
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 هت كارشناسيارجاع به كميته تخصصي نرم افزار ج
  ITكارشناس  و نماينده تام االختياربا حضور 

 كاربری نرم افزار سوپروايزرو  درخواست كننده واحد
 

 درخواست كننده اعالم به واحد 
 

 جدید نرم افزار نگارش 
 

واحد  ITكارشناس با هماهنگی  برگزاري جلسات دمو
 ،ريشركت هاي نرم افزابا حضور و  درخواست كننده

 ،واحد درخواست كننده ITارشناس ك
 و سوپروایزر كاربري نرم افزار ،نماینده تام االختیار 

 حسب مورد  صصی نرم افزاركمیته تخ اعضاي
 

از طريق  تكميل فرم درخواست نرم افزار و ارسال
 دانشگاه IT  اتوماسيون اداری به مركز

واحد  ITكارشناس توسط دعوت از شركت هاي صالحیت دار 
 عملكردي و فنی اتو ارائه انتظاردرخواست كننده 

و  واحد مربوطه ITكارشناس ،نماینده تام االختیارر با حضو 
  سوپروایزر كاربري نرم افزار

 

كارشناس نرم افزار صالحیت دار توسط دعوت از شركت هاي 
 انتظارات عملكردي و فنی تهیه لیستو  دانشگاه

  ،واحد درخواست كننده ITكارشناس توسط  
 و سوپروایزر كاربري نرم افزار ،نماینده تام االختیار

 حسب مورد اعضاي كمیته تخصصی نرم افزار

 

 توسط اعضاي شركت كننده در جلسات دمو  حضوري بازدید 
از سایر دانشگاهها و سازمان ها به منظور بررسی و پایش 

نرم افزار و میزان مطابقت آن با انتظارات عملكردي و عملكرد 
 جلسات دموارائه شده در فنی 

 هزینه  برآورد جمع بندي نهایی و اعالم گزارش همراه با
 تجهیزات و سخت افزارهاي الزمخرید نرم افزار،  نگارش
 و افراد شركت كننده در جلسه دموبا حضور  

 هاعالم به واحد درخواست كنند 
 

 به نياز كميته در صورت تائيد 
درخواست ارائه شده از  ،نرم افزار

 های موجود قابل نرم افزارطريق 
 ؟انجام مي باشد

 

 هزینه  برآورد جمع بندي نهایی و اعالم گزارش همراه با
 نرم افزار، تجهیزات و سخت افزارهاي الزم  خرید

 و افراد شركت كننده در جلسه دموبا حضور 
 اعالم به واحد درخواست كننده 

 شناسایی و  انتخاب شركت هاي نرم افزاري توانمند
 در خصوص ارائه خدمات مرتبط 

 

 جمع بندي اولیه شركت ها در كمیته تخصصی نرم افزار و
 معرفی شركت هاي منتخب  

 پايان فرآيند

 ؟موجود می باشددر بازار درخواستی افزار آیا نرم

 

 ارائه پیش فاكتور توسط شركت هاي منتخب 

 ي دعوت شدهتماس با مشتریان شركت ها
به منظور بررسی رضایت  كنندهدرخواست  ITواحدتوسط  

 نحوه عملكرد نرم افزار كاربران از 

تقاضـاي  فرآينـد
 زارـافنرم

 تاري
 

 بله

 خیر
 بله خیر
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