
صنعتی ارومیهدانشگاهحضور و غیاب کارکنان آئین نامه 

.روز در هفته می باشد5ساعت و حداقل 40دانشگاهساعت کار کارکنان- 1ماده 
ر با رعایت سقف ساعات کار، حسب مورد از سوي هیات رئیسه محترم د،ساعت شروع و خاتمه کار کارکنان- 1تبصره 

.تعیین می گردد، چهارچوب ضوابط مصوب هیات امناء
و با توجه به شرایط فصلی و ماه مبارك محترم رئیسه دانشگاه می تواند در موارد خاص، با موافقت هیات-2تبصره 

.رمضان سقف ساعات کار خود را کاهش دهد

خود ساعت ورود و خروج تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند وکارکارکنان مکلفند در ساعاتکلیه -2ماده 
ند، مگر آنکه از سوي مقام و وظایف محوله را انجام دهایندرا در دستگاه کارت خوان و دفتر حضور و غیاب ثبت نم

همچنین در صورتی که در مواقع . ترتیب دیگري مقرر شده باشدکتباً ، براي ورود و خروج هر یک از آنان ذیصالح
دمت هر یک از کارکنان نیاز باشد بر اساس اعالم نیاز دانشگاه ، ضروري خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خ

مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محول در قبال حق الزحمه و یا اضافه کاري برابر مقررات آئین نامه مربوطه 
.خواهند بود

اخذ مرخصی و یا ماموریت قبل از استفاده (هماهنگی قبلیعدم حضور کارمند در محل خدمت بدون اطالع و–3ماده 
، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر در ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین )باید صورت گیرد
، ضمن )ماموریت یا مرخصی ساعتی(بدون ارائه مجوز خروج ، خالل ساعات موظف حضور در دانشگاهترك خدمت در 

براي بار اول احضار و اخطار شفاهی، براي بار دوم ،ه میزان ساعات و روزهاي عدم حضورستمر بکسر حقوق و مزایاي م
اخطار کتبی با درج در پرونده، براي بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وي براي رسیدگی 

.به هیات بدوي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع می گردد
صورتی که کارمند مدعی شود که غیبت او خارج از حدود قدرت و اختیار وي بوده و هیات بدوي رسیدگی در -1تبصره

حقوق و مزایاي ایام عذر وي را موجه تشخیص و حکم برائت دهد،،اري با بررسی مستندات مورد ارائهبه تخلفات اد
قاقی قابل پرداخت خواهد بود، در غیر غیبت وي در صورت داشتن مرخصی استحقاقی با ارائه درخواست مرخصی استح

.این صورت براي مدت مذکور مرخصی بدون حقوق صادر خواهد شد
ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصی استحقاقی منظور و در صورتی که تاخیر 2تأخیر ورود تا –2تبصره

.خواهد بود3ساعت باشد مشمول حکم ماده 2بیش از 
و مرخصی استحقاقی منظور ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تأخیر در هر صورت جزتأخیر -3تبصره

.خواهد شد
وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه براي مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی - الف

.که تحت تکفل وي باشند
.انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کنندهاحضار مستخدم توسط مراجع قضائی و-ب
.تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط و طی مکاتبه کتبی خواهد بود-ج



:اعضاي ذیل با هماهنگی دانشگاه از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می شوند–4ماده 

"2"اعضاي دانشگاه که داراي معلولیت جسمی بر اساس تائید مراجع ذي صالح می باشند،حداکثر تا سقف - الف
.ساعت

آقایان عضو فاقد همسر و بانوان عضو که داراي فرزند و یا همسر معلول ذهنی و جسمی می باشند، بر اساس میزان-ب
ساعت"4"حداکثر تا سقف )سازمان بهزیستی کل کشور(معلولیت مورد تائید مراجع ذیصالح

ساعت"4"و باالتر حداکثر تا سقف% 50بانوان همسر جانبازان -ج

یربط، یک ساعت به ازاي هر فرزند تا ذبا هماهنگی واحد سازمانی بانوان عضو که وظیفه شیردهی بر عهده دارند،- د
سال"2"سقف

اعضاي جانباز بر اساس قوانین و مقررات مربوط-هه

.ساعت"5/1"سال سنوات خدمت حداکثر تا سقف "30"داراي سابقه خدمت مازاد براعضاي - و

درصد و باالتر را "50"اعضایی که به موجب تایید مراجع قانونی ذي صالح وظیفه نگهداري و مراقبت از جانبازان-ز
.ساعت"4"حداکثر تا سقف عهده دارند،بر

.ساعت می باشد"4"کارکنان در صورت حداکثر مجموع تقلیل کار ساعات روزانه :تبصره

، فوق العاده ها و روز کاري مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق"30"عضو به ازاي یک سال خدمت از –5ماده 
ج در حکم یا قرارداد حسب مورد برخوردار می گردد که وي می بایست مطابق برنامه زمانی اعالم شده از مزایاي مندر

.گاه استفاده نمایدسوي دانش

به تناسب ماههاي خدمت از مرخصی استحقاقی در صورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یکسال باشد،-1تبصره
.استفاده خواهد کرد

طول خدمت، عالوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده می تواند تا مجموع عضو براي یکبار در -2تبصره
. یک ماه از مرخصی استحقاقی در طی سال بمنظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد

و موافقت مقام مسئول ذیربط ، تائید اداره کارگزینیاستفاده از مرخصی در هر صورت با درخواست کتبی عضو- 3تبصره
.مکان پذیر استا

طرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول ضهر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع ا–6ماده 
.مافوق از مرخصی ساعتی در خالل ساعات اداري استفاده نماید

8آخر هر ماه به ازاء هر ساعت در ماه می باشد و در16حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن :تبصره
.ساعت در ماه غیبت محسوب می شود16ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد و مازاد 



استحقاقی عالوه بر مرخصی،رخصی با استفاده از حقوق و مزایادر موارد ذیل حق برخورداي از معضو دانشگاه–7ماده 
باشددارا میسالیانه را

ازدواج دائم به مدت سه روز کاري- الف

)مدت سه روز کاريه مدت پنج روز کاري و برادر، خواهر به پدر، مادر، همسر و فرزندان ب(فوت بستگان شامل-ب

یتواند با ارائه گواهی پزشکی، م،عضو دانشگاه در صورت ابتال به بیماري هایی که مانع از انجام خدمت وي باشد–8ماده
روز با ارائه گواهی پزشکی و تائید پزشک 30و مازاد بر مدت مذکور تا) روز3هرنوبت حداکثر(در سالروز متناوب 12

روز 30براي مدت بیشتر از . معتمد دانشگاه از مرخصی استعالجی با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط برخوردار گردد 
استخدامی اعضاي آئین نامه 64مقرر در ماده طوابضبا نظر کمیسیون پزشکی مورد تائید دانشگاه و مطابق با مقررات و

.با وي رفتار می گرددپژوهشی و فناوري غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،

عضو مشمول صندوق تامین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعالجی مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر :تبصره
.انون تامین اجتماعی می باشدپرداخت حقوق و مزایا تابع ق

، در صورت 7مذکور در ماده آئین نامه"53"ماده "3"عضو رسمی دانشگاه به استثناي مشموالن تبصره–9ماده 
نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تائید و موافقت رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وي می تواند با رعایت 

.از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایدفوق الذکر آئین نامه "66"سایر ضوابط و مقررات ماده 

لطمه نزند، صرفاً در روط به آنکه به برنامه هاي دانشگاه عضو پیمانی و قراردادي در موارد ضروري و استثنایی، مش:تبصره
.ماه خواهد بود4مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به مدت مدت قرارداد، 


