
 

 اداره كل منابع انساني و  امور رفاهي دانشگاه تهران

 بسمه تعالي

 70818/011: شماره                                                                                                                                         

 7/4/39: تاريخ                                                                                                                                         

 سالم و احترامبا 

 رساند در طول تابستان را به استحضار می، همچنین نحوه استفاده از مرخصی بدینوسیله ساعات كاری تابستان      

 :یابد به شرح زیر تغییر می 7/6/31تا  8/4/3131 ساعات كاری پرسنل دانشگاه از روز یكشنبه مورخ

 ساعت خروج ساعت ورود نوع شیفت

 34:31 7:17 (ربع فرجه با یك)شیفت صبح 

 07 31:31 (با یك ربع فرجه)شیفت عصر 

      

مسئوالن حضور و غیابی . باشند ها بدون زمان شناور می در ایام ماه مبارك رمضان و تابستان، كلیه شیفتهمچنین 

پس از تماس با واحد  هستندموظف  ،كنند های متفاوت استفاده می كه كاركنان مربوط به واحد ایشان از شیفت

ها، موضوع را به اطالع همكاران ذینفع  حضور و غیاب اداره كل منابع انسانی و اطالع از ساعت كاری آن شیفت

 .برسانند

با نیم ساعت شناور و بدون ) 31:17لغایت   7:17، ساعت كار پرسنل شیفت عادی از ساعت 8/6/31از تاریخ  :نكته 

 . گردد برمی (فعلی)می باشد و ساعات كار سایر شیفت ها نیز به شكل عادی ( فرجه

 :در خصوص اضافه كار 

امكان های موجود  گاه و نیز محدودیتهای قبل، با توجه به كاهش ساعت كاری واحدهای دانش طبق روال سال       

حتی المقدور  شود لذا از مدیران محترم واحدها تقاضا می. وجود ندارد  پرداخت اضافه كار مربوط به اين ايام

در صورت ضرورت، در مواردی . كاركنان خود را پس از پایان ساعت كاری، موظف به حضور در محل كار خود نكنند

توانند ساعات كاری برخی از  ه باشند، مدیران محترم میعت غیر اداری نیز حضور داشتكه الزم است پرسنلی در سا

شیفت عصر یا )های خاص موجود در سیستم حضور و غیاب  پرسنل را در شیفت عادی و برخی دیگر را در شیفت

 . گروه بندی نمایند تا نیاز به پرداخت اضافه كار نباشد( شیفت شب



 :مرخصي تابستاني در خصوص

پیماني  ،رسمي اعم از)گرامی كاركنان جهت استفاده كلیه الزم های ریزی است مدیران محترم، برنامه خواهشمند     

بر این اساس امكان ذخیره یا بازخرید . انجام دهند از مرخصی استحقاقی خود در طول تابستان را (قراردادی و

 :باشد ت زیر امكان پذیر میرفاً در حاالافراد ص روز 01بیش از مرخصی استفاده نشده 

به خدمات كاركنان  در صورتی كه در طول تابستان به تشخیص مسئولین و مديران محترم واحدها، .الف

روز مرخصی خود استفاده كنند،  17نیاز باشد و ایشان نتوانند تا پایان سال از  اجرايي سمت های دارایمحترم 

رسمی و . )روز از مرخصی استحقاقی ایشان با درخواست مدیریت مربوطه قابل ذخیره یا بازخرید خواهد بود 31

 (روز بازخرید 31روز ذخیره یا بازخرید، و قراردادی تا  31پیمانی تا 

كاركنان  در صورتی كه در طول تابستان به خدمات و مديران محترم واحدها،به تشخیص مسئولین . ب

روز مرخصی خود استفاده  17نیاز باشد و ایشان نتوانند تا پایان سال از  سمت اجرايي ندارند،محترمی كه 

است با درخو( درصد از پرسنل مذكور آن واحد 17 حداكثر به میزان)روز از مرخصی استحقاقی ایشان 31 كنند،

روز ذخیره یا بازخرید، و قراردادی تا  31رسمی و پیمانی تا . )مدیریت مربوطه قابل ذخیره یا بازخرید خواهد بود

 (روز بازخرید31

تصریح  علمي دانشگاه تهران، از فصل هشتم آيین نامه استخدامي اعضای غیرهیات 18ماده  از 0تبصره  -

( تشويقي)مرخصی فوق العاده  روز كاری، 01به عضو،  خدمت به ازای یك سال تواند دانشگاه مينموده است 

در ازای استفاده از دو روز مرخصی استحقاقی می تواند از یك  هر عضو، طبق جدول ذیل، لذا در طول تابستان، .بدهد

 : روز مرخصی تشویقی استفاده نماید 

 (آیین نامه اعضای غیرهیات علمی 17ماده  3بر اساس تبصره  مرخصي تابستانيجدول راهنمای استفاده از ) 

 (روز)مرخصی تعداد جمع (روز)تشویقی مرخصی (روز)ستحقاقیا مرخصی

07 37 17 

38 3 07 

36 8 04 

34 7 03 

30 6 38 

37 1 31 

8 4 30 



6 1 3 

4 0 6 

0 3 1 

7 7 7 

 

 .روز باشد 37جمع مرخصی های تشویقی ثبت شده برای یك عضو در طول یك سال نباید بیش از  :0تذكر  

مثال اگر . شود روز مرخصی تشویقی مجاز كسر می 37 تعداد مرخصی تشویقی در نیمه اول فروردین ماه هر عضو از)

روز مرخصی  7تواند از  تان حداكثر میفردی در ایام نوروز از سه روز مرخصی تشویقی استفاده كرده است در تابس

در این ایام در صورت داشتن ذخیره مرخصی می تواند  های استحقاقی ایشان اما تعداد مرخصی. تشویقی استفاده كند

 (.بیش از میزان جدول فوق نیز باشد

پیوسته جمع تعداد مرخصي های روزانه  مسئولین حضور وغیاب واحدها موظف هستند، با توجه به :2تذكر

اگر جمع تعداد . مرخصی تشویقی ایشان اقدام كنند طبق جدول فوق، نسبت به رعایت تعداد روزهای اعضاء

روز ابتدایی مرخصی، استحقاقی، و دو روز پنجم  4( 8مثل عدد )فوق نبود  مرخصی استفاده شده ، در جدول روزهای

استحقاقی ثبت می شود و در صورتی كه  و ششم، مرخصی تشویقی، و دوروز هفتم و هشتم، مجدداً به صورت

مربوط به دو روز استحقاقی )مرخصی تشویقی  عضو، مجدداً درخواست مرخصی بنماید یك روز اول به عنوان همین

 .ثبت شود( هفتم و هشتم دفعه قبل

 . شود در نظر گرفته می روز مرخصی 1ادل مع 04*48و  04*04های  شیفتدر انتظامات های پرسنل مرخصی :9تذكر 

روز ذخیره مرخصی منفی دارند مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی و تشویقی  31افرادی كه بیش از : 4تذكر 

های منفی، مجاز به استفاده از مرخصی استحقاقی،  نمی باشند و صرفاً در صورت كسر از حقوق به میزان مرخصی

 . ل جاری می باشدروز مرخصی برای هر ماه تا پایان سا 0.1حداكثر به میزان 

 :روز مرخصی منفی دارند طبق جدول ذیل می توانند از مرخصی استفاده كنند  31افرادی كه تا 

منفي مرخصي  ذخیره

 39تا ابتدای تیرماه 

مرخصي استحقاقي مجاز 

 برای استفاده در تابستان

15 7 

14 8 

13 9 



12 10 

11 11 

10 12 

9 13 

8 14 

7 15 

6 16 

5 17 

4 18 

3 19 

2 20 

1 21 

 

 پرسنل آن یا كلیه تعدادی و نسبت به تعطیلیاً سأر .باشد هیچ واحدی مجاز نمی در طول تابستان، : 1تذكر 

 .ضوابط معین شده از مرخصی استحقاقی و تشویقی با توجه به ءاقدام نماید، مگر به صورت استفاده اعضا واحد

 

 


