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 -2شٌاسِ خذهت18861267184

ًام دستگاُ اجشایی :اداسُ ول ًَساصی ،تَسؼِ ٍ تجْیض هذاسس خشاساى سضَی
ًام دستگاُ هادس :وزارت آموزش و پرورش

 -4هشخصات خذهت

ششح خذهت

ًَع خذهت

هاّیت خذهت
سغح خذهت
سٍیذاد هشتثظ تا:
ًحَُ آغاص خذهت
هذاسن الصم تشای اًجام
خذهت
لَاًیي ٍ همشسات تاالدستی

ایي فشآیٌذ جْت اجشا ٍ هذیشیت هٌالصات ٍ وٌتشل سًٍذ اجشای تجْیض هذاسس وشَس اص صهاى ػمذ لشاسداد تا
تحَیل تجْیضات هَسد استفادُ لشاس هی گیشد.
دس ایي فشآیٌذ اتتذا اعالػات هٌالصات جْت دسیافت دسخَاست پیواًىاساى هتماضی ،دسج هی گشدد سپس
دسخَاست ّا ٍ هذاسن هَسدًیاص دسیافت ٍ هَسد تشسسی لشاس هی گیشد ٍ دس ًْایت ششوت تشًذُ هشخص هی شَد.
دس اداهِ اعالػات تجْیضات ٍ لشاسداد هشتَعِ دس سیستن ثثت شذُ ٍ تا تَجِ تِ دسخَاست ّایی وِ اص عشق
هختلف دسیافت هی گشدد ،جْت اسسال تجْیضات تِ همصذ هَسد ًظش حَالِ ای صادس هی گشدد .ششوت هَظف
است هغاتك حَالِ ،تجْیضات سا تِ همصذ اسسال ًوایذ .ثثت اعالػات ٍصَل هشتَط تِ آى حَالِ دس سیستن ثثت
هی گشدد ٍ دس ًْایت تا تَجِ تِ هیضاى اػالم ٍصَل واالّای ششوت ،حَالِ هالی تشای آى ششوت صادس هی شَد.
تَصیغ تجْیضات تش اساس فْشست هصَب وویتِ تجْیضات استاًْا ،تَسظ اداسُ ول ًَساصی هذاسس استاى تِ
اداسات هٌاعك آهَصش ٍ پشٍسش صَست هی پزیشد.
ساصهاى ٍ اداسات ول ًَساصی هذاسس وشَس
خذهت تِ شْشًٍذاى ()G2C
ٍصاست ٍ اداست ول آهَصش ٍ پشٍسش
خذهت تِ وسة ٍ واس()G2B
پیواًىاساى
خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G2G
ًَع هخاعثیي

 -3اسائِ دٌّذُ
خذهت

 -1ػٌَاى خذهت :تأمین تجهیسات مدارس

تصذی گشی
استاًی

حاوویتی
شْشی
هٌغمِ ای
هلی
وسة ٍ واس
تاهیي اجتواػی
هالیات
آهَصش سالهت
تَلذ
تاصًشستگی هذاسن ٍ گَاّیٌاهِّا
اصدٍاج
تیوِ
تاسیسات شْشی
سخذاد سٍیذادی هشخص
فشاسسیذى صهاًی هشخص
تماضای گیشًذُ خذهت
سایش... :
تشخیص دستگاُ
هذاسن ششوت دس هٌالصات
لَاًیي هٌالصات

 28خذهت گیشًذگاى دس:
آهاس تؼذاد خذهت گیشًذگاى
هتَسظ هذت صهاًاسایِ خذهت:
ّ 1فتِ
تَاتش
تٌْا دس هشحلِ اسائِ خذهت جْت احشاص اصالت اسٌاد ٍ هذاسن
تؼذادتاس هشاجؼِ حضَسی
شواسُ حساب (ّای) تاًىی
هثلغ(هثالغ)
ّضیٌِ اسایِ خذهت(سیال) تِ
خذهت گیشًذگاى
8
آدسس دلیك ٍ هستمین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى

ً -6حَُ
دستشسی تِ
خذهت

 -5جضییات خذهت

هاُ

ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الىتشًٍیىی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى:
هشاحل خذهت

سٍستایی
ثثت هالىیت
سایش
ٍفات

ًَع اسائِ

فصل

سال

پشداخت تصَست الىتشًٍیه

lms.dres.ir
سامانه تدارکات و تجهیس طرح ها
سساًِ استثاعی خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت
دسهشحلِ اسائِ خذهت

الىتشًٍیىی

-7
استثاعخذهتثاسایش
ساهاًْْا
(تاًىْای
اعالػاتی)
دسدستگاُ

ًام ساهاًِ ّای دیگش

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت
هشحلِ تَلیذ خذهت
(فشایٌذ داخل دستگاُ
یا استثاط تا دیگش
دستگاُ ّا )

غیشالىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش :جهت اعالم وصول،
روش ضشٍست هشاجؼِ
حضَسی

الىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ
حضَسی

غیشالىتشًٍیىی

روش ضشٍست
هشاجؼِ حضَسی

الىتشًٍیىی

اصل برگه با امضا اسکن می

گردد.
فیلذّای هَسدتثادل

استؼالم الىتشًٍیىی
تشخظ
online

غیشالىتشًٍیىی

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
اسسال پستی
پست الىتشًٍیه
تلفي گَیا یا هشوض تواس پیام وَتاُ
دفاتش پیشخَاى
شواسُ لشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
ػٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
هشاجؼِ تِ دستگاُ:
جْت احشاص اصالت فشد
هلی
جْت احشاص اصالت هذسن
استاًی
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة
شْشستاًی
سایش:
ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا) ERP
ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)
سایش(تاروشًحَُ دستشسی)
پست الىتشًٍیه

دستِای
()Batch

الىتشًٍیىی

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ واستشدی)
اسسال پستی

استؼالم
غیش
الىتشًٍیىی

 -9ػٌاٍیي فشایٌذّای خذهت

-8استثاعخذهتثاسایش دستگاّْای دیگش

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگش

فیلذّای
هَسدتثادل

استؼالم الىتشًٍیىی اگشاستؼالهغیشالىتشًٍیىیاست،
هثلغ
استؼالم تَسظ:
(دسصَست
پشداخت
ّضیٌِ)
تشخظ
online
دستِای
()Batch

سامانه مدیریت پروشه

ًام دستگاُ دیگش

کد قرارداد

دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ
دستگاُ
هشاجؼْىٌٌذُ

 -1ثبت اطالعات مناقصات
 -2ثبت اطالعات شرکت های برنده ی مناقصات
 -3ثبت اطالعات تجهیسات
 -4ثبت اطالعات قرارداد
 -5صدور حواله جهت ارسال تجهیسات به مقصد
 -6ثبت اطالعات اعالم وصول

