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 بسمه تعالی
"دستورالعمل نحوه انتقال و ماموریت کارمندان غیرهیات علمی  "  

 "کی درمان وآموزش پزش،دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت "

 

دانشتتهه  ادانشتتهم  ههم علاش ی وتتهک و  مدهت ان غییهیهت عل ک استترامادک رهلد م آیین نهده ادالم و 701 این دستترالامل د دل اایام دهد 

داسسه  به تصایب هیأت لئیسه.................. دل السه دالخ  تبصی  00دهد  و  63 دل 7007ا00ا07یک بهماورک دلدهنک، به ویح ذید به تهلیخ اایا

 .لسیم
 

  :و اصطالحات به کار رفته در این دستورالعملتعاریف .  1ماده 

 و ال ره ههیکدسرههه رلیه و دومرک غییدومرک، ویررههم ع ادک نههدههم یه دؤسسهت ،دومرک دؤسسهت وزالتاهنه هه، رلیهدستگاه اجرایی: 

 و ریشگس سهزدهن ،اییان نفت دلک قبید وتیرت  از استت  نهش تصتیی   یه و ذری دسترل ش  آنهه بیقهنان دمیییت  مدهت رشتالم     5) دهد   قهنان

 .وانم دک نهدیم  اایائک دسرهه  ههم دومرک، بی ه و بهنههه دیر م، بهنک اییان، ص هیع ناسهزم

 وزالت بهماوت، دلدهن و آدازش ی وهک. :وزارت

  .رلیه دانشهه  هه، دانشهم  ههم علاش ی وهک، سرهد دیر م و داسسهت و سهزدهن ههم وابسره به وزالت  :موسسه

ش داستسه یه به د وال اوراهل دل سهیی  وت حهم لست ک به واحمههم تلت یا  ولصتم عبهلت استت از اهباهیک دلد  مدت رهلد م به    :انتقال

 دومرک و نههدههم ع ادک غیی دومرک به حفظ ساابق  مدت.داسسه هه و یه سهیی دسرهه  ههم 

ع ادک هت دومرک و داستتتستتتو وابستتتره به وزالت و ستتتهیی به واحمههم تلت یاوتتتش  عبهلت استتتت اع اش رهلد م به  ال داقت :ماموریت

  )بمون اسرفهد  از فاق املهد  لوزانه .غییدومرک

 انرقهل و اهباهیک رهلد مان دل بین واحمههم تهبله ه هن داسسه. :موسسه انتقال یا ماموریت داخل

  .انرقهل و اهباهیک رهلد مان دل بین داسسهت تهبله و یه سهیی دسرهه  ههم اایایک :موسسه انتقال یا ماموریت خارج از

 هن رآیین نهده ادالم و استترامادک رهل 60و دهد   67دهد   5)تبصتتی   رهل دلین و دشتتهغد رهلگیم قیالداد ، هنک لستت ک، ییرهلد مان  :ارمندک

 . هیهت عل ک غیی
 

بهالتیین دقهش تص یم گییم دل زدی ه انرقهل و دهدالیت بین داسسهت علاش ی وهک و سهیی دسرهههههم اایایک، لییس داسسه دک بهوم .  2ماده 

 ت تفای  ن هیم.ره حسب تشایص دک تاانم ت هش یه باشک از ا ریهلات لا به ر یره نقد و انرقهال

بته د وال ایاهد زدی ه دستتتهعم بیام استتترفهد  بهی ه از نییوم انستتتهنک و ر ک به تهدین لفه ، آستتتهیش و لنتتتهیر  مم رهلد مان و    .  3مااده  

نهدیم  « ر یره »رهلد مان درشتهد از اعاه  زیی تشهید دک گیدد ره از این یس دل این دسرالامل د به ا رصهل   کمیته نقل و انتقاالتواحمهه،

 دک واد:

  لئیس ر یره» بل اانیه ع هوین دشهبه داسسه دلهون تاسله دمیییت و د هبع» 

  دبیی ر یره» و یه ع هوین دشهبه بل اانداسسه دمیی د هبع انسهنک» 

  عاار یره» و یه ع هوین دشهبه بل اانداسسه دمیی تاسله سهزدهن و تلال ادالم » 

  عاا ر یره» و یه ع هوین دشهبه بل اانداسسه دمیی باداه و یهیش ع لهید» 

  عاا ر یره» بل اان  و یه ع هوین دشهبهداسسه دسئال نقد و انرقهالت  رهلو هسلییس ادال ا» 

 عاار یره»  حسب دالد به نوی لئیس ر یره بل اان دلهونین یه دمییان تاصصک داسسه» 
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 داسسه و ابالغ سهیی اعاه  تاسط لئیس ر یره صهدل دک گیدد.ابالغ لئیس ر یره تاسط بهالتیین دقهش  . 7تبصی  

 لئیس ر یره دک تاانم حسب نیولت دمییان سرهدم حیاست و بهزلسک لا به ع اان عاا اصلک ر یره د صاب ن هیم. . 0تبصی  

 گیدد.دل فااصد زدهنک سه دههه  بیگ ال حمارثی ر یره دک بهیست دل فهصله ههم زدهنک دلین به تشایص داسسه ) . 6تبصی  

 یح داناع دل ر یره  بمون . داستسه دک تاانم به لعهیت قاانین و دقیلات دیبا ه، دهدالیت و انرقهل دا د داسسه رهلد مان  اد لا  0تبصتی   

 دهم. نقد و انرقهالت اناهش 

م از   و بهملهس بل هلج از وزالت و واحمههم وابسرهرهلد مان به سهیی دسرهه  ههم اایایک) هلج داستسه   تهئیم دهدالیت یه انرقهل  . 5تبصتی   

 دک بهوم.  یا مقام مجاز از سوی ایشانرئیس موسسه به عهم   یح و تصایب دل ر یره نقد و انرقهالت 

قصم و و د دبما دل صالت داافقت داسسهت داسسهت وابسره به وزالت  اوراهل دل س رههم دمیییرک سهییالیت رهلد مان اهت . دهد3تبصتی   

 بمون  یح دل ر یره داسسه ادههن یذیی دک بهوم.یس از  ک لوال قهنانک، 

ه ، ادههن الایه تقهنهم دهدالیت ییه تلهمات دهدالیت آدازوک ته زدهن ات هش تلهمات بمو اسراماش یه قیالداددش امین این دسرالامل د  . 4ماده 

 انرقهل لا ناااه م داوت.

. دمت زدهن  مدت نوهش وظیفه،  مدت ی وتتههن و یییای وتتههن و غیی  ره قبد از استتراماش یه عقم قیالداد اناهش وتتم  استتت بیام     7تبصتتی  

 .قهبد دلهسبه ن ک بهوم دل ااست دهدالیت یه انرقهل 

ت و یه تبمید ونع دک وانم، اهاسراماش یی هنک  به صالتره دل یهک از واحمههم تهبله داسسه  کرهلد مانساابق  مدت قیالدادم . 0تبصی  

 رسهب دک بهوم.حقهبد ا دل صالت عمش وااد تلهم دل زدهن  مدت قیالدادم ،انرقهل

 به ییش ههد لئیس ر یره و تصایب تدل داالد  هدش ال این دهد  تصت یم گییم دل  صتات تقهنتهم دهدالیت یه انرقهل رهلد مان     . 6تبصتی   

 .هیهت لئیسه داسسه دک بهوم

فیش ادریهزدهک درشتتهد از وتته ص ههئک از قبید: تبلیت از ه ستتی، داوتترن   داستتستته دک تاانم دل وهلواب قاانین و دقیلات دیبا ه،.  5ماده 

فیاد داورن ابی هلم  هت، اداده تلصتید، ایثهلگیم و  هنااد  وتهما ، سهبقه اوراهل دل د ه ق دلیوش، بادک بادن )دل دقصم ، س اات  مدت،   

 م.دهدذرال دالد الزیهبک قیال اسهس فیش بیدرقهنیهن لا و... تهیه و ونلیت  تلت تهفد و سیییسرک  هنااد 

  اد لا به تصایب لسهنم  و سپس  هلج از داسسهیه و  دا ددک تاانم ویا  نهده نوهش ادریهزم دهدالیت و انرقهل  هیهت لییسته داستسه   . 6ماده 

 اقماش ن هیم. نیهن و اهباهیک رهلد مان درقهنک بیاسهس آن نسبت به اومایت ب مم درقه

 انرقهل و دهدالیت رهلد مان به داسسهت تهبله وزالت، از  ییق ثبت نهش دل سهدهنه نقد و انرقهالت ادههن یذیی  ااهم باد. . 7 تبصی 

د و و به تصایب هیهت لئیسه داسسه لسیم  و دل سهدهنه نق رقهالت تهیه. فیش ادریهزدهک و وتیا  نهده نوهش ادریهزم، تاستط ر یره نقد و ان  0 تبصتی  

 د.واتلبیه نی  انرقهالت 

یه به اهت سهدهنمهک نییوم دقرایهت ادالم اهباهیک دلد  مدت رهلد مان دل حاز  اایافیهیک یک وتهیسترهن حستب نیولت و     . 7ماده 

 دلا ریهل داسسه دک بهوم. رهلد مانسهنک داسسه، بمون ا ذ تقهنهم 

هملهس و ب، به لعهیت نتاابط و دقیلات دیبا  به داسسه  دولتیاایائک دهدالیت یه انرقهل رهلد مان نههدهه، وتیررهه و دسترهههههم   .  8ماده 

  بالدهنع است.

 نلا  ییدا ت حقاق و د ایهم رهلد مان دش ال این دهد  تهبع ناابط و دقیلات ع ادک دومت دک بهوم. . تبصی 

به داستسهت تهبله و  قهنان دمیییت  مدهت رشتالم   771د  دسترهههههم دسترث ک وتم  دل ده    ازدهدالیت رهلد مان لست ک یه یی هنک   . 9 ماده

 بالدهنع است.به لعهیت ناابط و دقیلات دیبا ه بهملهس 
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به لعهیت ناابط و دقیلات و به وی   نههدههم ع ادک غییدومرک به داسسهت تهبله وزالت بهماوت داستسهت و  دهدالیت رهلد مان.  7تبصتی   

 دیبا ه دل  ال دمت دهدالیت بالدهنع است.ییدا ت حقاق و د ایه از سام نههد 

 م عه از ابرما، به دومرک غیی ع ادک نههدههم و داستسهت  به  مدت به دهدال رهلد مان دستر ی  غیی و دستر ی  د ایهم و حقاق ییدا ت.  0تبصتی   

 .بهوم دک دهدالیت  )دلد دقصم داسسه

  صاصک به داسسه و بهملهس د  اع دک بهوم.ن از داسسهت و نههدههم غییدومرک و انرقهل یه دهدالیت رهلر ه . 11ماده 

صیفهً ا  دقیلات دیب به لعهیت ناابط و ،نییوههم دسل  )نوهدک و انروهدک  به داسسه ازلس ک و یی هنک  رهلد مانیه دهدالیت  انرقهل .11 ماده

 دک بهوم.  بالدهنع ،دقهش عهمک وزالترربک داافقت به 

  ذید ادههنپذیی دک بهوم: تبصی  ههملعهیت  به خارج از موسسه /داخلماموریت  .12ماده 

باد. حفظ یست سهزدهنک رهلد مان دهدال از سام  قهبد ت میم  ااهمماه  36 ته سقف داخل موسسهماموریت حمارثی دمت زدهن  . 7تبصی  

ت. قهبد ت میم اس دبما و دقصتم حمارثی ته سقف تلیین وم   احمههمتاافق ودمت وتش ده  ام ادک باد  و یس از آن دل صتالت   به واحم دبما  

بهیست بمیهک استت دل یهیهن زدهن تلیین وم  ا رصهت یست سهزدهنک از واحم دقصم و انرقهل رهلد م ام ادک باد  و دل غییای صالت رهلد م دک 

 دل دلد  مدت دبما ویوع بههل ن هیم.

قهبد ت میم  ااهم باد. حفظ یست سهزدهنک رهلر هن دهدال از  ماه 24ته سقف  خارج از موساساه  ریت ماموحمارثی دمت زدهن  . 0تبصتی   

ما و دب   و یس از آن دل صالت تاافق داسسهتبه دمت وش ده  ام ادک بادرهلو هسک، ته سط  اهت یست ههم  ً ، صیفهستام داستسه دبما   

ست ا رصتهت ی  ،از آن دل صتالت داافقت داستسته دقصتم به اداده دهدالیت     نی  قهبد ت میم استت و یس  حمارثی ته ستقف تلیین وتم   دقصتم  

هل دل واحم به اوراهل بهسهزدهنک از سام داسسه دقصم به فید دهدال ام ادک است. دلصالت عمش انرقهل دل یهیهن زدهن تلیین وم ، رهلد م دهلف 

 دک بهوم.   دلد  مدرک دبما

 (میانی و ارشاادرده های )مشاااغل مدیریتی ده  دهدالیت  وتتهدد  00ستتقف این دهد  ) 0زدهنک د ملج دل تبصتتی   . دلمودیت6تبصتتی  

 باد. ناااهم

ه بنههدههم دومرک و ع ادک غییدومرک  داستسهت و  از داستسته به ستهیی   ، رهل دلین اعم از لست ک، یی هنک و قیاداد  رهلد مان. دهدالیت 0تبصتی   

ه ب تلیین وم مگهن دیدش دل دالس وتالام استالدک، فیدهنمالان، اعاتهم وتالام اسالدک وهی و لوسره و وهیدالان از و ال سقف      ن هی ع اان

 دسرال لئیس داسسه دسرث ک باد  و بیاسهس قاانین دیبا ه اناهش  ااهم وم.

 نسبت به تلیین تهلیف ونلیت  مدرک  اد اقماش ن هی م.ده  قبد از ات هش دمت دهدالیت  0. رهلد مان دهدال به  مدت داظف م حماقد 5تبصتی   

 م . ن هیو ویوع به رهل دیااله  دبما دل داسسه  دل غیی ای صالت یس از انقاهم دمت دهدالیت دیبهیسرک به دلد  مدت  اد

دهدالیت  هلج از داسسه رهلد مان قیالدادم بین داسسهت تهبله وزالت به لعهیت قاانین و دقیلات دیبا ه بالدهنع و به سهیی دسرهه   .13 ماده

 ههم اایائک تهبع دقیلات ع ادک دومت دک بهوم. 

فهد  ربمون اس) هلد مان دهدال به  مدتد ملج دل حهم حقاقک رغیی دسر ی ههم و سهیی فاق املهد  دسر ی یدا ت حقاق و د ایهم ی .14ماده 

ی داسسهت داسسه به سهییک از ر ری تاسله یهفره و بمم آب و هاا و...  فاق املهد  نابت رهلم، فاق املهد  د ه قاز قبید   از فاق املهد  لوزانه

بی ق دمت فاو دهزاد بی  دبما عهم  واحم  ک، بیبه اعالش دی ان هی رماش از فاق املهد  هه به صتتالت رربوابستتره به وزالت درباع دل وتتش ده  اول 

ط از ابرمام دهدالیت تاستتحقاق و د ایه رلیه ، ییدا ت ذییش رربک  یفینی تاافق و بمیهک استتت دل صتتالت  .دک بهوتتمدقصتتم عهم  واحم 

  .دک بهومبالدهنع  نی  دقصم یه دبما هت داسس

 .بهومده  دل آن دلد  مدت ن اد   3بیش از  رهلد م رهاست عهم  واحمم ه  مدت برهلد مان دهدال به سهمیهنه  الزیهبک ع لهید . 15 ماده
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دل  )دل لاسرهم واد دالد تصمم  رهلد م دهدال به  مدتتاسط دول  ههم آدازوک دصاب  ک وم  دهلف است  دبما داستسته    . 16ماده 

 . ه آدازوک رهلد م اع هل ن هیم هددل و هس ،لاداسسه دقصم 

ا اهت ل  بقه و...  اعم از التقه  لتبه، التقه گانه تاییی دل حهم رهلگ ی ک رهلد مان دهدال به  مدتدهلف است هی دبما داستسه   . 17ماده 

 اصالح حهم به داسسه دقصم السهل ن هیم.

 .ک بهومدرهلد م ادههنپذیی به  دو ده  اعالش قبلک به صالت رربکقبد از ات هش دمت دهدالیت به ماا دهدالیت از  یف داسسه دقصم  . 18ماده 

 ، به سهیی داسسهت و دسرهههههم اایائک ناااهم باد.وم  داهز به اع اش رهلد م دهدال ،داسسه دلد دهدالیت . 19ماده 

به لعهیت قاانین و دقیلات  به ه ههش دهدالیتدااز اداده تلصتتید و صتتمول دی صتتک بمون حقاق  ،دهدالیت آدازوتتکداافقت به  . 21ماده 

 یذیی دک بهوم. ادههنبه واحم دقصم  قبلک اعالش بهدهدالیت  و یس از ماا دبما واحم تاسط  صیفهً یبا هد

 .داهز ن ک بهومه  دلد دهدالیت رهلد م دهدال دل دسرهک ونلیت اسرامادتاییی  . 21ماده 

ابالغ  از تهلیخ صمولدک بهیست  ،و دقصتم داافقت دک گیدد  دبما آنهن دل ر یره ههم داستستهت   یه دهدالیت ه به انرقهل رلد مانک هر. 22ماده 

قهل غییای صالت داناع داافقت به انردل م. دقصم اقماش ن هی داسسهتسایه حسهب و دیااله به  نستبت به ده   یکارثی ظیف دمت حم یواک، 

 .دگید یه دهدالیت آنهن رهن مم یهن تلقک دک

لت م وش و دلصا، به لوزلسهنک دهلف استت قبد از الستهل ییونم  ییست لک رهلد مان انرقهل یهفره، ییونم  لا بیلستک     داستسته دبما    . 23 ماده

  اقماش ن هیم.و ...  الصه ساابق  مدرک آنهن ، احههشاصالحهت اناهش نسبت به 

  انرقهل رهلد م لا به نلا دقراک به ا الع وم لسهنمدهلف است ابالغ دهدالیت یه دل داسسه دبما  واحم رهلگ ی ک یه ع هوین دشهبه .  24ماده 

 حاال و غیهب رهلد م دیبا ه لا غیی فلهل ن هیم.و از تهلیخ دهدالیت یه انرقهل سیسرم 

ذ یی  ، اعالش نستتبت به الستتهل  الصتته ستتاابق  مدرک  دهلف استتت ه  دهن به صتتمول حهم  یوج رهلد م دهدال، دبما داستتستته  . 25 ماده

  ، به داسسه دقصم اقماش ن هیم.د هبع انسهنکدیبا  به نیش اف ال  و دل صالت ادههن فهید ا العهت سرفهد  نشم ادی صک اسرلقهقک 

لستتتیمگک به تالفهت ادالم )اعم از بموم یه ههم دل هیئت  هلد مانک ره دالام ییونم  اتههدک دفراحریه دهدالیت هیگانه انرقهل  . 26 مااده 

 ادههن یذیی  ااهم باد. دذرالدیااع از تهلیف  رسبیس از  ،دک بهو م و یه ع هوین دشهبهتامیم نوی  

   اعدبه داستتستتهت تهبله وزالت   نههدههم ع ادک غییدومرکستتهیی دستترههههه و ستتهزدهنههم دومرک و   از قیالدادم انرقهل رهلد مان . 27ماده 

 بهوم.دک

از داستتستتهت تهبله وزالت به ستتهیی دستترههههه و ستتهزدهنههم دومرک و نههدههم ع ادک غییدومرک به لعهیت  قیالدادم انرقهل رهلد مان . 28ماده 

 است. بالدهنعناابط و دقیلات دیبا ه 

  .دک بهومو دقصم ادههن یذیی  دبما ل صالت داافقت داسسهت دداسسهت تهبله وزالت بین رهلد مان قیالدادم انرقهل  . 29ماده 

هس لا بی اس دسر ی و سهیی د ایهم غییدسر ی آنهن د ایهم و حقاقدل صتالت انرقهل رهلد مان قیالدادم، داستسه دقصم دهلف است    . 31ماده 

  .ییدا ت ن هیمانرقهل  تهلیخ ازقیالداد د لقم  

، دی صتتک استترلالاکدی صتک  ، ، دی صتتک بمون حقاقدهدالیت آدازوتتکاسترامادک   حهالترهلد مانک ره دل دهدالیت یه انرقهل  . 31ماده 

 لیقتل و یه  دیااع ذیصتتالح قطلک به دااب احههش)، انفصتتهل داقت دیااع ذیصتتالح قطلک  احههش)به دااب  آدهد  به  مدت زای هن، غیبت،

 .اااهم بادداهز نته زدهن تلیین تهلیف ونلیت  مدرک،  بهو مدک
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ه ب دااز استرامادک از ستام داستسه دقصم   ا ذ یه اهباهیک ، تلیین وتی   رهلد مان  هلج از داستسته  . دل صتالت داافقت به انرقهل   32ماده 

 .داهز ن ک بهوم، داسسه دبما 

به  وبه لعهیت رلیه ناابط و دقیلات بالدهنع باد  وزالت  بین داستسهت وابسره به  کارمندان رسامی آزمایشی . انرقهل یه دهدالیت  33ماده 

 سهیی دسرهه  ههم دومرک ) هلج از داسسهت تهبله وزالت  تهبع ناابط و دقیلات ع ادک دومت  ااهم باد.

طبیق تفهوت تگانه ه دل داسسه دقصم گیدد، ییدا ت هید ایه آنه دل صالتک ره انرقهل یه دهدالیت رهلد مان بهعث رههش حقاق و . 34 ماده

 فهقم دااز باد  و رهلد مان درقهنک دک بهیست دل این لابطه ییش بی ک ههم الزش لا اناهش ده م. ،ته دی ان دلیهفرک قبلک

 .ات  هت  اد دک بهو ملدقی ایثهلگیان تهبع ناابط و صات دفهد این دهد ، دل.  تبصی 

 دک بهوم. ل وهلواب قاانین و دقیلات دیبا هده ی ه سفی و ه ی ه اهباهئک دلد  مدت ییدا ت  . 35ماده 

ک رهلر هن انرقهمک به سهیی داسسهت دومربه لعهیت دسرالامل د ههم اهباهئک اعربهل حقاق و د ایهم  دل ش و دقصم دبما . داسسه ههم  36ماده 

  صهدل  از سام سهزدهن بینهده و باداه رشال دک بهو م.

 

 

******** 


