
  « کار در واحد ارزیابی و تعیین منابع شرکت پتروشیمی رازی (Workflow) چرخه گردش» 

زی می باشد رد حال طراحی 5آن عملیاتی و مرحله  4ات  1مرحله می باشد هک مرحله  5این چرهخ رد حال حاضر شامل  و راه اندا  

11/10/44اترخی ااشتنر :    -  1 وریایش       
 

1 
 فقط از طریق ایمیل   4ارسال رزومه فعالیت با رعایت موارد مندرج در اطالعیه شماره  •

2 
روز کاری به اطالع آن فروشنده   20بررسی رزومه فعالیت آن فروشنده محترم و قیاس با احتیاجات موجود در پتروشیمی رازی ، نتیجه  این برسی ، مثبت یا منفی  ظرف مدت •

 .بصورت مکتوب خواهد رسید  ، چنانچه این زمان به طول انجامید ، شکیبا باشید 

3 

ب در خریدهای آتی مورد  ناسسوابق فعالیت های پیشین با پتروشیمی رازی ، منابعی که به خدمات آنها نیاز می باشد و پیش بینی میشوند که میتوانند به عنوان منابع م/ براساس رزومه ارسالی •
ارزیابی صالحیت منابع مورد نظر می باشند بر اساس موارد مندرج در اطالعیه  استعالم گیری قرارکیرند ، طبق نامه ای مکتوب دعوت به عمل می آید که در فاز اول ارزیابی و تعیین منابع که مرتبط با 

  3شعبه ای از یک سازنده اصلی داخلی یا خارجی می باشند ، نسبت به ارسال مستندات مربوطه بر اساس اطالعیه شماره / توزیع کننده / ثبت نام نمایند  و  همچنین  اگر آن منبع  نمایندگی  2شماره 
و تعیین منابع پتروشیمی رازی حذف  بی هر منبع تا یکماه بعد از دریافت این دعوت نامه فرصت ارسال مستندات خود را دارد ، در غیر اینصورت اطالعات اولیه وی در سامانه ارزیا.. اقدام نمایند

 و مجددا در صورت عالقه باید مراحل را از ابتدا طی نماید. میگردد

4 

به ( تکمیل مدارک / نقص مدارک )مستنداتی که توسط شرکتها ارسال میشود بر اساس روشهای ارزیابی این واحد ، مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار گرفته و نتیجه ارزیابی •
رسانی کد در این اطالع . مورد نظر خواهد رسیدبه اطالع منبع ( به دلیل تعداد زیاد متقاضیان ثبت در لیست منابع پتروشیمی رازی)روز  40صورت مکتوب ظرف مدت حداکثر 

 .دامه خواهد داشتک ارهگیری و شماره موقت منبع نیز درج شده است ، چنانچه مستندات شما ناقص باشد ، سیکل مکاتبات با شما تا زمان حصول نتیجه و تکمیل مدار

5 

اطالع تمام منابعی که فاز اول را  به فاز دوم که شامل دریافت اطالعات الکترونیک منابع میباشد تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده است ، از طریق این وب سایت  شروع این فاز •
کمیل فیلدهای مورد نظر در  ه تبه اتمام رسانده اند خواهد رسید ، شایان توجه است در این مرحله برای هر منبع خرید یک پروفایل تحت وب وجود دارد که هر شرکت اقدام ب

 نمایدوز خصوص فعالیت و مشخصات شرکت خود میکند و میتواند بعضی از این فیلدها از قبیل برندها و کاالهای قابل تامین یا تولید را تغییر و به ر


