"شیوهنامه ذخیره مرخصی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه صنعتی شریف"
با توجه به ماده  56از فصل هفتم آییننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی ،ضوابط ذخیره و بازخرید مرخصی
استحقاقی اعضای غیرهیات علمی به شرح زیر تصویب میشود:
ماده  -1عضو غیرهیات علمی بایستی با هماهنگی مقام مجاز واحد خود به گونهای برنامهریزی کند تا از تماامی
مرخصی استحقاقی سالیانه خود استفاده نماید.
ماده  -2در اجرای ماده  56و تبصرههای  1و  4آن:
 -1در مواردی که مرخصی استحقاقی اعضای شاغل در سمتهای اجرایی در همان سال به علت عدم موافقت
مقام مجاز استفاده نشده باشد ،حداکثر به میزان مندرج در ردیفهای  1تا  4جدول زیر قابال ذخیاره و
بازخرید (در صورت وجود اعتبار) میباشد.
 -2در صورت درخواست سایر اعضا برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقات مقاام مجااز
واحد با درخواست مرخصی استحقاقی ،به دلیل نیاز به حضور عضو ،حداکثر تاا ساقف تییاین شاده در
ردیف های  5و  6جدول زیر مرخصی درخواست شده قابل ذخیره و بازخرید (در صورت وجاود اعتباار)
میشود.
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مدیر یا عناوین مشابه

70

14

7

21

2

میاون مدیر یا عناوین مشابه

60

13

5

18

3

رئیس اداره /رئیس گروه

50

10

5

15

4

میاون اداره /کارشناس مسئول

40

8

4

12

5

نگهبان /ناظمه خوابگاه /سایر
مشاغل شیفتی

50

10

5

15

6

سایر کارکنان و کارشناسان

30

6

3

9

ردیف

متصدیان پستهای سازمانی/
مشاغل

حداکثر درصد
قابل ذخیره و
بازخرید

حداکثر مرخصی
قابل ذخیره اعضای
رسمی و پیمانی
(روز)

حداکثر مرخصی
قابل بازخرید اعضای
رسمی و پیمانی
(روز)

حداکثر مرخصی
قابل بازخرید اعضای
قراردادی (روز)
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ماده  -3تمام مرخصی استحقاقی استفاده نشده اعضای رسمی و پیمانی دانشگاه که تصدی سمتهاای مادیریت
سیاسی (از قبیل :روسای سه قوه ،میاونان رئیس جمهور ،اعضای شورای نگهبان ،ریاست ساازمان صادا و سایما،
وزرا ،میاونان وزرا ،سفیران ،استانداران ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شهردار تهاران) و همتاراز را داشاته
باشند ،در مدت تصدی سمتهای مذکور با درخواست آنان ،قابل ذخیره میباشد.
ماده  -4ترتیب و نحوه استفاده از مرخصی اعضای مامور به خدمت در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،
پژوهشی و فناوری دولتی و دستگاههای اجرائی تابع مقررات موسسه متقاضی ماموریت به خادمت باوده و طای
مدت ماموریت ،مرخصی در دانشگاه قابل ذخیره و بازخرید نمیباشد.
ماده  -5کارکنان در نیمه اول سال میتوانند تا  24روز از 30روز مرخصی سالیانه خود را استفاده نمایند.
ماده  -6حداکثر مرخصی قابل استفاده کارکنان از مرخصای در اسافند مااه  3روز مایباشاد .در ماوارد اساتثنا
درخواستهای مرخصی بیشتر از  3روز ،با موافقت مقام مجاز و ذکر دالیل توجیهی ،پس از تصویب هیات اجرائی
منابع انسانی میسرخواهد بود.
ماده  -7سقف مرخصی استحقاقی ذخیره شده اعضای رسمی و پیمانی در طول خدمت حداکثر  180روز خواهد
بود.
ماده  -8مرخصی ذخیره شده اعضا تا پیش از تصویب این شیوه نامه محفوظ و از این تاریخ نیز صرفا" به میازان
مندرج در جدول ماده  2افزایش خواهد یافت.
ماده  -9مدیریت امور اداری در پایان هرسال ضمن تییین میزان مرخصی قابل ذخیره و بازخرید اعضای متصدی
هر یک از مشاغل مندرج در جداول ماده  ،2میزان ذخیره مرخصای اساتحقاقی اعضاای غیار هیاات علمای را از
طریق سامانه حضور و غیاب ،به آنان اعالم مینماید.
ماده  -10در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری اسات ،کاه در محاسابه مرخصای
روزانه هر ماه  30روز حساب مایشاود .هار  8سااعت مرخصای اساتحقاقی سااعتی میاادل یاک روز مرخصای
استحقاقی روزانه محسوب میشود.
:
این دستورالیمل در تاریخ  1395/11/18به پیشنهاد هیات اجرائی منابع انسانی به تصویب هیات رئیسه دانشگاه
رسیده و از تاریخ 1396 /1/1قابل اجرا میباشد.

2

