
 فرم اطالع رسانی خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 و سامانه اینترنتی اتوماسیون تغذیه pos کارت تغذیه از طریق شارژ نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،معاونت دانشجویی فرهنگی، واحد تغذیه  فیزیکی

 www.nas.bpums.ac.ir الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
مراجعه دانشجو به سامانه اینترنتی تغذیه و شارژ کارت تغذیه از طریق درگاه بانک تجارت و یا مراجعه به دفتر 

 بانک pos اتوماسیون تغذیه و شارژ کارت از طریق دستگاه

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

 تغذیه اتوماسیون اینترنتی سامانه به مراجعه

 کاربری کد و عبور رمز ورود

 تغذیه شخصی صفحه به ورود

 اعتبار افزایش جهت نظر مورد مبلغ ثبت

 تجارت بانک اینترنتی درگاه انتخاب

 کارت اطالعات ثبت و بانک سامانه به ورود

 نهایی ثبت

 کد کاربری و رمز عبور کارت تغذیه و اطالعات مربوط به کارت بانکی   مستندات مورد نیاز *

 قوانین و مقررات
  00:11غذا بصورت اینترنتی از شروع روز شنبه تا پنجشنبه ساعت 

 03:01صبح تا ساعت  8بصورت حضوری از روزهای اداری از ساعت 

ارائه متوسط زمان 

 خدمت **

 دقیقه2

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 

  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 آقایان نیکبختی، حیدری، خانم زارعی

 07733450004 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

 

 تغذیه اتوماسیون اینترنتی سامانه و pos طریق از تغذیه کارت شارژ عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
 مراجعه به سامانه اینترنتی اتوماسیون تغذیه

 
 ثانیه 22  تغذیه

2 
 ورود رمز عبور و کد کاربری

 
 ثانیه 22  تغذیه

3 
 ورود به صفحه شخصی تغذیه

 
 ثانیه 12  تغذیه

4 
 ثبت مبلغ مورد نظر جهت افزایش اعتبار

 
 ثانیه 32  تغذیه

 ثانیه 32  تغذیه اینترنتی بانک تجارتانتخاب درگاه  5

6 
 ورود به سامانه بانک و ثبت اطالعات کارت

 
 دقیقه 1  تغذیه

 ثانیه 12  تغذیه ثبت نهایی 7

      

      

      

      

      

 

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد

 


