
 محترم همکاران کلیه

 احترام و سالم با

 مرخصی، از استفاده نحوه با آنان آشنایی لزوم و جدیداالستخدام همکاران کار به شروع به توجه با     

 . رساند می اطالع به زیر شرح به را مربوطه هاي نامه آیين و مقررات از اي خالصه  بدینوسيله

 استحقاقی مرخصی-1

 کاري مرخصی حق روز 03 سالی اجرایی هاي دستگاه کارمندان :کشوري خدمات مدیریت قانون 48 ماده-

 قابل سال هر در کارمندان مرخصی از نيمی حداکثر. دارند را مربوط مزایاي و حقوق از استفاده با(استحقاقی)

 .است شدن ذخيره

 یک جمعه،جمعاً روز چهار احتساب و مزد از ستفادها با کارگران ساالنه استحقاقی مرخصی :کار قانون 48 ماده-

 یافته انجام کار مدت نسبت به مزبور مرخصی سال یک از کمتر کار براي (کاري روز64 جمعاً.)است ماه

 .شود می محاسبه

 .کند ذخيره را خود ساالنه مرخصی از روز 9 از بيش تواند نمی کارگر : کار قانون44 ماده -

 انجام قرارداد همکاران و روز 03 توانير از شده انجام استعالم  به باتوجه مشخص کار امانج قرارداد همکاران-

 .است بازخرید قابل سال پایان در آن روز 9 که دارند استحقاقی مرخصی روز 64 موقت کار

 مستخدم استحقاقی مرخصی :آن بعدي اصالحات و وزیران هيات مصوب ها مرخصی نامه آیين 1ماده طبق بر -

 به نامه آیين این مقررات طبق و گيرد می تعلق او به خدمت مدت نسبت به خدمت ماه نخستين از

 .است استفاده قابل کلی یا جزئی صورت

 مدت حداکثر و شود می منظور استحقاقی مرخصی جزء ازیکروز کمتر مرخصی :الذکر فوق نامه آیين 6 ماده -

 .کرد نخواهد تجاوز(ساعت 69 )قویمیت یکسال روزدر دوازده از ماده این موضوع مرخصی

 واحد رئيس وموافقت مستخدم تقاضاي به موکول استحقاقی مرخصی از استفاده :الذکر فوق نامه آیين 4 ماده -

 .است (جانشين)وي معاون او غياب در و مربوط

 مقتضی طریق به است موظفمستخدم :69/30/48 مورخ ق/6033 شماره بخشنامه 0 بند طبق  -

 نظر مورد مرخصی از استفاده براي خود استحقاق از مرخصی درخواست از قبل

 مدت استحقاق عدم نيز و مستخدم کنترلتوسط عدم صورت در و کند حاصل اطمينان

 .گردد می تلقی غيبت شده استفاده مرخصی

 



 استعالجی مرخصی-2

 پزشک تایيد و گواهی طبق اجرایی هاي دستگاه کارمندان :کشوري خدمات مدیریت قانون 48 ماده 6 تبصره -

 به العالج صعب هاي بيماري. نمود خواهند استفاده سال در استعالجی مرخصی ماه چهار از حداکثر معتمد

 .باشند می مستثنی مذکور زمانی محدودیت از پزشکی آموزش و بهداشت،درمان وزارت تشخيص

 ازنظراستفاده اجتماعی تامين قانون مقررات مشمولين " دارد اشعارمی که  آن 48 ماده 0 تبصره باستناد -

 اقدام اجتماعی تامين قانون طبق است الزم که مواردي ، ".باشند می مقررات همان تابع استعالجی ازمرخصی

 . گردد می اعالم زیر بشرح شود

 از بيش استفاده جهت تماعیج ا تامين قانون استعالجی مرخصی به مربوط مقررات و ضوابط اجراي    -$1

 .باشد می االجرا الزم نوبت هر در روز سه

 و کند تجاوز روز 10 از تواند نمی سال طول در روز سه از کمتر استعالجی هاي مرخصی جمع    -$1

 می روز سه از بيش مقررات و قوانين مشمول مازادمرخصی استعالجی، مرخصی به نياز درصورت

 . گردد

 اجتماعی تامين سازمان معتمد پزشک تایيد به بایستی روز سه از بيش استعالجی هاي مرخصی کليه    -$1

 .گردد قوانين این مشمول تا برسد

 تایيد و مطرح اجتماعی تامين سازمان پزشکی شوراي در الزمست ماه دو از بيش استعالجی مرخصی         -$1

 .گردد

  به که الزم مدارك بهمراه بيماري شروع از روز ده مدت ظرف ثرحداک باید پزشکی استراحت گواهی    -$1

 استعالجی مرخصی درخصوص .گردد تحویل ورفاه امورکارکنان به است رسيده معتمد پزشک تایيد

 وانجام بررسی جهت اجتماعی تامين سازمان پزشکی شوراي ازتائيد پس نيزمدارك ازدوماه بيش

 ورفاه امورکارکنان توسط ازبررسی پس مراتب .گردد می ارسال ورفاه امورکارکنان به بعدي اقدامات

 به التفاوت مابه مبلغ .)شد خواهد ارسال وذیحسابی امورمالی به پرسنل ومزایاي درحقوق اعمال جهت

 ( .گردد کسر سال طول در وي مطالبات سایر از تا منظور مربوطه فرد بدهکاري حساب

 ارسال عدم یا اجتماعی تامين سازمان ذیصالح مراجع طرف زا مرخصی مدت تایيد عدم صورت در    -$1

 ومزایاي حقوق و شده محسوب غيبت مذکور مدت ، مدارك در نقص هرگونه یا مدارك بموقع

 می پرسنل برعهده موارد دراین بازنشستگی کسرسوابق تبعات . گردد کسرمی بطورکامل مدت این

 .باشد



 طول در اجتماعی تامين سازمان مقررات و قوانين طبق وزایمان اريبارد ایام یا بيماري ایام غرامت    -$1

 به متاهلين براي بيماري ایام غرامت .)گردد می پرداخت و محاسبه استعالجی مرخصی از استفاده مدت

 مرخصی) بارداري ایام غرامت و مزایا و حقوق 0/6 ماخذ به مجردین ، مزایا و حقوق 8/0 ماخذ

 .(گردد می محاسبه ومزایا قحقو 0/6 ماخذ به(زایمان

 حقوق بدون مرخصی -3

 مدت طول در توانند می اجرایی هاي دستگاه کارمندان :کشوري خدمات مدیریت قانون 48 ماده 1 تبصره -

 در و نمایند استفاده حقوق بدون مرخصی از سال سه حداکثر ذیربط دستگاه موافقت با خود خدمت

 تا باشد کارمندان شغل به مربوط رشته در تخصصی عالی تحصيالت ادامه براي مرخصی کسب که صورتی

 .بود خواهد افزایش قابل سال دو مدت

 به ها آن برگشت شرایط و مدت و کارگران حقوق بدون مرخصی از استفاده نحوه :کار قانون 06 ماده-

 .شود می تعيين کارفرما و او قانونی نماینده یا کارگر کتبی توافق کاربا

 می سر به ماموریت در آنان همسر هک زن کارمندان :کشوري خدمات مدیریت قانون 48 ماده 8 تبصره -

 .نمایند استفاده حقوق بدون مرخصی از سال 4 مدت به حداکثر ماموریت پایان تا توانند می برند

 شیردهی و فرزند تولد تشویقی و زایمان مرخصی -4

 از ماه 4 تا زایمان از پس توانند می مادران خانواده و جمعيت تنظيم قوانين اصالح قانون براساس -

 .نمایند دریافت ومزایا حقوق 0/6 ماخذ به دستمزد غرامت مدت این در نمایندو استفاده زایمان مرخصی

 می بيمه حق پرداخت سابقه روز 43 حداقل داشتن زایمان مرخصی از استفاده شرط که است ذکر به الزم

   .باشد

 1008 مصوب شيردهی دردوران رانماد از حمایت و باشيرمادر تغذیه ترویج قانون (0) ماده اصالح قانون-  

 ازیکساعت روزانه ، خود فرزند ماهگی 68 سنتا توانند می دارند شيرخوار فرزند که بانوانی دارد می   بيان

 . نمایند استفاده مرخصی کسرازذخيره بدون  شير مرخصی

 تولد از پس باشد شاغل آنان همسر که پدرانی خانواده و جمعيت تنظيم قوانين اصالح قانون اساس بر -

 قابل مرخصی این که است ذکر به الزم شوند می مند بهره تشویقی اجباري مرخصی هفته دو از فرزند

 .باشد نمی شدن ذخيره

 سایر -5

 را مزد از استفاده با مرخصی روز 0 از برخورداري حق ذیل موارد در کارگران کليه : کار قانون 00 ماده -

 :دارند



 دائم ازدواج-الف

 همسر،پدر،مادر،فرزندان فوت -ب

 .باشد می کارگري موقت و مشخص کار  انجام کارگر،قرارداد پرسنل شامل بند این است ذکر به الزم-

 به کارگران رسمی تعطيالت جزو نيز کارگر روز کشور، رسمی تعطيالت بر عالوه :کار قانون 40 ماده -

 .آید می حساب

 کار کارگر،قرارداد)پرسنل این براي کاري اضافه حضور، ساعت لمعاد کار محل در حضور صورت در

 .شد خواهد لحاظ(کارگري موقت و مشخص

                          

 رفاه و کارکنان مورا

 


