
فرم درخَاست خریذ کاال 

الالم هَرد ًیاز هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی  را با تَجِ بِ فرهَالسیَى تَلیذ بِ  (ّذف بٌگاُ تَلیذی  )ٍاحذ برًاهِ ریسی جْت تَلیذ هحػَالت ضرکت  : 1هرحلِ 

بستگی بِ اهکاًات   )ٍاحذ اًبار در غَرت هَجَد بَدى الالم هَرد ًیاز را با فرم اًتمال بیي دٍ اًبار یا فرم حَالِ هػرف هرکس . ٍاحذ اًبار  اعالم هی کٌذ 

از طریك فرم در (  هَاد اٍلیِ ٍ لَازم بستِ بٌذی درخَاستی ٍاحذ تَلیذ ) در غَرت عذم هَجَدی کاال. بِ ٍاحذ تَلیذ ارسال هی ًوایذ  (سیستن ًرم افساری 

.خَاست خریذ کاال بِ بازرگاًی اعالم هی ًوایذ 

،  (ٍ ارجاع کار بِ کارضٌاس هربَطِ ٍ طی هراحل لاًًَی از جولِ استعالم بْا ٍ غیرُ  )هذیریت ٍاحذ بازرگاًی بعذ ازدریافت فرم درخَاست خریذ  .:2هرحلِ فرم سفارش خریذ کاال 

.الذام بِ خریذ الالم فَق هی ًوایذ ٍ لبل از رسیذى الالم خریذاری بِ کارخاًِ فرم سفارش خریذ هَاد را تکویل هی کٌذ تا هبٌایی برای رسیذ اًبار باضذ 

رسیذ اًبار 
تاییذ کٌترل کیفی  ٍ غیرُ - ٍ طی هراحل لاًًَی ازجولِ تَزیي  )اًبار دار بِ هحض رٍیت الالم هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی با تَجِ بِ فرم سفارش خریذ  : 3هرحلِ 

ٍ بخص هالی اًبار حساب هَجَدی کاال یا ( .  بِ رسیذ داین تبذیل هیطَد QCابتذا رسیذ هَلت ٍ بعذ از تاییذ تَسط ) از فرم رسیذ خریذ استفادُ هی ًوایذ( 

.خریذ را با تَجِ بِ ضیَُ ًگْذاری هَجَدی کاال  بذّکار ٍ حساب بستاًکاراى یا ٍجِ ًمذ را بستاًکار هی ًوایذ  

با استفادُ از  )ٍاحذ اًبار در غَرت عذم هَجَد بَدى کاال ٍ بعذ از خریذ الالم هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی ، الالم فَق را بِ ٍاحذ برًاهِ ریسی تَلیذ تحَیل هیذّذ غادرُ اًتمال کاال بیي دٍ اًبار 

.تا ایٌجا هسَلیت الالم هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی با اًبار دار هی باضذ  . (فرم اًتمال کاال بیي دٍ اًبار  

 )الالم هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی را از اًبار دار تحَیل گرفتِ ٍ هسَلیت ًگْذاری ٍ پاسخگَیی با ٍاحذ تَلیذ هی باضذ  (ٍاحذ تَلیذ  )ٍاحذ برًاهِ ریسی تَلیذ ٍاردُ اًتمال کاال بیي دٍ اًبار  

(از طریك فرم اًتمال کاال بیي دٍ اًبار . ) (تفکیک هسَلیت 

حَالِ تَلیذ هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی دستوسد هستمین سربار ساخت 
 (هبٌای بْای هَاد هػرفی هی باضذ  )ٍاحذ تَلیذ در زهاى استفادُ از الالم هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی در فرایٌذ تَلیذ از فرم دیگری بٌام حَالِ تَلیذ  : 4 هرحلِ 

.ایي هرحلِ هْوتریي هرحلِ در بْای توام ضذُ تَلیذ هی باضذ . استفادُ هی کٌذ 

هَاد اٍلیِ بعذ از طی هراحل تَلیذ ٍ هراکس ّسیٌِ ٍ غرف ّسیٌِ دستوسد ٍ سربار  ، تبذیل بِ هحػَالت ًیوِ ساختِ ای هی ضًَذکِ ضاهل هَاد اٍلیِ  : 5هرحلِ رسیذ تَلیذ کاالی ًیوِ ساختِ 

.سربار تا ایي هرحلِ هی باضذ ٍ از طریك فرم رسیذ تَلیذ کاالی ًیوِ ساختِ در سیستن ثبت هی گردد + دستوسد + لَازم بستِ بٌذی + 

حَالِ تَلیذ کاالی ًیوِ ساختِ حَالِ فرٍش 
اگر  لابل فرٍش باضذ از طریك فرم اًتمال کاال بیي دٍ اًبار بِ اًبار لابل فرٍش اًتمال ٍ سپس با فرم حَالِ فرٍش . کاالی ًیوِ ساختِ در هرحلِ لبل  : 6هرحلِ 

در غَرت استفادُ از کاالی ًیوِ ساختِ فَق برای تکویل بِ هرحلِ بعذ ارسال ضَد با فرم حَالِ تَلیذ کاالی ًیوِ . بِ فرٍش هی رسذ  (حَالِ خرٍجی اًبار  )

.ساختِ بِ هرحلِ بعذ ارسال هیگردد 

(بِ زباى سادُ ٍ لابل فْن ٍ  کار بردی   )چرخِ حسابذاری بْای توام ضذُ 



(بِ زباى سادُ ٍ لابل فْن ٍ  کار بردی   )چرخِ حسابذاری بْای توام ضذُ 

تبذیل ضَد کِ ًیاز  (ّذف ضرکت  )کاالی ًیوِ ساختِ هرحلِ لبل ًیاز بِ فرایٌذ دیگری از جولِ بستِ بٌذی دارد تا بِ هحػَل ًْایی ٍ لابل فرٍش  : 7هرحلِ حَالِ تَلیذ لَازم بستِ بٌذی  دستوسد هستمین سربار ساخت 

هی باضذ (هبٌای بْای توام ضذُ هَاد ٍ لَازم بستِ بٌذی   )هٌذ استفادُ از فرم حَالِ تَلیذ لَازم بستِ بٌذی 

رسیذ تَلیذ کاالی ساختِ ضذُ 
در هرحلِ لبل کاالی ًیوِ ساختِ بعذ از طی هراحل تَلیذ ٍ هراکس ّسیٌِ ٍ غرف ّسیٌِ حمَق ٍ دستوسد ٍ سربار بِ هحػَل ًْایی تبذیل ٍ با فرم  : 8هرحلِ 

سربار ساخت ، بْای + دستوسد + جوع هَاد هػرفی اعن از هَاد اٍلیِ ٍ بستِ بٌذی . رسیذ کاالی ساختِ ضذُ ، همذارهحػَل هطخع ٍ در سیستن ثبت هیگردد 

.کاالی ساختِ ضذُ را تطکیل هیذ ٌّذ  (بْای تَلیذ  )ساخت 

حَالِ فرٍش حَالِ تحَیل 
حَالِ  )هحػَالت تَلیذی در هرحلِ لبل برای فرٍش از طریك فرم اًتمال کاال بیي دٍ اًبار بِ اًبار فرٍش اًتمال ٍ سپس با فرم حَالِ فرٍش  : 9هرحلِ 

ضایذ از الالم هحػَل تَلیذی برای هَارد ّسیٌِ ای دیگر استفاد ضَد کِ با فرم حَالِ تحَیل کاال در سیستن ثبت ضَد از .بِ فرٍش هی رسذ  (خرٍجی اًبار 

.پرسٌل ٍ غیرُ هیتَاى ًام برد - جولِ هَارد ّسیٌِ ای اّذا هحػَالت جْت تبلیغات 

بستاًکار بذ ّکار ضرح فعالیت 

ٍجِ ًمذ / بستاًکاراى خریذ / هَجَدی کاال ثبت رسیذ خریذ هَجَدی 

هَجَدی کاال (هَاد ًیوِ ساختِ  )کار در جریاى ثبت حَالِ تَلیذ هَجَدی 

ّسیٌِ دستوسد (دستوسد هستمین  )کار در جریاى اختػاظ ّسیٌِ دستوسد 

ّسیٌِ سربار (سربار   )کار در جریاى اختػاظ سربار  

(سربار + دستوسد + هَاد  )کار در جریاى بْای توام ضذُ  کاالی ساختِ ضذُ کاالی ساختِ ضذُ

بْای توام ضذُ کاالی ساختِ ضذُ بْای توام ضذُ کاالی فرٍش رفتِ کاالی فرٍش رفتِ 

 6 تا 5هرحلِ 

(پایاى دٍرُ - ساختِ ضذُ + اٍل دٍرُ  )کاالی ساختِ ضذُ  - 5 9 ٍ 8هرحلِ 

 ) هَرد اٍل بْای ساخت هی گَیٌذ 3بِ جوع بْای 

(  7 در باالٍ هرحلِ 4تا هرحلِ 

 بخص عوذُ تطکیل ضذُ است 5بْای توام ضذُ کاالی فرٍش رفتِ از 

(هَجَدی پایاى دٍرُ - خریذ طی دٍرُ + اٍل دٍرُ  )هَاد هػرفی  - 1

(حمَق ٍ هسایای کارکٌاى ضاغل در بخص تَلیذ  )دستوسد هستمین  - 2

حمَق ٍ هسایا ٍ سایر ّسیٌِ ّا ی کارکٌاى ضاغل در  )سربار ساخت  - 3

(پطتیباًی تَلیذ 

(پایاى دٍرُ  - تَلیذ طی دٍرُ + اٍل دٍرُ  )کاالی در جریاى ساخت  - 4


