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 فرایند خرید کتاب از نمایشگاه)ارزی(نام فرایند :  

 ترکیب هر دو *-دستی  -وسیله : نرم افزار انجام فرایند به 

 خرید کتابخروجی اصلی فرایند :  

 
 

 شرح فرایند : 

 شود. انجام می خرید کتاب از نمایشگاه به صورت ارزیطی مراحل زیر 

 نحوه اجرا :

 اطالع رسانی به معاونت پژوهشی .2

 درخواست تعیین میزان بودجه برای خرید کتب ارزی .1

 معاون اداری و مالی پس از تعیین بودجه توسط معاون پژوهشیدرخواست تنخواه از  .3

 معرفی نماینده کتابخانه جهت دریافت کارت خرید ارزی .4

 اطالع از زمان حضور در بانک از طریق وزارت علوم، جهت دریافت کارت .5

 حضور در بانک و دریافت کارت .6

 دریافت کاتالوگ نهایی خرید کتب ارزی .7

 مربوط به خرید کتب ارزیحضور در نمایشگاه در تاریخ  .8

 دریافت فاکتور کتب خریداری شده از بانکو  اعالم کد مربوط به کتب به بانک .9

 شر و ارائه فاکتورامراجعه به انبار ن .21

 دریافت کتب و بررسی مشخصات کتب با فایل درخواستی .22

 قرار دادن لیست کتب مربوطه در بسته مربوطهو  بسته بندی کتب در دفاتر پست .21

 کتابخانهارسال به  .23

 

 

 

 

 

 

 

 

   کتابخانهصاحب فرایند : 

 2صفحه                                                                                                                   کتابخانه
 

 

 کتابخانه –فرایندها 

 

 



 

 

 جدول پاسخگویی

 
 اجرامکان  مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

 اطالع رسانی به معاونت پژوهشی .2

 

  کتابخانه  مدیریت کتابخانه

 درخواست تعیین میزان بودجه برای خرید کتب ارزی.1 

 

 کتابخانه  مدیریت کتابخانه

 درخواست تنخواه از معاون اداری و مالی پس از تعیین بودجه .3

 

 کتابخانه  معاونت پژوهشی

 کتابخانه  مدیریت کتابخانه دریافت کارت خرید ارزیمعرفی نماینده کتابخانه جهت .4

 اطالع از زمان حضور در بانک از طریق وزارت علوم، جهت دریافت کارت .5

 

 کتابخانه  خریدکارشناس 

 حضور در بانک و دریافت کارت .6

 

 بانک  خریدکارشناس 

 کتابخانه    خریدکارشناس  دریافت کاتالوگ نهایی خرید کتب ارزی.7

 حضور در نمایشگاه در تاریخ مربوط به خرید کتب ارزی .8

 

 نمایشگاه کتاب  خریدکارشناس 

 و دریافت فاکتور کتب خریداری شده از بانک اعالم کد مربوط به کتب به بانک.9

 

 نمایشگاه کتاب  خریدکارشناس 

 نمایشگاه کتاب  خریدکارشناس  مراجعه به انبار ناشر و ارائه فاکتور.21

 نمایشگاه کتاب  خریدکارشناس  دریافت کتب و بررسی مشخصات کتب با فایل درخواستی.22

و قرار دادن لیست کتب مربوطه در بسته  بسته بندی کتب در دفاتر پست.21

 مربوطه

 نمایشگاه کتاب  خریدکارشناس 

 نمایشگاه کتاب  خریدکارشناس  ارسال به کتابخانه.23

 

 موارد ارتقا:

 

 

 

 کوتاه کردن زمان : 

 

 

 

 

 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 

 

 

 1صفحه                                                                                                                                     کتابخانه

   کتابخانه –فرایندها 



 حضور در نمایشگاه در تاریخ مربوط به خرید کتب ارزی

 

 

 

 خرید کتاب از نمایشگاه )ارزی(فرایند                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   کتابخانه –فرایندها 

 شروع

 اطالع رسانی به معاونت پژوهشی

 درخواست تعیین میزان بودجه برای خرید کتب ارزی

درخواست تنخواه از معاون اداری و مالی پس از تعیین بودجه 

 توسط معاون پژوهشی

 معرفی نماینده کتابخانه جهت دریافت کارت خرید ارزی

جهت  اطالع از زمان حضور در بانک از طریق وزارت علوم،

 دریافت کارت

 

 جهت تهیهحضور در بانک و دریافت کارت 

 

 دریافت کاتالوگ نهایی خرید کتب ارزی

فاکتور کتب و دریافت  اعالم کد مربوط به کتب به بانک

 خریداری شده از بانک

 

 مراجعه به انبار ناشر و ارائه فاکتور

 دریافت کتب و بررسی مشخصات کتب با فایل درخواستی

بسته بندی کتب در دفاتر پست و قرار دادن لیست کتب 

 مربوطه در بسته مربوطه

 ارسال به کتابخانه

 پایان


