
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 سالمت تشکیل پرونده الکترونیک نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 کلیه مراکز جامع خدمات سالمت فیزیکی

 Sib.bpums.ac.ir الکترونیکی

 ثبت نام و ورود اطالعات کلیه مراقبت های بهداشتی و ویزیت ها در سامانه یکپارچه بهداشت توضیح مختصر خدمت

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله

 

به مراکز جامع خدمات سالمت مراجعه خدمت گیرنده  
دقیقه5نشده اند(  )در صورتی که قبال ثبت نام  ثبت نام در سامانه از طریق کد ملی مراجعه کننده  

دقیقه  02تا  02)مراقبت بهداشتی،ویزیت و....(   دریافت خدمت  
دقیقه02تا  5ثبت اطالعات در پرونده به صورت آنالین توسط خدمت دهنده   

  همراه داشتن کد ملی * مستندات مورد نیاز

 مراجعه به واحدها طبق نوبت دهی انجام شده قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 دقیقه 02تا  02

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت

استعالم صحت کدملی و اطالعات خدمت گیرنده از سامانه ثبت احوال از طریق لینک برقراری 

 ارتباط

 هزینه ویزیت ها طبق تعرفه تعریف شده دریافت می شود –رایگان جهت خدمات بهداشتی  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 کلیه همکاران شاغل در واحدهای بهداشتی تحت پوشش دانشگاه

 مراجعه حضوری به واحدهای بهداشتی تحت پوشش دانشگاه 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

 

 تتشکیل پرونده الکترونیک سالم عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 )بار اول( ثبت نام در سامانه 1
مرکز،پایگاه،خانه 

 بهداشت

مراقب  بهورز،

 ماما، سالمت،

 پزشک و...

 ساعت)دقیقه( 5

 دریافت خدمت 0
مرکز،پایگاه،خانه 

 بهداشت

مراقب  بهورز،

 ماما، سالمت،

 پزشک و...

 ساعت)دقیقه( 02-02

 ثبت اطالعات در پرونده 3
مرکز،پایگاه،خانه 

 بهداشت

مراقب  بهورز،

 ماما، سالمت،

 و... پزشک

 ساعت)دقیقه( 12-5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


