اطالعیه

بِ اطالع کلیِ کاضکٌاى هحتطم زاًشگاُ هی ضساًس ،با تَجِ بِ ًاهِ شواضُ /209/2155ز
هَضخ  96/3/24هسیط کل هحتطم هٌابغ اًساًی ٍظاضت هتبَع ً ،ظط بِ ایٌکِ ساهاًِ
ًقل ٍ اًتقاالت کاضکٌاى شاغل زض زاًشگاُ ّای ػلَم پعشکی

بِ آزضس :

 Transfer.behdasht.gov.irضاُ اًساظی گطزیسُ است  ،لصا تواهی زضذَاست ّای جا
بِ جایی کاضکٌاى غیط ّیات ػلوی زاًشگاُ اظ ضٍظ چْاضشٌبِ هَضخ  1396/6/1اظ ططیق
ساهاًِ ًقل ٍ اًتقاالت اهکاى پصیط است ٍ کاضکٌاى ضسوی ،پیواًی ٍ قطاضزاز هؼیي (تبصطُ
 5هازُ  31آئیي ًاهِ ازاضی استرساهی ) زاًشگاُ کِ هتقاضی هاهَضیت ،توسیس هاهَضیت
ٍ یا اًتقال زض سطح استاى (زضٍى ساظهاًی) ٍ یا ذاضج استاى (بطٍى ساظهاًی) ّستٌس ،اظ
ططیق هطاجؼِ بِ ساهاًِ فَق اقسام بِ ثبت ًام ًوایٌس  .زض ضوي ًام کاضبطی ٍ کلوِ ضهع،
شواضُ هلی هسترسم هی باشس.
تصکطات:
الف)کاضهٌساى هتقاضی جا بِ جایی هی بایست تؼْسات بسٍ استرسام ٍ آهَظشی آًاى بِ
اتوام ضسیسُ باشس.
ب) باضگصاضی فایل ّای شیل(حجن فایل بیي  400تا  800کیلَ بایت)

- 1خالصه سوابق خذمتی (( )502بارگساری السامی)

- 2فایل تصویر تمامی صفحات شناسنامه (بارگساری السامی)
- 3فایل مستنذات بیماری خاص (در صورت لسوم)
- 4فایل مستنذات ادامه تحصیل (در صورت لسوم)
- 5فایل مستنذات انتقال به تبعیت از همسر (در صورت لسوم)
- 6فایل مستنذات امریه همسر (در صورت لسوم)
- 7فایل درخواست مستخذم (در صورت لسوم)

ج) تقسیوات استاى بطهبٌای هٌاطق بطذَضزاضً ،یوِ بطذَضزاض ،غیط بطذَضزاض

هٌاطق بطذَضزاض شاهل :شهرستان های بنذرعباس ،میناب و کیش
هٌاطق ًیوِ بطذَضزاض :شهرستان های بنذرلنگه ،هرمس ،بنذرخمیر ،رودان ،پارسیان،
بستک ،قشم ،حاجی آباد و توابع شهرستان بنذرعباس و توابع شهرستان میناب
هٌاطق غیط بطذَضزاض :شهرستان های بشاگرد ،جاسک ،ابوموسی ،سیریک و توابع
شهرستان های نیمه برخوردار

ز) با ضاُ اًسا ظی ایي ساهاًِ اظ تاضید

 96/6/1تواهی زضذَاست ّای جا بِ جایی

بصَضت هکاتبِ فیعیکی ٍ اتَهاسیَى ازاضی غیط قابل پصیط ش بَزُ ٍ ّوِ زضذَاست ّا اظ
ططیق ایي ساهاًِ قابل پیگیطی ذَاّس بَز.

هؼاًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ هٌابغ
زاًشگاُ ػلَم پعشکی ٍ ذسهات بْساشتی زضهاًی ّطهعگاى

