
 فرم اطالع رسانی خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 نام خدمت
ای ه ثبت نام دانشجویان در المپیاد ورزشی و مسابقات ورودی المپیاد دانشجویان دانشگاه

 علوم پزشکی کشور

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

 خدمتآدرس محل 
 فیزیکی

 22223133: سایت مرکزی دانشگاه، روبروی ستاد نماز جمعه ، اداره تربیت بدنی. 1دفتر شماره 

 22332333: سایت پردیس دانشگاه ، جنب بیمارستان سلمان فارسی، اداره تربیت بدنی 3دفتر شماره 

 - الکترونیکی

توضیح مختصر 

 خدمت

ثبت نام دانشجویان متقاضی و مجرب جهت شرکت در المپیاد ها و مسابقات ورودی دانشجویان دختر و 

 پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ورزشهای قهرمانی و همگانی 

 مراحل گردش کار

و مدت زمان هر 

 مرحله
)بر اساس جدول 

 مربوطه(

 

  دانشجو طرف از مدارک ارائه

 مدارک اسکن

 المپیاد ورودی سامانه در ثبت

 ورزش کاروان اعزام

مستندات مورد نیاز 

* 
 کارت ملی، کارت دانشجوئی و عکس پرسنلی  

 آئین نامه المپیاد یا مسابقات ورودی المپیاد ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 خدمت **
 یکروز

استعالم های مورد 

 نیاز خدمت
 کمیته انضباطی معاونت دانشجوئی  ) عدم وجود پرونده اخالقی در کمیته  مذکور( 

هزینه دریافت 

 خدمت
- 

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 کارشناسان تربیت بدنی. فاطمه حسینی، اسماعیل رامین و سیما مکه

 نحوه ارتباط

 مراجعه به دفاتر تربیت بدنی:

 22223133ستاد نماز جمعه ، اداره تربیت بدنی.  : سایت مرکزی دانشگاه، روبروی1دفتر شماره 

 22332333: سایت پردیس دانشگاه ، جنب بیمارستان سلمان فارسی، اداره تربیت بدنی 3دفتر شماره 

 

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

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

 



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 عنوان خدمت
های  ثبت نام دانشجویان در المپیاد ورزشی و مسابقات ورودی المپیاد دانشجویان دانشگاه

 علوم پزشکی کشور

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 تربیت بدنی ارائه مدارک از طرف دانشجو  1
کارشناس 

 تربیت بدنی
 دقیقه 7

 دقیقه   3 " " اسکن مدارک 3

 تربیت بدنی  ثبت در سامانه ورودی المپیاد 2
کارشناس 

 تربیت بدنی
 روز 4

 - - - - اعزام کاروان ورزش 4

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد

 

 


