
  » ) هايمرخص (يات علمير هي غي اعضاين نامه استخدامييفصل هشتم از آ «

 با اسـتفاده از    ي استحقاق ي مرخص ي روز كار  30ك سال خدمت از     ي ي به ازا  ي قرارداد يماني پ ي رسم ياعضا -١

ست ي باي مي گردد كه ويا قرارداد حسب مورد برخوردار مي مندرج در حكم يايحقوق، فوق العاده ها و مزا

 .دي دانشگاه استفاده نماي اعالم شده از سوي با برنامه زمانمطابق

 فوق العاده با اسـتفاده از حقـوق،   ي مرخصي روز كار10ك سال خدمت به عضو ي ي تواند به ازا   يدانشگاه م  -

ست ي باي مين صورت ويد كه در ايا قرارداد حسب مورد اعطاء نماي مندرج در حكم يايفوق العاده ها و مزا    

 دانـشگاه  ي اعـالم شـده از سـو   ين ماه مطابق با برنامـه زمـان  يمه اول فرورديام تابستان و ن  يرا در ا  الزاماً آن   

 فوق العاده قابل استفاده نخواهد      يور ماه مانده مرخص   يان شهر يد و در صورت عدم استفاده تا پا       ياستفاده نما 

 . گردديبود و حذف م

 ي اسـتحقاق ي خـدمت از مرخـص  يناسب ماه هاك سال باشد، به تيكه مدت خدمت عضو كمتر از    يدر صورت  -

 .استفاده خواهدكرد

 توانـد تـا   ين ماده مـ ي شده در اينيش بي پي استحقاقيك بار در طول خدمت، عالوه بر مرخص    ي يعضو برا  -

 . در طول سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گرددي استحقاقيك ماه از مرخصيمجموع 

ا يس واحد مربوطه ييانه و عدم موافقت ري سالي استحقاقيده از مرخص استفايدر صورت درخواست عضو برا -٢

 تـا   ي قـرارداد  ي اعضا يد و برا  يا بازخر يره  ي روز ذخ  15 صرفا تا    ي رسم ي اعضا ي، برا يمقام مجاز از طرف و    

 .د خواهد بودي روز قابل بازخر15

 . باشديره نميا ذخيد و ي فوق العاده قابل بازخريمرخص -

 مصوب  يليالت تفص ي مندرج در تشك   يي اجرا ي صرفا در سمتها   ي رسم يصوص اعضا  در خ  يد مرخص يبازخر -

از بـه   يـ ل ن يـ انه بـه دل   ي سال ي استحقاق ي از مرخص  يا قسمت ي خواهد بود كه با استفاده از تمام و          يطيدر شرا 

 . موافقت نشده باشديحضور و

 مـصوب، فاقـد     يليصالت تفـ  ي مندرج در تـشك    يي اجرا ي عهده دار سمتها   يره شده اعضا  ي قابل ذخ  يمرخص -

 . باشديسقف م

 در هـر صـورت   يات علمـ ير هي غي اعضاين نامه استخداميي آيش از اجرا يره شده اعضا تا پ    ي ذخ ي مرخص -

  . محفوظ خواهد ماند

 بـا اجـازه  و موافقـت    ي تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخص ي هر عضو م   -٣

 .دي استفاده نماي در خالل ساعت اداري ساعتيمسئول مافوق از مرخص

 باشد و در آخر هر ماه بـه ازاء          ي ساعت در ماه م    16، سه ساعت در روز و سقف آن         ي ساعت يحداكثر مرخص  -

بـت  ي سـاعت در مـاه غ      16 گردد و مـازاد      ي عضو كسر م   ي استحقاق يك روز از مرخص   ي ساعت معادل    8هر  

 . شوديمحسوب م



  :تبصره

ر در ثبت زمان ورود كاركنـان از شـروع وقـت            ي دانشگاه با توجه به بعد مسافت تاخ       سهييات ر يباستناد مصوبه ه  

  . شودير مجاز در نظر گرفته ميقه به عنوان تاخي دق15زان حداكثر يبه م) 7:45 (يادار

 يك روز مرخص  ي ساعت به عنوان     8 هر   ينكه ثبت و به ازا    يزان عالوه بر ا   يقه به هر م   ي دق 15ش از   ير ب يتاخ -

اب بوده و عـدم ارائـه درخواسـت         يستم حضور و غ   ي در س  يازمند ثبت درخواست مرخص   يد شد ن  لحاظ خواه 

 . گرددي مير مجاز تلقير غي به عنوان تاخيمرخص

 ي اسـتحقاق ي عالوه بـر مرخـص  ياي با استفاده از حقوق و مزاي از مرخصيل حق برخورداريعضو در موارد ذ   -٤

 . باشديساالنه را دارا م

  ي روز كار3مدت  ازدواج دائم به -الف

روز 3 و بـرادر وخـواهر بـه مـدت           يروز كـار  5پدر، مادر، همسر، فرزندان به مدت       ( فوت بستگان شامل     -ب

  )يكار

 خـارج از حـدود      ي كه عـضو بـه عللـ       يحالت) صالحيد مراجع ذ  يي مورد تا  يبه تعداد روزها  (بت موجه   ي غ -ج

 احـراز   ييد مراجع قـضا   يي با تا  يعذر و ارخود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن           يقدرت و اخت  

  . گردديم

 ، ي پزشـك ي تواند با ارائه گواهي باشد مي مي كه مانع از انجام خدمت و ييهايماري عضو در صورت ابتال به ب      -٥

نكـه  يمـشروط بـر ا    . (ديـ  استفاده نما  ي استعالج ياز مرخص ) روز3هرنوبت حداكثر   ( روز متناوب در سال      12

 )ربط در خصوص عدم حضور در دانشگاه صورت گرفته باشدين ذي الزم با مسئوليهايهماهنگ

 ي اسـتعالج ي اسـتفاده از مرخـص  يون پزشـك يسيـ د كمييـ  و تاي پزشكي روز با ارائه گواه    12مازاد بر مدت     -

 . باشدير ميكسال امكانپذيحداكثر تا 

 ين پزشـك ويسيـ د كمييـ ست بـه تا يـ  باي مي متوالي استعالجي روز مرخص3ش از يدر هر صورت استفاده ب   -

 .برسد

 مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر       ي استعالج ي در استفاده از مرخص    ين اجتماع يعضو مشمول صندوق تام    -

 . باشدي مين اجتماعيا تابع مقررات تاميپرداخت حقوق و مزا

 ين مـدت بـرا    ي باشد ا  ي م يشي آزما ي و رسم  ي قطع ي رسم ي بدون حقوق مختص اعضا    ياستفاده از مرخص   -٦

 در  يد و دكتـر   شـ ر ا يكارشناسـ ل در مقاطع    ي سال و در صورت ادامه تحص      3 حداكثر   ي قطع ي رسم ياعضا

در خـصوص   .  باشـد  يش مـ  يگر قابـل افـزا    ي سال د  2سه دانشگاه تا    ييات ر يب ه ي مربوط با تصو   يرشته شغل 

 . باشديات امنا مي بدون حقوق منوط به اخذ مجور هيد مرخصيا تمدي اعطاء و يشي آزماي رسمياعضا

 دانـشگاه لطمـه نزنـد    ي مشروط به آنكه به برنامه هـا يي و استثناي در موارد ضرور  ي و قرارداد  يمانيعضو پ  -

 . ماه خواهد بود4 بدون حقوق و حداكثر به مدت يصرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخص



ر يول تـاخ  ف مح يف و تكال  ي، عدم انجام وظا   ي قبل ي عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطالع و هماهنگ          -٧

ن ترك خدمت در خالل سـاعات موظـف حـضور در    يل در خروج بدون عذر موجه، همچن  يا تعج يدر ورود و    

زان يـ  مـستمر بـه م     يايـ ، ضمن كسر حقوق و مزا     ي ساعت يا مرخص يت  يدانشگاه بدون ارائه درخواست مامور    

 بـا درج در     يطـار كتبـ    بـار دوم اخ    ي، برا ي بار اول احضار و اخطار شفاه      ي عدم حضور، برا   يساعات و روزها  

 يات بـدو ي به هيدگي رسي با درج در پرونده و در صورت تكرار پرونده برايخ كتبي بار سوم توب   يپرونده، برا 

 . گرددي ارجاع مي به تخلفات اداريدگيرس

 ين مرخـص  ي بدون حقوق و همچنـ     ي به خدمت، انفصال موقت، مرخص     ي، آمادگ يت آموزش ي در مدت مامور   -٨

 تعلق  ي استحقاق ي سال استفاده شده باشد، مرخص     ي در ط  يك سال كه به صورت متوال     ي مازاد بر    ياستعالج

 .ردي گينم

  
 

  »ابي در مورد حضور و غي نكات ضروريادآوري«

ه كاركنان به اطالعات حضور و ي كلياب و امكان دسترسيستم تحت وب حضور و غي سيبا توجه به راه انداز -١

اب و تردد خود را داشته و در صـورت  ي از برنامه حضور و غ     يادوار يدهايد بازد ي نما يشنهاد م ياب خود پ  يغ

 .ديياب نسبت به رفع آن اقدام فرماي كارشناس حضور و غيمشاهده موارد ابهام در اسرع وقت با هماهنگ

رد لـذا  ي گي قرار مي مورد بررس  ي بر اساس مستندات الصاق    ي استعالج ينكه استفاده از مرخص   ي با توجه به ا    -٢

اب توسـط خـود فـرد را    يستم حـضوروغ يـ از به ثبت در سي و ضمائم مربوطه ني استعالج ي مرخص ارائه برگه 

 .ندارد

ربط حـداكثر تـا     يـ د مسئول ذ  ييجهت تا )  و روزانه  ياعم از ساعت  (ت  ي و مامور  ي درخواست مرخص  ي بازه زمان  -٣

 .چ عنوان قابل ثبت نخواهد بودي شدن زمان مذكور به هيدهم ماه بعد بوده و بعد از سپر

ـ م نوزاد به ي سالگ2حداكثر تا ) رخوار دارندي كه فرزندان شيدرخصوص مادران(ر ي استفاده از پاس ش   -٤ زان ي

 بانوان شاغل در داخل دانـشگاه       يان ذكر است استفاده از مدت مذكور برا       يخواهد بود شا  در روز    كساعتي

ا يـ  در ابتـدا و     ز دانشگاه الزاماً  ربط بوده و در صورت استفاده در خارج ا        ي واحد ذ  ي نوبت با هماهنگ   3حداكثر  

 . خواهد بودي اوقات اداريانتها

 .دينان حاصل نماي خود اطميزان استحقاق مرخصي از ميعضو موظف است قبل از ارائه درخواست مرخص


