
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 اصالحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 واحد صدور پروانه ها -معاونت درمان فیزیکی

 parvaneh.behdasht.gov.ir الکترونیکی

 اصالحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی و لزوم ایجاد هر گونه تغییر در موسسه توضیح مختصر خدمت

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله

 

 روز 2درخواست،  ارسال

 روز 3درخواست،  بررسی کارشناس تعیین

 روز 5،  اداره رئیس به ارجاع/  اصالح جهت متقاضی به برگشت: درخواست بررسی

 روز 22دانشگاه ،  کمیسیون/  وزارت کمیسیون  به ارسال جهت درمان معاون به ارسال

 فقط مرحله این) اصالحات اعمال منظور به متقاضی به ارجاع جهت دانشگاه به پرونده بازگشت

 روز 02، (باشد می وزارتی های پرونده جهت

 روز 22، (موافقت یا مخالفت)کمیسیون  نظر

 * مستندات مورد نیاز

مدارک مالکیت ملک، نقشه ساختمان، کروکی مرکز مدارک شناسایی و تحصیلی و استعالم مسئول  

فنی و موسس مرکز، معرفی کادر موسسه، تجهیزات، اخذ تاییدیه های بهداشتی، فنی و نظارتی، 

 فیش واریزی

  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 ماه 2

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 استعالم از مسئول فنی و موسس مرکز

 هزارتومان متفاوت است 552هزار تومان تا  02بسته به نوع مرکز از  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 سرکار خانم مزارعی

 نحوه ارتباط
parvaneh.behdasht.gov.ir-  راهنمای مرتبط با نوع بخش راهنمای کاربری:دریافت فایل

 درخواست

 

 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

 

 مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکیاصالحات  عنوان خدمت

 حلاعنوان مر ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 روز 2 متقاضی متقاضی ارسال درخواست 0

 صدور پروانه درخواست تعیین کارشناس بررسی 2
رئیس اداره 

 صدور پروانه
 روز 3

 
بررسی درخواست: برگشت به متقاضی 

 جهت اصالح / ارجاع به رئیس اداره 
 صدور پروانه

کارشناس 

 صدور پروانه
 روز 5

3 

 معاون درمان جهت ارسال به  ارسال به

دانشگاهکمیسیون کمیسیون وزارت /   

 

 صدور پروانه ها
رئیس اداره 

 صدور پروانه
 روز 22

4 

بازگشت پرونده به دانشگاه جهت ارجاع 

به متقاضی به منظور اعمال اصالحات 

)این مرحله فقط جهت پرونده های 

 وزارتی می باشد(

 وزارت بهداشت

رئیس اداره 

صدور پروانه 

های وزارت 

 بهداشت

 روز 02

 نظر کمیسیون)مخالفت یا موافقت( 4
اعضای 

 کمیسیون

 -معاون درمان

رییس و 

کارشناس 

اداره صدور 

پروانه ها و 

 سایر اعضا

 روز 22

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


