دستور العمل مربوط به مرخصي کارکنان
الف) مرخصي استحقاقي:
 -1ثِ استٌبد هبدُ  64لبًَى کبس هشخصي استحمبلي سبالًِ کبسگشاى ثب استفبدُ اص هضد ،خوؼب يك هبُ است ٍ سبيش سٍصّبي
تؼغيل خضء ايبم هشخصي هحسَة ًخَاّذ شذ  .ثشاي کبس کوتش اص يك سبل ،هشخصي هضثَس ثِ ًسجت هذت کبس اًدبم يبفتِ
هحبسجِ هي شَد.
 -2ثب ػٌبيت ثِ هبدُ  66لبًَى کبس ّيچ يك اص کبسآًبى ًوي تَاًٌذ ثيش اص  9سٍص اص هشخصي سبالًِ خَد سا رخيشُ ًوبيٌذ .لزا
ثِ هٌظَس ثْجَد ششايظ سٍحي ٍ خسوي ّوكبساى تشتيجي اتخبر گشدد تب توبهي پشسٌل تحت سشپشستي ثشاسبس ثشًبهِ صهبى ثٌذي
شذُ ثِ ًحَي کِ ٍلفِ اي دس فؼبليتْبي خبسي ٍ ٍظبيف هحَلِ پيش ًيبيذ دس عَل سبل اص هشخصي استحمبلي خَد استفبدُ
ًوبيٌذ.
 -3ثشاسبس هبدُ  69لبًَى کبس تبسيخ استفبدُ اص هشخصي ثب تَافك کبسگش ٍ کبسفشهب تؼييي هي شَد.
 -4کليِ کبسکٌبى خْت استفبدُ اص هشخصي استحمبلي پس اص تكويل ثشگ دسخَاست هشخصي ٍ تؼييي خبًشيي ٍ تبييذ
خذهبت پشسٌلي هَظفٌذ لجل اص ششٍع هشخصي هَافمت هذيش هشثَعِ سا اخز ًوبيٌذ.
 -5خْت هشخصي استحمبلي ثيش اص چْبس سٍص حكن هشخصي استحمبلي صبدس هي گشدد .الصم ثِ رکش است هشخصي ّبي
استحمبلي ثيي چْبس تب دُ سٍص کبسکٌبى شبغل دس هٌبعك تَسظ هٌغمِ صبدس شذُ ٍ يك سًٍَشت آى ثِ اهَس هٌبثغ اًسبًي
هؼبًٍت اخشايي هشثَعِ اسسبل هي گشدد ٍ هشخصي ّبي ثيش اص دُ سٍص ثِ اهَس هٌبثغ اًسبًي هؼبًٍت ّبي اخشايي اسسبل
گشديذُ ٍ حكن هشخصي اص عشيك آى اهَس صبدس هي شَد.
ً -6ظش ثِ ايٌكِ کبسکٌبى ًَثتكبس ( 12سبػت اشتغب ل ٍ  24سبػت استشاحت) ثؼذ اص يك شيفت کبسي اص دٍ ثشاثش صهبى شيفت
خْت استشاحت استفبدُ هي ًوبيٌذ لزا ثِ ٌّگبم اػغبء هشخصي استحمبلي ثِ کبسکٌبى هَسد ًظش ثبيذ هذت استشاحت آًْب
هتٌبست ثب ًَع شيفت دس هشخصي هٌظَس گشدد  .لزا اص آًدبيي کِ ثشًبهِ کبسي آًبى ثشاسبس  12سبػت کبس ٍ  24سبػت
استشاحت تٌظين گشديذُ لزا هحبسجِ هيضاى هشخصي ايي لجيل افشاد ثشاسبس فشهَل ريل لبثل هحبسجِ هي ثبشذ.
تؼذاد سٍصّبي هشخصي کبسکٌبى ًَثتكبس; 24سبػت 36(/سبػت  تؼذاد شيفت)
تَضيح ايٌكِ  :ثِ ػلت ػذم دستشسي اهَس هٌبثغ اًسبًي ثِ ثشًبهِ کبسي ًَثتكبساى هحبسجِ ٍ تؼييي سٍصّبي هشخصي کبسکٌبى
هَسد ثحث ٍ هسئَليت آى ثؼْذُ ٍاحذ هشثَعِ هي ثبشذ.
تجصشُ :الصم است هذيشاى ٍاحذّبيي کِ کبسکٌبى آى ثصَست ًَثتكبس فؼبليت هي ًوبيٌذ ًسجت ثِ تْيِ صهبًجٌذي کبسي کبسکٌبى
ًَثتكبس دس اثتذاي ّش هبُ الذام ًوَدُ ٍ پشسٌل ًَثتكبس صشفب دس صهبى تؼييي شذُ هشثَط ثِ خَد حك فؼبليت داسًذ.
الصم ثِ رکش است دس صَست استفبدُ ّش يك اص کبسکٌبى ًَثتكبس اص هشخصي ،فشد خبيگضيي ًجبيذ دس شيفت لجلي اشتغبل داشتِ
ثبشذ.
 -7ثشاسبس هبدُ  70لبًَى کبس هشخصي سبػتي کبسکٌبى (هشخصي کوتش اص يك سٍص) خضء هشخصي استحمبلي هٌظَس هي شَد.
حذاکثش هشخصي سبػتي دس يك سٍص اص  4سبػت تدبٍص ًوي ًوبيذ ٍ دس صَست ًيبص ثِ ثيش اص  4سبػت يك سٍص کبهل
هحسَة هي شَدّ .وچٌيي حذاکثش هشخصي سبػتي کبس آًبى دس عَل سبل دٍاصدُ سٍص(90سبػت) هي ثبشذ.

 -8ثب تَخِ ثِ هبدُ  73لبًَى کبس کليِ کبسگشاى ػالٍُ ثش ثٌذ يك دس هَاسد ريل حك ثشخَسداسي اص سِ سٍص هشخصي ثب استفبدُ
اص هضد (ثذٍى کسش اص هبًذُ هشخصي) سا داسًذ.
الف)اصدٍاج دائن.
ة) فَت ّوسش ،پذس ،هبدس ٍ فشصًذاى.
الصم ثِ رکش است صهبى استفبدُ اص ايي سِ سٍص هشخصي استحمبلي ثالفبصلِ ثؼذ اص اصدٍاج ٍ يب فَت ثَدُ ٍ لبثل استفبدُ دس
صهبًْبي ديگش ًوي ثبشذ.
 -9ثِ هَخت هبدُ  67لبًَى کبس ّش کبسگش حك داسد ثوٌظَس اداي فشيضِ حح ٍاخت دس توبم هذت کبس خَيش فمظ ثشاي يك
ًَثت يك هبُ ثِ ػٌَاى هشخصي استحمبلي يب هشخصي ثذٍى حمَق استفبدُ ًوبيذ.
 - 10هذيش ّش هٌغمِ يب اهَس هي تَاًذ خذٍل صهبًي استفبدُ اص هشخصي کبسآًبى تبثؼِ خَد سا ظشف سِ هبُ آخش ّش سبل ثشاي
سبل ثؼذ تٌظين ٍ پس اص تأييذ ثِ ًوبيٌذُ کبسآًبى ّوبى ٍاحذ اػالم ًوبيذ .ثذيْي است هشخصي ّبي اضغشاسي استحمبلي (
يك يب دٍ سٍصُ ) کبسآًبى هشوَل ايي تجصشُ ًوي ثبشذ.
 - 11فشدي کِ دس حبل ا ستفبدُ اص هشخصي استحمبلي است چٌبًچِ ثيوبس شَد هذت ثيوبسي اٍ ثب اسائِ گَاّي الصم خضء
هشخصي استؼالخي هحسَة هي گشدد.
ب) مرخصي استعالجي:
 – 12کبسکٌبًي کِ ثب تأييذ پضشك هؼتجش (داساي شوبسُ ًظبم پضشكي ) ،ثؼلت ثيوبسي ًتَاًٌذ دس هحل کبس خَد حبضش شًَذ حك
استفبدُ ا ص هشخصي استؼالخي سا داسًذ.
 - 13هذت هشخصي استؼالخي تب صهبًيكِ کبسآًبى ثب تشخيص پضشك لبدس ثكبس ًجبشٌذ ٍ اص کبس افتبدُ آلي شٌبختِ ًشًَذ ،اداهِ
خَاّذ يبفت.
 - 14ثب ػٌبيت ثِ لبًَى تشٍيح تغزيِ ثب شيش هبدس ٍ حوبيت اص هبدساى دس دٍساى شيشدّي هذت هشثَط ثِ هشخصي ا ستؼالخي
ثبسداسي ٍ صايوبى کبسکٌبى صى  6هبُ است.
 - 15حفظ پست سبصهبًي کبسآًبى دس ايبم هشخصي ا ستؼالخي الضاهي است ٍ خضء سَاثك خذهت آًْب هحسَة هي گشدد.
ج) مرخصي بدون حقوق:
 - 16ثِ استٌبد هبدُ  72لبًَى کبس ًحَُ استفبدُ اص هشخصي ثذٍى حمَق کبسکٌبى ٍ هذت آى ٍ ششايظ ثشگشت آًْب ثِ کبس پس
اص استفبدُ اص هشخصي ثب تَافك کتجي کبسگش يب ًوبيٌذُ لبًًَي اٍ ٍ کبسفشهب تؼييي خَاّذ شذ .
صذٍس احكبم هشخصي ثذٍى حمَق پس اص اخز هَافمت هذيش هشثَعِ ٍ هذيش ػبهل يب هؼبًٍت اخشايي اص عشيك اهَس هٌبثغ
اًسبًي اًدبم هي پزيشد.
 - 17حفظ پست سبصهبًي کبسآًبى دس ايبم هشخصي ثذٍى حمَق الضاهي ًوي ثبشذ ٍ دس عَل هشخصي ثحبل تؼليك دس هي آيذ.
 - 18هشخصي ثذٍى حمَق خضء سَاثك کبس هحسَة ًوي شَد.
 - 19سبيش هَاسد پيشجيٌي ًشذُ هغبثك لبًَى کبس هي ثبشذ.

