
 ثرگساری نوبیشگبههبی خبرجی:   عنواى خذهت

  هشبرکت کننذگبى در نوبیشگبههبی خبرجی: نوع هخبطت                                    هذیریت نوبیشگبههبی خبرجی:  نبم هذیریت

 ری وهقبثله ثب فسبدقبنوى ارتقبئ سالهت نظبم ادا 3فرم طراحی هراحل خذهت جهت تکرین ارثبة رجوع ثه استنبد ثنذ الف هبده 

 شرح فعبلیت هراحل 
زهبنجنذی هورد نیبز 

 جهت انجبم فعبلیت

 هسئولنبم واحذ و 

 هرثوطه

 هحل استقرار 

 و شوبره توبس 
 هذارک هورد نیبز

1 
ارائِ تزًاهِ ًوایشگاّْای خارجی هصَب 

 سالیاًِ اس پزتال شزکت سْاهی ًوایشگاّْا

تِ طَر هیاًگیي حذاقل 

 هایشگاُهاُ قثل اس ى 6اس

هذیزیت 

ًوایشگاّْای 

تخش )خارجی 

 (پزتال

 

 -

 
- 

2 

اًعکاس اطالعات هزتَط تِ  عٌاٍیي ٍ سهاى 

تزگشاری ًوایشگاّْای خارجی سالیاًِ اس طزیق 

آگْی تزگشاری ًوایشگاّْای خارجی سالیاًِ در 

( حسة هَرد)رٍسًاهِ ّای کثیزاالًتشار 

تِ طَر هیاًگیي 

هاُ قثل اس ًوایشگاُ  4
 پزٍصُ هذیزاى

 

- 
 -

3 
ارسال دعَتٌاهِ  جْت هشارکت در 

ًوایشگاّْای خارجی  ٍ ثثت ًام در ًوایشگاُ 

تِ طَر هیاًگیي ٍ 

هاُ قثل اس  4اس هعوَل

ًوایشگاُ 

هذیزاى پزٍصُ 

 

 -

اعالم هشارکت اسطزیق هکاتثِ تا  -

ایویل 

فزهْای هشارکت ، اطالعات ٍ  -

هقزرات ، اطالعات اٍلیِ ٍ شوارُ 

هذیز پزٍصُ ارسال هی حساب تَسط 

. گزدد

4 

اقذام درخصَص اخذ دعَتٌاهِ جْت ٍیشا، 

ّوچٌیي ارائِ خذهات اختیاری جْت رسرٍ 

تلیط ٍ ّتل هشارکت کٌٌذگاى قطعی در 

ًوایشگاّْا 

 

هاُ قثل  6تا  1

ًوایشگاُ اس

حسة کشَر هحل )

( تزگشاری

هذیزاى پزٍصُ 

 

 -

هذارک هَردًیاس جْت صذٍر ٍیشا  -

تَسط هذیزیت رٍاتط حسة کشَر کِ 

. عوَهی اعالم هی گزدد

رسرٍ تلیط ٍ ّتل درصَرت  -

درخَاست هتقاضی تَسط آصاًس 

َّایی طزف قزارداد شزکت سْاهی 

. اًجام هی گزدد

5 

تجویع ٍ ارسال ًوًَِ کاالّای ًوایشگاّی        

اعالم هْلتْا ٍ شزایط جوع آٍری کاالّای )

گی ًوایشگاّی تِ هشارکت کٌٌذگاى ٍ ّواّي

( جْت جوع آٍری کاالّا

 

هاُ قثل اس ًوایشگاُ  2

اس + هذیزاى پزٍصُ 

طزیق ّواٌّگی تا 

هذیزیت اهَر 

اجزایی 

 

 

 -

فزم تکویل شذُ فاکتَر کاالّای  -

ًوایشی  

فزم تکویل شذُ عذلثٌذی کاالّای  -

ًوایشی  

گَاّی ّا ٍ هذارک هَردًیاس حسة  -

ًَع کاالّا ٍ هقزرات کشَر هحل 

تزگشاری 

ُ ًاهِ کاالّا تین-

6 
ارائِ ًقشِ جاًوایی هشارکت کٌٌذگاى در 

ًوایشگاّْای خارجی تِ هشارکت کٌٌذگاى 

 

هاُ قثل اس ًوایشگاُ  1 

( تستِ تِ ًَع ًوایشگاُ)
هذیزاى پزٍصُ 

 

 -

ًقشِ جاًوایی ًْایی تَسط هذیز -

پزٍصُ جْت هشارکت کٌٌذگاى ارسال 

. هی گزدد

 

7 

ی تزگشاری جلسِ تَجیْی  ٍ ّواٌّگ

ًوایشگاّْای خارجی سالیاًِ قثل اس تزپایی ّز 

ًوایشگاُ 

 

تِ طَر هیاًگیي حذٍد 

رٍس قثل اس ًوایشگاُ  15
هذیزاى پزٍصُ 

 

 -

اطالعات تکویلی تَسط  هذیزیت  -

ًوایشگاّْای خارجی ٍهذیز آى پزٍصُ 

. اعالم هی گزدد

 

 

 

 


