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 معاونتهاي محترم دانشگاه،شبكه هاي تابعه،مراكز آموزشی درمانی،دانشكده ها و واحدهاي تابعه كلیه به : 

 فرایند انتقال ،ماموریت و تمدید ماموریت كاركنان موضوع:  

 سالم علیكم

 

 اقدام مقتضی باستحضار می رساند:  احتراما پیرو مكاتبات قبلی، موارد مشروحه ذیل را جهت 

 

كلیه امور مربوط به انتقال،ماموریت و تمدید ماموریت اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) باستثناي (1

لذا ضروري است نیروهاي قرارداد مشمول قانون كار( از طریق سامانه نقل و انتقاالت انجام می پذیرد. 

پرسنل متقاضی  ،در صورت موافقت واحدهاي مبدا و مقصد و معاونت تخصصی

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.الزم به ذكر است به هر گونه مكاتبات خارج از   مانه مذكور مراجعه وسا هب

 این روال ، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

( هرگونه ابالغ ماموریت،تمدیدماموریت و انتقال پس از موافقت كمیته نقل و انتقاالت دانشگاه و از طرف 2

نسانی صادر می گردد. فلذا اگر كارمندي بدون ابالغ از سوي مدیریت مذكور به محل خدمت ع انابمدیریت م

  دیگري اعزام گردد. عواقب ناشی از آن متوجه رئیس یا مدیر واحدها خواهد بود.

 

در سامانه نقل و انتقاالت مسكوت مانده و هیچ  دو ماه ( ضروري است تكلیف تقاضاهایی كه بیش از3

 آنها صورت نگرفته است در اسرع وقت مشخص گردد.)تایید یا رد درخواست( خصوصدر  اقدامی

 

( همانگونه كه در ابالغهاي ماموریت و تمدید ماموریت صادره عنوان می شود،ضروروي است پرسنل مامور 4

تمدید  سه ماه قبل از اتمام مدت ماموریت جهت جلوگیري از وقفه خدمتی، با هماهنگی واحد مبدا نسبت به

   وریت یا انتقال دائم اقدام نمایند.لذا مقتضی است این موضوع مد نظر واحد مبدا قرار گیرد.مام

 

( كارگزینی واحدهاي مبدا و مقصد موظفند نسبت به صدور حكم ماموریت ،تمدیدماموریت،پایان ماموریت و 5

 ادر گردیده اقدام نمایند.صانتقال كارمندانی كه جهت ایشان از سوي مدیریت منابع انسانی ابالغ 
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صرفا می توانند دو دوره ي شش ماهه)جمعا یكسال( مامور ( هر یك از پرسنل 6

و پس از پایان دروه ي ذكر شده ضروري است با هماهنگی و موافقت واحدهاي مبدا ،مقصد و  گردند

نصورت می بایست به ایمعاونتهاي تخصصی جهت انتقال دائم و اختصاص پست بالتصدي اقدام نمایند،در غیر 

 محل خدمت اولیه برگردند .

 

 

                                                                 
 مرتضي اخضري 

 ساني دانشگاهسرپرست مديريت منابع ان

  
 


