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::درخواست واحد شامل درخواست واحد شامل 

نوع کاال و خدمات نوع کاال و خدمات --١١
))کلی ، کاربردی کلی ، کاربردی ( ( اھداف اھداف --٢٢
بررسی و بیان وضیعت موجود بررسی و بیان وضیعت موجود --٣٣
خرید کاال یا خدمات خرید کاال یا خدمات ( ( بیان دالیل لزوم واگذاری خدمات بیان دالیل لزوم واگذاری خدمات --۴۴

 ( (
کارشناسی ھزینه خرید مورد نیاز و روش پرداخت کارشناسی ھزینه خرید مورد نیاز و روش پرداخت --۵۵
انسانی خرید خدمات انسانی خرید خدمات کارشناسی نیرویکارشناسی نیروی--۶۶
خدمات و تجھیزات مورد نیاز خدمات و تجھیزات مورد نیاز --٧٧
) ) خرید خدمات خرید خدمات ( ( بسته خدمتی بسته خدمتی --٨٨

اعالم به پیمانکار و اعالم به پیمانکار و 
واحد درخواست واحد درخواست 

کننده  کننده  

طبق دستور طبق دستور 
ریاست محترم ریاست محترم 

دانشگاه دانشگاه 

بررسی و تھیه قرارداد بررسی و تھیه قرارداد ووارجاع ارجاع 
اولیه در دبیرخانه کمیته اولیه در دبیرخانه کمیته 

تشکیل جلسه بررسی و تصویب تشکیل جلسه بررسی و تصویب 
قراردادقرارداد

مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه مکاتبه با ریاست محترم دانشگاه 
حسب نیاز و حسب نیاز و ( ( جھت اخذ مجوز جھت اخذ مجوز 

مناقصه مناقصه ––ضرورت ترک تشریفات ضرورت ترک تشریفات 
))عمومی عمومی یایامحدود محدود 

مناقصهمناقصه
ترک ترک 

تشریفات تشریفات 

تھیه صورتجلسه ترک تھیه صورتجلسه ترک 
تشریفات تشریفات 

عقد قرارداد عقد قرارداد 

    تھیه اسناد مناقصه تھیه اسناد مناقصه 

تشکیل جلسه تشکیل جلسه 
بررسی اسناد   بررسی اسناد   

برگزاری برگزاری 
مناقصه  مناقصه  

محدود  محدود  
عمومی  عمومی  

نامه نامه در روزدر روزانتشار آگھیانتشار آگھی
    ھای کثیر االنتشارھای کثیر االنتشار

به به تحویل اسناد مناقصهتحویل اسناد مناقصه
      متقاضیمتقاضی

ارسال دعوتنامه به شرکتھا    ارسال دعوتنامه به شرکتھا    

تشکیل کمیسیون مناقصه و اعالم برنده و تشکیل کمیسیون مناقصه و اعالم برنده و 
عقد قرارداد    عقد قرارداد    

معرفی پیمانکار به امور مالی جھت سپرده معرفی پیمانکار به امور مالی جھت سپرده 
حسن انجام تعھدات    حسن انجام تعھدات    

معرفی به واحد معرفی به واحد 
کننده  کننده  درخواستدرخواست



تنظیم قراردادھاتنظیم قراردادھافرآیند فرآیند 

    

                  

تامین اعتبار مالیتامین اعتبار مالی

برنده برنده عیینعیینتت

تنظیم قراردادتنظیم قرارداد

امضاء قرارداد توسط طرفینامضاء قرارداد توسط طرفین

پایانپایان

استعالم یا مناقصه استعالم یا مناقصه 


