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شرایط نقل و انتقال اساتید دانشگاه آزاد/ جدول زمان بندی انتقال  
  

ضوابط نقل و انتقال اعضای  هیات علمی دانشگاه آزاد با ابلاغ بخشنامه ای تشریح شده است و متقاضیان تا  ۳۰ خرداد مهلت
دارند درخواست خود را ثبت کنند.

  

به گزارش خبرنگار مهر،  آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در هیات رئیسه  این دانشگاه در ۸
ماده تصویب شده است و اجرای آن برعهده معاونان آموزشی و  هیات های اجرایی جذب استانی است.

  

براساس این آیین نامه ماموریت های درون  استانی و بین استانی اعضای هیات علمی به جز استان تهران با موافقت
واحدهای  دانشگاهی مبدا، مقصد و تایید هیات اجرایی جذب استان صورت می پذیرید.

  

ماموریت های درون استانی اعضای هیات علمی  شاغل در واحدهای استان تهران و ماموریت بین استانی از سایر واحدهای 
دانشگاهی به واحدهای استان تهران با موافقت واحدهای دانشگاهی مبدا، مقصد و  هیات اجرایی جذب استان های مبدا و

مقصد، منوط به تایید شورای مرکزی جذب،  بورس و رئیس دانشگاه است.

  

شرایط ماموریت اعضای هیات علمی دارای تصدی پست اجرایی

  

اعضای هیات علمی که در سازمان مرکزی این  دانشگاه دارای پست اجرایی هستند و واحد دانشگاهی محل خدمت آنها در
استان  های تهران و البرز قرار دارد باید تمامی وظایف آموزشی و پژوهشی خود را در  واحد محل خدمت انجام دهند.

  

همچنین اعضای هیات علمی که دارای پست اجرایی  هستند اما واحد دانشگاهی محل خدمت آنها در سایر استان ها است
می توانند  تدریس موظف خود را در یکی از واحدهای استان تهران انجام دهند.

  

مدت زمان ماموریت اعضای هیات علمی در یک واحد دانشکاهی حداکثر ۳ سال و در مجموع واحدها تا سقف ۴ سال
امکان پذیر است.
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شرایط انتقال اعضای هیات علمی

  

ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشجوی دکتری به واحد محل تحصیل ممنوع است.

  

انتقال اعضای هیات علمی که دارای قرارداد  محضری بورس یا تعهد خدمت ادامه همکاری با واحد محل اشتغال هستند با
رعایت  مفاد این آیین نامه بلامانع است.

  

واحدها و مراکز آموزشی که در یک رشته با  ماموریت یا انتقال اعضای هیات علمی خود به سایر واحدها موافقت می کنند،
نمی  توانند حداقل در مدت ۳ سال در همان رشته از طریق فراخوان جذب یا از  واحدهای دیگر عضو هیات علمی پذیرش

کنند.

  

شرایط زمانی نحوه بررسی درخواست متقاضیان ماموریت و انتقال

  

تمامی درخواست های ماموریت و انتقال اعضای  هیات علمی این دانشگاه پس از ثبت درخواست در سامانه ماموریت و
انتقال  باتوجه به تاریخ های اعلام شده بررسی می شود.

۸ تا ۳۰ خردادماه  ثبت درخواست ماموریت و انتقال توسط متقاضی در سامانه       جدول زمان بندی و نحوه بررسی درخواست متقاضیان ماموریت و انتقال    
 
  از زمان ثبت اولین تقاضا در سامانه تا ۲۵ تیرماه  بررسی درخواست ها در واحدها و هیات اجرایی جذب    
  ۲۶ تیرماه تا پایان مردادماه  بررسی درخواست متقاضی در سازمان مرکزی    
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