
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 ها مشاوره فردی در خوابگاه نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 سینا -صدف - 3و2و  1آریانا -2و  1خوابگاه پردیس  فیزیکی

 - الکترونیکی

 مختصر خدمتتوضیح 
کمک به مراجعین در شناخت بهتر خود )استعدادها و توانایی ها و...( و همینطور کمک در انتخاب و 

 برقراری روابط سالم در محیط های اجتماعی مختلف –تصمیم گیری های مهم زندگی 

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

 تعیین وقت با سرپرست خوابگاه  -

 انجام مشاوره با هماهنگی روان شناس و سرپرست خوابگاه  -

 هماهنگی با دانشجو جهت جلسه بعدی در صورت نیاز -

 انجام تست تشخیص در صورت نیاز -

 فرم مصاحبه بالینی  * مستندات مورد نیاز

 - قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 دقیقه 06

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 فرم مصاحبه بالینی انجام یکسری تست و مشاوره حضوری در خوابگاه

 - هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 رئیس اداره مشاوره

 نحوه ارتباط
  — 33324004؛ 1آریانا — 33933431؛ 2پردیس  — 33994333- 1پردیس 

 3332636سینا؛  —3333013صدف ؛ 

 

 ها و ... 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** 

 

 
 
 



 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 ها مشاوره فردی در خوابگاه عنوان خدمت

 مرحلعنوان  ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

1 
 تعیین وقت با سرپرست خوابگاه 

 
 اداره مشاوره

کارشناس 

 اداره مشاوره
 دقیقه دقیقه 3

2 

انجام مشاوره با هماهنگی روان شناس و 

 سرپرست خوابگاه 

 

 ساعت دقیقه 06  

3 
هماهنگی با دانشجو جهت جلسه بعدی در 

 صورت نیاز
 دقیقه دقیقه 3  

 دقیقه دقیقه 26   انجام تست تشخیص در صورت نیاز 9

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


