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معاونین محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
   

موضوع :استقرار سامانه کشوری نقل و انتقاالت کارمندان 
با سالم 

         احتراماً، در راستای ایجاد و توسعه خدمات الکترونیکی ویژه کارکنان دولت و نظر به ضرورت یکپارچه سازی و 
مکانیزاسیون فرایندهای جاری و ایجاد وحدت رویه اجرایی به اطالع  میرساند از آنجا که " سامانه کشوری نقل و 
انتقاالت کارمندان" در ستاد مرکزی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور عملیاتی گردیده است، لذا کلیه 

دانشگاه ها نسبت به فعالیت در سامانه مذکور با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند :
ثبت اطالعات مربوط به فرایندهای اجرایی انتقال و یا ماموریت درون سازمانی و برون سازمانی در چارچوب  .۱
اطالعات درخواستی متقاضیان در سامانه مذکور به آدرس الکترونیکی 

http://transfer.behdasht.gov.ir  و پرهیز از درخواست های فیزیکی .

با توجه به اینکه اطالعات مأخوذه از سامانه در قالب گزارشات مدیریتی و تخصصی در اختیار مدیران محترم قرار  .۲
گرفته و همچنین جهت برنامه ریزی توزیع نیروی انسانی مورد بهره برداری الزم قرار خواهد گرفت لذا مسئولیت 

صحت ورود و روز آمدی اطالعات مندرج به عهده مدیران محترم نیروی انسانی دانشگاه خواهد بود .
با عنایت به لزوم برنامه ریزی راهبردی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و همچنین به منظور جلوگیری  .۳
از بروز مشکالت در پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل مامور و نیز انجام تعهدات مالی، بودجه و 
تشکیالت، دقت به عمل آورند تا از به کارگیری کارکنان به عنوان مامور قبل از انجام فرایند اداری و سیستماتیک 

ماموریت در سامانه و اعالم نظریه کمیته نقل و انتقاالت ستاد مرکزی پرهیز گردد .
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