
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 کارکنان و اساتید ارائه خدمت مرکز قرآن و عترت به دانشجویان، نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 فیزیکی

مرکز  معاونت فرهنگی و دانشجویی، علوم پزشکی، پردیس دانشگاه بهمنی، بوشهر،

 قرآن و عترت

  الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت

بر اساس این طرح سه گروه اساتید ، کارکنان و دانشجویان به شیوه حضوری و غیر (کالس های آموزشی :1
و لحن و یا حفظ حضوری در کالسهای آموزی متنوع از جمله کالس روخوانی و روانخوانی ، تجوید ، صوت 

شرکت میکنند که اکثرا در پایان دوره آموزشی با ارزش ساعت آموزشی از سوی معاونت دانشجویی، فرهنگی 
 دانشگاه مدرکی اعطاء خواهد شد.

(اردوهای آموزشی و تفریحی: سفر گروهی از دانشجویان با همراهی چند تن از اساتید یا همراهان به صورت 2
کن علمی ، آموزشی ، زیارتی و سیاحتی که این سفر میتواند یک روزه دو روزه ویا برنامه ریزی شده به اما

هفتگی باشد  که در این مسافرت ها موضوعاتی و اهداف مختلفی نظیر هم اندیشی ، آموزش ، پژوهش ، 
 تفریح ، زیارت و یا بهره مندی از برخی برنامه های قرآنی تعقیب می شود.

عترت: جشنواره در دو مرحله دانشگاهی و کشوری برگزار میگرددجامع هدف (برگزاری جشنواره قرآن و 3
بخش ) بخش های مختلف آوایی ، معارف ، هنری ، ادبی ، پژوهشی ،  6اساتید ، کارکنان و دانشجویان در 

 رشته برگزارمی گردد 33مجازی و فن آوری ( 
ورانی شدن جامعه دانشگاهی که خود سدی (برگزاری مراسمات و محافل دینی: بهره مندی از نور قرآن  و ن3

الوسازی مناسب برای جامعه بویژه جوانان  -در برابر نفوذ شیاطین ، بهره مندی از فرصت فضای معنوی  
بخش که در طول یکسال تحصیلی ) از ابتدای مهر تا پایان اسفند ماه ( به صورت  6مجالس و محافل در 

 ر میگرددماهانه در دانشگاه و خوابگاه ها برگزا

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

فراخوان و نام نویسی متقاضیان، قرعه کشی و اعالم اسامی انتخاب شدگان، تنظیم برنامه های  (1طرح 
  محتوایی توسط شورای مرکزی، معرفی نماینده دانشجویی در هر سرویس، آسیب شناسی و ارزیابی اردو

تکمیل فرم ثبت نام، ارائه مدارک الزم)یک قطعه عکس،تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی(، ( 2طرح 
 جذب مدرس با شرایط منطبق در آیین نامه ابالغی، اعطاء گواهینامه

( فراخوان و ثبت نام از افراد، فعال نمودن کادر اجرایی جشنواره هم از دانشجویان و هم از رابطین 3طرح 
نوزیع کتب جشنواره در همه مراکز و پاسخگویی به سواالت احتمالی از سوی نمایندگان،  تهیه و شبکه ها ،

برگزاری آزمون شفاهی و کتبی و دریافت آثار از بخش های غیر حضوری، برگزاری اختتامیه جشنواره و تقدیر 
 از برگزیدگان

پیشنهادات، ارسال تقویم ( برگزاری نشست با شورای مرکزی، اخذ پیشنهادات اعضای شوراو تصویب 3طرح 
پیشنهادی به دبیرخانه شورای فرهنگیو فعال نمودن کمیته اجرایی، برگزاری مراسم و محافل ، ارزیابی و 

 پایش برنامه

 



 آیین نامه و دستورالعمل مربوطه،فرخوان،ثبت نام،گواهی صادره دوره های برگزار شده  * مستندات مورد نیاز

 مطابق آیین نامه ارسالی از سوی وزارتخانه  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 ماه 9بین یک ماه تا 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 از سوی معاونت ها و مجموعه های وابسته به دانشگاه

 طبق کارشناسی شورای مرکزی قرآن و عترت هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 عترت دانشگاه خانم رقیه جمیری و آقای حامد یوسفیکارشناسان قرآن و 

 و از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های مجازی و تابلوی راهنما 300-33833433تلفن  نحوه ارتباط

 

 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

 

 ارائه خدمت مرکز قرآن و عترت به دانشجویان،کارکنان و اساتید عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 نگارش درخواست خرید 1
مرکز قرآن و 

 عترت
 ساعت 6 یک روز کارشناس

 امضاء درخواست خرید 2
مرکز قرآن و 

 عترت
 ساعت 6 یک روز کارشناس

 انتقال فرم درخواست خرید به مسؤول خرید 3
دبیرخانه 

 معاونت
 ساعت 6 یک روز کارشناس

 ساعت 33 روز 3 کارشناس مسؤول خرید خرید کاال یا خدمات 8

 ساعت 6 یک روز کارشناس مسؤول خرید تحویل قلم مورد نیاز به درخواست کننده 3

      

      

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


