
 
  امور رفاهی دانشگاه تهران منابع انسانی و اداره کل

 
 بسمه تعالی

 
 با سالم و احترام،

 در خـصوص ذخیـره مرخـصی کارکنـان در سـامانه یکپارچـه       2/8/88 مورخ 176229/155      پیرو بخشنامه شماره  
جـام کـارمعین آن واحـد    حضور و غیاب، خواهشمند است دستور فرمائید براي کلیه افراد رسمی، پیمانی و قـرارداد ان   

 . به این اداره کل ارسال گردد89 ذخیره مرخصی پرسنل تا پایان سال 1/8/90موارد ذیل بررسی و تا تاریخ 
هـاي   بـراي پـردیس   ( ودرست بودن مدت آن اطمینان حاصل نماینـد          86 از داشتن ذخیره مرخصی تا پایان سال         -1

 ). می باشد88دیس ابوریحان تا پایان سال و پر87علوم وفنی این ذخیره مرخصی تا پایان سال 
 کارکنـان اعـم از مرخـصی اسـتحقاقی، اسـتعالجی،      89 و 88 و   87هـاي     هاي سـال     کلیه مرخصی ها و مأموریت     -2

مرخـصی  ، مأموریت روزانه و آموزشـی پرسـنل و همچنـین    ) در صورت داشتن حکم کارگزینی    (زایمان، بدون حقوق    
 . است در سیستم حضور و غیاب ثبت شودانتشویقی که صرفاً ویژه ایام تابست

 در صورتی که شخصی پس از تاریخ راه اندازي سامانه یکپارچه حضور و غیـاب در واحـد، داراي غیبـت یـا تـردد                  -3
 .واهد بودباشد، نسبت به اصالح آن درسیستم مذکور اقدام شود، در غیر این صورت کارکرد ماهانه ناقص خناقص می

ماهـه اول سـال    6 رت کامل بـودن کـارکرد، مـدت آن بـراي کارکنـان رسـمی و پیمـانی در       شایان ذکر است در صو  
دقیقـه، و در مـورد پرسـنل قـرارداد     20سـاعت و  19ساعت و در ماه اسفند 20 ماه دوم سال 5دقیقه، 40ساعت و  20

 دقیقـه و  30 سـاعت و  17 ماهه دوم سال     5  دقیقه، 5 ساعت و    18ماهه اول سال     6انجام کار معین مدت مذکور در       
 .باشد   دقیقه می55 ساعت 16ماه اسفند در 
تمـام افـراد واحـد پـس از تـاریخ        ها، گزارش خالصه وضعیت کارکرد براي         پس از اصالح ترددهاي ناقص و غیبت       -4

 . و پس از آن تهیه شود87اندازي سامانه یکپارچه حضور و غیاب در سال  راه
انـد ولـی در کـاردکس مرخـصی اسـتحقاقی ایـشان،         مرخـصی داشـته   براي افرادي که در طی این مدت بازخرید -5

 . ارسال گردداداره کلبازخرید مرخصی درج نشده است، مدت مرخصی بازخرید شده با ذکر تاریخ براي این 
ز رو30 هـر سـال   هاي اجرایی     قانون مدیریت خدمات کشوري کارمندان دستگاه      84 بر اساس فصل دوازدهم ماده       -6

حق مرخصی کاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند که حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هـر سـال         
 روز آن 9 روز مدت مرخصی سالیانه بوده و حـداکثر    26قابل ذخیره شدن است، و براي افراد قرارداد انجام کار معین            

 روز و 15مرخصی مازاد کارکنان رسمی و پیمانی که کمتـر از      این در پایان هر سال       بنابر. باشد قابل ذخیره شدن می   
در . انـد کـاهش مـی یابـد     روز از مرخصی اسـتحقاقی اسـتفاده نمـوده   9کارکنان قرارداد انجام کار معین که کمتر از   

که براي افراد مشمول کاهش مرخصی مازاد ثبت نشده است، لیـست افـراد و مـدت مرخـصی مـازاد مطـابق            صورتی
 روز مرخصی اسـتحقاقی اسـتفاده نمـوده،    12به عنوان مثال براي فردي که   (به این مدیریت ارسال شود      جدول ذیل   
    ). روز مرخصی کاهش مازاد در کاردکس استحقاقی ثبت شده باشد3می بایست 



 :..............................نام واحد 
 

 نوع استخدام نام و نام خانوادگی
مرخصی استفاده شده در 

 87سال 
مرخصی استفاده شده در 

 88سال 
مرخصی استفاده شده در 

 89سال 

     
     

 
در سامانه حضور و غیاب منوط به اعالم واحد و ارسـال نامـه    )شیردهی، جانبازي و غیره   (  تعریف هر نوع کسر کار     -7

 .باشدمیبه این اداره کل 
ال ذخیره مرخصی کارکنان جهت درج در پرونده ارسـال   کلیه بندهاي فوق باید هر ماه اجرا شده و در پایان هر س -8

 .گردد
      بدیهی است در صورتی که نقص در ورود و یا اعالم اطالعات درخواستی، منجر بـه اشـتباه در محاسـبه ذخیـره                        

 . مرخصی کارکنان گردد، مسئولیتی متوجه این اداره کل نخواهد بود
 در روزهـاي یکـشنبه تـا سـه شـنبه        فقط  غیاب می توانند    در صورت نیاز صرفاً نمایندگان حضور و            

 .دنماین سرکار خانم دوستی تماس حاصل  61112638با شماره تلفن  12 تا 8ساعت 
 


