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فرآيند درخواست خريد كاﻻ

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
بازديد فني

 -1ثبت حواله توسط انباردار

وضعيت :تحويل كاﻻ به انبار – منتظر
تاييد كارشناس فني
كارتابل :بازديد فني
اقدام :كارشناس فني در صورت تاييد
دكمه ادامه فرآيند و سپس تاييد را مي زند.

وضعيت:تحويل كاﻻ به انبار
كارتابل :حواله انبار
اقدام :پس ازثبت حواله در سيستم خود شماره
حواله را در فرم ثبت مي نمايد و دكمه ادامه
فرآيند را مي زند و تاييد مي نمايد.

تاييد درخواست توسط كارشناس فني
اقدام :كارشناس فني در صورت تطابق ليست پيوست با
جنس خريداري شده دكمه تاييد را مي زند.

بلي

برگشت كاﻻ
وضعيت :عدم تاييد فني – برگشت كاﻻ
كارتابل :درخواست خريد
اقدام :كارپرداز پس از تعويض كاﻻ ،دكمه ادامه
فرآيند و سپس تاييد را مي زند

پايان

بررسي درخواست توسط كارشناس فني
وضعيت :منتظر پيوست مشخصات فني
كارتابل :جهت اقدام برابر مقررات
اقدام :پس از بررسي درخواست ،مشخصات فني را
پيوست و بعد از زدن ادامه فرآيند دكمه تاييد را مي زند.

آيا كاﻻ تخصصي است؟

شروع از

1

برآورد هزينه توسط كارپرداز

بررسي فرم توسط كارپرداز

وضعيت :منتظر برآورد هزينه كارپرداز
كارتابل:جهت اقدام برابر مقررات
اقدام :پس از بررسي بروارد هزينه را ثبت و بعد
از زدن ادامه فرآيند دكمه تاييد را مي زند.

وضعيت :منتظر خريد
كارتابل :درخواست خريد
اقدام :پس از بررسي درخواست ادامه
فرآيند را مي زند و تاييد مي نمايد.

تاييد درخواست توسط معاون /رئيس
اقدام:معاون/رئيس بعد از درج امضا با زدن ادامه فرآيند
دكمه تاييد را مي زند.

بلي

عدم تاييد درخواست توسط مسئول اعتبارات
اقدام :مسئول اعتبارات درصورت نبود اعتبار دكمه عدم
تاييد را مي زند.

پايان

وضعيت :تحويل داده شد.

وضعيت :آماده تحويل
كارتابل  :مشاهده و رونوشت
اقدام  :درخواست كنند پس از
تحويل كاﻻ با زدن ادامه فرآيند دكمه
تاييد را مي زند.

پايان

وضعيت :عدم تاييد درخواست
كارتابل  :مشاهده و رونوشت

بررسي درخواست توسط معاون /رئيس
وضعيت :منتظر تاييد معاون /رئيس دانشگاه
كارتابل :درخواست خريد
اقدام :پس از بررسي درخواست ادامه فرآيند را مي زند .

بررسي فرم توسط مسئول اعتبارات
وضعيت :منتظر تامين اعتبار
كارتابل :تامين اعتبار
اقدام :مسئول اعتبارات پس از بررسي درخواست
ادامه فرآيند را مي زند .

درخواست كننده

درخواست تحويل داده شده

درخواست تاييد شده

درخواست تاييد نشده

خير

خير

مسئول اعتبارات

تاييد درخواست توسط مسئول اعتبارات
اقدام :مسئول اعتبارات در صورت تامين اعتبار ،دكمه
تاييد را مي زند.

بلي

آيانياز به ارجاع به
كارپرداز دارد؟

وضعيت  :منتظر برآورد هزينه كارپرداز
كارتابل:جهت اقدام برابر مقررات
اقدام :پس از بررسي بروارد هزينه را ثبت و بعد
از زدن ادامه فرآيند دكمه تاييد را مي زند.

معاون /رئيس

عدم تاييد درخواست توسط معاون /رئيس
اقدام :معاون/رئيس در صورت موافق نبودن دكمه عدم
تاييد را مي زند

خير

بلي

برآورد هزينه توسط مسئول تداركات

كارپرداز  /مسئول
تداركات

ثبت حواله توسط كارپرداز
وضعيت :تحويل كاﻻ به انبار
كارتابل :حواله انبار
اقدام :پس از ثبت حواله در سيستم خود ،
دكمه ادامه فرآيند و سپس تاييد را مي زند.

اقدام :مسئول انبار با درج امضا و زدن
ادامه فرآيند دكمه ،تاييد را مي زند.

بلي
خير

تاييد توسط مسئول انبار

كارشناس فني

عدم تاييد درخواست توسط كارشناس فني
اقدام :كارشناس فني در صورت عدم تطابق ليست پيوست
با جنس خريداري شده دكمه عدم تاييد را مي زند.

خير

بازديد فني
وضعيت :تحويل كاﻻ به انبار – منتظر تاييد كارشناس فني
كارتابل :بازديد فني
اقدام :پس از بررسي درخواست ادامه فرآيند را مي زند و
تاييد يا رد مي نمايد.

خير

خير

تكميل فرم درخواست كاﻻ از انبار
وضعيت :در دست بررسي توسط انباردار/مسئول انبار
كارتابل :درخواست خريد
اقدام :انباردار يا فرم جديد درخواست خريد يا فرمي كه از
قبل آمده بررسي بعد از ادامه فرآيند دكمه تاييد را مي زند

شروع

انباردار /مسئول انبار

بلی

آيا كاﻻ تخصصي
است؟

بلي

آيا تاييد كننده مسئول
انبار است؟
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