
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 نام جشنواره دانشجوی نمونه ثبت نام خدمت

 به دستگاه  دولتی             به موسسات و مراکز خصوصی          به شهروندان  نوع خدمت

 آدرس محل خدمت
 --- فیزیکی

 http://www.nemooneh.saorg.ir الکترونیکی

 مختصر خدمتتوضیح 
برگزاری سالیانه جشنواره دانشجوی نمونه و ثبتنام دانشجویان و اعالم برگزیدگان به دبیرخانه 

 کشوری جشنواره

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

 دقیقه 51به مدت        تکمیل فرم الکترونیکی مربوطه موجود در سایت -1

 دقیقه 03 به مدت                     بررسی مدارک ثبت شده در سامانه  -2

 دقیقه 53  به مدت                                         اعالم نواقص مدارک -3

 دقیقه 53  به مدت                                                بررسی مجدد -4

       هقدقی 53    به مدت                        جشنواره    ثبتنام نهایی در سامانه  -5

 

 مدارک آموزشی / فرهنگی / پژوهشی / اخالقی دانشجویان جهت ثبتنام در سامانه  * مستندات مورد نیاز

 تابع قوانین و دستورالعمل های مربوطه  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 روز  15

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 آموزشی / انضباطی

 --- هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 خانم سکینه مطیرزاده ) دبیر جشنواره(

 نحوه ارتباط
دانشگاه علوم پزشکی -جنب بیمارستان سلمان فارسی -ریشهر –بوشهر  – 31133453141

 معاونت فرهنگی دانشجویی -بوشهر

 

 ها و ... نامه و درخواست خدمت، مدارک الزم، استعالم از سایر دستگاه* مستندات: مانند فرم ها، فرمت های تهیه 

 خدمت پاسخ دریافت تا خدمت درخواست بین زمانی فاصله متوسط** 

 



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 نام جشنواره دانشجوی نمونه ثبت عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

سازمانی پست 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
تکمیل فرم الکترونیکی مربوطه موجود در 

 سایت
 دقیقه 15 دانشجو -

 امور فرهنگی بررسی مدارک ثبت شده در سامانه 2
کارشناس 

 فرهنگی
 دقیقه 33

 امور فرهنگی اعالم نواقص مدارک 3
کارشناس 

 فرهنگی
13 

 دقیقه

 امور فرهنگی بررسی مجدد 4
کارشناس 

 فرهنگی
13 

 دقیقه

 امور فرهنگی ثبتنام نهایی در سامانه جشنواره 5
کارشناس 

 فرهنگی
13 

 دقیقه

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


