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  استحقاقی مرخصی
العاده ـ اعضاي پیمانی و رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازاي هرسال خدمت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق 81ماده 

از مرخصی با تشخیص مقام مسئول ذیربط و الزاماً در تابستان و نیمه استفاده . گردندها و مزایاي مندرج در حکم برخوردار می
یا مقام مجاز از طرف وي، استفاده  دانشگاهدر موارد ضروري، با درخواست عضو و تأیید رئیس . باشدماه مجاز میاول فروردین

  .از مرخصی بالمانع است

  .استحقاقی استفاده خواهد کردهاي خدمت از مرخصیتناسب ماهـ درصورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یک سال باشد، به 1تبصره 

  .وقت خواهد بودحضوري، به میزان نصف مرخصی عضو تماموقت و نیمهاستحقاقی اعضاي نیمهـ مرخصی2تبصره 

ماه از ع یکتواند تا مجموبینی شده، در این ماده میاستحقاقی پیشبار در طول خدمت، عالوه بر مرخصیـ عضو براي یک3تبصره 
  .استحقاقی به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گرددمرخصی

استحقاقی سالیانه، مرخصی وي به استثناي مشموالن تبصره ذیل این ماده، قابل ـ درصورت عدم استفاده عضو از مرخصی 82ماده 
  .ذخیره یا بازخرید نخواهد بود

دار، مبنی بر هاي سازمانی مصوب ستارههاي اجرایی پستعضو شاغل در سمت با درخواست مرخصی دانشگاهـ در مواردي که  1تبصره 
استحقاقی سالیانه در تابستان، به دلیل نیاز به حضور وي موافقت ننماید، صرفاً و حداکثر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی

و یا مقام مجاز از طرف وي استفاده نشده  دانشگاهاستحقاقی سالیانه عضو که به علت عدم موافقت رئیس نیمی از مرخصی
  .گردداست، ذخیره و مابقی به ماخذ آخرین حقوق و مزایاي دریافتی مندرج در حکم، بازخرید می

  .نامه در هرصورت محفوظ خواهد ماندـ مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از ابالغ این آئین 2تبصره 

به هر دلیل، به استثناي حالت انتقال، قطع گردد، حقوق و مزایاي مدت  دانشگاها ـ در صورتی که رابطه استخدامی عضو ب 83ماده 
استحقاقی ذخیره شده به ماخذ آخرین حقوق و مزایاي دریافتی مندرج در حکم، به وي در صورت فوت به وراث قانونی مرخصی

  .عضو پرداخت خواهد شد

طرار، با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خالل ساعات تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضـ هر عضو می 84ماده 
  .موظف تدریس استفاده نماید

  :باشدـ عضو در موارد ذیل حق برخورداري از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا، عالوه بر مرخصی استحقاقی ساالنه را دارا می 85ماده 

پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاري و برادر و (ب ـ فوت بستگان شامل     /   الف ـ ازدواج دائم به مدت سه روز کاري
  )به تعداد روزهاي مورد تایید مراجع ذیصالح(ج ـ غیبت موجه /                        )خواهر به مدت سه روز کاري

خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن  تبصره ـ غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار
  .گرددعذر وي با تایید مراجع قضائی احراز می
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  استعالجی مرخصی
روز  12تواند با ارائه گواهی پزشکی، باشد، میهایی که مانع از انجام خدمت وي میدر صورت ابتال به بیماري دانشگاهـ  عضو  86ماده 

روز با ارائه گواهی پزشکی و تایید پزشک معتمد  30و مازاد بر مدت مذکور تا ) روز 3هر نوبت حداکثر (متناوب در سال 
روز با نظر  30براي مدت بیشتر از . استعالجی با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردد، از مرخصیدانشگاه
  .گرددنامه با وي رفتار میاین آئین »88«ماده و مطابق با مفاد  دانشگاهون پزشکی مورد تایید کمیسی

استحقاقی بیمار شود، بر اساس گواهی پزشکی و پس از تایید پزشک معتمد، مرخصی تبصره ـ درصورتی که عضو در ایام مرخصی
  .ودشاستعالجی تبدیل میاستحقاقی وي در طی مدت بیماري، به مرخصی

  .ماه و با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردند 6زایمان هر نوبت حداکثر توانند از مرخصیـ بانوان عضو می 87ماده 

  .یابدشوند، این مدت به هشت ماه افزایش میـ براي بانوانی که در یک زایمان صاحب فرزند دوقلو و یا بیشتر می 1تبصره 

هاي تعیین شده براي مرخصی زایمان مندرج در این ماده پایان عضو پیمانی که قرارداد آنان قبل از اتمام زمان ـ براي بانوان 2تبصره 
  .گرددهاي تعیین شده، تمدید مییابد، مدت قرارداد تا سقف مرخصیمی

برسد، دانشگاه سیون پزشکی نماید، درصورتی که بیماري وي به تائید کمیاستعالجی استفاده میـ به عضوي که از مرخصی 88ماده 
  .گرددسال حقوق و مزایاي مربوط پرداخت میحداکثر تا یک

شده سال نیز از حقوق و مزایاي یادالعالج، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، براي مدت زائد بر یکـ عضو داراي بیماري صعب 1تبصره 
  .شودبرخوردار می

استعالجی، تنها حقوق مرتبه و پایه سال مرخصیري عضو، به وي در مدت مازاد بر یکالعالج نبودن بیماـ درصورت صعب 2تبصره 
  .گرددپرداخت می

، بر اثر عوامل دانشگاهموظف است به عضوي که در حین خدمت و یا ماموریت و بنا به نظر کمیسیون پزشکی  دانشگاهـ  3تبصره 
استعالجی اعطا نموده و دون محدودیت مقرر در این ماده، مرخصیشود، بمحیط کار و یا ماموریت دچار حادثه یا بیماري می

  .هاي درمان وي را پرداخت نمایدتمامی هزینه

 استعالجی مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق و مزایا، تابعاجتماعی در استفاده از مرخصیـ عضو مشمول صندوق تامین 4تبصره 

  .باشداجتماعی میمقررات قانون تامین
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  بدون حقوق مرخصی
استحقاقی نامه، درصورت نداشتن مرخصیاین آئین »73«ماده » 3«تبصره به استثناي مشموالن  دانشگاهـ عضو رسمی  89ماده 

حقوق از مرخصی بدون »90«ماده تواند با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ذخیره شده با تایید و موافقت مقام مسئول می
  .استفاده نماید

لطمه نزند، صرفا در مدت  دانشگاههاي آموزشی و پژوهشی صره ـ عضو پیمانی در موارد ضروري و استثنایی، مشروط به آنکه به برنامهتب
  .ماه خواهد بود 4حقوق، حداکثر به مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصی بدون

یید باالترین مقام مسئول أربط و تبا موافقت واحد سازمانی ذيتواند در طول مدت خدمت خود می دانشگاهقطعی ـ عضو رسمی 90ماده 
حقوق عضو براي ادامه درصورتی که درخواست مرخصی بدون. حقوق استفاده نماید، حداکثر سه سال از مرخصی بدوندانشگاه

هیأت امنا تا  تخصصی در رشته مربوط به شغل وي باشد، این مدت با تصویبو یا دکتري تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
  .باشدحقوق عضو در طول مدت خدمت حداکثر پنج سال میدرهرحال مجموع مرخصی بدون. دوسال قابل افزایش خواهد بود

) سال 3تا سقف (حقوق آزمایشی اعم از اعطا و یا تمدید مدت مرخصی بدونـ شمول مفاد این ماده در خصوص اعضاي رسمی 1تبصره 
  .خواهد بود دانشگاهامناي منوط به اخذ مجوز از هیأت 

      برند، موریت خارج از کشور بسر میأهاي اجرایی در مـ بانوان عضو رسمی که همسر آنان به واسطه حکم رسمی دستگاه 2تبصره 
  .حقوق استفاده نمایندسال از مرخصی بدون» 5«موریت همسر خود و در طول خدمت حداکثر به مدت أتوانند تا پایان ممی

و صندوق  دانشگاهمگر آنکه با موافقت . گرددحقوق جزء سابقه خدمت بازنشستگی محسوب نمیـ مدت مرخصی بدون 3تبصره 
  .طور کامل از سوي عضو پرداخت گرددبط، کسورات بازنشستگی بهبازنشستگی ذیر

مشروط به اینکه منجر  دانشگاهز هاي مورد نیاحقوق عضو براي ادامه تحصیالت عالی و تخصصی در رشتهـ مدت مرخصی بدون 4تبصره 
به اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتري تخصصی شود، از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط از 

  .شودسوي عضو، جزء سابقه خدمت رسمی عضو محسوب می

تکمیلی، از خدمات صورت آزاد و بیمهدرمانی بههسرانه بیمتواند با پرداخت کامل حقحقوق میـ عضو در ایام مرخصی بدون 5تبصره 
  .اي استفاده نمایدبیمه

حقوق و موقت، مرخصی بدونخدمت، انفصالبهپژوهشی، آمادگیموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، مأموریتأـ در مدت م 91ماده 
استحقاقی تعلق ه باشد، مرخصیسال که به صورت متوالی در طی سال استفاده شداستعالجی مازاد بر یکهمچنین مرخصی

  .      گیردنمی

  




