
 فرم اطالع رسانی خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 ثبت نام در کالسهای آموزشی شنا و سانسهای آزاد  نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 فیزیکی

: سایت پردیس دانشگاه ، جنب بیمارستان سلمان فارسی، اداره تربیت بدنی 2دفتر شماره 

44334333 

 - الکترونیکی

توضیح مختصر 

 خدمت

ثبت نام از دانشجویان متقاضی آموزش شنا به صورت نیم بها و متقاضیان سانسهای آزاد شنا به صورت 

 پرداخت یک سوم کل هزینه سانس   

 کارمراحل گردش 

و مدت زمان هر 

 مرحله

)بر اساس جدول 

 مربوطه(

  بدنی تربیت دفتر به دانشجو مراجعه

  نام ثبت  هزینه پرداخت

  استخر کارت و بلیط صدور

 استخر به معرفی

 کارت دانشجوئی ، کارت ملی و عکس پرسنلی جهت صدور کارت  مستندات مورد نیاز *

 جلسه ای  23اموزش یک رشته شنا در یک دوره  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 خدمت **
 یکروز

استعالم های مورد 

 نیاز خدمت
-  

 هزینه دریافت خدمت
آموزش شنا به صورت یک دوم هزینه ) یکصد میلیون ریال( و سانسهای آزاد یک سوم هزینه  ) یکصدو 

 بیست هزار ریال( 

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 تربیت بدنی سیما مکهکارشناس 

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

44334332 

 

 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

 

 برگزاری کالسهای آموزشی شنا و سانسهای آزاد عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 تربیت بدنی مراجعه دانشجو به دفتر تربیت بدنی  2
کارشناس 

 تربیت بدنی
 دقیقه 7

 دقیقه   3 " " پرداخت هزینه  ثبت نام  3

 " 3 " " بلیط و کارت استخر  صدور 4

 - - " " معرفی به استخر 3

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 هر مرحله و آغاز مرحله بعد* فاصله زمانی بین پایان 

 

 

 

 


