
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 غربالگری دانشجویان جدید الورود  نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 فیزیکی

اداره  -طبقه دوم ضلع  جنوبی جنب کارگزینی -سایت پردیس -آدرس: بوشهر

 مشاوره و پایش سالمت روان

 04دانشکده پزشکی اتاق -ستاد مرکزی علوم پزشکی بوشهر  –بوشهر 

  الکترونیکی

 و آسیب دیده  شناسایی دانشجویان جدید الورود در معرض آسیب توضیح مختصر خدمت

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

دانشجویی فرهنگی به کلیه دانشکده ها جهت تعیین زمان ارسال نامه از طرف معاونت  -

 مناسب

   ghqانجام آزمون  -

 اطالع رسانی به کلیه دانشجویان از طریق نماینده کالس  -

 تصحیح تست و مشخص شدن تعداد دانشجویان در معرض آسیب -

 ارسال نامه محرمانه به تک تک دنشجویان در معرض آسیب جهت مصاحبه بالینی -

 دانشجویاننوبت دهی به  -

 نجام مصاحبه بالینیا   -     

 ghqپرسشنامه   * مستندات مورد نیاز

 - قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه خدمت 

** 

 دقیقه 04انجام تست 

 دقیقه  04مشاوره 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 نامه وزارت متبوع در خصوص انجام غربالگری

 - هزینه دریافت خدمت

 رئیس اداره مشاوره و پایش سالمت روان  پاسخگوی خدمتمسئول 

 نحوه ارتباط

  0903165006911044333    --  شماره تماس های اداره مشاوره: 

اداره مشاوره و پایش  -طبقه دوم ضلع  جنوبی جنب کارگزینی -سایت پردیس -آدرس: بوشهر

 سالمت روان

 04دانشکده پزشکی اتاق -ستاد مرکزی علوم پزشکی بوشهر  –بوشهر 

 

 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

 

 غربالگری دانشجویان جدید الورود عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 اداره مشاوره  ارسال نامه به دانشکده ها 3
رئیس اداره 

 مشاوره

یک یا دو 

 روز کاری 
 روز

 اداره مشاوره دانشجویاناطالع رسانی به  0
کارشناسان 

 اداره مشاوره

هفت روز  

 کاری 
 روز

 اداره مشاوره انجام تست 1
کارشناسان 

 اداره مشاوره
 دقیقه دقیقه 04

 اداره مشاوره غربالگری و نتیجه تست 0
کارشناسان 

 اداره مشاوره
 دقیقه دقیقه 34

 اداره مشاوره مصاحبه بالینی 4
کارشناسان 

 اداره مشاوره
 دقیقه دقیقه  04

 اداره مشاوره پیگیری  0
کارشناسان 

 اداره مشاوره
... - 

      

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد

 


