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  دستورالعمل نقل و انتقاالتدستورالعمل نقل و انتقاالت

  هایهایه ه دانشکددانشکد//دانشگاههادانشگاهها  هیات علمیهیات علمیی ی اعضااعضا

 و سازمان های وابستهو سازمان های وابسته  علوم پزشکی کشورعلوم پزشکی کشور
 

 

 

 

 

 



 

 :مقدمه

ها و گاهت علمی دانشأهیی نامه اداری و استخدامی اعضاآئین 211این دستورالعمل با رعایت ماده 

مقام  8/4/2234 مورخ 172/211نامه شماره خدمات آموزشی عالی پژوهشی وابسته و در اجرای بخش

انتقاالت تدوین و به اجرا  ین چهارچوب فرآیند نقل ودر امور و تعی تسهیلمحترم وزارت به منظور 

 .آیددرمی

 های علوم پزشکی و دانشکده/هادانشگاه علمیت أانتقال اعضای هینقل و  تقاضاهای واصله به منظور بررسی :1 ماده

 .گرددتشکیل می حوزه معاونت آموزشیدر ت علمی أنقل و انتقاالت اعضای هی کمیته ،به وزارتهای وابسته سازمان

اعضای این کمیته متشکل از معاون آموزشی وزارت بهداشت، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مشاور : تبصره

محل . ت علمی خواهد بودأو رییس مرکز جذب و امور اعضای هی( به عنوان نماینده وزیر)و مدیر کل حوزه وزارتی  وزیر

 .ت علمی و دبیر آن رییس مرکز خواهد بودأمرکز جذب و امور اعضای هیدر کمیته مذکور دبیرخانه استقرار 

های های علوم پزشکی و سازماندانشکده/هاشگاهموافقت دانپس از ت علمی أهی ینتقال دائم اعضادرخواست ا :2ماده 

 .گیردمیگیری قرار بررسی و مورد تصمیمت علمی أاعضای هی در کمیته نقل و انتقاالت و مقصد أمبددر  وابسته به وزارت

یت شرایط این با رعا( تهران، اصفهان، شیراز، تبریز)شهر های کالنانتقال اعضای هیأت علمی به دانشگاه: 3 ماده

 .پذیر خواهد بوددر صورت رسمی قطعی امکانو سال سن  01استاد و با حداکثر یا دستورالعمل صرفاً در مرتبه دانشیار و 

اشتغال به صورت سال  0شهر پس از های کالنها بجز دانشگاهانتقال اعضای هیأت علمی پیمانی به سایر دانشگاه :تبصره

 .پیمانی در دانشگاه مبدأ قابل بررسی خواهد بود

های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته مکلف هستند تقاضای آن دسته از اعضای هیأت علمی که دانشکده/هادانشگاه: تبصره

برخوردار گذرانده و در مراتب دانشیار یا استاد هستند را جهت بررسی ر مناطق کمسال از خدمت خود را د 20حداقل 

های برخوردار به کمیته نقل و انتقال اعضای هیأت علمی ارسال نموده و کمیته مذکور در خصوص جایابی انتقال به دانشگاه

 .با نظر موافق اقدام نمایدآنان 

 (رکود علمی)ت علمی أهی ینامه اداری استخدامی اعضاآئین 213ت علمی که مشمول ماده أهی یانتقال دائم اعضا :4 ماده

 .باشدپذیر نمیباشند امکانمی

اعضاء  انتظامیت تجدیدنظر أیا هی انتظامیدوی ت بأه پرونده مفتوحه در هیکت علمی أهی یانتقال دائم اعضا :5 ماده

 .باشدپذیر نمیعلمی دارند امکانت أهی

چنین موریت آموزشی و همأام تعهدات متمموریت آموزشی و تا زمان اأم حینت علمی در أهی یانتقال دائم اعضا :6 ماده

 .باشدپذیر نمیدر زمان مرخصی بدون حقوق امکان



 

های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته با موافقت مبداء و دانشکده/هادانشگاهمأموریت اعضای هیأت علمی بین : 7ماده 

حقوق و مزایای عضو هیأت علمی در مدت مأموریت با نظر مبدأ و مقصد . شودمقصد و تأیید کمیته نقل و انتقال انجام می

 .پرداخت خواهد شد

نامه مدت تابع ضوابط و مقررات اعالم شده در آیینهای کوتاهموریتأهای آموزشی، علمی و پژوهشی و یا مموریتأم: تبصره

 .ت علمی خواهد بودأاداری استخدامی اعضای هی

های علوم دانشکده/هادانشگاهالمنفعه به ی عمومی غیر دولتی و عامت علمی نهادهاأهی یاعضا انتقال و موریتأم :8 ماده

 .باشدممنوع می پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت

پزشکی در  علومهای به دانشگاه وریآتحقیقات و فن علوم،وزارت  سساتؤو م هات علمی دانشگاهأهی ینتقال اعضاا :9 ماده

 :باشدپذیر میصورت احراز شرایط زیر و رعایت این دستورالعمل امکان

 دانشیار یا استاددارا بودن مرتبه  (الف

 سال سن 01حداکثر ( ب

 وریآنموافقت وزارت علوم، تحقیقات و ف( ج

 و ستاد مرکزی وزارت  علوم پزشکی هایبه دانشگاهت علمی دانشگاه آزاد اسالمی أهی یانتقال اعضاموریت و أم :تبصره

 .باشدپذیر نمیامکان

مین ماده أو مشمولین قانون نحوه ت kمشمولین ضریب  بورسیه،، ت علمی متعهد خدمتأهی یاعضا نقل و انتقال :10 ماده

 .ای خواهد بودعمل جداگانهلدستوراتابع ت علمی أهی 2

 

رسید و از تاریخ تصویب کلیه  یید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیأبه ت تبصره 0 ماده و 21این دستورالعمل در 

 .گرددهای مغایر با آن لغو مینامهها و بخشنامهآئین ها،دستورالعمل


