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   1واحد يادگيري 

 شايستگي  تداركات پايانه 

 
 

 

  دانيد متصدي تداركات پايانه كيست و چه وظايفي دارد؟ آيا مي 

  ؟   ها چگونه استمراحل خريد تجهيزات در پايانهدانيد آيا مي 

  ؟شوندبندي ميتجهيزات مورد نياز چگونه اولويت 

  ................................................................................................ 

 

 

 

 

 هاي سازمان راهداريها و دستورالعملنامهتأمين و كنترل خدمات و تجهيزات مورد نياز بر اساس آيين

 

  

 استاندارد عملکرد 

 

 اید:آیا تا به حال پی برده

 



5 

 

 

 مقدمه 

 ينرا. بنابباشديآن م يو پرداخت بها ياز كس يزيگرفتن چ ،هم به مفهوم يدخر است. يدكردن و خريهته يتدارک در لغت به معن

 يياتر شناسيقمفهوم تداركات را دق يمشود. اگر بخواهيم  يلتکم يدبا خر يزانجام عمل تدارک و عمل تداركات  ن يعنيتداركات 

كردن )تدارک فراهم يعنيگفت تداركات  توانيم يجهدر نت .يمكن يبررس را يددار خرمرتبط و هدف يهايتمجموعه فعال يدبا يم،كن

 شود.يهدفمند انجام م يهايتفعال يسر يک يكه در طول اجرا يو امکانات ضرور يحتاج( مايدند

 خدمات نامشهود باشد. يامشهود  يل، وسايزاتشامل: ابزار، تجه توانديم يو امکانات ضرور نيازها

به نام واحد  يواحد يريتانجام امور تداركات در مؤسسات تحت مد ي،اقتصاد يمؤسسات و واحدها هاييتشدن فعالگسترده با

 يمتصد يارا به عهده دارند، با نام كارپرداز  يدتدارک و خر يفهكه در حوزه واحد تداركات وظ ي. افرادپذيرديتداركات صورت م

 مؤسسات به عهده دارد. يتدارک را برا يفهاست كه وظ يتداركات فرد يمتصد ياز كارپردا ين. بنابراشونديتداركات شناخته م

 يهسرعت عمل در ته يشافزا ها،يو موجود يهمواد اول ينتأم يهاروش يد،و خر يانباردار هايينهچون كاهش هز يموارد امروزه

ها و مؤسسات را به خود سازمان يعصنا يرانه مدكه توج باشنديم ياز موضوعات هايمناسب موجود يو نگهدار يهمواد اول يدو خر

 شده است. يرگچشم ياربس يازهان ينتأم يتداركات برا يتنقش و اهم ينجلب كرده است. بنابرا

 كم و در ينهو... با هز آالتينماش يزات،تجه يه،مواد اول ينو تأم يهانجام تداركات مطلوب به منظور ته يزونقل نبخش حمل در

 .باشديونقل مخدمات حمل يهاو حوزه هايانهو مسئوالن پا يراناز اهداف مد يفيت،ك به جهت ارائه خدمات با زمان مناسب 

 

 چرخه عمل تداركات 

در  .پيش زمينه تدارک استباشد. ولي شود كه مربوط به تداركات نميبراي آنکه مراحل تداركات طي شود، ابتدا اقداماتي انجام مي

كننده قرار هر قسمت از طريق انبارها در اختيار واحد درخواست اقتصادي كاال، ملزومات و تجهيزات مورد نيازيا واحد  هر مؤسسه

 كند.كننده در انبار موجود نباشد، انبار درخواست خريد را به واحد تداركات ارسال ميكاالي مورد نياز درخواست گيرد. حال اگرمي

ساختمان بزرگ  له وشود نبايد تصور كرد يک سوشود. وقتي كلمه انبار به كار گرفته ميغاز مياز اين زمان به بعد عمليات تداركات آ

واند تباشد. بلکه يک اتاق يا حتي يک كمد كه محل نگهداري ملزومات و كاالهاي مورد استفاده موسسه باشد ميبه نام انبار مد نظر مي

 باشد.زير ميطور كلي تداركات شامل مراحل به  انبار محسوب شود.

 

 

 

 

 

ر زماني كه انبار فاقد كاال، مواد و موجودي مورد نياز باشد يا مقدار موجودي آن به مقدا . دريافت درخواست خريد از انبار:1

كند و درخواست خريد را به واحد تداركات يا واحد خريد ( درخواست خريد تهيه ميمسئول انبار سفارش رسيده باشد، انباردار )

  كند.ارسال مي

يد صادر شود مقدار سفارش آن مقدار از كاال يا موجودي انبار است كه وقتي موجودي انبار به آن مقدار رسيد بايد در خواست خر 

 مين موجودي صورت پذيرد.و سفارش خريد براي تأ

پس از آن كه واحد تداركات فرم درخواست خريد را از انبار دريافت كرد و با خريد موافقت شد، واحد  سفارش خريد:. تهيه 2

كند. فرم سفارش خريد در واقع يک درخواست كند و اين فرم را به فروشنده ارسال ميتداركات اقدام به تهيه فرم سفارش خريد مي

 باشد.رسمي خريد مي

1 

دريافت 

 درخواست خريد

5 4 3 2 

تهيه سفارش 

 خريد
 خريد كاال انتخاب فروشنده

كاالي   تحويل

 خريداري شده
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براي آن كه فرآيند تهيه كاال توسط واحد تداركات كامل و كاال و تجهيزات مورد نياز را خريداري شود،  . انتخاب فروشنده:3

اشد باي برخوردار مياين مرحله در انجام وظايف متصدي تداركات از اهميت ويژه بايد فروشنده مناسب انتخاب و شناسايي گردد.

 د.به همين دليل در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد ش

ترين فروشنده كاال و خدمات از ابعاد در اين مرحله پس از اينکه مناسب . خريد كاال توسط مأمور خريد و متصدي تداركات:4

متفاوتي چون نوع كاال، شرايط فروش و قيمت كاال و خدمات انتخاب شد. خريد كاال توسط مأمور خريد يا واحد تداركات بر اساس 

 شود.سري اصول و ضوابط انجام ميرعايت يک

پس از اينکه خريد كاال و خدمات انجام شد، كاالي خريداري شده، به همراه مدارک : . تحويل كاالي خريداري شده به انبار5

ها مانند بررسي نوع كاال با سفارش خريد انجام شده، صحت مدارک، سالم بودن و سري فعاليتچنين انجام يکو مستندات و هم

 گردد.باشد، تحويل انبار ميكامل بودن تعداد خريد انجام شده و ساير موارد كه از وظايف انباردار مي

اي دارد. خريد كاال، خدمات و ملزومات مورد نياز نقل  و يا هر واحد اقتصادي ديگري تداركات ابعاد گستردهوهاي حملدر پايانه

 شوند. بدون توجهها با مفاهيم و اصطالحات خاصي كه مخصوص همان واحد  اقتصادي است مطرح ميواحد اقتصادي يا در پايانه

... از وظايف  ، موجودي كاال، ابزار، اثاثه، تجهيزات وهات تدارک و خريد اموال، داراييتوان گفطور كلي ميبه اصطالحات خاص  به

ر و كار داريم  تعريف شوند. د باشد. بنابراين الزم است برخي از اين مفاهيم كلي كه در تداركات با آن سرها ميتداركات در پايانه

 شود.مفاهيم اشاره مي ادامه به اين
 

  آشنايي با مفهوم پايانه 

قبلي  رفت يا به نقطههاي دور مفهوم سفر را شکل داد. به دنبال غذا يا رفع هر نياز اساسي از جايي به جايي ميانسان از گذشته

 كردپس هر بار مجهّزتر حركت ميگذراند. شد و خطرهايي را از سر ميرو مياي روبههاي تازهگشت. در طول مسير با پديدهمي باز

شد. از اين رو، تر شده بود. راه نيز در پي آن بايد هموارتر ميشد. با كمک چرخ اين حركت روانتر ميو در تدارک سفر دقيق

نجام ا چه ازدياد مايحتاج سفر به خاطر اين پيچيدگي، رفته پيچيده شد و تدارک آن ملزوماتي به همراه آورد. اگر-مفهوم سفر رفته

ي شدن، تتر كرد. صنعساخت، انسان همواره كوشيد تا از اين بار سفر بکاهد؛ توقفگاه را بيشتر و طول مسير را كوتاهكار را دشوار مي

و افزايش جمعيت در پي اينها در دنياي جديد، هر چه بيشتر از مخاطرات سفر كاست و بر پيچيدگي  افزايش سطح بهداشت عمومي

ي سفرهاي گذشته و اختراعات صنعت جديد، راه آب و دل كوه را شکافت. ديگر سوخت و نيروي مع توشهآن افزود. حاصل ج

تر قدقي گذاريشد، و مراقبت و نگهداري از اين مجموعه نيازمند حساب و كتاب بيشتر و خراجمحركه بايد به خرج سفر افزوده مي

 ي صاحب آن را به گلوگاهها را شکل داد و منطقهار در مقصد اين سفرها پايانهد بابود. مديريّت ساز و كار سفر، ازدحام مسافر و ازدي

 اقتصادي تبديل كرد.

، پايان و ي آغازتواند نقطهجايي، پايانه ميكند. در طول جابهپايانه ايستگاه يک سفر است، و مسافر و يا بار را به مقصد هدايت مي

زاتِ ها امکانات و تجهيجايي و عبورِ بار و مسافر در پايانهبراي مديريتِ جابه غيير دهد.ي حامل را تيا ميان يک سفر باشد، و وسيله

 اي نياز است.ويژه

 انواع پايانه 

 بندي كرد:توان با سه معيار كلي دستهپايانه را مي

 )موضوع حمل: مسافري، باري )كانتينري 

 اي، ريلي، دريايي، فرودگاهيي حمل: جادهشيوه 

 شهري، مرزيشهري، بين ونموقعيّت: در 

ها نيز ناگزير خواهد بود. مثالً بندي آشکار است اما در مواجهه با واقعيّت خواهيم ديد كه اشتراک آنوجه اختالف در اين تقسيم

ي يفهظهاي حمل هستند؛ يعني عالوه بر وي درياها، نيازمند يکي ديگر از شيوهكرانهها يا پسهاي كانتينري در بندرگاهترمينال

ي ونقل در هر نوع خود نقطهحملآهن يا فرودگاه مجهّز باشند. پس توانند به راهاند و مياي متصلحمل دريايي، به خروجي جاده

 د.يند باشآي اتّصال اين فرتواند نقطهپايانه مي شود.در آنجا تعيين مي ،آغاز و پاياني دارد كه نوع وسيله و چگونگي حركت
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  تداركاتي در پايانهانواع نيازهاي 

هاي واحدهاي مختلف پايانه را براي خريد يا تعمير تجهيزات بررسي هاي مشخص درخواستبخش تداركات پايانه بايد در زمان

شوند. ي كاالهايي باشد كه به صورت روزانه يا تکراري مصرف ميها ممکن است شامل درخواست تهيهنمايد. اين درخواست

 گوييم. اين كاالها را كاالهاي مصرفي مي ي مسافري مثال بزنيد؟از اين اقالم را در يک پايانهتوانيد چند نمونه مي

تواند عمليات پايانه را با تأخير رو به رو كند، اند و خرابي آنها ميها نيز مربوط به تجهيزاتي است كه بادوامبرخي از درخواست

ديده باشد هاي حمل چمدان در يک پايانه آسيببياندازد. براي مثال اگر چرخي اضافي ايجاد كند يا مسافران را به زحمت هزينه

گوييم. اي ميسرمايهشود. اين كاالها را كاالهاي نيمههايي براي مسافران ايجاد ميدشواري يا از كيفيت مناسبي برخوردار نباشد،

 يگري از اين كاالها را ذكر كنيد. هاي دها آشنا شديد، مثالبا آن قبلبا توجه به تجهيزاتي كه در بخش 

اند قيمتكند. اين تجهيزات اغلب بسيار بادوام ولي گرانها عمليات پايانه را متوقف ميامّا تجهيزات مهم ديگري هستند كه نبود آن

اي است. اين تجهيزات را دورهها نيازمند بازديد، نگهداري و تعميراتِ گيرند، امّا عملکرد درست آنها موردِ استفاده قرار ميو سال

يزات هستند. گونه تجهنقاله، كاميونِ باالبر و جرثقيل از اين-گويند. براي مثال تأسيسات سرمايشي و گرمايشي، تسمهاي ميسرمايه

 اي ديگري را نام ببريد؟توانيد تجهيزات سرمايهشما مي

 گويند.« مال»ا اصطالحاً چيزي كه قابل تملک، مبادله و داراي ارزش باشد ر مال چيست؟

الکيت صورت مكليه اموال قابل نقل و انتقالي كه به ،ها نيز در اين گروه قرار دارندها و مؤسسات دولتي كه برخي از پايانهدر سازمان

ز ي اعنوان بخشاموال به غيردولتيشوند. در سازمان و مؤسسات باشد به عنوان اموال دولتي شناخته ميسسه ميدر اختيار مؤ

 شوند.ها شناخته ميدارايي

 هاي دولتي و خصوصيبندي اموال در مؤسسات و سازمانتقسيم ۀنحو 

بندي خواهد شد كه خود اموال ـ و اموال غيرمنقول تقسيميعني قابل نقل و انتقالهاي دولتي به اموال منقول ـاموال در سازمان

 د.شومنقول به مصرفي، حکم مصرفي و غيرمصرفي تقسيم مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :روند. مانند: مواد مصرفي و خوراكيي يا كلي از بين مياموالي كه بر اثر استفاده جزئ مصرفي 

  :شوند، ولي قيمت پايين دارند و يا در صورت استفاده باقي موادي كه مصرف نميحکم مصرفي

مانند: مصالح يا لوازم شوند. د و در حکم مصرفي در نظر گرفته مينمانند ولي ارزش زيادي ندارمي

 .يدكي

 :اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي و اوليه،  غيرمصرفي

 توان آن را به صورت مکرر مورد استفاده قرار داد. مانند: كمد، ميز، كامپيوتر و...مي

 

 

 

ن موجب خرابي آن مال شود. جايي آاموالي كه غير قابل حمل و انتقال باشد. به نحوي كه حمل و جابه

 مانند ساختمان و تجهيزات نصب شده و....

 

 منقول

 

 غير منقول

 

 اموال
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يعني  غيرمشهوديعني قابل مشاهده با چشم و  به مشهودهاي غيردولتي ها در سازماناموال يا بهتر است بگوييم دارايي

التأليف . حقباشنداي مشهود ميههايي از داراييه و... مثاليشوند. ساختمان، ماشين و اثاثبندي ميمشاهده با چشم، تقسيمغيرقابل

 هاي نامشهود هستند.هايي از دارايييا سرقفلي نيز مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ونقل مشخص شده است تعيين كنيد اين اموال در يک پايانه حمل در جدول زير نام تعدادي از اموال

 گيرند؟بندي اموال قرار ميتقسيم كدام گروه از

 مصرفي نام اموال
حکم 

 مصرفي

غير 

 مصرفي
 نامشهود مشهود

      چاپگردستگاه 

      A4كاغذ 

      ميز و صندلي

      رايانه

      تلفن و فاكس

      پايه چسب

االمتياز چاپ حق 

كتاب ترافيک 

 شهري

     

 

 

 

 

                                      

ي، حکم فدر كارگاه يا پايانه حضور يابيد و فهرستي از انواع كاالها و تجهيزات پايانه تهيه كنيد. در اين فهرست مشخص كنيد كدام اقالم مصر

غير منقول هستند. در يک گزارش به هنرآموزتان توضيح دهيد كه كدام يک از اقالم به نگهداري و  ، نامشهود  ومصرفي، مشهودمصرفي، غير 

 تعمير و كدام يک به خريدهاي مکرّر و منظّم نياز دارد.

 1 فعاليت كالسي

 1 كارگاهيفعاليت 
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 )وظايف تداركات و متصدي تداركات )مأمور خريد 

سازي سيستم امور تدارک كاال و خدمات را به بهينهو  اداره تداركات تحت مديريت مدير تداركات، وظيفه كاهش هزينه خريد

كاال و خدمات را با دقت، سرعت و به موقع تهيه نمايد. هم چنين تداركات بايد كاال و خدمات  عهده دارد. سيستم تدارک بايد

 مورد نياز  را با قيمت ارزان و كيفيت مرغوب تهيه نمايد.

 يه كاال و خدمات بايد موارد زير را در انجام وظيفه خود در نظر داشته باشد:ها، واحد تداركات در تهبه منظور كاهش هزينه

 شود، داراي كيفيت الزم باشد.مواد، كاال و خدماتي كه براي تأمين نياز مورد نظر تهيه مي

 مواد، كاال و خدمات مورد نياز به ميزان كافي و به مقدار مناسب تهيه شود.

 ر زمان مناسب تهيه و در محل مناسب نگهداري شود.مواد، كاال و خدمات مورد نياز د

 مواد، كاال و خدمات مورد نياز از فروشندگان مناسب خريداري شود.

 ،كاال و خدمات مورد نياز با قيمت مناسب خريداري شود.مواد 

 

 درخواست خريد 

باشد. اين فرم به طور اال ميفرم )برگ( درخواست خريد، درخواست رسمي خريد صادر شده توسط انبار جهت خريد مواد و ك

 صورت زير و داراي مشخصات زير است:معمول به

 

 ارزشيابي مرحله اول

 رديف
مرا حل 

 كار

نتايج 

 ممکن

استاندارد )شاخص 

 ها/داوري/نمره دهي(
هنمر  

1 

هنرجو در محل پايانه چند  -

نمونه از كاالهاي مورد استفاده 

 در پايانه را نام ببرد.

اموال شناسايي شده  كاالها و -

 بندي  گردد.فوق تقسيم

خريد چرخه عمل تدارک و   -

هر يک از كاالي شناسايي شده 

 .مشخص شود

كاالهاي عمومي يا  -1

استفاده در تجهيزات مورد 

 شناسايي  پايانه

-طبقهتشريح چگونگي  -2

 بندي براساسبندي و تقسيم

 ويژگي كاالها 

ها و مراحل جهت روش -3

تهيه و خريد كاالها مورد نياز 

  پايانه 

شامل نتايج ممکن  كامل  گزارش

 تهيه شده است.    
3 

شامل شناسايي شده، گزارش تهيه

م . هباشدكاال و تجهيزات  پايانه مي

  بنديبندي  طبقهچنين تقسيم

اند بدون مشخص  بودن مراحل شده

 تهيه و خريد آن ها

2 

. فقط كاال گزارش تهيه نشده است

 شناسايي شده است 
1 
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 درخواست خريد

 تاريخ:                                                                      شماره: كنندهنام انبار يا واحد درخواست

 به اداره تداركات

باشد كه در انبار موجود نيست. در صورت ................................. مياجناس مشروحه ذيل مورد درخواست واحد 

 موافقت، خواهشمند است خريداري و تحويل انبار گردد.

 
       

شماره 

 رديف
 كاالنام 

 شماره فني و

 مشخصات فني

تعداد 

مورد 

 نياز

 قيمتبرآورد 

 هر واحد
 قيمت برآوردي

 كل
 ظاتحمال

       

 
 

 

 تداركاتنام و امضاي مسئول                                          نام و امضاي مسئول انبار                             

 نام و امضاي مسئول امور ماليد.                          شود كه طبق مقررات خريداري شواجازه داده مي            

 مؤسسهامضاي مسئول مدير نام و                                                                                                     

 

 

 .گيريمتر فرا ميبا بيان يک مثال گام به گام مراحل تداركات را به صورت دقيق و واقعي

يانه و يک دستگاه تلفن نياز دارد. با توجه به اينکه اين دستگاه را 3بري ايران تور نقل شهيد كالنتري دفتر مسافرودر پايانه حمل

، در قالب فرم درخواست خريد انبار اين درخواست را براي خريد خواست كننده يااحد در. وباشدها در انبار موجود نميخواستدر

 نمايد.به واحد تداركات ) متصدي كارپردازي ( اعالم مي
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 درخواست خريد

     2 2شماره:                     نقل شهيد كالنتريوانبار مركزي حمل: كنندهواستنام انبار يا واحد درخ

 20/2/1396تاريخ:            

 نقل شهيد كالنتريوبه اداره تداركات: پايانه حمل

باشد كه در انبار موجود نيست. در صورت مي بري ايران توردفتر مسافراجناس مشروحه ذيل مورد درخواست واحد 

 موافقت، خواهشمند است خريداري و تحويل انبار گردد.

 

 نام كاال شماره رديف
شماره فني و 

 مشخصات فني

تعداد مورد 

 نياز

برآورد قيمت هر 

 واحد

قيمت 

 برآوردي كل
 مالحظات

1 

2 

 

 رايانه 

 تلفن

  PC 4پنتيوم  

پاناسونيک بي 

 سيم

3 

1 

20،000،000 

5،000،000 

60،000،000 

5،000،000 

 

 

 نام و امضاي مسئول تداركات: رضا اكبرييني                           نام و امضاي مسئول انبار  :كاظم حس   

 نام و امضاي مسئول امور مالي: حميد نوري ات خريداري شود.         شود كه طبق مقرراجازه داده مي   

 : جمشيد همدانينام و امضاي مسئول مدير مؤسسه                                                                                           

 

   خريد بر اساس مبلغ و قيمت خريد 

ت دولتي بندي در اكثر مؤسساباشد اين تقسيمبندي خريدها ميترين تقسيم يکي از اصلي كاالخريد كاال بر اساس مبلغ و قيمت 

 نقل مورد توجه است. وهاي حملو غيردولتي و پايانه

را به  طور كلي خريدها و معامالتها و مؤسسات دولتي بهقوانين و مقرّرات معامالت دولتي در ارتباط با خريدهاي داخلي سازمان

 بندي در مؤسسات غيردولتيبندي كرده است. اين تقسيمي، معامالت متوسط و معامالت عمده( طبقهسه گروه اصلي )معامالت جزئ

دولتي  ) خصوصي ( براي اداره امور خود ضوابط و مقرراتي را تهيه و تصويب سسات غيرطور كلي مؤبهو خصوصي نيز وجود دارد. 

نامه مشخص عمده در اين آيينو ، متوسط معامالت جزئيلغ سطح  و مب . معموالًهاي داخلي گويندنامهها آيينكنند كه به آنمي

 شود.مي

 بندي مورد بحث قرار خواهد گرفت.. اين روش تقسيمها براساس مبلغ و قيمت خريداين مجموعه با توجه به اهميت خريد در

 ديد و مسئوليت خود با توجه ي متصدي تداركات )كارپرداز يا مأمور خريد( بنا بر صالحدر خريدهاي جزئ ي:خريدهاي جزئالف( 

 تواند كاالي مورد نياز را خريداري كند.و خدمات، با رعايت كمترين قيمت خريد مي به كيفيت كاال

فروشنده  3در خريدهاي متوسط ضرورت دارد متصدي تداركات )كارپرداز يا مأمور خريد( ابتدا از حداقل  ب( خريدهاي متوسط:

استعالم قيمت بگيرد، سپس با توجه به كيفيت كاال در شرايط يکسان با هماهنگي مسئول ارشد واحد تداركات با تشخيص و 

 كند.ال را خريداري مياي كه كمترين قيمت را داده است، كامسئوليت خود از فروشنده

ضوابط و مقررات خاصي  و بايد با رعايت متوسط باشد ي وهاي جزئها بيشتر از خريدخريد هايي كه مبلغ آنج( خريدهاي عمده:

 شوند.هاي عمده به صورت مناقصه انجام ميطور معمول خريدهاي عمده هستند. به. خريدانجام شوند
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مثال  كنند. به عنوانترين قيمتي كه فروشندگان در يک شرايط رقابتي ارائه مي: يعني خريد كاال و خدمات به پايينمناقصهد(

كند، فروشندگان سعي وقتي سازماني )خريدار( از طريق آگهي روزنامه، نياز خود به كاال و خدمات را به صورت مناقصه اعالم مي

 تواند از اين شرايط بهترين استفاده را داشته باشد واين خريدار ميپيشنهاد كنند. بنابر فروش خود راترين قيمت كنند پايينمي

 كاالي مورد نياز خود را به كمترين قيمت خريداري كند.

 

 

 آگهي مناقصه 

 

 

 

نامه معامالت دولتي موضوع مورد مناقصه، يک نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يک تا سه نوبت به اقتضاي اهميت بر اساس آيين

آگهي منتشر شده آگهي مناقصه گويند. در آگهي گردد؛ به هاي كثيراالنتشار محل مناقصه منتشر ميمعامله در يکي از روزنامه

 مناقصه موارد ذيل بايد ذكر شود.

 گزارنام و نشاني مناقصه -1

 نوع و مقدار كاال يا خدمت با ذكر مشخصات كامل آن -2

 تحويل كاال يا انجام كار ۀمدت، محل و نحو -3

 مدت قبول و محل تسليم پيشنهادها -4

 مبلغ برآوردشده معامله  -5

 روز، ساعت و محل قرائت پيشنهادها -6

 1.كنندگان در مناقصه برسدساير نکات كه بايد به اطالع شركت -7

 انواع مناقصه 

 شود.بندي ميطور كلي مناقصه از دو جهت طبقهبه

 بندي مناقصه از نظر مراحل بررسيالف( طبقه

 گرانبندي مناقصه از نظر روش دعوت مناقصهب( طبقه

 شود.مراحل بررسي خود به دو دسته زير تقسيم ميمناقصه از نظر 

 ايمناقصه يک مرحله .1

 ايمناقصه دو مرحله .2

 شود.گران به دو دسته زير تقسيم ميمناقصه از نظر روش دعوت مناقصه

 مناقصه عمومي. 1

 مناقصه محدود.2             

 

                                                           

 

صورت نقد يا ضمانت نامه بانکي پرداخت كنند( و يا سپرده حسن انجام كار ) مبالغي كه  به كنندگان بايد بهميزان سپرده ) مبالغي كه جهت شركت در مناقصه شركت  - 1

 نامه سپرده خواهد شد.گزار كسر  و يا در ابتدا به صورت ضمانتبرنده مناقصه تا پايان  قراداد  در هر پرداخت توسط مناقصهمنظور حسن انجام كار  

                                      

 

  شده در مناقصه را مطرحآگهي مناقصه متفاوت را در چند روزنامه كثيراالنتشار پيدا كنيد و شرايط  5حداقل

  مشخص كنيد.
 

 2 فعاليت كالسي
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يا افرادي  سسات وؤم ،گر سازمانمقابل آن مناقصه باشد. درسسات و  يا فرد برگزاركننده مناقصه ميؤسازمان، م گزار،مناقصه

 باشند.گران در واقع  پيشنهاددهندگان در انعقاد قرارداد ميكنند. مناقصهمناقصه شركت ميهستند كه در 

  شود و در همان گران در يک جلسه گشوده ميهاي پيشنهاد مناقصهدر اين مناقصه پاكت اي:مرحله مناقصه يک

 باشد.گران نميرگاني مناقصهشود. در اين مناقصه نيازي به ارزيابي فني و بازجلسه برنده مناقصه تعيين مي

 گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم باشد. در اين اي است كه به تشخيص مناقصهمناقصه اي:مرحله مناقصه دو

شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مناقصه، كميته فني بازرگاني تشکيل مي

 كنند.مي

  رسد.گران مياي است كه فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطالع مناقصهمناقصه عمومي:مناقصه 

 :ر گزار، محدوديت داي است كه در آن به تشخيص  و مسئوليت باالترين مقام دستگاه مناقصهمناقصه مناقصه محدود

گران نامه براي مناقصهارسال دعوت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر دليل تأييد شود و فراخوان مناقصه از طريق

 دار انجام پذيرد.صالحيت

  گرگزار و مناقصهوظايف مناقصه 

 گزار موظف است موارد زير را مورد توجه قرار دهد.گران، مناقصهبه منظور ارزيابي كيفي مناقصه

 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت -1

 داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر -2

 سابقهحسن  -3

 داشتن پروانه كار يا گواهينامه صالحيت در صورت لزوم -4

 توان مالي متقاضي براي انجام كار -5

 

 گرتسليم و تحويل پيشنهادها توسط مناقصه 

كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را تهيه و در قالب اسناد در مهلت مقرّر در فراخوان شركت

 گزار نمايند.مناقصه با دريافت رسيد، تحويل مناقصه

صرفاً  اين مباحث فوقباشد. بنابرموضوع مناقصه بسيار گسترده و تخصصي است و نياز به داشتن اطالعات و تجربيات زيادي مي

 شود.داري مياين خصوص خود به منظور آشنايي با مفهوم مناقصه مطرح شده است و از بحث بيشتر در

 ارش خريدتهيه سف 

تهيه سفارش  -2 ، دريافت درخواست خريد از انبار -1يگر به فرآيند تداركات توجه كنيد. گفته شد، فرآيند خريد شامل: يک بار د

 باشد.تحويل كاالي خريداري شده مي -5 ، خريد كاال توسط مأمور خريد) متصدي تداركات( -4 ، انتخاب فروشنده -3 ، خريد

                                      

 

نامه معامالت خود، حداكثر در آيين .320درس تهران خيابان آزادي پالک ونقل آسان به آشركت پايانه حمل

 20/3/96يخ رتا ت مديره درأكرده است. با توجه به اينکه هيريال تعيين 200،000،000مبلغ معامالت متوسط را  

ريال از طريق مناقصه عمومي  350،000،000تصميم گرفته است يک دستگاه كمپرسور باد را با مبلغ برآوردي 

 خريداري كند. آگهي مناقصه را با ساير اطالعات فرضي تهيه كنيد. 15/6/96حداكثر تا تاريخ 

 

 

 3 فعاليت كالسي
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 صورتاي گفته شد  بهمطالبي كه در ارتباط با خريدهاي مناقصههاي عمده در انتخاب فروشنده در خريدموضوع سفارش خريد و 

 كلي توضيح داده شدند.

د و مسئوليت خود با توجه به كيفيت كاال با نا بر صالحديي متصدي تداركات بقبل نيز اشاره شد در خريدهاي جزئ در مباحث

كند. يعني سفارش خريد و اتنخاب فروشنده به عهده متصدي رد نياز را خريداري ميرعايت كمترين قيمت خريد، كاالي مو

 تداركات است. 

ا ي نيز بايد توسط كارپرداز يهاي جزئهاي متوسط بايد انجام شود در خريدداشته باشيد نکات و موضوعاتي كه در خريد بايد توجه

ور مهاي جزئي مأشود. در خريدي با بوركراسي كمتر انجام ميهاي جزئمتصدي تداركات رعايت شود با اين تفاوت كه مراحل خريد

  گيري خريد خواهد داشت.خريد يا تداركات آزادي عمل و اختيار بيشتري در تصميم

هاي عمده بايد بدانيد با توجه به اينکه سفارش خريد در واقع يک درخواست رسمي در ارتباط با خريدهاي متوسط و  برخي خريد

 شود.شود و براي فروشنده ارسال مياين درخواست پس از تأييد خريد، توسط اداره  تداركات تهيه مي باشد.ز فروشنده ميخريد ا

 باشد:به داليل زير داراي اهميت ميصورت خالصه بهفرم سفارش خريد  

 درخواست رسمي و قطعي خريد از فروشنده است.

 درخواست به فروشنده است. اعالم مشخصات دقيق، شرايط و نوع كاالي مورد

 باشد.مدركي جهت اعالم قبولي سفارش توسط فروشنده به خريدار مي

 باشد.هاي خريد ميمبنايي جهت بررسي سفارش

 مدركي جهت كنترل ورود اقالم به انبار است.

كند و براي استعالم بهاء: فرمي است كه در آن متقاضي كاال و خدمات )خريدار( مشخصات كاالي مورد نياز خود را در آن درج مي

 در آن ثبت و به خريدار تحويل دهد.صورت مکتوب بهكند تا فروشنده قيمت فروش خود را فروشنده يا فروشندگان ارسال مي

صورت شفاهي  انجام مور خريد ( به) مأتعالم بهاء از فروشندگان توسط متصدي تداركات ي به طور معمول اسهاي جزئدر خريد

ود. ش. اما  براي انجام مراحل  خريد از فروشندگان  پيش فاكتور دريافت ميشودشود و ديگري فرمي در اين خصوص تهيه نميمي

و خدمات مورد معامله يا تقاضاي خريدار را از نظر قيمت، فاكتور، فرمي شبيه فاكتور است كه فروشنده، تمامي مشخصات كاال پيش

نوع، مشخصات فني، وزن و همچنين ساير اطالعات الزم را در آن درج و ضمن مهر و امضاء به خريدار يا متصدي تداركات تحويل 

 نمايد.مي

دهد و پس از تأييد قيمت، ار ميفاكتورهاي دريافت شده از فروشنده يا فروشندگان  را مورد بررسي قرمؤسسه خريدار، پيش 

 پذيرد.گان را انتخاب و خريد كاال و خدمات از او انجام ميدمشخصات فني و ساير شرايط الزم يکي از فروشن

چون قيمت كاال، وشنده مختلف و با بررسي نکاتي هم فاكتور از سه فرعدد پيش 3طور معمول با دريافت موران خريد بهبنابراين مأ

 كنند بهترين تصميم را گرفته و بهترين خريد را انجام دهند. و كيفي، خدمات پس از فروش و... سعي ميمشخصات فني 

اي هدر قوانين دولتي  براي خريد باشد.گيري جهت خريد ميبايد توجه داشت به دليل آنکه قيمت يک فاكتور اساسي در تصميم

كمترين بهاي ممکن انجام  و صرفه و صالح دستگاه بايد خريد را با مورين خريد با لحاظ تمامي جهاتأكيد شده است مجزئي تأ

گيري را در اين ترين روش تصميمجود دارد كه در ادامه ما سادهگيري جهت خريد وهاي علمي براي تصميم. البته روشدهند

 خصوص بيان خواهيم كرد. 

 به يک نمونه استعالم بهاء در زير توجه كنيد.
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 ءفرم استعالم بها

 شماره استعالم  

................................ 
 موضوع:

 رديف           
 مشخصات كاال و نوع و 

 خدمات مورد نياز
 بهاي كل   واحدبهاي هر  تعداد

     

  جمع كل     جمع مبلغ كل به حروف:

 

 ..............................................................آقاي/ شركت/ فروشگاه: 

 به نشاني: .......................................................................................

 تلفن: ..................................

 لطفاً مطالعه و سپس امضا و مهر شود.

ه در داخل پاكت سربسته و ممهور به مهر شركت با ذكر آدرس و شماره تلفن تا پايان وقت اداري شداستعالم تکميل -1

 مورخ ................. به مسئول تحويل استعالم عودت داده شود.

 جمع كل مبلغ پيشنهادي ذكر گردد. -2

 باشد.ه عهده فروشنده ميهزينه حمل كاالي مندرج در برگ استعالم به مقصد ......................... ب -3

 شماره و موضوع استعالم روي پاكت قيد شود. -4

در صورت ابهام در مواردي از بندهاي استعالم با مسئول استعالم تماس گرفته تا جهت هماهنگي با كارشناس مربوطه  -5

 اقدام شود.

تلفن شركت( باشد استعالم فاقد اعتبار  )مهر، آدرس و 1تذكر: در صورتي كه اين فرم فاقد هر يک از موارد ذكر شده بند 

 است.

 امضا و مهر فروشنده                                                                               امضا كارشناس يا مأمور خريد
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 انتخاب فروشنده 

هاي استعالم فرم، بهاي خود را براي فروشنده يا  فروشندگان ارسال كرد كه خريدار، سفارش خريد و يا فرم استعالمپس از آن

 شود.فاكتور )در مقابل سفارش خريد( از طرف فروشنده يا فروشندگان براي خريدار ارسال ميشده و يا پيشبهاي تکميل

نزل تواند باعث تان نامناسب نيز ميها مؤثر است. انتخاب فروشندگبه همان اندازه كه انتخاب فروشندگان مناسب در كاهش هزينه

 ، بهترين خريد نخواهد بود.  برايترين قيمتينونقل شود. اصوالً خريد با پايهاي حملها و پايانهموقعيت مالي و عملياتي شركت

ولي محص مناسب داشته باشد و هم چنين بهترين فروشنده را انتخاب كند بايد اطالعات كاملي از آنکه خريدار يک خريد خوب و

استفاده محصول، گارانتي، مدت  ۀ، نحواشته باشد و به مواردي چون كيفيت، مشخصات فنيشود و فروشنده دكه خريداري مي

 خريدار بايد به سؤاالت زير پاسخ دهد. براي اين منظورويل و خدمات پس از فروش توجه شود، تح

 شود؟كاال يا خدمات خريداري شده چگونه به كار گرفته مي 

 شود؟ونه كاال توليد ميچگ 

 چه محصولي ممکن است بتواند جانشين آن شود؟ 

 نياز شركت يا مؤسسه خريدار در آينده به محصول به چه ميزان است؟ 

 ونقل و نگهداري آن چگونه است؟شرايط حمل 

 شرايط بازار چگونه بر روي كاالي مورد نياز تأثيرگذار است؟ 

گي پيچيد و بهترين فروشنده را انتخاب كند. عات فوق بايد تصميم به خريد نمايدخريدار يا متصدي تداركات بر اساس اطال

-ميماي دارد. بنابراين براي تصهاي اقتصادي اهميت ويژهدر تمامي فعاليتتخاب بهترين تصميم گيري و ان، امروزه تصميمهافعاليت

هاي شود كه نياز به تخصصمتفاوتي استفاده ميهاي هاي علمي و همچنين  محاسبات رياضي  به شکلگيري از مدل و روش

  .كنيمگيري خريد را  در ادامه مطرح ميهاي تصميمترين روشباشد. ما سادهخاصي  در اين زمينه مي

 ثر در خريد دهي خطي به عوامل مؤالف ( وزن

 شود.صورت زير عمل ميثر در خريد گام به گام بهؤدهي خطي به عوامل مدر روش وزن

 .شودبه هريک از معيارهاي انتخاب فروشنده وزن ) ضريب اهميت ( اختصاص داده مي -1

 شود.از هر عامل  فروشنده مشخص ميگيرد و امتيهر فروشنده در رابطه به هر كدام از معيارها مورد ارزيابي قرار مي -2

 2ارزشيابي مرحله 

 نتايج ممکن مرا حل كار ديفر
-استاندارد )شاخص

 ها/داوري/نمره دهي(
 نمره

1 

فرم درخواست يک كاال در  -

گيرد و اختيار هنرجو قرار مي

هنرجو بنا بر فرم درخواستي، 

موجودي كاال در انبار را بررسي 

 كند. مي

در صورت موجود بودن، فرم  -

درخواست كاال از انبار و فرم 

 .كندرسيد دريافت را طراحي مي

در صورت موجود نبودن كاال،  -

براي كاالي  فرم استعالم بها را

 كند.مورد نظر تکميل مي

اگر كاال در انبار موجود باشد،  -1

نتيجه تکميل فرم درخواست كاال 

از انبار و فرم رسيد دريافت كاال 

  است.

در صورت موجود نبودن كاال  -2

 شده استعالمدر انبار، فرم تکميل 

بها براي كاال، نتيجه كار خواهد 

 بود.   

ي اطالعات همه هافرم

ست و مورد نظر را دارا

 .تکميل شده است

3 

رخي از اطالعات ها بفرم

ست و مورد نظر را دارا

 .نيمه تکميل شده است

2 

ها اطالعات و بخشهاي فرم

مورد نظر براي دريافت 

كاال يا استعالم بها را 

 ندارد.  

1 
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كنند و نهايت عامل مورد نظر آن فروشنده  ضرب مي ۀشدبراي  هر فروشنده  ضريب وزن هر عامل را در امتياز كسب  -3

 دست آيد.تمامي عوامل به كنند تا امتياز كل فروشنده ازها را با هم جمع ميحاصل ضرب

 شود.، فروشنده منتخب  تعيين ميفوق باالترين امتياز كل كسب شده با توجه به محاسبات -4

دستگاه رايانه  3. متصدي تداركات براي خريد گرديمنقل شهيد كالنتري برودستگاه رايانه پايانه حمل 3به مثال موضوع خريد 

. يک فاكتور ارسال كرده استفروشنده پيش 3براي خريد دستگاه تلفن از  . وفرم استعالم بهاء ارسال كرده استفروشنده  3براي 

گيري جهت خريد صرفاً اطالعات دريافت شده تصميم. براي باشدصورت زير ميهاي استعالم بهاء و پيش فاكتورها بهنمونه از فرم

 را بيان خواهيم كرد.

 

 ءفرم استعالم بها

 شماره استعالم

1250 

 PCدستگاه رايانه  3موضوع: خريد 

 رديف
نوع و مشخصات كاال و 

 خدمات مورد نياز
 بهاي كل بهاي هر واحد تعداد

 

1 
  پنتيوم   PCرايانه 

بيتي  64 اولويت  4

 است

 

3 

 

20،000،000 

 

60،000،000 

 60،000،000 جمع كل جمع مبلغ كل به حروف: : شصت ميليون ريال 

 گيالن آقاي/ شركت/ فروشگاه:    

 55عصر بازار رضا پالک تهران خيابان وليبه نشاني: 

 66965 3457تلفن:

 لطفاً مطالعه و سپس امضا و مهر شود.

شده در داخل پاكت سربسته و ممهور به مهر شركت با ذكر آدرس و شماره تلفن تا پايان . استعالم تکميل1

 به مسئول تحويل استعالم عودت داده شود. 24/2/1396وقت اداري مورخ 

 . جمع كل مبلغ پيشنهادي ذكر گردد.2

 باشد.به عهده فروشنده ميدي تهران خيابان آزا . هزينه حمل كاالي مندرج در برگ استعالم به مقصد3

 . شماره و موضوع استعالم روي پاكت قيد شود.4

. در صورت ابهام در مواردي از بندهاي استعالم با مسئول استعالم تماس گرفته تا جهت هماهنگي با 5

 كارشناس مربوطه اقدام شود.

رس و تلفن شركت( باشد )مهر، آد 1تذكر: در صورتي كه اين فرم فاقد هر يک از موارد ذكر شده بند 

 استعالم فاقد اعتبار است.

 : جعفري امضا و مهر فروشنده                                                                               امضا كارشناس يا مأمور خريد
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 پيش فاكتور

 

 شود.فروشنده پيش فاكتور دريافت مي 3از  

 باشد:صورت زير ميعدد پيش فاكتور فروشندگان به 3خالصه اطالعات استخراج شده از   

 

 CPUنوع  مدت زمان گارانتي قيمت فروش نهايي كل فروشگاه

 بيت 32 سال 3 60،000،000 البرز

 بيت 64 سال 5 62،000،000 گيالن

 بيت 32 سال  1 59،000،000 تهران 

 

آوري و هم چنين مدير بازرگاني پايانه )اين افراد به عنوان كميته خريد تجربه و اخذ نظر متخصصان فناداره تداركات براساس  -1

 صورت زير تعيين كرده است.گيري انتخاب فروشنده  را بهثر جهت تصميميين شده اند( ضريب اهميت عوامل مؤتع

 

 ضريب اهميت ثرؤعامل م

 %50 قيمت فروش

 %30 مدت زمان گارانتي

 cpu 20%نوع  

 

 گيري  وصورت زير  جهت تصميمنمره به  20نمره در نظر گرفته شده است. اين  20را ثر كميته خريد، كل امتياز عوامل مؤ -2 

 شود.دهي به پيشنهادات در نظر گرفته  ميامتياز

كند و امتياز را كسب ميشود كه كمترين قيمت پيشنهادشده حداكثر نمره لحاظ مي 10الف( حداكثر امتياز قيمت فروش 

 .رتيب يک امتياز كمتر خواهند گرفتبه ت هاي بيشتر  عنوان كرده اندفروشندگاني كه قيمت

كند و هر شود كه بيشترين زمان گارانتي اعالم شده حداكثر امتياز را كسب مينمره لحاظ مي 5ب ( حداكثر امتياز مدت گارانتي 

 شود.سال گارانتي كمتر يک امتياز كسر مي

 شود.نمره منظور مي 3بيت  32نمره و   5بيت  cpu)    )64ج ( حداكثر امتياز 

 ثر هريک از فروشندگان داده شده است.ور تحويل شده فروشندگان ، امتيازهاي زير به هرعامل مؤبر اساس اطالعات پيش فاكت 
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 امتياز هر عامل فروشگاه تهران گيالنامتياز هر عامل فروشگاه  امتياز هر عامل فروشگاه البرز ثرؤعامل م

 10 8 9 قيمت فروش

 1 5 3 مدت گارانتي

 cpu 3 5 3نوع 

ارزيابي اوليه بدون 

ضريب اهميت 

 عامل

15 18 14 

 

انتخاب كنيم. فروشگاه گيالن باالترين نمره را  كنيد فروشنده راشده كه در باال مشاهده مياگر بخواهيم براساس امتياز كسب

 قيمت خريد يک ترين قيمت را داده است وكه اين فروشگاه باال ظر كميته خريد است چراكسب كرده است، كه اين بر خالف ن

.  در نظر گرفترا هم كند بايد ضريب اهميت عوامل دهي خاتمه پيدا نميعامل بسيار مؤثر براي خريد است. ارزيابي به اين امتياز

عنوان مثال ممکن است يک از عوامل در نظر بگيرد به اي ممکن است حسب شرايط ضريب اهميت بيشتري را براي هرسسههر مؤ

در نظر بگيرد و يا  ضريب اهميت زيادي را براي كيفيت لحاظ كند. در ادامه بررسي خواهيم  %80ضريب اهميت  مدت گارانتي را با

 :اهميت كميته خريد كدام فروشنده انتخاب خواهد شد كرد با توجه به ضريب

ثر با در نظر گرفتن ضريب اهميت ؤيک از عوامل م فروشگاه در هر ها، امتياز كسب شده هرفروشگاه به منظور ارزيابي نهايي -1

 :شودبراساس فرمول زير انجام مي

 
 ضريب اهميت قيمت (×  امتياز قيمت   + (ضريب اهميت گارانتي (×  گارانتي  امتياز  + ( ( cpuضريب اهميت ×   cpuنمره كل ارزيابي = )امتياز 

اي كه بيشترين نمره ارزيابي را اخذ كرد شود هر فروشندهبنابراين هر فروشگاه براساس فرمول فوق در جدول زير ارزيابي مي

 متصدي تداركات از او خريد را انجام خواهد داد.

 

 البرزارزيابي نهايي فروشگاه  (الف

 

 ثرؤعامل م امتياز فروشگاه ضريب اهميت نمره ارزيابي

 قيمت 9 50% 5/4

 گارانتي 3 30% 9/0

 cpuنوع  3 20% 6/0

 جمع - - 6

 است.  6نمره ارزيابي نهايي فروشگاه البرز 
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 ارزيابي نهايي فروشگاه گيالن  (ب

 

 عامل موثر امتياز فروشگاه ضريب اهميت نمره ارزيابي

 قيمت 8 50% 4

 گارانتي 5 30% 5/1

1 

 

 cpuنوع  5 20%

 جمع - - 5/6

 است. 5/6نمره ارزيابي نهايي فروشگاه گيالن 

 

 ارزيابي نهايي فروشگاه تهران (ج

 

 ثرؤعامل م امتياز فروشگاه ضريب اهميت نمره ارزيابي

 قيمت 10 50% 5

 گارانتي 3 30% 9/0

 cpuنوع  1 20% 2/0

 جمع - - 1/6

 .است 1/6ارزيابي  نهايي فروشگاه تهراننمره 

 

هرچند ها بيشتر است. است كه از نمره بقيه فروشگاه 5/6شويد نمره ارزيابي فروشگاه گيالن با مقايسه نمرات ارزيابي متوجه مي -1

انجام  عوامل ودهي خطي به ساير گيري به روش وزنقيمت فروش فروشگاه گيالن باالترين قيمت است ولي براساس مدل تصميم

 1/6شود. درضمن نمره ارزيابي نهايي تهران عنوان بهترين فروشنده جهت خريد رايانه انتخاب ميمحاسبات فروشگاه گيالن به

ثير أنمره است و در مرحله دوم قرار دارد در صورتي كه در ارزيابي اوليه تهران به عنوان فروشنده سوم امتياز بود كه با توجه به ت

 جا شد.هت امتياز نهايي تهران جابضريب اهمي
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 قرارداد خريد 

وجه شود. البته بايد تتوافق رسيدند، بين طرفين قرارداد منعقد مي پس از آن كه مذاكرات خريد انجام شد و خريدار و فروشنده به

ي با توافق خريدار و فروشنده، چرا كه در خريدهاي جزئشود؛ ي و روزمره قرارداد بسته نميطور معمول در خريدهاي جزئداشت به

 خريد قرارداد ،شده واقع فاكتور صادر در كه با امضاي آن خريد قطعي خواهد شد و شود.فاكتور فروش از طرف فروشنده صادر مي

 كند.، يا معامله كاالها و خدمات خاص معامله با انعقاد قرارداد قطعيت پيدا ميشود. در خريدهاي متوسط و عمدهمحسوب مي

ها مسئوليتشود. با قرارداد حدود وظايف، هايي است كه پس از انجام مذاكره ميان خريدار و فروشنده منعقد ميقرارداد متن توافق

 شود.هاي هر يک از طرفين قرارداد مشخص ميو ريسک

 مفاد قراردادها 

و مندرجات كه در تمامي باشد و به نوع قرارداد بستگي دارد. اما به طور كلي برخي موارد مفاد قراردادها متعدد و متفاوت مي

 شوند به صورت زير است.ذكر مي ي خريدقراردادها

 

 د با ذكر دقيق اين مشخصاتمشخصات طرفين قراردا -1

 موضوع قرارداد -2

 مدت قرارداد -3

 مبلغ قرارداد -4

 مشخصات كاالي موضوع قرار داد -5

 بنديبسته -6

 و مقصد كاال مبدأ -7

 تحويل كاال -8

 ونقل حمل -9

 شرايط پرداخت -10

 نامهضمانت -11

 هاتعهدات و مسئوليت -12

 بازرسي -13

 دفعات حمل -14

فصل اختالفات احتمالي طرفين و حل و  -15

 حکميت
 

                                      

3. از براي پايانه خريداري كند نقل شهري تبريز تصميم دارد يک سري صندلي جهت استراحت مسافرانوشركت حمل 

زمان  ،خريد يعني قيمت ثر درؤزاگرس و  كوهستان استعالم بهاء دريافت كرده است كه با توجه به سه عامل م –فروشگاه آسمان 

 .اندبندي شدههاي مذكور به صورت زير امتيازتحويل  سفارش و كيفيت، شركت

 كوهستان زاگرس آسمان فروشنده

 5 8 10 قيمت

 6 7 5 زمان تحويل سفارش

 8 9 6 كيفيت

 

، متصدي دهي در انتخاب فروشندگانبراساس روش وزن %20و كيفيت  %30زمان تحويل - %50به ضريب اهميت قيمت باتوجه 

 ها را خريداري كند؟تداركات بايد از كدام فروشگاه صندلي
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تر تنظيم تر و شفافداد كاملدر ادامه يک نمونه قرارداد بسيار ساده از انواع قراردادهاي خريد نشان داده شده است. بايد بدانيد هر چه قرار

نمونه ارائه شده حسب ضرورت براي  دادبا مشکالت كمتري مواجه خواهد شد. قرار باشند و اجراي قرار دادتري مي. قرار دادهاي قويشوند

 .فراگيري به صورت  ساده ارائه شده است
 

 

 ..…………شماره :                                                                                                                                                              

 ..…………تاريخ :                                      

 طرفين قرارداد  -1ماده 

با نمايندگي  ...............................................................داراي نشاني ................................................................. اين قرارداد بين .........

شود از يک طرف و شركت ..................... كه به شماره كه از اين پس در اين قرارداد )خريدار( ناميده مي ..............................................

................................................................ با نمايندگي ها به ثبت رسيده است به نشاني ..................... مورخ ................... در اداره ثبت شركت

تعالم شماره ................. مورخ ................................ به عنوان ........................................... كه سمت و حدود اختيارات وي مطابق پاسخ اس

يد خريدار نامه  شركت به تأيها و طبق روزنامه رسمي شماره ..................... مورخ ...................... و اساس... اداره ثبت شركت...................

 . د به اجراي مفاد آن گرديدند، منعقد و طرفين متعهشود از طرف ديگر( ناميده مياين پس در اين قرارداد )فروشنده رسيده و از

 موضوع قرارداد  -2ماده 

 .....عبارت است از خريد : .........................................................................................................

 مدت قرارداد  -3ماده 

 اين قرارداد از تاريخ امضاء آن توسط طرفين قابل اجرا بوده است. 

 مبلغ قرارداد  -4ماده 

ها ..................... ريال )به حروف ع قرارداد با محاسبه ماليات و هرگونه حقوق و عوارض و ساير هزينهكل موضومبلغ 

فروشنده متعهد است بهاي مورد معامله را تحت هيچ شرايطي افزايش نداده و به هيچ عنوان  باشد.مي ...........................................(

 . بلغ مذكور در اين ماده را ننمايدافه بر متقاضاي وجه اض

 پرداخت ۀنحو -5ماده 

يد ناظر خريدار مبني بر منطبق و ارائه رسيد مربوطه و در صورت تأيمبلغ قرارداد پس از تحويل هر قسمت از كاالي مورد معامله 

 . استچک  به فروشنده قابل پرداخت  بودن كاالي تحويل شده با مشخصات قراردادي طي يک فقره

 تضمين انجام تعهد -6ماده 

ها به اري شده و اطمينان از سالمت كاالمعادل ده درصد كل مبلغ  قرارداد به عنوان تضمين پس از  تحويل  كامل كااليي خريد

 فروشنده پرداخت خواهد شد. 

 محل تحويل موضوع قرارداد  -7ماده 

رسيد يدار داده و فروشنده متعهد است كاالي موضوع قرارداد را به هزينه ............................................ در نشاني  زير تحويل نماينده خر

 . دريافت نمايد

 ..................................................................................محل تحويل : .......................................................................................

 بازرسي و نظارت  -8ماده 

 را به عنوان ناظر بر اجراي قرارداد به فروشنده معرفي نموده و نظارت بر اجراي كليه تعهداتي  خريدار ......................................................

 . نموده است بر عهده وي قرار دارد كه فروشنده طبق مفاد اين قرارداد قبول

 تعهدات فروشنده  -9ماده 

 . اد تهيه و به خريدار تحويل نمايدگردد كاالي موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قراردفروشنده متعهد مي -1-9

ها و اطالعات مربوط به كيفيت كاال ، نقشهمليات و راه اندازيتب راهنمايي ع، كوشنده موظف است فهرست قطعات يدكيفر -2-9

 . را تهيه و به خريدار تحويل نمايد

 قرارداد خريد
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.... ماه / سال .............موضوع قرارداد را به مدت ...... مين قطعات يدكي و خدمات پس از كاالهايأ، تداريفروشنده تعمير و نگه -3-9

 .نمايدتعهد مي

 عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير  -10ماده 

ر ي به غيي يا به طور كلهيچ قسمت از موضوع قرارداد را جزئفروشنده بدون دريافت اجازه كتبي و بلي خريدار حق واگذاري اجراي 

 . ندارد

 خير جريمه تأ-11ماده 

 :شودزير از وي دريافت مي به شرح خيرأ، جريمه تروشنده در تحويل موضوع قرارداد تأخير نمايدهرگاه ف

 خير بايد معادل ............... درصد موضوع موضوع قرارداد براي هر ده روز تأ خير غير مجاز در اجراي كارهايدر صورت بروز تأ

 حوادث غير مترقبه  -12ماده 

قرارداد غير ممکن گردد هر يک از طرفين اند اجراي بيني كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشتهقابل پيشوع حادثه غيردر صورت وق

مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تالش خود را جهت رفع وضعيت غير مترقبه  

 . كنند اعمال

 كسور قانوني -13ماده 

 . باشد.................... مي ، عوارض و ساير كسور قانوني متعلق به اين قرارداد به عهدهپرداخت بيمه، ماليات

 فسخ قرارداد  -14ماده 

گونه تخلف از شرايط صريح يا ضمني با قسمتي از مفاد قرارداد يا هر تواند در صورت تشخيص ناظر مبني بر نقض تمامخريدار مي

  .پس از اخطار كتبي به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را كتباً به اطالع وي برساند

 بندي بسته -15اده م

ندي بگذاري و بستههاي متداول توسط فروشنده عالمتحمل طبق توافق طرفين و استانداردكليه اجزا و قطعات كاال بايد قبل از 

 . هاي اجرايي امکان پذير باشد. به نحوي كه باز كردن و نصب قطعات به ترتيب مقرر در نقشهشود

 قانون منع مداخله در معامالت دولتي  -16ماده  

باشد و نمي 22/10/1337نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله در معامالت دولتي مصوب كيد ميفروشنده تأ

 . اجراي قرارداد سهيم و ذينفع نکندمتعهد است كه تا پايان قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در 

 آدرس قانوني طرفين قرارداد  -17ه ماد

 . طرفينشودگونه اخطار و يا اعالم كتبي از طرف هر يک از متعاقدين به طرف ديگر به آدرس زير ارسال ميكليه مکاتبات و هر

اين صورت  غير، در ا بالفاصله به يکديگر اطالع دهندقرارداد موظفند در صورت تغيير اقامتگاه يا شماره تلفن يا شماره نمابر مراتب ر

 . گرددهرگونه ارسال مکاتبات به نشاني فوق ابالغ شده محسوب مي

 : فروشنده

 : نشاني

 :نمابر       تلفن:

 : خريدار

 : نشاني

 نمابر:       تلفن: 

 : د مواد ، تبصره و نسخ قراردادتعدا -18ماده 

ر تاريخ ........................ تنظيم گرديده و هر نسخه حکم واحد را ماده ،................ پيوست و سه نسخه د 18برگ،  3اين قرارداد در 

 دارد .
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 مستندات و مداركي كه در خريدهاي داخلي توسط خريدار بايد دريافت شود 

 هاي فني،نامه كيفيت كاال، مستندات الزم جهت اخذ خدمات پس از فروش، دفترچه مشخصات فني كاال، نقشهضمانتبرگه گارانتي يا 

ين هاي مجاز تأمها، دفترچه و برگه شرايط و نحوه نگهداري و تعميرات، ليست و آدرس نمايندگياندازي دستگاهراهنماي بکارگيري و نحوه راه

 باشند كه خريدار بايد از فروشندگان كاال و خدمات دريافت كنند.از جمله مداركي مي قطعات و تعميرات و ساير موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرداخت وجوه كاال و خدمات خريداري شده و تنظيم اسناد هزينه 

 شود:هاي كلي زير انجام ميپرداخت وجوه كاال و خدمات خريداري شده توسط مأمورين تداركات به روش

 الف( پرداخت نقدي

 ب( پرداخت به صورت اعتباري

نت هاي بانکي يا از طريق شبکه اينترباشد. استفاده از كارتپذير ميها و ابزارهاي متفاوتي امکانپرداخت وجوه به صورت نقد امروزه با سيستم

هاي متوسط و به صورت نقد و خريدهاي با قيمتي باشند. به طور معمول خريدهاي جزئها و ابزارهاي پرداخت نقدي ميهايي از روشنمونه

 شود.عمده به صورت اعتباري انجام مي

، موظف است فاكتور فروش كاال كه توسط فروشنده صادر شده صورت نقد و پرداخت وجه آنمات بهمأمور خريد و تداركات با خريد كاال و خد

يز وجه به حساب فروشنده را كه به طور معمول ممهور به مهر فروشنده است را به همراه ساير اسناد خريد،  هم چنين فيش يا مدرک وار

، به انضمام مدارک حمل كاالي خريداري شده و همچنين رسيد كاال به انبار )قبض انبار( را به واحد باشد و مورد تأييد فروشنده استمي

خريد )تداركات( كسر  مأمور، مبلغ خريد را از وجوه نزد دبداري با صدور سند حسابداري خريحسابداري و امور مالي تحويل دهد. واحد حسا

 كند.مي

 پرداخت در خريدهاي با مبالغ متوسط و عمده 

ها در مراحل شود. مبالغ اين خريدري انجام ميصورت غيرنقد و به شکل نسيه و اعتبابه طور معمول خريدهاي با مبالغ متوسط و عمده به

 شود.ت پراخت ميمدت و يا بلندمدزماني مختلف كوتاه

 شود.حساب از اسناد تجاري سفته يا چک استفاده ميدر خريدهاي اعتباري براي پرداخت و تسويه

                                      

 نقل شهيد ودستگاه رايانه پايانه حمل 3با توجه  به محاسبات انجام شده در خصوص انتخاب فروشنده، موضوع خريد

 .اطالعات موجود تکميل كنيدخريد را براساس  دادكالنتري  قرار

 داد نياز به اطالعات بيشتري است كه در متن درس مطرح نشده است از اطالعات وجه ! در صورتي كه در تنظيم قرارت

 داد استفاده كنيد.ي تکميل قرارفرضي برا
 

 
 5 فعاليت كالسي

               

 

  5 باشد را شناسايي كنيد. مشخصات فني و راهنماي نحوه بکارگيري و استفاده نقل ميونمونه كاال كه مورد نياز يک پايانه حمل

                      هاي موجود در بازار را در ارتباط با اين كاالها مشخص كنيد.ها را شناسايي كنيد. گارانتي و ضمانتآن
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شوند. در ضمن خريدهاي غيرنقد و نسيه به طور معمول در فاكتور فروش و اسناد فروش كاال و خدمات صادر شده توسط فروشنده ذكر مي

ات كشود. بنابراين مأموران خريد و تداركات با ارائه مدارک خريد كاال و خدمات به واحد تدارن ميحساب نيز تعييشرايط و مدت زمان تسويه

هاي مالي را ايجاد ها را در دفاتر ثبت و حساب. واحد حسابداري بر اساس مدارک و مستندات، حساب بدهينوع خريد را مشخص خواهند كرد

 حساب با فروشندگان اقدام شود.بت به تسويهكنند تا در زمان مقرر با پرداخت تعهدات نسمي

داخت كنند  و به طور معمول در خريدهاي نسيه، فروشندگان براي آنکه خريداران را تشويق كنند كه بدهي خود را  زودتر از موعد  تعهد پر

ا انواع . بهتر است مأموران تداركات بيندگوكه به آن تخفيفات نقدي مي گيرند. شرايط  تخفيف و امتيازاتي را در نظر ميحساب  نمايندتسويه

 ها نيزآشنا باشند.اين تخفيف

 انواع تخفيفات خريد 

 :شونديا فروش به چهار گروه تقسيم مي ي خريد وهابه طور كلي تخفيف

 تخفيف تجاري -1

 تخفيف چانه زني -2

 تخفيف نقدي  -3

 تخفيف به علت عيب و نقص -4

 تخفيف تجاري 

ي داليل تواند بهاين مي .كنندتراز قيمت مندرج در فهرست بهاء يا كاتالوگ به خريدار ان عرضه ميهاي خود را ارزانگاهي فروشندگان، كاال

 ، تخفيف تجاري گويند.چون جلب مشتري و خريدار باشد. به اين تخفيف

 زني تخفيف چانه 

 .زني گويند، تخفيف چانهه اين تخفيفكند بهايي از فروشنده دريافت ميزني تخفيفگاهي خريدار در زمان خريد با چانه

 تخفيف نقدي 

تر دريافت د. اما براي آنکه طلب خود را زودده، فروشنده مهلتي را براي پرداخت  بدهي به خريدار ميهاي نسيهبه طور معمول در فروش

ف براي او تخفيبدهي خود را پرداخت كند كند در صورتي كه در آن فاصله زماني خريدار كند و تعيين ميكند. فرصت زماني را مشخص مي

 . در دنياي واقعي تجارت اين نوع تخفيف بسيار استفاده مي شود.در نظر خواهد گرفت. به اين تخفيف، تخفيف نقدي گويند

 تخفيف عيب و نقص 

 آسيب ديده است. در اين شود كاالي خريداري شده معيوب بوده است و يا قبل از تحويل به خريدار كاالگاهي بعد از معامله مشخص مي

معامله را فسخ كند. در چنين شرايطي  در صورتي كه نقص كاال اساسي نباشد خريدار سعي  تواند كاالرا برگشت دهد وشرايط خريدار مي

 ، تخفيف عيب ونقص گويند.هاكند با گرفتن تخفيف معامله را فسخ نکند و كاال را برگشت ندهد. به اين دسته تخفيفمي
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 3ارزشیابی مرحله 
ف

ردي
 

 استاندارد عملکرد  نتايج ممکن مرا حل كار

نمره
 

1 

با حضور در پايانه، فرآيند كلي كار كارمند  -

 .تداركات را تشريح  كند

هاي روزانه يا واقعي كارمند فعّاليت -

تداركات تا چه اندازه و در چه مواردي با 

ايد تفاوت آن چه شما در اين كتاب آموخته

 اندازه با آن شباهت دارد.و چه 

 

تهيه گزارش از فعّاليتهاي واقعي 

كارمند تداركات و مقايسه با 

 هاي كالسي.    آموخته

ها ها و تفاوتگزارش، تهيه شده و شباهت

 شناسايي شده است.
2 

ها ها و تفاوتگزارش، تهيه نشده و شباهت

 شناسايي شده است.
1 
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 شرح كار:  

 ارائه پروژه كاري شامل موارد زير: هنرستان: -1 

 هاي اهداف لفهؤبندي  تجهيزات مورد نياز و كنترل مكردن و اولويتتعيين و مشخص -

 بندي خريدتعيين نوع خريد و تقسيم -

 فرم استعالم  تهيه  سفارش خريد و -

 تعيين  محصول نهايي و انتخاب فروشنده براي خريد  -

 خريد تهيه و تکميل قرارداد -

 هاي سازمان راهداريها و دستورالعملتأمين و كنترل تجهيزات و خدمات مورد نياز بر اساس آيين نامهاستاندارد عملکرد: 

 شاخص ها:

 ي و اولويت نيازها ايانهبا خدمات پا يازسنجين يهاانطباق فرم -

 يايانهها بر اساس خدمات پاينههز انطباق -

 هاي تهيه شده از مقايسه محصوالت با يکديگر براساس جدول -

 هاآن يلعملکرد و نحوه تکم يابيارز يهافرم -

 شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

 شرايط:

 .  هنرجو  مسئله و شرايط  تعيين شودتوسط هنرآموز براي هر  -

 .ي باشد و يا  در سايت هنرستان باشدمحل برگزاري امتحان ترجيحاً در يک پايانه مسافرمحل برگزاري آزمون:  -

 دقيقه( 150دقيقه آزمون كتبي و آزمون عملي )40مدت آزمون:  -

 به صورت انفرادي و بعضي موارد گروه هاي دو نفره اخذ آزمون -

 ابزار و تجهيزات:

  .رايانه و اينترنت پرسرعت در دسترس باشد -

 چاپگر -

 .م هاي مورد نياز در دسترس باشدفر -

 معيار شايستگي:

 

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار رديف

  1 ارزيابي خدمات و تجهيزات مورد نياز  1

  2 بندي خريد و انجام استعالمو تقسيم (يمت)ق ينهبرآورد هز 2

  2 خريد محصول و  ينهگز ينانتخاب بهتر 3

  1 ايدوره كنترل و نظارت  4

 محيطي و نگرش:هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات زيستشايستگي

و  ر برآورد هزينه تجهيزات و خدماترعايت اصول اخالقي و صداقت د -1

 هنگام شركت در جلسات مناقصه ها 

گيرد و وظايف خود را به موقع مسئوليت انجام كار خود را بر عهده مي-2

 انجام دهد.

 انجام شده را مستندسازي  كند.كارهاي  -3
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 * ميانگين نمرات

 

 مي باشد. 2*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 

  تداركات پايانهارزشيابي شايستگي متصدي 
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