
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 های دانشجوییبرگزای اردو نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 مدیریت فرهنگی و فوق برنامه-پردیس معاونت دانشجویی فرهنگی فیزیکی

  الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
با توجه  به نیاز دانشجویان وتوانایی های ایشان در زمینه های علمی  ، فرهنگی ،هنری وبنا به 

 درخواست کتبی خود ایشان ایجاد می گردد.

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

  فرهنگی مدیریت به وارائه کتبی خواست در

 فرهنگی شورای توسط مجوز صدور

 عمومی فراخوان انجام

 ارتباطی کانال های در ج ودر دانشجویی فرهنگی مدیریت توسط

 مربوطه رابط توسط دانشجویان نام ثبت

 الزم های کمک دریافت جهت بیرون و ادارات ها دستگاه با مکاتبه

 اردو زمان طول پذیرایی نحوه نقلیه وسیله الزم تمهیدات تهیه

 فرهنگی کارشناس معیت  در اردو برگزاری

 ویا مناسبت های تقویم اموزشی درخواست کتبی دانشجویان متقاضی * مستندات مورد نیاز

 دستور العمل های اموزشی  وفرهنگی دانشگاهمطابق  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 براساس زمان دریافت درخواست دو تا سه روز 

های مورد نیاز استعالم 

 خدمت
 طرح در شورای فرهنگی دانشگاه

 رایگان هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 کارشناسان فرهنگی  دانشجویی مربوطه

 معاونت فرهنگی دانشجویی 4435433تلفن  ،شبکه های اجتماعی  نحوه ارتباط

 

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

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

 

 



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 بر پایی اردوهای دانشجویی عنوان خدمت

واحد مسئول  عنوان مرحل ردیف

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

مدیریت  به مدیریت فرهنگی  ارائه و در خواست کتبی 1

فرهنگی 

 دانشجویی

در اسرع  کارشناس 

 وقت 

با توجه به زمان 

درخواست حداکثر 

یک تا دو هفته کلیه 

 میگردد.کارها انجام 

2  

 شورای فرهنگیصدور مجوز توسط 

شورای فرهنگی 

 دانشگاه

در اسرع  

 وقت

 

 انجام فراخوان عمومی 4

مدیریت فرهنگی دانشجویی ودر ج در توسط 

 های ارتباطی کانال

کارشناس  دانشجویان

 مربوطه

  یکهفته

کارشناس  دانشجویان ثبت نام دانشجویان توسط رابط مربوطه 3

 مربوطه

  یکهفته

ادارات بیرون جهت  مکاتبه با دستگاه ها و 5

 مدریافت کمک های الز

مدیریت 

فرهنگی 

 دانشجویی

کارشناس 

 مربوطه

در اسرع 

 وقت

 

تهیه تمهیدات الزم وسیله نقلیه نحوه پذیرایی  6

 طول زمان اردو

معاونت 

 دانشجویی

کارشناس 

 فرهنگی

در اسرع 

  وقت 

 

مدیریت  معیت کارشناس فرهنگی   برگزاری اردو در 7

فرهنگی 

 دانشجویی

کارشناس 

 فرهنگی

در اسرع 

 وقت 

 

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


