
 فرم اطالع رسانی خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 رفع موارد تاسیساتی خوابگاه نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 ها بوشهر، بلوار سلمان فارسی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره خوابگاه فیزیکی

  الکترونیکی

 بعد از گزارش خرابی خوابگاه ها، پرسنل تاسیساتی اقدام به رفع موارد تاسیساتی می کنند. توضیح مختصر خدمت

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

 خوابگاه تاسیسات فرم در  تاسیساتی های خرابی ثبت

 ها خوابگاه اداره کارشناسان به تاسیساتی های خرابی ارجاع

 تاسیساتی نیروهای به ها خرابی لیست ارائه

 تاسیساتی موارد رفع و مربوطه های خوابگاه به تاسیسات مراجعه

 تاسیساتی نیاز مورد اقالم اعالم و تاسیسات نیروهای گزارش ارائه

 اعالم موارد تاسیساتی در فرم تاسیسات  مستندات مورد نیاز *

  مقرراتقوانین و 

متوسط زمان ارائه 

 خدمت **

 در طول شبانه روز

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 

 رایگان هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 محمود اسدپور

 02277430770 نحوه ارتباط

 

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

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

 

  



 

 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 رفع موارد تاسیساتی خوابگاه عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 روز، ...()ساعت، 

1 
ثبت خرابی های تاسیساتی  در فرم تاسیسات 

 خوابگاه
 اداره خوابگاه ها

سرپرست 

 خوابگاه
 روز 1

7 

ارجاع خرابی های تاسیساتی به کارشناسان 

 اداره خوابگاه ها

 

سرپرست 

 خوابگاه
 دقیقه 13 

7 
 ارائه لیست خرابی ها به نیروهای تاسیساتی

 
 10 کارشناس اداره خوابگاه ها

 دقیقه

4 

مراجعه تاسیسات به خوابگاه های مربوطه و 

 رفع موارد تاسیساتی

 

 اداره خوابگاه ها
نیروی 

 تاسیساتی
70 

 دقیقه

3 
ارائه گزارش نیروهای تاسیسات و اعالم اقالم 

 مورد نیاز تاسیساتی
 اداره خوابگاه ها

نیروی 

 تاسیساتی
70 

 دقیقه

      

      

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد

 
 

 


