست بلند دستگاه مركزي(جايگزين  منابع تامين كاالمتمركز مبني بر ايجاد بانك نفت وزارت راستاي سياستهاي در 
براساس شناسايي توانمنديهاي موجود و  بمنظورو  بق قانون برگزاري مناقصاتفهرست منابع مشترك سابق) و الزامات قانوني ط

متناظر با  و تامين كنندگان تمركز بر پتانسيلهاي علمي و عملياتي كشور و ايجاد پايگاههاي اطالعاتي محصوالت سازندگان
و در راستاي فراخوان  ي خريدفرآيندها نمودن و عنايت به حركت وزارت نفت به سمت الكترونيكينفت  صنعت نيازهاي بدنه

 توليداتپشتيبان عمليات شناسايي به عنوان اخير وزارت نفت در روزنامه هاي كثيراالنتشار (تصوير پيوست)، اين مركز 
جهت تزريق به سامانه هاي تداركاتي و فني نفت، اقدام به راه  ده توسط تامين كنندگانعرضه ش و محصوالت سازندگان داخلي

  نموده است. "كاداتوليد"اندازي سامانه اي برخط به نام 
و مشخصات فني آنها را در اختيار توليدي ، اطالعات محصوالت منابعاين سامانه ماموريت دارد در تعامل سيستمي و خودكار با 

  قرار دهد. "كاداتامين"ه نام ب (Sourcing)وزارت نفت سامانه منبع يابي 
  

و با اهداف ذيل در وزارت نفت در حال پياده سازي  ")www.ep.mop.ir( سامانه خريد الكترونيكي"به همراه اين دو سامانه 
  : است

  عمليات تامين و  تسريع درو  تقاضاها تجميع هدف كاهش تنوع و تعداد اقالم و در نتيجهشناسايي اقالم مورد تقاضاي وزارت نفت با
 لجستيك 

 (شناسايي پتانسيل ساخت داخل) و محصوالت آنها و ايجاد  عبمنابا هدف افزايش تعداد  شناسايي و مديريت محصوالت تامين كنندگان
 مستقيم دوطرفه و سيستمي با تامين كنندگان  برخط و  كانال ارتباطي

  تهيه و آماده سازي اطالعات پايه اقالم استاندارد براي سامانه هاي موجود و جديد عملياتي مانندeP  وERP نفت 

  مشتركو كاتالوگ فني منطبق كردن اطالعات فني محصوالت توليدي تامين كنندگان با نيازهاي صنعت نفت با ايجاد كدينگ 

  
الزم در اين راستا خواهد بود. رقمي  5و دريافت كد عضويت ا آغاز اين مراحل با عضويت آن شركت محترم در ايران كد فلذ

ايجاد درخواست عضويت " نهايتدر  و "ايجاد و رهگيري درخواستعضويت و سپس "  گزينه باالي صفحهاست از لينك 
ابتدا نسبت به نوع فعاليت خود،  "مجوزها"توجه داشته باشيد كه در مرحله شروع نماييد و مراحل را طي نماييد.  "جديد



اييد كه اين مهم شامل هردو مورد ذيل است. در غير اينصورت ثبت نام تامين مجوزهاي مرتبط را به درخواست پيوست نم
  كنندگان نفت با مشكل روبه رو خواهد گشت :

 رتال حتما پيوست گردد.مجوزهاي توليدي يا بازرگاني مندرج در پ -الف 

ورود سازندگان و تامين كنندگان وزارت " گزينهليست مجوزها، در بايد ، الفپس از مجوزهاي اصلي بند     -ب
عنوان نامه رسمي به به   "تعهدنامه سازندگان و تامين كنندگان وزارت نفت"فرم و  انتخاب گردد "نفت

   درخواست اضافه گردد.
مي بايست در ابتداي فرآيند  نوع فعاليت شركت(توليدي يا بازرگاني)درصورت نداشتن مجوزهاي الزم نسبت به  : 1نكته 

ورود سازندگان و تامين " عنوان مجوز "مجوزها"انتخاب گردد و در نهايت در مرحله  "توليدي"نوع فعاليت فقط عضويت 
عنوان نامه رسمي به   "تعهدنامه سازندگان و تامين كنندگان وزارت نفت"انتخاب گردد و تعهد نامه   "كنندگان وزارت نفت

  ضافه گردد.ا درخواستبه 
مراحل  رقمي عضويت ايران كد ادامه يابد. اين مراحل كامال رايگان بوده و فقط به دليل اينكه 5اين مرحله بايد تا دريافت كد 

تاييديه مالي دراين مركز بايد صورت گيرد فقط وجه مربوطه به يك قلم كاال اخذ مي گردد. به عبارت ديگر پيش فاكتور دريافتي 
توسط آن شركت بايد در موارد عضويت و اشتراك سال اول رايگان بوده و فقط هزينه يك قلم كاال در آن درج شده باشد. توجه 

  يك قلم محصول اظهار گردد.  "اطالعات اظهاري محصوالت"داشته باشد كه حتما در قسمت 
سيستم نام كاربري و رمز ورود اين مركز، و در تماس نمايندگان  رقمي) 5(دريافت كد عضويت پس از اتمام اين مرحله 

محصوالت  موقتتعامل آن شركت محترم با سامانه از طريق دريافت ايران كد و ارايه شده نماينده آن شركت، به  "كاداتوليد"
هر چه كيفيت توجه داشته باشيد  گردد.مي (بصورت رايگان) آغاز و زمينه براي حضور در بانك منابع و فايل محصوالت فراهم 

آن شركت و محصوالت وابسته، قوي تر در دامنه  ،غني تر باشد "كاداتوليد"به سامانه ورودي و كميت اطالعات محصوالت 
   د گرفت.نمصرف شركتهاي نفتي قرار خواه فضاي ديدشناسايي و 

 "ايران كد محصوالت شما"كد  به عبارت سيستمي، مراحل تعامل در سامانه خريد الكترونيكي وزارت نفت حتما بايد قيد دو
  انجام شود كه : "نفت كد معادل در وزارت نفت" و

 ايران كد محصول شما از طريق تعامالت تدريجي و دائمي شما با سامانه كاداتوليد حاصل مي گردد. -



داده هاي مناسب و دقيق محصوالت شما قياس نفت كد معادل محصول شما در نفت نيز بصورت سيستمي و از طريق  -
تشخيص داده ميشود. به عبارت ديگر نفت كد توسط سيستم تشخيص داده شده و در كاداتوليد (تناظرات اطالعاتي) 

  شما فقط در ارايه اطالعات در هنگام دريافت ايران كد در كاداتوليد داراي نقش هستيد.


