
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اطالع رسانی خدمتفرم 

 

 درمان افت تحصیلی نام خدمت

   به دستگاه  دولتی     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

 سالمت روانو پایش 

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

 - الکترونیکی

 درمان دانشجویان دارای افت تحصیلی توضیح مختصر خدمت

 مراحل گردش کار

 و مدت زمان هر مرحله
 )بر اساس جدول مربوطه(

 

 شناسایی و تهیه لیست دانشجویان دارای افت تحصیلی هر دانشکده -

 دعوت از آنان یا ارجاع از طرف دانشکده یا خود ارجاع -

 پذیرش دانشجو و مصاحبه  -

 تحصیلیتشخیص علل افت  -

 تشکیل پرونده مشاوره افت تحصیلی برای دانشجو -

 طراحی مدل درمانی -

 اجرای مدل درمان  -

 پیگیری -

 فرم درمان افت تحصیلی  * مستندات مورد نیاز

 - قوانین و مقررات

متوسط زمان ارائه 

 **خدمت 

 قیقهد 04

استعالم های مورد نیاز 

 خدمت
 گزارش دانشجویان افت تحصیلی  ارائه  نامه به دانشکده جهت

  هزینه دریافت خدمت

مسئول پاسخگوی 

 خدمت
 رئیس اداره مشاوره 

 نحوه ارتباط

  0903165006911004330    --  شماره تماس های اداره مشاوره: 

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

 سالمت روان

 04دانشکده پزشکی اتاق -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 طمتوس** 



 

 جدول تعیین مراحل گردش کار ارائه زیرخدمت

 

 درمان افت تحصیلی عنوان خدمت

 عنوان مرحل ردیف
واحد مسئول 

 انجام دهنده

پست سازمانی 

 انجام دهنده

مدت زمان 

 * انجام

 واحد زمان

 )ساعت، روز، ...(

3 

دانشجویان دارای افت شناسایی و تهیه لیست 

 تحصیلی هر دانشکده

 

  دقیقه 0 کارشناسان  اداره مشاوره 

2 

دعوت از آنان یا ارجاع از طرف دانشکده یا 

 خود ارجاع

 

  ساعت 20 کارشناسان  اداره مشاوره 

1 
 پذیرش دانشجو و مصاحبه 

 
  دقیقه 00 کارشناسان  اداره مشاوره 

0 
 تشخیص علل افت تحصیلی

 
  دقیقه 00 کارشناسان  اداره مشاوره 

0 

تشکیل پرونده مشاوره افت تحصیلی برای 

 دانشجو

 

  دقیقه 0 کارشناسان  اداره مشاوره 
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 طراحی مدل درمانی

 
  دقیقه 14 کارشناسان  اداره مشاوره 

7 
 اجرای مدل درمان 

 
  دقیقه  00 کارشناسان  اداره مشاوره 

  ..... کارشناسان  اداره مشاوره  پیگیری 8

      

      

      

      

 

 * فاصله زمانی بین پایان هر مرحله و آغاز مرحله بعد


