تكویل فزم درخَاست کبال تَسط
هتقبضی ٍ ارسبل آى بِ هذیز هزکشجْت
بزرسی ٍ تبییذ

آیب هذیز درخَاست را تبییذ هی کٌذ؟

خیر

بلی

خیر

آیب در خَاست هزبَط بِ خزیذ
رایبًِ ای است؟

بلی
ارجبع بِ هسئَل آهبر ٍ فٌبٍری اطالعبت جْت
بزرسی ٍ اظْبر ًظز

آیب بب درخَاست هَافقت هی شَد؟

خیر

اعالم بِ ٍاحذ هتقبضی هبٌی بز عذم هَافقت
درخَاست کبال ٍ ببیگبًی آى

بلی
ارجبع بِ هذیز پژٍّشكذُ جْت بزرسی ٍ
اظْبر ًظز

1

ببیگبًی

1

آیب بب درخَاست هَافقت هی شَد؟

خیر

اعالم بِ ٍاحذ هتقبضی هبٌی بز عذم هَافقت
درخَاست کبال ٍ ببیگبًی آى

بلی
ببیگبًی
ارجبع فزم بِ ٍاحذ اًببرجْت بزرسی

بزرسی درخَاست تَسط هسئَل اًببر

آیب کبالی درخَاست شذُ در اًببر
هَجَد است؟

بلی

صذٍر حَالِ اًببر

خیر
صذٍر فزم درخَاست خزیذ تَسط اًببر ٍ
ارسبل بِ هذیزیت خذهبت پشتیببًی

ارجبع درخَاست خزیذ بِ ٍاحذ تذارکبت
جْت بزآٍرد قیوت

2

تحَیل کبال بِ ٍاحذ هزبَطِ

2

تذارکبت درخَاست را بزرسی  ،کبرپزداس بزآٍرد
قیوت کزدُ ٍ بِ اهَر هبلی جْت تبهیي اعتببر
ارسبل هی کٌذ

بزرسی درخَاست تَسط کبرشٌبس اهَر هبلی
هطببق فزآیٌذ

آیب تخصیص اعتببر دارد ؟

خیر

بلی

بزرسی درخَاست تَسط هذیزیت بَدجِ ٍ
اعالم ًظز

بزرسی درخَاست تَسط اهَر هبلی جْت
تبهیي اعتببر

آیب تبهیي اعتببر دارد ؟

ارسبل درخَاست تخصیص بِ هذیزیت
بَدجِ تَسط اهَر هبلی

خیر

اعالم بِ ٍاحذ هتقبضی جْت اطالع ٍ ببیگبًی

بلی
ببیگبًی
ارجبع بِ کبرپزداسی جْت عولیبت خزیذ

خزیذ کبال ٍ خذهبت تَسط کبرپزداس ٍ دریبفت
فبکتَر هطببق استعالم اٍلیِ ٍ تحَیل بِ ٍاحذ
اًببر جْت بزرسی کوی ٍکیفی

3

3

بزرسی کبالی خزیذاری شذُ تَسط هسئَل
اًببر ٍ اعالم ًظز در هَرد کیفیت ٍ کویت کبالی
خزیذاری شذُ

آیب جٌس خزیذاری شذُ بب فبکتَر
هطببقت دارد ؟

خیر

اعالم هَضَع بِ کبرپزداس ٍ پیگیزی
هَضَع جْت عَدت یب جبیگشیٌی کبال

بلی
صذٍر فزم رسیذ اًببر ٍ ثبت در سیستن هكبًیشُ
تَسط اًببر ٍ تحَیل یک ًسخِ بِ کبرپزداس

آیب کبالی خزیذاری شذُ
اهَالی است ؟

بلی

ارجبع سٌذ بِ اهیي
اهَال

تحَیل کبال بِ
درخَاست کٌٌذُ

شوبرُ گذاری کبال ٍ ثبت در لیست اهَال
تحَیل گیزًذُ ٍ اعالم بِ اًببر

خیر

تحَیل کبال بِ درخَاست کٌٌذُ ٍ
صذٍر حَالِ اًببر

