
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

   عقد قرارداد به منظور اجاره سالن های ورزشی دانشگاه نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 22223133روبروی ستاد نماز جمعه ، اداره تربیت بدنی. : سایت مرکزی دانشگاه، 1دفتر شماره  فیزیکی

 - الکترونیکی

توضیح مختصر 

 خدمت

عقد قراداد اجاره سالنهای ورزشی به مدت معین در صورت عدم تداخل با برنامه ها ی ورزشی و هفتگی 

 های ورزشی سالن

 مراحل گردش کار

و مدت زمان هر 

 مرحله
)بر اساس جدول 

 مربوطه(

 

 درخواستی روزهای و ساعات ریزی برنامه جهت سالن اجاره متقاضی درخواست نامه بررسی

 دانشجوئی معاونت تایید جهت ارسال و قرارداد عقد نویس پیش 

 سالن اجاره متقاضی سازمان با قرارداد  نویس پیش امضاء

  سالن اجاره هزینه واریزی فیش ارائه

  نهایی قرارداد عقد

 توافق طبق خدمت ارائه

 مستندات مورد نیاز

* 
  نامه درخواست متقاضی، فیش واریزی 

 طبق قرارداد اجاره نامه تدوین شده از طرف معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 
 یک تا پنج روز

استعالم های مورد 

 نیاز خدمت
- 

هزینه دریافت 

 خدمت
- 

پاسخگوی  مسئول

 خدمت
 رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه، آقای علی کمالی

 22223133: سایت مرکزی دانشگاه، روبروی ستاد نماز جمعه ، اداره تربیت بدنی. 1دفتر شماره  نحوه ارتباط

 

 ها و ... دستگاه* مستندات: مانند فرم ها، فرمت های تهیه نامه و درخواست خدمت، مدارک الزم، استعالم از سایر 

 خدمت پاسخ دریافت تا خدمت درخواست بین زمانی فاصله متوسط** 

 



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 عقد قرارداد به منظور اجاره سالن های ورزشی دانشگاه   عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 انجام *

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 

بررسی نامه درخواست متقاضی اجاره سالن 

جهت برنامه ریزی ساعات و روزهای 

 درخواستی

 تربیت بدنی
رئیس تربیت 

 بدنی
 روز 1

3 
پیش نویس عقد قرارداد و ارسال جهت تایید  

 معاونت دانشجوئی
 روز 1 " "

2 
متقاضی امضاء پیش نویس  قرارداد با سازمان 

 اجاره سالن
 روز 1 " "

 سازمان متقاضی ارائه فیش واریزی هزینه اجاره سالن  4
کارشناس 

 مربوطه
 روز 1

 عقد قرارداد نهایی  3
معاونت 

 دانشجوئی 

معاون 

 دانشجوئی
 روز 1

 - - - - ارائه خدمت طبق توافق 6

      

      

      

      

      

      

 

 پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد* فاصله زمانی بین 

 

 


