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 شسوع

ازجاع نامه واحد محل خدمت متقاضي منضم به دزخواست فسد جهت انتقال يا ماموزيت به ديگس واحد هاي تابعه 

 دانشگاه به دفتس مديسيت توسعه

 ازجاع نامه توسط دفتس مديسيت  به زئيس ادازه نقل و انتقاالت

كازشناسان ادازه نقل و انتقاالت  يكي اش توسط زئيس ادازه نقل و انتقاالت به  و صدوز دستوز ازجاع نامهبسزسي اوليه و

تهيه پيش نويس جهت مكاتبه با واحد مقصد و معاونت 

مسبوطه جهت اخر نظسيه و ازسال پيش نويس به زئيس 

اش طسيق اتوماسيون ادازي ادازه نقل و انتقاالت  

ادازه  مبني  تهيه پيش نويس توسط كازشناس 1

بس عدم موافقت واحد مقصد با دزخواست فسد 

جهت ازسال به واحد مبداء و ازجاع پيش 

 نويس به زئيس ادازه 

تاييد زئيس ادازه و ازجاع آن به معاون و يا 

 مديس توسعه جهت تاييد و امضاء نامه 

تاييد پيش نويس و امضاء نامه تهيه شده 

و ازسال آن  توسط مديستوسعه و يا معاون آن

 به واحد مبداء اش طسيق اتوماسيون ادازي

ون و زئيس ادازه و ازجاع آن به معاتوسط تاييد بسزسي و

  اش طسيق اتوماسيون ادازي يا مديس توسعه

تاييد پيش نويس توسط مديستوسعه و يا معاون آن و 

اش طسيق اتوماسيون ادازي ازسال به واحد مقصد  

توسط دفتس  و معاونت ذيسبط دزيافت پاسخ واحد مقصد

 مديسيت توسعه 

ازجاع نامه توسط دفتس مديسيت  به زئيس ادازه 

 نقل و انتقاالت

ازجاع نامه توسط زئيس ادازه نقل و 

ادازه نقل و  انتقاالت به كازشناس مسبوطه

 انتقاالت 
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آيا واحد مقصد و معاونت 

مسبوطه با دزخواست انتقال يا 

 ماموزيت فسد موافقت دازد ؟

2 

آيا واحد مقصد  زديف 

بالتصدي جهت انتقال 

. اعالم نموده است  

مكاتبه با واحد 

مقصد توسط 

كازشناس ادازه 

جهت اعالم زديف 

 بالتصدي

توسط  ازجاع نامه به ادازه تشكيالت جهت تاييد زديف بالتصدي اعالم شده

 كازشناس مسبوطه  

 اخر تاييديه تشكيالت 

پيش نويس صدوز ابالغ انتقال و يا ماموزيت توسط كازشناس ادازه تهيه و به 

.زئيس ادازه ازجاع ميگسدد  

 مالحظه زئيس ادازه و ازجاع به مديسيت توسعه و يا معاون مديس 

...و معاونت ذيسبط و امضاء ابالغ و و ازسال زونوشت هابه واحد مقصد و مبداء  

يانپا  
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دزيافت زديف 

بالتصدي اش واحد 

 مقصد
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