
 

 

  
        

 و فرهنگي دانشگاه دانشجويي معاون محترم بهداشتي،اجتماعي،آموزشي، پژوهشي، درمان، غذاودارو،

  دندانپزشكي، پزشكي، پرستاري و مامايي، بهداشت، پيراپزشكي  دانشكدهمحترم  رئيس

  شهيدرجايي بهمن، 22سينا، كوثر، قدس، واليت، رئيس محترم مركزآموزشي درماني بوعلي

  ، شهداي آبيكرم بيمارستان اميرالمومنين(ع)، شفارئيس محت

 زهرا، البرز، آوج، آبيكمدير محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان تاكستان، بويين

  هاي پزشكي مديريت حوادث و فوريت مركز ،رئيس محترم مركز بهداشت شهيدبلنديان

 

  با سالم و احترام

كاركنان از مرخصي هاي ، مراتب ذيل در بهره مندي ظور رفع ابهامات و ايجاد وحدت رويهبا عنايت به سواالت پيش آمده و بمن         

  .به نحو مطلوب در آن مجموعه اطالع رساني شود موضوعتشويقي اعالم مي گردد. مقتضي است  و اضطراري

مي توانند از هفت روز  4و  5اردادي تبصره پيماني و قرآزمايشي،  رسمي، كاركنان، آيين نامه اداري و استخدامي 74ـ با استناد به ماده 1

مرخصي اضطراري عالوه بر سقف مرخصي استحقاقي ساالنه در مواردي اعم از ازدواج دائم خود و فرزندان و فوت بستگان درجه يك شامل، 

تا  تاريخ فوتتا دوسال و از حداكثر  عقدتاريخ از اعتبار بهره مندي الزم به ذكر است  .همسر، فرزند، پدر و مادر، خواهر و برادر استفاده نمانيد

  خواهد بود.با تقاضا و اعالم كارمند و با احتساب ايام تعطيل  روز40

مجازنند فقط يكبار از يك ماه مرخصي  4و  5رسمي، آزمايشي، پيماني و قراردادي تبصره همين آيين نامه، كاركنان  75ـ با استناد به ماده 2

  ع استفاده نمايند و اين مرخصي جزو مرخصي استحقاقي منظور نخواهد شد.تشويقي بلحاظ تشرف به حج تمت

وضع حمل مي  آنانكه همسر  4و  5رسمي، آزمايشي، پيماني و قراردادي تبصره يين نامه كاركنان آهمين  82ماده  3ـ با استناد به تبصره 3

اين مرخصي قابل و ز همسر از تاريخ زايمان استفاده نمايند. نمايند مي توانند به مدت پانزده روز از مرخصي اضطراري بمنظور مراقبت ا

   بازخريد و ذخيره نخواهد بود.
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 ندارد

 رونوشت :

  مسؤول محترم دفتر نهاد رهبري -

 محترم هسته گزينش مدير  –       اداره حراست مديرمشاور محترم رئيس دانشگاه و  -      رئيس محترم دفتر رياست دانشگاه  -

  دبير محترم ستاد شاهد و ايثارگر، رييس محترم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان  -    رئيس محترم اداره بازرسي و پاسخگويي به شكايات     -

  مدير محترم روابط عمومي -ر رفاهي مدير محترم امو – مدير محترم خدمات پشتيباني  -  ريزي منابع مالي و بودجهامور مالي، برنامهـ مديريت محترم 

  و نظارت بر طرحهاي عمرانيدفتر فني مديريت محترم  منابع انساني،تحول اداري ، مديريت محترم توسعه سازمان و  مديريت محترم -

    رسانيدبير محترم شوراي اطالع -   مشاور محترم رئيس دانشگاه و رئيس دبيرخانه هيأت امنا  -

 عامل محترم مدير مالي معاونت توسعه -             حقيق و نظردهيدبيرخانه هسته ت -


