دستورالعمل مرخصی كاركنان

کد مدرک:

W-__-1-1-01

شمارهویرایش:

00

شماره صفحه:

 1از 4

 -1هدف :
هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح انواع مرخصیها و نحوه استفاده از هر نوع مرخصی برای پرسنل ،مطابقبا قوانین و
مقررات ملی کار و الزامات درونسازمانی شهرداری شیراز درسطح شهرداری منطقه است.

 -2دامنه كاربرد :
دامنه این دستورالعمل انواع مرخصیهای کوتاه/بلندمدت قابلاستفاده برای کلیه کارکنان رسمی ،قراردادی و شرکتی تماموقت
شاغل در شهرداری منطقه را دربرمیگیرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
مطابق تعاریف و اصطالحات مندرج در «روشاجرایی مدیریتمنابعانسانی» (.)P-__-1-1-01

 -4مراجع :
«روشاجرایی مدیریتمنابعانسانی» (.)P-__-1-1-01

 -5شرح دستوركار :
انواع مرخصیهای قابلاستفاده برای پرسنل شهرداری شیراز بهشرح یر است :
 مرخصی استحقاقی. مرخصی بدونحقوق. مرخصی استعالجی. -مرخصی جانبازی.

 -1-5مرخصی استحقاقی :
شامل کلیه کارگران و کارمندان میشود ،اما میزان مرخصی استحقاقی قابلاستفاده برای هر گروه بهشرح زیر است :

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

0000/00/00
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 کارگران 03 :روز مرخصی سالیانه ،شامل 62روز کاری و 4روز تعطیلکاری .کارگران میتوانند 9روز از مرخصیاستحقاقی را ذخیره نمایند ،اما بقیه روزهای مرخصی (62روز) را باید استفاده نمایند؛ در غیراینصورت ،در پایان
سال ،مرخصیهای باقیمانده باطل میشود.
 کارمندان 03 :روز مرخصی ،که تعطیالت نیز در اینمرخصیها لحاظ میشود .کارمندان میتوانند تمامی 03روزمرخصی استحقاقی را ذخیره نمایند .درخصوص پرداخت وجه مرخصی ذخیرهشده ،این وجه در زمان بازنشستگی
محاسبه و پرداخت خواهدشد.
نحوه استفادهاز مرخصی استحقاقی :
-

ابتدا فرم مرخصی را تکمیل نموده.

-

به تأیید مسوول مربوطه رسانده.

-

در صورت تأیید ارجاع به امور اداری.

-

اموراداری بررسی پرونده مرخصی را انجام می دهد.

-

عنوان می نمایند که می تواند از مرخصی استحقاقی استفاده نماید یا خیر؟

-

درصورتیکه بلی باشد که استفاده می نماید و فرم تکمیل شده در پرونده مرخصی فرد درج می گردد.

-

در صورتی که خیر باشد نمی تواند استفاده نماید یعنی اینکه مرخصی استحقاقی فرد تمام شده و باید از مرخصی
بدون حقوق استفاده نماید  .و در صورتی که بیمار باشد از مرخصی استعالجی استفاده نماید.

 -2-5مرخصی بدونحقوق :
در صورتی که هریک از پرسنل مرخصی استحقاقی نداشتهباشد و نیاز مبرم به مرخصی داشتهباشد ،باهماهنگی مسؤول
مربوطه میتواند از مرخصی بدونحقوق استفاده نماید.
نحوه استفادهاز مرخصی بدونحقوق :
-

درخواست پرسنل (کارگر یا کارمند).

-

موافقت مسؤول واحد مربوطه.

-

موافقت باالترین مقام منطقه (شهردار منطقه /معاون مربوطه).

تاریخ اولین صدور :
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-

ارجاع درخواست تاییدشده به اموراداری منطقه.

-

بررسی پرونده مرخصی توسط اموراداری.

-

اگر مدتزمان مرخصی بدونحقوق تا یکماه باشد ،توسط اموراداری منطقه تأییدشده ،ولی درصورتیکه مرخصی
بیشتراز یکماه باشد ،درخواست جهت تایید نهایی به مدیریت اداری و منابعانسانی ارسال میشود.

-

مکاتبه با اداره امورمالی و مسؤول حقوق و دستمزد منطقه جهت اعمال مرخصی بدونحقوق در محاسبه حقوق-
ودستمزد پرسنل استفادهکننده از مرخصی بدونحقوق.

 -9-5مرخصی استعالجی :
-

استعالجی کارگری  :جهت استفاده از مرخصی استعالجی تا  0روز حقوقومزایا به فرد تعلق نمیگیرد ،ولی اگر
بیشتر از 0روز باشد ،پساز تأییدیه کمیسیون پزشکی خدمات درمانی ،حقوقومزایای کارگر توسط بیمه تأمین-
اجتماعی پرداخت میشود.

-

استعالجی کارمندی  :جهت استفادهاز مرخصی استعالجی ،درصورت تأیید پزشک معالج ،تا 0روز حقوقومزایا
توسط اداره به کارمند پرداخت میشود ،اما درصورت مرخصی استعالجی بیشتر از 0روز ،تأییدیه کمیسیون
پزشکی خدمات درمانی نیاز است و درصورت ارائه تاییدیه فوق ازسوی کارمند ،پرداخت حقوقومزایای کارمند
توسط شهرداری منطقه بالمانع است.

 -4-5مرخصی جانبازی :
برابر دستورالعمل بنیاد مستضعفان و جانبازان ،که مورد تأیید شهرداری شیراز قرارگرفته و به کلیه حوزههای شهرداری
شیراز (معاونتها ،مناطق و سازمانها) ابالغ شدهاست.

 -6مستندات :
مشخصات فرم  /سابقه

ردیف
1

نوع سابقه

عنوان

کد

فرم درخواست مرخصی ساعتی

F-__-1-1-24

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

مهر اعتبار :

الکترونیکی کاغذی

√

مسؤول بایگانی

محل بایگانی

کارمند اموراداری

پرونده مرخصی

تاریخ آخرین ویرایش :

مدت بایگانی
(سال)
تا زمان اشتغال

0000/00/00
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2

فرم درخواست مرخصی روزانه

تاریخ اولین صدور :

1932/04/22

F-__-1-1-25

مهر اعتبار :

√

کارمند اموراداری
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پرونده مرخصی

تاریخ آخرین ویرایش :

تا زمان اشتغال

0000/00/00

