
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 درخواست مجوز تشکیل تشکل های اسالمی دانشجویی   نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 حضوری  فیزیکی

  الکترونیکی

 مجوز فعالیت تشکل اسالمی دانشجویی  توضیح مختصر خدمت

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

  فرهنگی شورای نامه آیین طبق اساسنامه تنظیم

  موسس هیئت درخواست

  مجوز جهت مربوطه های فرم تکمیل

  مربوطه و الزم استعالمات

 فرهنگی شورای در طرح

  فرهنگی شورای پاسخ

 دانشجویی اسالمی تشکل تشکیل مجوز صدور

 اساسنامه ، درخواست هیئت موسس، آیین نامه شورای فرهنگی دانشجویی   * مستندات مورد نیاز

 پاسخ استعالمات الزم و طرح در شورای فرهنگی  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 ماه  سه

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 تشخیص هویت ، شورای فرهنگی دانشگاه کمیته انضباطی دانشجویی ، تست مورفین ، 

 رایگان  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 معاون فرهنگی و مدیر فرهنگی )مهندس محمدی و مهندس اسدی راد(

 حضوری غیر الکترونیک  نحوه ارتباط

 

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

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

 



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 درخواست مجوز تشکیل تشکل های اسالمی دانشجویی   عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 دهندهانجام 

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
تنظیم اساسنامه طبق آیین نامه شورای 

 فرهنگی 

تشکل 

 دانشجویی 

نماینده هیئت 

 موسس 
 هفته الی سه  1

 درخواست هیئت موسس  2
تشکل 

 دانشجویی 

نماینده هیئت 

 موسس
 هفته  الی دو  1

 تکمیل فرم های مربوطه جهت مجوز  3
تشکل 

 دانشجویی

نماینده هیئت 

 موسس 
 هفته الی دو  1

 ماه  3الی 1 مدیر اداره  اداره مربوطه  استعالمات الزم و مربوطه  4

 معاونت فرهنگی  طرح در شورای فرهنگی 5
معاون 

 فرهنگی
 هفته 3الی  1

 معاونت فرهنگی  پاسخ شورای فرهنگی  6
معاون 

 فرهنگی
 روز 1

 معاونت فرهنگی  صدور مجوز تشکیل تشکل اسالمی دانشجویی 7
معاون 

 فرهنگی 
 روز 1

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


