
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 مشاوره فردی و روان درمانی نام خدمت

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

 آدرس محل خدمت
 فیزیکی

اداره مشاوره  -طبقه دوم ضلع  جنوبی جنب کارگزینی -سایت پردیس -آدرس: بوشهر

 و پایش سالمت روان

 04دانشکده پزشکی اتاق -ستاد مرکزی علوم پزشکی بوشهر  –بوشهر 

 - الکترونیکی

 توضیح مختصر خدمت
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(

 

 دقیقه 5مراجعه دانشجو به اداره مشاوره و پذیرش اولیه  -

 دقیقه 05حضور دانشجو در زمان تعیین شده و انجام مشاوره  -

 دقیقه 5تعیین نوبت بعدی در صورت نیاز  -

 دقیقه 04انجام تست در صورت نیاز -

 تست غربالگری بدو ورود دانشجو -فرم )دفترچه( مصاحبه بالینی  * مستندات مورد نیاز

  قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 دقیقه 04متوسط 

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
- 

 - هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 مشاوره و پایش سالمت روان )شهره شادمان فر(رئیس اداره 

 نحوه ارتباط

  0903165006911054333    --  شماره تماس های اداره مشاوره: 

اداره مشاوره و پایش  -طبقه دوم ضلع  جنوبی جنب کارگزینی -سایت پردیس -بوشهر آدرس:

 سالمت روان

 04اتاق دانشکده پزشکی  -ستاد مرکزی علوم پزشکی بوشهر  –بوشهر 

 

 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

 

 مشاوره فردی و روان درمانی عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

3 
مراجعه دانشجو به اداره مشاوره و پذیرش 

 اولیه و تعیین نوبت
 اداره مشاوره 

متصدی 

 پذیرش
 دقیقه دقیقه 5

 دقیقه 05 روان شناس  اداره مشاوره  حضور مراجع )دانشجو( در زمان تعیین شده  0

 اداره مشاوره  تعیین نوبت بعدی در صورت نیاز 1
متصدی 

 پذیرش 
 دقیقه 5

 دقیقه 04 روان شناس اداره مشاوره  انجام تست تشخیصی در صورت نیاز  0

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 مرحله و آغاز مرحله بعد* فاصله زمانی بین پایان هر 

 

 

 


