ً -14وَدار فزآیٌذ اًتقال/هاهَریت تِ خارج اس داًشگاُ

ارائه درخواست هستخذم به واحذ هحل

هتقاضی

خذهت
بررسی هذارك و اػالم نظر واحذ هحل

واحذ هحل خذهت

خذهتتوسط کارگسينی واحذ
اظهارنظر هؼاونت تخصصی

هؼاونت تخصصی

ارجاع به هذيريت توسؼه سرهايه انسانی و اداره کارگسزينی جهت بررسی و طرح هوضوع در کویته نقل و انتقاالت

بررسی هذارك بر اساس

آيا شرايط

اػالم به واحذ هربوطه

شرايط احراز

احراز را دارد؟

تنظین فرم صورتجلسه کویته نقل و

هذيريت توسؼه سرهايه انسانی

بله

انتقاالت

بله
اػالم به واحذ هربوطه

خیر

آيا با درخواست
هوافقت هی شود

استؼالم از هذيريت های حراست و گسينش

اػالم نظر هذيريت حراست  /گسينش
اخذ نظر از دانشگاه مقصد

کویته نقل و انتقاالت دانشگاه

هذيريت حراست/گسينش
دانشگاه هقصذ

اػالم هوافقت به واحذ هحل خذهت هستخذم جهت تسويه حساب

هذيريت توسؼه سرهايه انسانی

صذور ابالؽ هاهوریت يا انتقال توسط دانشگاه

هؼاونت توسؼه هذيريت و هنابغ

اًتقال  /هاهَریت تِ خارج اس استاى

خیر

هؼاونت توسؼه هذيريت و هنابغ

تِ ًام خذا
داًشگاُ ػلَم پششکی ٍ خذهات تْذاشتی درهاًی ّزهشگاى
هؼاًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌاتغ
هذیزیت سزهایِ اًساًی

ػٌَاى فزایٌذ :اًتقال  /هاهَریت تِ خارج اس استاى
ّذف :آگاّی ٍاحذّای تاتؼِ ٍ ّوکاراى ٍ تسزیغ در فزآیٌذ
ٍاحذ هتَلی :هؼاًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍهٌاتغ -هذیزیت سزهایِ اًساًی – ادارُ کارگشیٌی
هزاحل فزایٌذ:
 – 1ارائِ درخَاست هستخذم تِ ٍاحذ هحل
 – 2تزرسی هذارك ٍ اػالم ًظز ٍاحذ هحل
 – 3اظْارًظز هؼاًٍت تخصصی
 – 4ارجاع تِ هذیزیت تَسؼِ سزهایِ اًساًی ٍ ادارُ کارگشسیٌی جْت تزرسی ٍ طزح هَضَع در کویتِ ًقل ٍ اًتقاالت
 – 5تزرسی هذارك تز اساس شزایط احزاس تَسط هذیزیت سزهایِ اًساًی
 -6در صَرت داشتي شزایط تٌظین فزم صَرتجلسِ کویتِ ًقل ٍ اًتقاالت
 – 7در صَرت تصَیة در كهیتِ ًقل ٍ اًتقاالت استؼالم اس هذیزیت ّای حزاست ٍ گشیٌش
 -8اخذ ًظز اس داًشگاُ هقصذ
 – 9اػالم هَافقت تِ ٍاحذ هحل خذهت هستخذم جْت تسَیِ حساب
 -10ارسال تسَیِ حساب هستخذم اس سَی ٍاحذ هحل خذهت تِ داًشگاُ
 -11صذٍر اتالؽ هاهَریت یا اًتقال تَسط داًشگاُ

هستٌذات قاًًَی اجزائی فزایٌذ:
 - 1آییي ًاهِ اداری ٍ استخذاهی داًشگاّْا
 - 2هصَتِ ّیات رئیسِ داًشگاُ
 - 3دستَرالؼول ًقل ٍ اًتقاالت داًشگاُ

هشایای

حاصل اس اجزا ٍ اصالح فزایٌذ :

آگاّی ٍاحذّای تاتؼِ ٍ ّوکاراى ٍ تسزیغ در فزآیٌذ ًقل ٍ اًتقاالت کارکٌاى

