
 فرم اطالع رسانی خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 خوابگاه هابوشهر، بلوار سلمان فارسی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره  فیزیکی

  الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
در ابتدای شروع هر ترم تحصیلی اقدام به ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه ننموده و درخواست 

 های دانشجویان با توجه به میزان ظرفیت مورد بررسی قرار می گیرد

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

 ها خوابگاه امور واحد به دانشجو مراجعه

 بندی امتیاز فرم تکمیل

 اسکان کمیته به مالقات به مجاز فرم و بندی امتیاز فرم تحویل

 ها خوابگاه اداره کارشناس توسط مالقات به مجاز فرم و بندی امتیاز فرم کردن چک

 آمده دست به امتیاز اساس بر مشارکتی و ملکی خوابگاه تخصیص برای دانشجویان بندی الویت

 معاونت  ITبه کاربر دانشجویان لیست فرستادن

 دانشگاه سایت روی بندی امتیاز نتایج اعالم

 مستندات مورد نیاز *
، گواهی از بهزیستی، کپی شناسنامه و کارت ملی، تکمیل فرم امتیازبندی خوابگاه های مجردی 

 سکونتکمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، شورای محل 

 طبق آیین نامه وزارت بهداشت قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 خدمت **

 سه روز متوالی 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 

 رایگان هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 محمود اسدپور، سعیده عمادی، فاطمه جمالی، زینب حسن پور

 نحوه ارتباط
02277430770 

www.bpums.ac.ir 

 

 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

 

 جدیدالورودثبت نام دانشجویان  عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 دقیقه 13  دانشجو مراجعه دانشجو به واحد امور خوابگاه ها 1

 دقیقه 10  دانشجو تکمیل فرم امتیاز بندی 7

7 
به مالقات تحویل فرم امتیاز بندی و فرم مجاز 

 به کمیته اسکان
 دقیقه  1  دانشجو

4 
چک کردن فرم امتیاز بندی و فرم مجاز به 

 مالقات توسط کارشناس اداره خوابگاه ها
 دقیقه 10 کارشناس امور خوابگاه ها

6 

برای تخصیص خوابگاه  الویت بندی دانشجویان

بر اساس امتیاز به دست  ملکی و مشارکتی

 آمده

 روز 7 کارشناس امور خوابگاه ها

2 
 ITفرستادن لیست دانشجویان به کاربر 

  معاونت
 ساعت 7 کارشناس امور خوابگاه ها

 اعالم نتایج امتیاز بندی روی سایت دانشگاه 8
واحد فن آوری 

 و اطالعات
 دقیقه 10 کارشناس

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد

 


