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  . روز جمعه، جمعاً يك ماه در سال مي باشد 4قانون كار مرخصي استحقاقي كارمندان با استفاده از مزد با احساب  64طبق ماده  )1ماده 
روز بوده و با هماهنگي مدير واحد و مديرعامل قابل استفاده مي  5/2مرخصي ماهيانه هر شخص كه يك ماه تمام كاركرده باشد  )2ماده 
  . باشد
  . مرخصي بدون حقوق حداقل يك ماه و حداكثر سه ماه پس از تصويب مديرعامل قابل اجرا مي باشد )3ماده 

ضـمناً  . روز قبل با مـدير مربوطـه  امـور اداري هماهنـگ نمايـد      15فرد استفاده كننده از مرخصي بدون حقوق حداقل بايستي  :1تبصره 
  . ريت مي باشدمجوز نهايي استفاده از مرخصي بدون حقوق باموافقت مدي

  . روز از مرخصي ساالنه خود را ذخيره نمايد 9از  كارمند نمي تواند بيش )4ماده 
باشـد، مـي توانـد بـا     داشـته   در رابطه با تشويق پرسنل چنانچه مدير يا سرپرست واحدي از نحوه كار پرسنل مربوطه رضـايت  )5ماده 

  . صي تشويقي به پرسنل تحت امر خود اعطا نمايدروز در ماه مرخ 5/1مافوق حداكثر به مقدار هماهنگي مدير
استفاده از مرخصي ساعتي و روزناه يك روز قبل با هماهنگي مدير واحد و امور اداري، فـرم مخصـوص تكميـل و كليـه مـوارد       )6ماده 

  . خواسته شده ثبت و با امضاء جانشين پس از اطمينان از تأييد مرخصي مبادرت به استفاده از آن مي نمايد
مگـر در مـوارد اسـتثنايي و غيـر قابـل پـيش       (هر شخص حداكثر در ماه فقط سه بار مي تواند از مرخصي ساعتي استفاده نمايد  )7ماده 
  ). بيني

بر اساس مقررات اداري به تأخيرات كمتر از يك ساخت مرخصي ساعتي تعلق نمي گيرد و تأخيرهاي وي طبق مقررات شـامل   :2تبصره 
  . دكسر حقوق خواهد گردي

مرخصي استعالجي تا سه روز با تأييد پزشك متخصص وتأييد امور اداري و مـديريت جـز مرخصـي استحضـاقي بـوده و هـر        )8ماده 
نون و پزشكي بيمه تأمين اجتماعي بعـد  شخص در ماه يك بار مي تواند استفاده نمايد و بيش از آن طبق قانون تأمين اجتماعي با تأييد كا

  . از طي مراحل قانوني، حقوق مدت استعالجي از طريق بيمه پرداخت خواهد شد
  مرخصي خاص) 9ماده 

  :روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند 3قانون كار كليه كاركنان در موارد ذيل حق برخورداري از  73طبق ماده 
  ازدواج دائم) الف
  ) بستگان درجه يك نسبي(پدر، مادر، فرزندان فوت همسر، ) ب

از جملـه  . تعليق به مواردي اطالق مي گردد كه كارمند براي مـدت معينـي از كـار قطـع رابطـه نمـوده و مجـدداً مراجعـه نمايـد           )10ماده 
در  بازداشـت و  مرخصي بدون حقوق، مرخصي تحصيلي، قوه قهريه و بروز حوادث غير قابل پيش بيني، مرخصي ايام خـدمت سـربازي  

  . حين كار كه منجر به محكوميت كارمند نشده باشد
سـاعت يـك روز مرخصـي محسـوب      4روز و از مرخصي استحقاقي كسر خواهد شـد و بيشـتر از    4مرخصي ساعتي حداكثر  )11ماده 

  . خواهد دش
لذا براي . صي غيبت محسوب مي گرددمالك استفاده از مرخصي، استحقاق پرسنل بوده و در صورت عدم استحقاق مورد مرخ )12ماده 

  . استفاده بايد قبل از مرخصي اقدام و برگ مرخصي تكميل و به امضا مجاز برسد
  . ملزم به رعايت مفاد اين آيين نامه بوده و مي بايست سلسله مراتب اداري را رعايت نمايند كليه پرسنل )13ماده 
  . زارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي مي باشدمرخصي زايمان و حق شيردهي تابع قوانين و )14ماده 
  .كانون هموفيلي ايران به تصويب رسيده است مچمع عمومي عادي مورخ ماده در جلسه  15اين آئين نامه در ) 15ماده 
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