
 فرم اطالع رسانی خدمت در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

 اسکان مهمانان نوروزی نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 پردیسبوشهر، بلوار سلمان فارسی، دانشگاه علوم پزشکی، مجمتع خوابگاهی  فیزیکی

 www.bpums.ac.ir الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی کشور که متقاضی خوابگاه در ایام نوروز می باشند پس از ارسال 

 درخواست و بررسی آن جهت اسکان ایشان اقدامات الزم انجام می شود.

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 مربوطه()بر اساس جدول 

 

در بهمن ماه کمیته اسکان شکل گرفته و اطالعیه ها به دانشگاه های کشور ارسال می گردد. پروسه 

اسکان مهمانان نوروزی یک ماهه می باشد که در طول این مدت دریافت نامه معرفی و تایید اسکان 

 می باشد. روز 51و پرداخت هزینه ها را شامل می شود و اسکان فقط در ایان نوروز به مدت 

 نامه از دستگاه مربوطه، ارائه فیش بانکی، کارت پرسنلی   مستندات مورد نیاز *

 طبق مصوبه کمیته اسکان قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 خدمت **

 تعطیالت نوروز

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 

 ریال متغیر می باشد.066666 ریال تا 016666با توجه به تعدا نفرات اتاق از  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 اداره خوابگاه

 نحوه ارتباط
62277416776 

www.bpums.ac.ir 
 فاکس62277416505

 

 و ... ها * 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** 

 

  

http://www.bpums.ac.ir/
http://www.bpums.ac.ir/


 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 اسکان مهمانان نوروزی عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 تشکیل کمیته اسکان 5
اداره خدمات 

 معاونت توسعه

رئیس اداره 

 خدمات
 ساعت 5

7 
ارسال اطالعیه اسکان به دانشگاه های علوم 

 پزشکی کشور
 ساعت 7 کارشناس اداره خوابگاه ها

7 
 دریافت نامه های ارسالی پرسنل علوم پزشکی

 
 ماه 5 کارشناس اداره خوابگاه ها

4 
 بررسی نامه های دریافتی

 
 ماه 5 کارشناس اداره خوابگاه ها

1 
تماس جهت تاییدیه زمان اسکان و اعالم 

 هزینه اسکان
 روز 71 کارشناس اداره خوابگاه ها

 ساعت 40  متقاضیان پرداخت هزینه و ارسال فیش پرداختی 0

 دقیقه 56 کارشناس اداره خوابگاه ها معرفی به خوابگاه 

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد

 


