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 تهيه و تنظيم

 واحد نقل و انتقاالت

  96آذر ماه 

 تهيه و تنظيم

 واحد نقل و انتقاالت

  96 بهمن ماه
 

 العملردستو                                        

 نقل و انتقاالت کارکنان                

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حيدریه
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با هدف سازماندهی و اصالح  وعالعی     هیات علمی غیر آيین نامه اداری و استخدامی اعضای 107دستورالعمل در اجرای ماده اين 

اعمالا   ال  از طريال   و نیز برقالراری عالد   ترب  حیدريهه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی گانقل و انتقاالت كاركنان دانش

 عوابط يكسان تهیه و تنظیم گرديده اس  .

 : 1ماده 

 (    31ماده  5كلیه كاركنان رسمی ، پیمانی و قراردادی )مشمو  تبصره  : دستورالعمل مشمولين

  و تمديالد  (   متقاعی نقالل و انتقالا  ،  ماموريال    31ماده  5كلیه كاركنان رسمی ، پیمانی و قراردادی )مشمو  تبصره  – 1 تبصره

نسب  به ثب  و پیگیری درخواس  خالود از طريال  سالامانه نقالل و       ماموري  ) اعم از درون سازمانی و برون سازمان ( می بايس 

قسالم    –سالاي  دانشالگاه    ) لینک مربوطه در صفحه او   http://transfer.behdasht.gov.irانتقاالت به آدرس الكترونیكی 

 اقدام نمايند .   كاركنان بارگذاری شده (

در هر واحد) معاون  ها/شبكه ها و بیمارستان ها(  كمیته نقل و انتقاالت متشكل از با الترين مقام ، مسئو  امور اداری يا  - 2تبصره 

تقا  و يا ماموري  ثب  شده در سامانه را برابر مسئو  كارگزينی ، مسئو  حراس  و مسئو  بحفصل فرد متقاعی ،  درخواستهای ان

عوابط اجرايی نقل و انتقاالت بررسی نموده و پس از اظهار نظر صريح در مورد آن ، نسب  به ارجاع آن در سامانه مطالاب  گالرد    

گزاری كمیته نقالل و  كارمربوطه )درون سازمانی / برون سازمانی (  و تكمیل فرم صورتجلسه اقدام می نمايد ، بديهی اس  زمان بر

انتقاالت دانشگاه در بازه زمانی شش ماهه از طري  مديري  منابع انسانی دانشگاه به واحد ها ابحغ و كلیه واحد های تح  پوشش 

 بايد به گونه ای برنامه ريزی نمايند كه حداكثر ده روز قبل از تاريخ برگزاری كمیته نقل و انتقاالت دانشگاه صورتجلسات خود را به

واحد مديري  منابع انسانی دانشگاه ارسا  نمايند . بديهی اس  حضور معاون درمان يا نماينده ايشان در كمیتاله نقالل و انتقالاالت    

 بیمارستان ها الزامی می باشد.

مالی  باالترين مقام هر واحد ، موظف به پاسخگويی به درخواستهای ثب  شده  پرسنل در سامانه با ذكر داليل توجیالهی  – 3تبصره

 باشد . و افراد متقاعی بعد از ثب  درخواس  حداقل تا شش ماه بعد مجاز به ارائه و ثب  درخواس  جديد نمی باشند .

مرتبه در ماههای مرداد و  بهمن تشكیل گرديده و  2كمیته  نقل و انتقاالت دانشگاه متشكل از افراد ذيل  در هر سا     - 4تبصره 

 ر نظر گرفتن عوابط اجرائی نقل و انتقاالت اقدام می نمايند .نسب  به بررسی درخواستها با د

 

 نقل و ااقتنالت لم دستورالع 

http://transfer.behdasht.gov.ir/
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 اعضاء کميته  نقل و انتقاالت :

 معاون  توسعه مديري  و منابع ) رئیس كمیته ( -1

 مدير منابع انسانی يا عناوين مشابه ) دبیر كمیته ( -2

 مدير نوسازی و تحو  اداری يا عناوين مشابه ) عضو كمیته ( -3

 ن مشابه  ) عضو كمیته (مدير حراس  يا عناوي -4

 معاون تخصصی يا نماينده آن حسب مورد ) عضو كمیته (  -5

حسب عرورت ، تشكیل جلسات فوق العاده با درخواس  هر يک از معاونین دانشگاه بحمانع اسال  . دعالوت از    - 1بند 

ه نقالل و انتقالاالت   اعضاء با توجه به زمان تشكیل جلسات ، همچنین پاسخگوئی به درخواستهای مطر  شالده در كمیتال  

 دانشگاه ، به عهده واحد نقل و انتقاالت در مديري  منابع انسانی می باشد .

مورد درخواس   انتقالی همكاران   در سامانه  2برای تشكیل كمیته نقل و انتقاالت در سطح واحدها حداقل می بايس     - 5تبصره 

بايس   در كمیته  شش  ماهه آتی واحالد مطالر  گالردد . در مالوارد      ثب  گرديده باشد در غیر اين صورت موعوع تقاعای فرد می

استثناء واحد  مربوطه مجاز خواهد بود در صورت تشخیص عرورت ، درخواس  ثب  شده  فرد متقاعی در سامانه را بدون تشكیل 

 كمیته به مديري  منابع انسانی جه  طر  در كمیته نقل و انتقاالت دانشگاه ارجاع نمايد .

در صورت موافق  با انتقا  متقاعیان بصورت مشروط ،  می بايس  شرايط پیشنهادی قابلی  اجرائی داشته باشالد . در   – 6تبصره 

 غیر اينصورت به موافق  های مشروط ترتیب اثر داده نمی شود و به واحد مربوطه عودت داده می شود  .

 ضوابط اجرایی :

در صورت احراز شالرايط الزم ،  (   31ماده  5قراردادی )مشمو  تبصره و  پیمانی  ،  سمیركارمندان  برای نقل و انتقاالت   :  2ماده 

 امكان پذير می باشد .

علوم پزشكی در طو  مدت قرارداد در  دانشگاههایصرفاً بین  ( 31ماده  5قراردادی  ) مشمو  تبصره انتقا  نیروهای   - 1تبصره 

می باشد . و ماموري  آنهالا بالین   بحمانع قوق و مزايا از محل اعتبارات واحد  مقصد پرداخ  كلیه حو مقصد و  ءصورت موافق  مبدا

 علوم پزشكی امكان پذير نمی باشد . دانشگاههای

 امور انتقا  و ماموري  كاركنان نیازی به هماهنگی با استانداريها ندارد .:  3ماده

ماموريال     - )درخواسال  بالرون سالازمانی (    استخدام آزمايشی درخواس  انتقا  يا ماموري  بدون فوق العاده در حین  : 4ماده 

در رابطه با آراء صالادره از سالوی هیئال  هالای      خدم  محل انفصا  موق  و تغییر جغرافیايی  –مرخصی بدون حقوق   –آموزشی 
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های در هیات مفتو   و ماموري  كاركنان در صورت دارا بودن پرونده هرگونه انتقا  و ممنوع  رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان

 رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان تا صدور رای مربوطه مجاز نمی باشد .

 

قالراردادی   و پیمانی برای كاركنان رسمی ،  جه  انتقا  از تاريخ شروع بكار در اين دانشگاهالزم  خدم  حداقل سنوات : 5  ماده

 سا  دهسا  و برای نیروهای بومی  هف  يب منطقه چهار و نیم پنجم در عر برای نیروهای غیر بومی (  31ماده  5)مشمو  تبصره 

طالو    كاركنان دارای تعهد استخدامی برابر برایمی باشد و در عرايب پايین تر به همان نسب  مدت خدم  كاهش می يابد عمناٌ 

 . بود خواهد  آنان و مفاد تعهد نامه محضری تعهدات مندرج در ابحغ استخدامی مدت

قابل محاسالبه در سالنوات    و ماموري  بدون فوق العاده روزانه خدم  سربازی ،  پیام آوری ،مدت خدم  طر  و اليحه  – 1تبصره 

 خدم  مورد نیاز نمی باشد .

راز در ساير دانشگاههای علوم پزشكی حداقل سالنوات الزم يكسالا    بجايی پرسنل دانشگاه با نیروی همطدر صورت جا – 2تبصره 

اقل سالنوات الزم نمالی   های دانشگاه مطر  شود نیاز به رعاي  حالد  واحدچنانچه تقاعای جابجايی نیرو در بین  خواهد بود . عمناٌ

 باشد.

تعهالدات منظالور شالده     افرادی كه از ماموري  آموزشی در طو  دوره خدمتی استفاده مالی كننالد بايسالتی باله میالزان      :  6ماده 

واحد های تح  پوشش دانشگاه خدم  نمايند و  در ،يا تعهد نامه اخذ شده و  آموزشی ماموري استفاده از دردستورالعمل اجرايی 

در موارد خالا  هیالات رئیساله     به ساير موسسات دولتی يا دانشگاه های علوم پزشكی را داشته باشند . ی انتقا  اتقاع پس از آن

شالرايط ايالن    سالاير  مشروط به دارا بالودن دانشگاه می تواند قبل از پايان تعهدات ماموري  آموزشی نسب  به انتقا  فرد متقاعی 

 دستورالعمل اقدام نمايد .

در صالورت   و امتیازات خدمتی سنوات همسران نیروهای مسلح بدون شرط  دانشگاه و مديران  موارد ماموري  يا انتقا  :  7ماده 

 . می باشد امكان پذير كمیته نقل و انتقاالت پس از طر  در موافق  رياس  دانشگاه

محل خدم  فرد نظامی با محالل   در صورتی كه  موافق  با انتقا  و ماموري  همسران نیروهای مسلح به تبعی  از همسر : 8ماده 

 امكان پذير خواهد بود .خدم  همسر قبل از درخواس  انتقا  در يک شهرستان باشد 

گاه ، صرفاٌ با موافق  مقالام عالالی وزارت قابالل    انتقا  و ماموري  كاركنان از نیروهای مسلح ) نظامی و انتظامی ( به دانش  : 9ماده 

 انجام می باشد .

ه نقالل و  منوط به طر  در كمیتال  9ذكر شده در ماده  مواردانتقا  و ماموري  كاركنان از ساير موسسات دولتی بااستثناء   : 10ماده 

 رياس  دانشگاه و طی مراحل گزينش خواهد بود . انتقاالت و اخذ موافق 
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دستگاههای مجاز جه  انتقا  و ماموري  كاركنان رسمی و پیمانی از سالاير دسالتگاهها و سالازمانهای دولتالی و      ینتعی  : 11ماده 

 عمومی غیر دولتی به موسسات علوم پزشكی و بالعكس تابع مقررات عمومی دول  می باشد .

 

 

يكسا  می باشد و مدت فوق جزء سنوات  حداقل سنوات خدم  الزم جه  استفاده از ماموري  بدون فوق العاده روزانه:  12 ماده

 خدم  فرد جه  حداقل سنوات الزم برای انتقا  محاسبه نمی شود . 

صله به محل خالدم   كه از ماموري  بدون فوق العاده روزانه استفاده می كنند بايستی پس از اتمام ماموري  بحفا افرادی : 1تبصره 

می باشند می بايس  حداكثر دو ماه قبل از تاريخ اتمام ماموري  نسب  به ثبال    اولیه برگردند و چنانچه متقاعی تمديد ماموري 

 درخواس  خود در سامانه اقدام نمايند .

مستمركاركنان در صورت اعزام به ماموري  به مدت شش ماه از مبداء و پس از اين مدت  های حقوق ثاب  و فوق العاده  : 13ماده 

. بديهی اس  در صورت پذير  مقصد ، پرداخ  اين اقحم از ابتالدای ماموريال  توسالط     بايد توسط موسسه مقصد پرداخ  گردد

 اس  .مقصد بحمانع 

مدت ماموري  كاركنان دانشگاه به ساير دانشگاه ها  حداكثر به مدت يكسا  خواهد بود و در موارد خا  با نظر كمیتاله   : 14  ماده

ديگر وجود خواهد داش  .  عمناٌ حفظ پس  سازمانی فرد در ايالن مالدت   و سا  تا د حداكثر تقاالت امكان تمديد ماموري نقل و ان

 الزامی می باشد .

كاركنان دانشگاه كه بصورت ماموردر يكی از واحد های دانشگاه خدم  می نمايند مشمو  محدودي  پیش بینی شالده    -1تبصره 

 در اين ماده نمی باشند .

به ساير دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی غیالر دولتالی ، حقالوق و    كنان موسسه در صورت انتقا  و ماموري  كار  : 15ماده 

در صورت عدم پذير  اين موعوع از سوی واحد مقصد  پرداخ  گردد . می بايس  مزايای ايشان از بدو خروج توسط واحد مقصد

 موعوع انتقا  فرد منتفی خواهد شد .

در اجرای آيین نامه انتقا   ء ير دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی غیر دولتی به جزانتقا  نیروهای قراردادی از سا  : 16  ماده

 از كحنشهر تهران ممنوع اس  .

در كمیتاله نقالل و   (  31مالاده   5قراردادی )مشمو  تبصره در صورت موافق  با انتقا  كاركنان اعم از رسمی ، پیمانی و  :  17  ماده

 اختصا  مجوز استخدامی از سوی وزارتخانه مجاز نمی باشد . انتقاالت دانشگاه ، تعیین شرط

با نظر معاونال  هالای ذيالربط     در صورت تواف  مبداء و مقصد معاونتهاانتقا  و يا ماموري  بدون فوق العاده پرسنل بین  :  18  ماده

 . امكان پذير می باشدانسانی جه  طی مراحل قانونی  منابعبه مديري   و اعحم  هگادانش
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ه علوم پزشكی و خالدمات بهداشالتی   گابه دانشای علوم پزشكی در مورد متقاعیان انتقا  يا ماموري  از ساير دانشگاهه : 19 دهما

ثب  درخواس  متقاعی در سامانه و اعحم موافق  دانشگاه مبداء از طري  سامانه نقل و انتقاالت  در صورت ترب  حیدريه درمانی 

سازمانی بحتصدی برای انتقا  و يا ماموري  اينگونه افراد نیازی به مصوبه  پس  همچنین وجود رديف به خدمات متقاعیان ونیاز  و

و در صورت تايید حراس  و اعحم نیاز از سوی هر يک از واحدهای تابعه دانشالگاه ، مجوزانتقالا     .نمی باشد  نقل و انتقاالت  كمیته

 فرد صادر خواهد شد .

داد رديف های سازمانی محدود باشد و متقاعیان انتقا  به دانشگاه بیشتر از آن باشد مديري  منالابع  در صورتی كه تع  -  1تبصره

 .موعوع را دركمیته نقل و انتقاالت مطر  و كمیته نسب  به بررسی آن اقدام خواهد نمود  انسانی

 كمیتاله در خصالو  ايالن افالراد     مصوبه  می گردد انتقاالت موافق  افرادی كه با انتقا  يا ماموري  آنها در كمیته نقل و  : 20ماده 

بايستی مجدداٌ در كمیته نقل و انتقاالت مطر  و  يا ماموري  دارای اعتبار می باشد . در صورت عدم انتقا  ماه ششحداكثر به مدت 

وجود پسال  سالازمانی   چنانچه دانشگاه مقصد علی رغم موافق  دانشگاه با انتقا  كاركنان ،  بدلیل عدم  مورد تصويب قرار گیرد .

، با ماموري  فرد موافق  نمايد مديري  منابع انسانی دانشگاه مجاز خواهد بود تا نسب  به صدور مجوز ماموريال  شالش   بحتصدی 

 ماهه بدون طر  در كمیته نقل و انتقاالت  اقدام نمايد .

در خصو  متقاعالیان انتقالا  از   ، جوز انتقا  مديري  منابع انسانی مجاز خواهد بود پس از سپری شدن مدت اعتبار م  – 1تبصره 

 ساير دانشگاهها  نسب  به آزاد سازی پس  بلوكه شده اقدام نمايد .

می تواند برای افرادی كه در مورد آنها هر يک از شروط پیشنهادی مبداء محق  نگرديده  گاهنقل و انتقاالت دانش كمیته : 21  ماده

محو  نمايد . در منابع انسانی باشد ، با تصويب اولوي  انتقا  افراد ، موعوع را به مديري   و يا نیاز به فرص  كافی برای تحق  آن

 از قطعی  انتقا  افراد تعیین شده ، موافق  با افراد مشابه ممنوع اس  . كمیتهاين صورت تا اطمینان 

شكی و موسسات دولتی مجاز با توجه باله مالوارد   حداقل امتیاز الزم برای انتقا  كاركنان به ساير دانشگاههای علوم پز : 22  ماده

بالر   كاله  امتیاز  می باشالد  7 امتیاز و برای ماموري  بدون فوق العاده 14كسب  ، الزم خدمتی در صورت دارا بودن سنوات ذكر شده

بالودن سالنوات    بديهی اس  چنانچه امتیاز فرد علالی رغالم دارا   . مبنای مواد ذكر شده در سامانه نقل و انتقاالت محاسبه می گردد

 ت واحد و همچنین دانشگاه وجود نخواهد داش  .خدمتی الزم به حد نصاب نرسد امكان طر  موعوع در كمیته نقل و انتقاال

و مدت ماموري  بدون فوق العاده در ساير دانشگاهها و  انفصا  موق  ، مرخصی بدون حقوق ، مدت ماموري  آموزشی به : 23ماده 

 . تعل  نمی گیرد ات خدم امتیازسنو موسسات دولتی

( بالین واحالدهای تابعاله     32ماده  1مشمو  تبصره   -مشاغل كارگری   )  نیروهای قراردادی  تا مادامی كه امكان انتقا  : 24ماده 

ارائه درخواس  كتبی به واحد محل  از طري   انتقا باشد   از سوی وزارت متبوع وجود داشته و دانشگاههای علوم پزشكی دانشگاه

  . بحمانع می باشد كمیته نقل و انتقاالت دانشگاه  ودم  و پس از طر  در كمیته نقل و انتقاالت واحد خ
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دستورالعمل از طري  معاون  توسعه مديري  و منابع دانشگاه به هیات رئیسه پیشنهاد و  اينموارد پیش بینی نشده در : 25ماده 

 پس از تصويب  قابلی  اجرايی خواهد داش  .

و از تالاريخ         به تصويب هیات رئیساله دانشالگاه رسالید     96/ 11/  29تبصره در مورخه  13ماده و  26در اين دستورالعمل  : 26ماده 

 .قابلی  اجرايی دارد  97/ 01/ 01
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 هیئت رئیسه دااگشنهدبیرخاهن 

 عوامل امتیاز رديف
حداكثر 

 امتیاز

امتیاز 

 متقاعی
 شالالالالالالر 

 20 سنوات خدمت پرسنل 1
 و قراردادینطقه از تاريخ استخدام پيماني و رسمي سنوات خدمت بر اساس ضريب م 

 2 تشويقات 2

رئيس  -امتياز   5/0معاونت مربوطه  –امتیاز  25/0دريافت تقدير نامه از مدير واحد  

تقدير نامه هايي كه جنبه عمومي نداشته و در راستای وظايف -امتياز  1دانشگاه 

 شغلي و سازماني مستخدم باشد .

 3 رمند نمونهكسب عنوان كا 3

 (2( و در سطح كشور )1( و در سطح استان )5/0كارمند نمونه در سطح شهرستان ) 

( در 25/0ان )ند در سطح شهرستدر مشاغل مورد تصدی نمونه مي شو افرادی كه

 ( امتياز 1سطح كشور )( و 5/0سطح استان )

 ساعت يك امتياز  80زاء هر دوره های كد دار آموزشي مورد نياز شغلي به ا  3 دوره های آموزشي 4

 2 انتشار مقاالت علمي و كتاب 5

رهنگ و ارشاد اسالمي در  سطح كه در نشريات دارای مجوز وزارت ف هر مقاله علمي ازاء به 

-( امتياز 2( و تاليف كتاب )1( و ترجمه كتاب )1(و در سطح استان و كشور )5/0شهرستان )

نفر باشند امتياز بين آنها تقسيم مي شود و اينگونه در صورتي كه مولف يا مترجم بيش از يك 

 امتياز به آن تعلق مي گيرد     ، موارد در صورت موافقت كميته 

 2 تبعيت از همسر   6

شرركت    -(امتياز مشروط به ارائه نامه از اداره مربوطه  و كپي حكم كارگزيني2كاركنان دولت ) 

از شرركت مربوطره و كپري صرفوه اوت دفتر ره       (امتياز مشروط به ارائه نامه1های خصوصي )

(مشروط به ارائه كپي جواز كسب . شايان ذكر است ايرن امتيرازات بره    5/0مشاغل آزاد )  -بيمه

 . قابل مواسبه خواهد بود همسرمنظور انتقات يا ماموريت زنان متاهل به تبعيت از 

7 
تبعيت از خانواده ) جهت دختران 

 مجرد (
2 

توضيح : مول سكونت فرد متقاضي و -بر تغيير مول سكونت والدين دات ارائه مدارک  

  والدين مي بايست قبل از تقاضای انتقات يك شهرستان باشد .

  امتياز 3به ازاء هر فرزند يك امتياز حداكثر   3 فرزند 8

 5 ايثارگران 9

 ماه كامل يك امتياز   6خدمت داوطلبانه در جبهه به ازاء هر  

 امتياز   1امتياز و برادر و خواهر  3شهدا ) پدر ،مادر ، فرزند ، همسر شهيد خانواده موترم 

همسران جانبازان انقرالب اسرالمي بره     –( امتياز 1درصد ) 10جانبازان انقالب اسالمي بازاء هر 

 امتياز 5/0درصد  10ازای هر 

   ( امتياز1ماه اسارت ) 2آزادگان انقالب اسالمي به ازاء هر 

10 
ت و بيماريهای خاص و صعب پرسنل معلو

 العالج  يا خانواده )همسر يا فرزند ( 
3 

 تاييديه كميسيون پزشكي  –گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي  

 امتياز 2همسر يا فرزند صعب العالج  بيماری خاص توضيح : 

11 
ميانگين امتياز فرم ارزيابي 

 عملكرد در سه سات اخير
4 

 80ميانگين فرم ارزيابي عملكرد بين  –( امتياز  4و باالتر )  90رد كلارزيابي عم نمرهميانگين   

 ( امتياز 2)  80تا  70ميانگين نمره ارزيابي عملكرد   - ( امتياز  3)  90 تا

 با رای داداگاه  3 كفالت پدر ، مادر و فرزند  12

13 

سوابق مديريتي ) شامل رده 

مديران مياني و پايه بر اساس 

 اه (تشكيالت دانشگ

8 

 امتياز 5/0و رده پايه  ( امتياز 1)در رده ميانيبر اساس هر سات سوابق مديريتي  

 ذوجين ارائه شناسنامه  5 وضعيت تاهل 14

 -5 امتياز منفي 15

 ( امتياز -5/0) معاونت دانشگاه(و -25/0) واحد مربوطه به ازاء هر تذكر 

تنبيهات اداری بند الف  9 هتخلفات اداری با توجه به ماد هيات هایموكوميت در 

 (-5(و بقيه بند ها )-2و بند ب ) (-1)
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 کارکنان  یا ماموریت  فرم امتيازدهی جهت انتقال 

 
   شهرستـان مبـدأ :                                                                  نــام ونام خانوادگــي  :                                     

 شهرستان مقصد:                                    عنـوان پست سازماني  :                                                                            

            نـــــوع استخـــــدام  :                                   

 

 

 

 

 

 امتياز
ضريب 

 منطقه

 سنوات خدمت
 ماه سال رديف نوع استخدام پست سازماني محل خدمت

  
 

     

        

                                                               جمــع امتيــازات سنوات  خدمت بر مبناي ضــريب منطقـــه                                   

 جمع ساير امتيازات برابر مدارك پيوست  

 

                                                    جــمع كــل امـتـيـازات                                                                                                        

 

 
 

 امضاء: باالترين مقام واحد

 

 

 
 

 امتياز منفي جمع

                  

 اهلت

        

سوابق 

 مديريتي

       

كفالت 

پدر ، 

    مادر

 و فرزند 

   امتياز 

  ارزيابي 

 عملکرد

                

ــار   بيمـــ

ــرد  فــــــــ

ــي  متقاضــ

يا خـانواد   

) همسر يـا  

 فرزند (

 فرزند انايثارگر

تبعيت از 

خانواد  

)جهت 

دختران 

مجرد( يا 

تبعيت از 

 همسر 

مقاالت 

و علمي 

 كتاب

دور  ها  

 آموزشي

كارمند 

 نمونه
 تشويقات

عوا مل 

 امتيــاز

 
    

 
 

       
 امتيازات

 جدول شماره يك
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 ترب  حیدريه  دانشگاه علوم پزشكیعريب مناط  

 
 

  ضريب مراكز رديف
  نسر 1

 

5/3 
 كدكن 3

 رودمعجن 4

 قلعه آقا حسن 5

 ساق 6

 شاهين 7

  خماق 8

  رباط سنگ 9

 

 

4 

 سرهنگ 10

 اسد آباد 11

 بايگ 12

 سلطان آباد 13

 جواديه 14

شبكه بهداشت و  مراكز توت پوششساير  15

 درمان زاوه

شبكه بهداشت و كليه مراكز توت پوشش  16

 درمان مه والت

  منظر 17

 بوری آباد 18 5/4

 واقع در تربت حيدريه شهری مراكز 19

 

 

 

 

 

    ضريب 
 

 1 25/1 43/1 سات

 08/0 10/0 12/0 ماه

 

 

 

 

 

 

 ال كاركنان دانشكدهقفلوچارت نقل و انت

تقاضاي نقل و 

 انتقال مستخدم 

آيا شرط دوم يا حاالت آن 

) پست  ؟برقرار است

سازماني بالتصدي براي 

م اختصاص به مستخد

متقاضي در واحد مقصد 

 باشد ( وجود داشته

 اعالم نتیجه به متقاضي نقل و انتقال 

 

ت و تذكرات آيا الزاما

دستورالعمل نقل و 

 انتقاالت رعايت مي گردد 

 خیر

 خیر

 بلي

 بلي

آيا شرط سوم يا تبصره هاي آن 

 برقرار است ؟

) مستخدم متقاضي نقل و انتقال 

بايد چهار سالب سابقه خدمتي 

 ( داشته باشد

 اعالم نتیجه به متقاضي نقل و انتقال

 خیر

 آياشرط اول برقرار است ؟

)واحد محل اشتغال فعلي و مورد 

تقاضا براي  انتقال يا مامور 

بخدمتي بدون قید و شرط با 

 درخواست  مستخدم موافقت نمايد 

 خیر عالم نتیجه به متقاضي نقل و انتقال ا

ب

ل

 ي
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