
 

 اداره كل منابع انساني و  امور رفاهي دانشگاه تهران
 

 بسمه تعالي

 557811/511شماره:                                                                                                                                                         

 51/1/5131 تاريخ:                                                                                                                                                        
 

  با سالم و احترام

و  15 كاركنان و رسیدگي به تخلفات احتمالي آنان ، بدينوسیله ماده به منظور افزايش كارايي و بهره وری

جهت استحضار جنابعالي " هیات علمي دانشگاه تهران نامه استخدامي اعضای غیر آيین  "11 و 11

  د.گرديادآور مي

محل خدمت بدون اطالع و هماهنگي قبلي، عدم انجام وظايف و تكالیف  عدم حضور عضو در - 15ماده 

ك خدمت در خالل ساعات يا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین تر محول، تاخیر در ورود

بدون ارائه مجوز خروج )ماموريت يا مرخصي ساعتي(، ضمن كسر حقوق و مزايای  موظف در دانشگاه

اخطار  میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهي، برای بار دوم مستمر به

تكرار پرونده وی برای  پرونده و در صورتكتبي با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ كتبي با درج در 

 د.گردرسیدگي به تخلفات اداری ارجاع ميرسیدگي به هیات بدوی 

موظف است ضمن رعايت انصاف و گشاده رويي، وظايف خود را با دقت،  عضو دانشگاه - 11ماده 

تبعیت از قوانین و مقررات عمومي و اختصاصي واحد سازماني مربوطه انجام  سرعت، صداقت، امانت و

 مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطي از اين اصل، برابر مقررات مربوطه عمل داده و در

 د.خواهد ش

 "قانون هیات رسیدگي به تخلفات اداری"هر يك از تخلفات مندرج در  در صورت ارتكاب -11ماده 

فصل دوم تخلفات اداری  7 ماده). هیات های قانوني مذكور ارجاع مي گردد عضو، موضوع بهتوسط 

 (.پیوست مي باشد

 فصل دوم قانون هیات رسیدگي به تخلفات اداری، در 7با توجه به مواد فوق و ماده  لذا خواهشمند است،

مربوطه با  و مستنداتصورتي كه يك از كاركنان آن واحد مرتكب يكي از موارد تخلف شدند، مدارك 

 د.اداره كل ارسال شو نامه رسمي جهت ارائه به هیات رسیدگي به تخلفات اداری كاركنان به اين



حكم توبیخ كتبي با درج در پرونده توسط اداره كل منابع انساني و  شايان ذكر است مراحل صدور

 د:به شرح زير مي باش اموررفاهي دانشگاه

و تذكر شفاهي با درج در اتوماسیون اداری )جهت  رئیس واحد مربوطه احضار فرد متخلف توسط -ف ال

 ه.در پروند نگهداری سوابق( و بدون درج

و اخطار كتبي با درج در اتوماسیون اداری و درج در  احضار فرد متخلف توسط رئیس واحد مربوطه -ب 

 ه.پروند

كل منابع انساني جهت صدور و مستندات تخلف عضو توسط رئیس واحد به اداره  ارسال مدارك -ج 

 ي.كتب حكم توبیخ

جهت  اسامي اين افراد برخي از پرسنل آن واحد، صرفاً عدم رضايت از عملكرد همچنین در صورت

رفاهي دانشگاه معرفي شوند و تا تعیین تكلیف نهايي، الزم است  جايابي به اداره كل منابع انساني و امور

 د.ه خدمت باشنخود مشغول ب ايشان در محل خدمت قبلي

 


