
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 دانشجوییهای  تشکلاجرای برنامه های  مجوز نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 حضوری  فیزیکی

  الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
شامل برپایی نمایشگاه های تشکل های اسالمی دانشجویی در دانشگاه برنامه درخواست مجوز 

 تریبون آزاد و سخنرانی و میز گرد  و تجمع دانشجویی و نصب تابلو و  اردو ...

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

  مجوز درخواست فرم تکمیل

  فرهنگی مدیر به ارائه

  فرهنگی معاون با طرح

   الزم استعالمات گرفتن

  فرهنگی شورای در طرح

 تشکل به شورا ابالغ

 فرم در خواست مجوز   * مستندات مورد نیاز

 تایید شورای فرهنگی  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 ده روز 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت

شورای نظارت بر تشکل  -شورای فرهنگی -حراست -دبیرخانه شورای فرهنگی –فرهنگی و ارشاد 

 کمیته انضباطی دانشگاه  -های اسالمی 

 رایگان هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه 

 حضوری  نحوه ارتباط

 

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

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

 



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 مجوز اجرای برنامه های تشکل های دانشجویی عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

 تکمیل فرم درخواست مجوز  1
تشکل  

 دانشجویی
 دقیقه  11 دبیر تشکل 

 ارائه به مدیر فرهنگی  2
مدیریت امور 

 فرهنگی 
 دقیقه 11 مدیر فرهنگی 

 معاونت فرهنگی طرح با معاون فرهنگی  3
معاون 

 فرهنگی
 دقیقه 11

 مدیر اداره  اداره مربوطه  گرفتن استعالمات الزم   4
یک الی 

 سه
 هفته 

 اعضاء شورا مسئولین شورا طرح در شورای فرهنگی  1
یک الی 

 سه
 هفته 

 معاون فرهنگی  ابالغ شورا به تشکل  6
معاونت 

 فرهنگی 
 روز  1

      

      

      

      

      

      

 

 فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد* 

 


