
 نقل و انتقاالت كاركنان دانشگاه  ضوابط:  موضوع 

 با سالم واحترام 

همانطوري كه استحضار داريد منابع انساني دانشگاه حسب اعالم نيازهاي پرسنلي و براي رفع نيازهاي ضروري وخدمت  

نظام سالمت با علم و  رساني به مردم و با طي فرايند اداري طوالني بكارگيري و جذب شده اند و داوطلبين خدمت در عرصه

آگاهي و اختيار ، خدمت در مناطق و واحدهاي تابعه دانشگاه را انتخاب نموده و بعضا  از سهميه بومي ، محروميت و ظرفيت 

از طرفي جابجايي اين پرسنل بعضا خدمت رساني در مراكز و واحدهاي تابعه . همان منطقه براي جذب نيز بهره مند شده اند

ه نموده و بلحاظ عدم امكان تامين بموقع جانشين ، چه بسا مسووليت هاي شرعي و قانوني براي متصديان و را با مشكل مواج

 .نمايد مسوولين امر را فراهم مي

در جهت  ارتقا سطح اختيارات و عليهذا با در نظر گرفتن مشكالت غير قابل پيش بيني كه براي عموم افراد محتمل است و 

وارتقاء رضايتمندي همكاران ، بدينوسيله نقل و انتقال د تصميم گيري عالمانه و مسووالنه براي پاسخگويي و تسهيل فرآين

آئين نامه اداري واستخدامي اعضاي غير هيأت علمي و با رعايت  107در اجراي ماده ضوابط جديد نقل و انتقال كاركنان 

منظور معاونت محترم توسعه منابع انساني وزارت ب 16/11/91 -د/3700/209چهار چوب نقل و انتقاالت موضوع نامه شماره 

جهت اعتماد سازي در كاركنان مبني بر رعايت اصول و ضوابط در امور نقل و انتقاالت كاركنان و  ايجاد بستر مناسب

انشگاه د هيئت رئيسه 31/04/92را كه در جلسه مورخ صره بت 3و ماده   25  تسريع و تسهيل امور مرتبط با انتقال كاركنان در

مورد تصويب قرار گرفته جهت اجرا ابالغ مي نمايد و انتظار دارد جابجايي و نقل و انتقال نيروهاي شاغل رسمي ، پيماني و 

، در صورت تحقق تمام موارد و شروط زير از تاريخ صدور اين دستورالعمل به ) كار مشخص و روز مزد ثابت (  قراردادي

 :شرح زير انجام گيرد 

از آنجائيكه افراد در آزمونهاي استخدامي پذيرفته شده و خود محل خدمتي خـويش را انتخـاب مـي    است  توضيحبه الزم ضمنا  -

حقي براي متقاضي  صرف تطابق شرايط فرد با مفاد اين دستورالعملسال مي باشد لذا 30نمايد و اين به منزله انجام خدمت به مدت 

 جاد نمي نمايدتكليفي را براي دانشگاه و واحد اي انتقال و 

 

 

١ 



ــاده  ــه   :1م ــاالترين مقــام تصــميم گيــري در زمين ــوم پزشــكي و ســاير  در انتقــال و ماموريــت نقــل و ب ــين موسســات عل ب

ــه كميتــه نقــل و     دســتگاهها رئــيس موسســه مــي باشــد كــه حســب تشــخيص مــي توانــد تمــام يــا بخشــي از امتيــازات را ب

 . انتقاالت ستاد دانشگاه تفويض نمايد 

رســيدگي بــه درخواســتهاي انتقــال و ماموريــت كاركنــان ، كميتــه نقــل و انتقــاالت دانشــگاه مــي  نهــايي عمرجــ : 2مــاده 

 .باشد 

ــاده  ــنج ســال   در داخــل اســتان  مســتخدم متقاضــي نقــل و انتقــاالت :  3م ــد حــداقل پ حــداقل و در خــارج از اســتان باي

 . داشته باشد  )پيماني يا رسمي( سابقه خدمت سال10

ــذكر ــان ا :ت ــدت زم ــراردادي   م ــورت ق ــتغال بص ــام طــرح و اش ــاير   نج ــدمت در س ــا خ ــا شــركتي و ي ــگاهها ي ــل دانش قاب

  . سوابق خدمت نمي باشد سال  5 سقف احتساب براي

ــا   )قابــل تخصــيص در يــك رشــته شــغلي  ( جابجــايي نيروهــاي همتــراز  :  4مــاده اعــم از انتقــال و يــا مــامور بخــدمت ب

 . امكان پذير خواهد بود ميته نقل و انتقاالت دانشگاه تصويب ك موافقت واحد مبداء و مقصد و با 

 . ميباشد) معاونت بهداشتي دانشگاه (انتقال بهورزان تابع قوانين خاص  :5ماده 

 . د مقصد وجود داشته باشد حپست سازماني بالتصدي براي اختصاص به مستخدم متقاضي در وا :  6ماده

 )براي نيروهاي رسمي ، پيماني ( 

سـاير شـرايط ايـن     كتبـي از مراجـع اعـالم شـده بـا رعايـت       نقل و انتقال كاركنـان در مـوارد زيـر بـا اخـذ مجـوز      :  7ماده 

ال حــداقل ســابقه خــدمتي ســ 5از شــرط  فــرد متقاضــي رانقــل و انتقــاالت دانشــگاه نظريــه كميتــه براســاس ودســتورالعمل 

 .  مستثني مي نمايد

ــف  ــراي  -ال ــه از كميســيون پزشــكي ب ــدگان تاييدي ــر آن     دارن ــد مشــروط ب بيمــاري صــعب العــالج خــود ، همســر ، فرزن

كــه لــزوم تغييــر محــل جغرافيــايي خــدمت در طــول بيمــاري بــه تاييــد معاونــت درمــان و كميتــه نقــل و انتقــاالت ســازمان   

 .برسد نيز  مركزي دانشگاه
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ديگري اعزام شده باشـد بـا   همسران پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه همسر ايشان بعد از استخدام به محل خدمتي  -ب

مربوط در استان و تطبيق آن با تاريخ استخدام با تصويب كميته نقل و انتقاالت نظامي الترين مقام فرماندهي اب اخذ تاييديه از

 دانشگاه

رعايـت   بـدون   ان در واحدهاي تابعه دانشگاه مشغول خـدمت باشـند  پرسنل شاغل در دانشگاه در صورتي كه همسر ايش )ج

  . بالمانع خواهد بود با تصويب كميته نقل و انتقاالت دانشگاهو  مبداء و مقصد با موافقت ابقه خدمتي شرط س

بـا  سابقه خدمتي  رعايت شرط در سطح واحدهاي تابعه دانشگاه بدون ) سال حداكثر دو ( ل يا مامور بخدمت موقت انتقا )د

  . بالمانع خواهد بود تصويب كميته نقل و انتقاالت دانشگاهبا )  مشروط به عدم نياز جانشين( مبداء و مقصد موافقت 

وجود  انتقال يكه با انتقال كارمند موافقت گرديده اما به دليل عدم وجود پست سازماني بالتصدي امكاندر موارد : 8ماده 

پس از اتمـام مـدت    سال مامور بخدمت كارمند موافقت ميگردد ، بديهي استدونداشته باشد با رعايت ساير شرايط فقط با 

بايسـتي  تمديد ماموريت امكانپذير نبوده و كارمند مي توسط واحد مقصد  سال در صورت عدم تحقق انتقال دائم 2حداكثر 

  .به محل خدمت اوليه مراجعه و شروع بكار نمايد

صورت  قرار داد دربين موسسات علوم پزشكي در طول مدت ) كار معين و كارگري ( انتقال نيروهاي قراردادي :  9ماده 

 . بالمانع مي باشد با موافقت كميته نقل و انتقاالت دانشگاه  ز مقصدموافقت مبداء و مقصد و تامين اعتبار ا

 . حقوق كاركنان قراردادي منتقله از ابتداء به عهده مقصد مي باشد : 1تبصره 

 .و يا ساير دستگاهها امكانپذير نمي باشد  بين موسسات علوم پزشكي 4و 3ماموريت نيروهاي قراردادي تبصره :  10ماده

دانشگاه با موافقت كميته نقل و انتقـاالت دانشـگاه    ين واحدهاي تابعهدر ب 4و  3نيروي قراردادي تبصره  ماموريت : 1تبصره

   . بالمانع خواهد بود

موقـت و تغييـر محـل     مرخصي بدون حقوق ، انفصال –در حين ماموريت آموزشي بخدمت انتقال يا ماموريت : 11ماده 

 .جغرافيايي خدمت ممنوع مي باشد 

پيشـنهاد كميتـه   با  موارد استتثناء. انتقال كاركنان داراي تعهدات استخدامي و ماموريت آموزشي ممنوع مي باشد  : 12ماده

 .بالمانع خواهد بود تعهدات  تعيين تكليفپس از   با تصويب هيأت رئيسه موسسهو  نقل و انتقاالت دانشگاه
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درخواست نقل و انتقال  نيروهايي كه داراي تعهد خاصي مي باشند تا انجام دوره تعهدات امكان  بررسي در  :13ماده

بارعايت شرايط خاص و نظر كميته مركزي نقل ) بجزانتقال و جابجايي در سطح واحدهاي تابعه دانشگاه ( كميته نمي باشد 

 . و انتقاالت دانشگاه 

فوق العاده هاي مستمر كاركنان در صورت اعزام به ماموريت به مدت شش ماه از مبداء و پس از  حقوق ثابت و : 14ماده

بديهي است در صورت پذيرش ، پرداخت اين اقالم از ابتداي . گردد مي اين مدت بايد توسط موسسه مقصد پرداخت 

 . مقصد بالمانع است  واحد ماموريت توسط

مامور از سوي واحد مبداء به مدت يكسال الزامي بوده و پس از آن در صورت  حفظ پست  سازماني كاركنان : 15ماده

توافق واحد مبداء و مقصد حداكثر تا يكسال ديگر نيز قابل تمديد است و پس از آن در صورت موافقت مقصد با ادامه 

 .ماموريت ، اختصاص پست سازماني از سوي واحد مقصد به فرد مامور الزامي است 

با موافقت مقام عالي وزارت  "به موسسه صرفا) نظامي و انتظامي ( تقال و ماموريت كاركنان از نيروهاي مسلح ان : 16ماده

 .قابل انجام مي باشد

تعيين دستگاههاي مجاز جهت انتقال و ماموريت كاركنان رسمي و پيماني از ساير دستگاهها و سازمانهاي  : 17ماده   

 . ات علوم پزشكي و بالعكس تابع مقررات عمومي دولت مي باشد دولتي و عمومي غير دولتي به موسس

در صورت انتقال و ماموريت كاركنان موسسه به ساير دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي غير دولتي ،  :18ماده 

 . حقوق و مزاياي ايشان از بدو خروج توسط واحد مقصد پرداخت ميگردد 

 -ه 47882ت /31629نامه اداري و استخدامي اعضاء غير هيأت علمي و تصويبنامه شماره  آئين 117باستناد ماده  : 1تبصره 

هيئت وزيران در صورتيكه حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي كاركنان رسمي و پيماني مامور از  20/2/91

آنان در دستگاه اجرايي مبداء دريافتي ان مبلغي به عنوان تفاوت تطبيق تا ميز. ساير دستگاهها در موسسه مقصد كاهش يابد 

اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه منظور شده و با افزايش . توسط موسسه مقصد پرداخت مي گردد 

 . گردد  مستهلك مي هاي بعدي
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به جز وزارت بهداشت و (تيانتقال نيروهاي قراردادي از ساير دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي و غير دول :19ماده 

    .به جزدر اجراي آيين نامه انتقال از كالنشهر تهران ممنوع مي باشد  )واحدهاي تابعه

هاي رسيدگي به تخلفات تا صدور راي هر گونه نقل و انتقال در صورت طرح پرونده متقاضي انتقال در هيأت :20ماده 

 .مربوطه مجاز نمي باشد 

 -512/100ت مستقر در استانهاي تهران ، البرز و ساير كالنشهرها مستلزم رعايت شرايط بخشنامه انتقال به موسسا :21ماده 

 . وزارت متبوع مي باشد  7/4/90

ماه به  6ابتدا به مدت ) انتقال ورودي ( انتقال كاركنان از ساير موسسات به دانشگاه و واحدهاي تابعه دانشگاه  :22ماده 

موافقت دائم  در صورت رضايت از نحوه خدمتي و اعالم نظر واحد محل خدمت با انتقال صورت مامور بخدمت موافقت و 

 )در شرايط خاص با نظر كميته نقل و انتقاالت (. خواهد شد 

حوزه هاي مستقر در دانشگاه و واحدهاي تابعه  درهر گونه  انتقال ، مامور بخدمتي و تعيين محل خدمت موقت  :23ماده  

 )درشرايط خاص با نظر كميته نقل و انتقاالت(.يته نقل و انتقاالت دانشگاه مي باشد مستلزم طرح در كم

 دديا بالعكس گر ) از يك معاونت به معاونت ديگر ( هر گونه جابجايي كه منجر به تغيير حوزه خدمتي فرد از: 24ماده 

 . خواهد بود نشگاه و موافقت كميته نقل و انتقاالت دامستلزم اخذ تاييديه از معاونت هاي ذيربط 

دستورالعمل و نيز انتقاالت و ماموريتهاي خارج استاني با رعايت  ساير حاالت و شرايط پيش بيني نشده در اين: 25ماده 

 .مفاد اين دستورالعمل و با اخذمجوز از كميته نقل و انتقاالت دانشگاه صورت خواهد گرفت 

 : الزامات و تذكرات  

با عنوان كميته نقل و انتقال يا عناوين مشابه با تركيـب بـاالترين   فرعي انشگاه موظفند كميته اي واحدهاي تابعه دكليه  - 

 امور اداري و كارگزيني و ساير اعضاي موثر به تشخيص رئـيس واحـد بـراي بررسـي تقاضـاهاي واصـله       ,مقام مسئول واحد

بـا مفـاد ايـن دسـتورالعمل تشـكيل       راد متقاضيي افدرخواست هابمنظور رعايت  ماموريت/  نقل و انتقاالتكاركنان جهت 

 . دهند 
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آدرس  در ســـايت دانشـــگاه بـــه و فرآينـــدنقل وانتقـــاالت فـــرم درخواســـت انتقـــال ، مـــامور بخـــدمتي و جابجـــايي -

:bums.ac.ir/bumresource/fa/omana     انتقـال نسـبت بـه تكميـل فـرم  انتقـال يـا        گذاشته شده تـا افـراد متقاضـي

 . جهت بررسي به كارگزيني محل خدمت تحويل نمايند  وماموريت خويش اقدام 

 كه بشرح ذيل اعالم شده واحدهاي تابعه ميبايست با توجه به اعالم زمان بندي كميته نقل و انتقاالت دانشگاه در طول سال -

الم تا پرسنل اع خود راكميته نقل و انتقاالت واحد جدول زمان بندي  ، ونيز درسايت دانشگاه اطالع رساني گرديده است

 . نمايند  اقداممحل خدمت  واحد كارگزينيبه متقاضي نسبت به ارسال به موقع مدارك خويش 

      1جدول شماره 

                                                                                                                                                            

ــه نقــل و انتقــال واحــد محــل خــدمت پــس از بررســي درخواســتهاي واصــله در صــورت مخالفــت مراتــب را     -        كميت

ــه فــرد متقاضــي ابــالغ نماينــد و در صــورت موافقــت   تكميــل  1شــماره قالــب جــدول دررا  موافقــت شــده مــوارداســامي ب

ــه )1فــرم شــماره ( بهمــراه فــرم درخواســت ارســالي پرســنل  شــده ذيــل تاييــد بــاالترين مقــام مســئول واحــد رســانيده   كــه ب

 .نمايندارسال توسعه سرمايه انساني واحد نقل و انتقاالت مديريت دبيرخانه  به جهت بررسي شده

ــه   - ــه كلي ــتب ــتقيما  هايدرخواس ــه مس ــان ك ــاي "كاركن ــويش را    تقاض ــدمت خ ــامور بخ ــا م ــال و ي ــه انتق ــه ب ــل و كميت نق

ــد   ــه دهن ــگاه ارائ ــال دانش ــود    انتق ــد ب ــي نخواه ــل بررس ــذا قاب ــال و    ل ــل و انتق ــد نق ــب اداري و فرآين ــله مرات ــت سلس رعاي

 .ماموريت و تكميل فرم در زمان درخواست الزامي خواهد بود

ف
دي

ر
 

ــام  ــام و ن ن

 خانوادگي

( ســـابقه خـــدمتي   

بــدون مــدت طــرح و 

ــركتي  ــراردادي و ش ق

( 

عنوان پسـت  

( فعلــــــي  

رســـــمي ، 

ــاني  ــا ) پيم ي

عنوان شـغل  

 قرارداد

واحد سـازماني  

و محل اشـتغال  

 فعلي

عنـــــوان پســـــت 

ــغلي   ــا ش ــازماني ي س

ــا   ــد ي ــد مقص در واح

 عنوان شغل قرارداد

( نــــوع جابجــــايي 

مـاه   6مـامور  / انتقال 

ــامور /  ــد مــ تمديــ

 )بخدمتي 

ــورد   ــتند مـ مسـ

ــراي  ــول بــ قبــ

 موافقت يا انتقال
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ــال  - ــم انتق ــدور حك ــتان ( ص ــل اس ــه دار   )داخ ــه ك ــدهاي تابع ــط واح ــند    توس ــي باش ــتقل م ــارگزيني مس ــد ك اي واح

رئــيس كميتــه ( توســط همــان واحــد و فقــط بــا موافقــت نامــه كتبــي معاونــت توســعه مــديريت و منــابع دانشــگاه   "راســا

امكــان پــذير خواهــد بـودو در خصــوص احكــام انتقــال كاركنــان بـه خــارج از اســتان ، صــدور حكــم   ) انتقــاالت نقـل و  

 .ع دانشگاه انجام خواهد شد توسط  معاونت توسعه مديريت و مناب

روز قبل 10مسئولين دبيرخانه كميته نقل و انتقاالت واحدها  موظف مي باشد نظرات كميته فرعي آن واحد را حداكثر -

 به درخواست هائي  بديهي است . از زمان برگزاري كميته نقل و انتقاالت دانشگاه در تاريخهاي اعالم شده ارسال نمايند

 .  شد بررسي  خواهد  بعدي نقل و انتقاالت كميته در  رسال نگرددكه در موعد مقرر ا

 : متشكل از افراد ذيل ميباشنداعضاي كميته نقل و انتقاالت دانشگاه  -

                 )  كميته دبير( انساني سرمايه مدير توسعه و  -2                     )   رئيس كميته ( معاون توسعه مديريت و منابع - 1

 مدير بودجه و پايش عملكرد -4                         ) عضو كميته ( مدير نوسازي و تحول اداري -3

 )  مسئول دبيرخانه كميته ( كارشناس نقل و انتقاالت  -6نماينده معاونت تخصصي                                                    -5  

       وطه يا نماينده تام االختيار آن معاونتته نقل و انتقاالت دانشگاه از معاونت مربدر صورت نياز و براساس دعوت كمي -

 .دعوت بعمل خواهد آمد در جلسه كميته بعنوان عضو مدعو 

 .تاريخ هاي برگزاري كميته نقل و انتقاالت در ستاد مركزي دانشگاه به شرح ذيل مي باشد ) ب

 28/08/92سه شنبه                                                                      24/2/92:سه شنبه 

 25/10/92:چهارشنبه                                                                 25/04/92: سه شنبه 

  )كميته موارد خاص(  21/12/92:هچهارشنب�                                                                19/06/92:سه شنبه 

    . مامور بخدمت كميته موارد خاص نيز تشكيل خواهدشد /عالوه بر بررسي پرونده هاي انتقال  21/12/92در كميته :تذكر  

انتقال ويا ماموربخدمت در طول سال بوده و عبارتند از آندسته از درخواستهاي كاركنان كه متقاضي  :موارد خاص

 . بدون ارسال و يا طرح درخواست آنان در كميته با تقاضاي آنان مخالفت نموده اند واحدهاي تابعه

 

 
 

٧ 



 )          1(شماره فرم                                    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند                                                                                    

    كميته نقل و انتقاالت                                                                                                                                                                

 )فرم درخواست انتقال ، مامور بخدمتي و جابجايي (                                                                                    
 

 : عنوان پست سازماني  :نام متقاضي 

 : تقاضا 
 خروج از استان) الف

 جابجايي در داخل استان ) ب

 : تقاضا        
 ماموريت براي اولين بار-1
 تمديد مامور بخدمتي-2
 تبديل مامور بخدمتي به انتقال-3
 دائم انتقال-4

 :واحد  مقصد متقاضي  :واحد  مبدا    

 :نوع استخدام  :شغل همسر

ــتخدامي     ــعيت اس ــرين وض ــدمت در آخ ــابقه خ ــز (س بج

 ) :..............سربازي،طرح ، قراردادي يا شركتي

 :امضا متقاضي 

 

 

 ................) مبدا( :از واحد خدمتي

 )..................تحت پوشش(معاونت محترم : به

  :كميته نقل و انتقاالت واحد با  .................در تاريخ ،با علم و آگاهي از شرايط و مفاد دستورالعمل نقل و انتقال دانشگاه  احتراما/سالم عليكم

 .نامبرده به محل مورد تقاضاي متقاضي موافقت دارد.............              انتقال            ماموربخدمتي به مدت      

 )مستندات پيوست ميباشد( العملدستور....ماده : لعمل اشاره گرددسال سابقه خدمتي به بند شامل شده از دستورا 5در صورت استفاده از تبصره براي استثنا شدن از شرط حداقل 

 ..................................:نام و نام خانوادگي باالترين مقام مسوول واحد            

 ..................................................................................................:تاريخ               

 :..........................................................................................مهر و  امضا             

 

         ..                                                             ........................................:تحت پوشش  از معاونت

 توسعه مديريت و منابع دانشگاه محترم معاونت :به

 :با  كميته نقل و انتقاالت واحد............احتراما  با علم و آگاهي از شرايط و مفاد دستورالعمل نقل و انتقال دانشگاه،در تاريخ /سالم عليكم 

 )سال ميباشد 2ماه و حداكثر 6از اينكه حداقل مدت ماموريت  با اطالع.(ماه موافقت دارد  6با تعيين محل خدمت موقت نامبرده بمدت 

 .براي نامبرده پيشنهاد مي گردد ......................................با عنوان .....................  با انتقال موافقت داشته و پست سازماني شماره 

 ................................:..:نام و نام خانوادگي باالترين مقام معاونت مربوطه    .

                                    ...............................................                                  ....تاريخ                           ....تاريخ..............................................................................................:تاريخ        

 ...  ......................................................................................                                       :مهر و  امضا 

 .ميم گيري نمايد صبل از تاريخهاي اعالم شده ،كميته نقل و انتقاالت دانشگاه مجاز خواهد بود راسĤتروز ق2حداكثر تا )تحت پوشش(بديهي است در صورت عدم  اظهارنظر معاونت 

 .)يستن جابجايي به خارج از استان تكميل اين قسمت ضروري رد(   اين قسمت  با در نظر گرفتن دستوالعمل نقل و انتقاالت توسط واحد مقصد تكميل مي گردد

 ديريت و منابع دانشگاه معاونت محترم توسعه م :از

 سالم عليكم 

  :  تاريخ   .بارعايت دستورالعمل نقل و انتقاالت دانشگاه اظهار نظر فرماييد...................    آقاي/ماموريت خانم /احتراما درخصوص درخواست  انتقال 

 :كميته نقل و انتقاالت واحد...........................تاريخدر واحد با علم و آگاهي از شرايط و مفاد دستورالعمل نقل و انتقال دانشگاهاين 

 مخالفت دارد          ) سال ميباشد2ماه و حداكثر6اينكه حداقل مدت ماموريت با اطالع از .(موافقت دارد                    موقت نامبرده بمدت ماموربخدمت با 

 مخالفت دارد   .براي نامبرده پيشنهاد مي گردد ......................................با عنوان ...                ..   .. با انتقال موافقت داشته و پست سازماني شماره  

 :نام و نام خانوادگي باالترين مقام مسوول واحد 

                                                               .........................................................................................مهرو امضاء                                         

اين قسمت توسط دبير كميته نقل و انتقال 

 :تكميل ميشود

 .........................  :تاريخ ثبت درخواست -

 : .........................تاريخ طرح در جلسه  -

 : ........................................نتيجه جلسه  -
 

 عمليات ثبت درخواست در دبيرخانه واحد

 : ......................... اريخ ثبت در دبيرخانه ت -

 :..........................شماره ثبت در دبيرخانه -

 جدول شماره يك   : پيوست ضروري
 :   ..................................پيوست احتمالي

 



 

 

 : نظريه كميته  نقل و انتقاالت 

 سالم عليكم.

 :مطرح و با ...................در كميته نقل وانتقاالت دانشگاه در تاريخ .... ..............خانم /احتراما درخواست آقاي

       ����موافقت گرديد  ........  ..............با پرداخت حقوق و مزايا از واحد.....................امور به خدمت نامبرده به مدتم. 1

 ����  خالفت گرديدم                                                                                                                    

ــت   . 2 ــنهاد پس ــا پيش ــامبرده ب ــال ن ــا انتق ــازماني ب ــماره س ــوان  .................ش ــت عن ــوماز مج......................تح ــازماني  ع ــتهاي س ه پس

       موافقت گرديد..........................حوزه

 .موافقت نگرديد به داليل زيربا انتقال  نامبرده  .3

.......................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................... 

    :اعضاي كميته 

 

 امضاء نام و نام خانوادگي سمت رديف

   ) رئيس كميته(معاون توسعه مديريت و منابع  1

   )دبير كميته(يمدير توسعه و سرمايه انسان 2

   )عضو كميته(مدير نوسازي و تحول اداري  3

   )عضو كميته( مدير بودجه و پايش عملكرد 4

   )كميتهمسئول دبيرخانه (كارشناس نقل و انتقاالت 5

 اعضاء مدعو

    

    

    

 

 

 


