


 سمه تعالياب
 ))شيوه نامه انتقال و ماموريت كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه  ((

به منظور هماهنگي امور انتقال و ماموريت كاركنان غير هيات رييسه دانشگاه و  26/10/92از مصوبات جلسه مورخ  3در اجراي بند 
، ضمن مد نظر و استفاده بهينه از توان و تجربه كاركنان  در دانشگاه هيأت علمي و يكسان سازي مباني تصميم گيريهاي مربوط

اداري استخدامي كاركنان غير هيأت علمي مصوبه هيأت امنا دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و  آيين نامه 107ماده مفاد  قراردادن
معاونت توسعه  16/11/91د مورخ /3700/209موضوع بخشنامه شماره  ))ها چهارچوب نقل وانتقاالت دانشگاه  ((رعايت مندرجات

 :مديريت و منابع وزارت متبوع ، اين شيوه نامه تنظيم و ابالغ مي گردد 

 :مشموالن  – 1ماده 
 .مي باشند دانشگاه مشموالن اين شيوه نامه كليه كاركنان رسمي ، پيماني ، قراردادي 

 :سابقه  – 2ماده 
همچنين سنوات خدمت متقاضيان انتقال . در دانشگاه باشند  سنوات خدمتسال  ده مي بايست داراي حداقلخروجي متقاضيان انتقال 

 .سال باشد پانزدهورودي نبايد بيش از 
ميته ك، پس از تائيد  سال در موارد خاص در خصوص متقاضيان انتقال ورودي ، در صورت داشتن سابقه بيش از پانزده :تبصره 

  .انتقال و ماموريت دانشگاه و تصويب هيات رئيسه دانشگاه، انتقال شخص متقاضي امكان پذير خواهد بود 
 :همترازي  – 3ماده 

حسب مورد همترازي مورد نظر در اين ماده .  استكاركنان مشروط به رعايت اصل همترازي بين نيروهاي خروجي و ورودي  جابجايي
 .  ، مي باشد جنسيت - پست سازماني –مدرك تحصيلي  – سال 5حداقل  سابقه كار –تناسب نوع استخدام شامل يا به طور كامل 

 :اولويت ها  - 4ماده 
 :در شرايط مساوي اولويت هاي زير مالك عمل خواهد بود 

 -ادامه تحصيل  -ايثارگران و خانواده شهدا  -) وي كارمند متقاضي يا وابستگان درجه يك  ( داشتن بيماري خاص -تبعيت از همسر 
 ) .براي دختران مجرد ( تبعيت ازخانواده  -سنوات خدمت  -بومي بودن  -سابقه اشتغال درمناطق محروم 

 :تعهدات  – 5ماده 
 . تا پايان كامل تعهد مربوط امكانپذير نمي باشد، كاركنان داراي تعهد خدمت به دانشگاه خروجي هرگونه انتقال 

حداكثر به ميزان دو دوره شش ماهه با تصويب كميته انتقال و به دانشگاه ، موافقت با ماموريت كاركنان متعهد خدمت  :تبصره 
بديهي است دوره ماموريت از مدت تعهد كاركنان كاسته نشده و متعهدان به خدمت پس از اتمام  .ماموريت دانشگاه بالمانع است 

  .تعهد به طور كامل مي باشند ماموريت ، مكلف به اداي 
 :موارد خاص  – 6ماده 

ابالغي ازسوي وزارت  ))چهار چوب نقل وانتقاالت  ((با توجه به در مواردي كه در اين شيوه نامه به آن اشاره نشده ، حسب مورد و 
 .  شد با رعايت ساير مقررات مربوط تصميم گيري خواهد كميته انتقال و ماموريت دانشگاهتوسط ، متبوع 

 
 .  هيأت رئيسه دانشگاه رسيدتصويب  به 18/12/92در تاريخ تبصره  يكو ماده  ششدر  نامهاين شيوه 
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