
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 کانون سفیران سالمت نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
   فیزیکی

  الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
بهداشت در تمامی زمینه ها به گروه هدف در جامعه و. بویژه به ارائه خدمات و پیامهای  سالمت و 

 آمادگی آنها در تمامی مناسبتها و موقعیتهای مورد نیاز جهت ارائه خدمات -دانشجویان  

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

 دقیقه 01به مدت                                           درخواست تشکیل کانون توسط یک نفر بعنوان نماینده  .1

 روز0به مدت                             ارئه درخواست نماینده در جلسه شورای فرهنگی جهت صدور مجوز .2

 دقیقه01 به مدت                                                    ارائه فرم های الزم جهت تکمیل به نماینده کانون .3

 هفته0به مدت                                                                   اطالعیه جهت فراخوان عضوگیری کانون .4

 روز 0به مدت                                                                                     انتخابات شورای مرکزی کانون .5

 روز                   0به مدت                                                                               نتخابات دبیرکانونتشکیل جلسه ا .6

 دقیقه31به مدت                                                                                            صدور ابالغ دبیر کانون .7

 دقیقه 31به مدت       ئه برنامه های پیشنهادی کانون جهت ارائه خدمات و انجام فعالیتهای کانونارا .8

 روز 0به مدت                                     ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به مسئول کانونهای معاونت .9

 

 دانشجویان بعنوان هیئت مؤسساطالعات و سوابق آموزشی و انضباطظی  * مستندات مورد نیاز

 تابع قوانین و دستورالعمل های مربوطه  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

  ماه4

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 آموزشی / انضباطی

 --- هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 (کارشناس کانونخانم سکینه مطیرزاده ) 

 نحوه ارتباط
دانشگاه علوم پزشکی -جنب بیمارستان سلمان فارسی -ریشهر –بوشهر  – 31155433141

 معاونت فرهنگی دانشجویی -بوشهر

 

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

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



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 کانون سفیران سالمت عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
درخواست تشکیل کانون توسط یک نفر 

 بعنوان نماینده 
 دقیقه 13 دانشجو متقاضی

2 
ارئه درخواست نماینده در جلسه شورای 

 فرهنگی جهت صدور مجوز
 امور فرهنگی

کارشناس 

 فرهنگی
 روز 1

5 
ارائه فرم های الزم جهت تکمیل به نماینده 

 کانون
 امور فرهنگی

کارشناس 

 فرهنگی
13 

 دقیقه

 هفته 1 دانشجو متقاضی اطالعیه جهت فراخوان عضوگیری کانون 4

 امور فرهنگی شورای مرکزی کانونانتخابات  3
کارشناس 

 فرهنگی
1 

 روز

 امور فرهنگی تشکیل جلسه انتخابات دبیرکانون 6
کارشناس 

 فرهنگی
1 

 روز

 امور فرهنگی صدور ابالغ دبیر کانون 1
کارشناس 

 فرهنگی
53 

 دقیقه

8 
ارائه برنامه های پیشنهادی کانون جهت ارائه 

 خدمات و انجام فعالیتهای کانون
 53 دانشجو متقاضی

 دقیقه

9 
ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به مسئول 

 کانونهای معاونت
 امور فرهنگی

کارشناس 

 فرهنگی
1 

 روز

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


