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   بسمه تعالى
  كليه واحدهاي تابعه دانشگاه

  با سالم و احترام ؛
در خصوص صدور احكام مرخصي  27/12/94پ مورخ /3359/3/6/29پيرو بخشنامه شماره       

مديركل محترم  نامهكاركنان استفاده كننده از مرخصي استعالجي زايمان ، به پيوست براي زايمان 
به نامه شماره كه در پاسخ  11/12/95د مورخ /7784/209ره شمابه  متبوع منابع انساني وزارت

در مورد فوق العاده سختي شرايط محيط كار اين مديريت  3/8/95پ مورخ /1928/3/6/29
  . جهت استحضار و اقدام الزم ارسال مي گردد اشاره ابالغ گرديده ،االكاركنان صدر

  

  

  

سريال نامه
 : 

1313268
 /

1  

   :رونوشت گيرندگان

 معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه جهت استحضار  - 
  

  



  
  چ
 

  معاونت توسعه  مديريت و منابع
  داره كل منابع انسانيا                

                                     

 د/7784/209
11/12/1395 

 دندار

 بسمه تعالي

م و عمل دا ی ، ا قاو صاد    ا
ری  م ر  قام 

  جناب آقاي دكتر مهرداد فرزندي پور
معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  كاشان
  

  باسالم
     درخصوص پرداخت 3/8/95پ مورخ /1928/3/6/29احتراماً، بازگشت به نامه شماره    

ر ايام استعالجي زايمان به العاده نوبت كاري د العاده سختي شرايط محيط كار و فوق فوق
دستورالعمل تعيين ضوابط مرخصي هاي استحقاقي،  22آگاهي مي رساند با عنايت به ماده

العاده سختي شرايط محيط كار  العاده هاي مستمر ازجمله فوق پرداخت فوق.... استعالجي و
كاري در  ليكن پرداخت فوق العاده نوبت. درمدت مرخصي استعالجي زايمان بالمانع مي باشد

  .ايام مذكور مجوزي ندارد
  

ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيستاد مركز-خيابان سيماي ايران-بين فالمك جنوبي و زرافشان-)غرب(شهرك قدس -تهران: نشاني پستي  
88363849: نمابر                                              88363850:  تلفنهاي تماس                  

 http://karkonan.behdasht.gov.ir: اينترنتي نشاني صفحه



وم زپش  ه ع ی کاشاندا ما ی  ھدا دمات  ی و 
ع                      نا د و  ه  و   عاو 

  اين نامه بدون مهر دبيرخانه فاقد اعتبار است
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   بسمه تعالى
  جناب آقاي ماهي

  مديركل محترم منابع انساني وزارت متبوع
  با سالم و احترام ؛

در خصوص صدور احكام تغيير وضعيت  23/6/95د مورخ /3232/209بازگشت به نامه شماره      
آئين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي ،  54ماده  3كاركنان ، از آنجاكه برابر بند 

فقط به كارمنداني كه در شرايط غير متعارف محيط كار  فوق العاده سختي شرايط محيط كار
ماده  8نيز برابر بند  فوق العاده نوبت كاريمجبور به انجام وظيفه مي باشند ، قابل پرداخت بوده و 

 در نوبت هاي غير متعارف ساعت اداري به صورت تمام وقت ، ي كهشاغلمفوق الذكر به كاركنان 
در مورد نحوه مستدعي است . د ، پرداخت مي گردد مستمر و گردشي ملزم به انجام وظيفه مي باشن

، نظريه ارشادي اعالم تا  ايام استعالجي زايماندر به كاركنان پرداخت فوق العاده هاي مذكور 
  .اقدامات بعدي برابر مقررات صورت پذيرد 

براي استفاده كنندگان از مرخصي زايمان ،  صحيح با توجه به لزوم صدور حكم كارگزيني     
  .تسريع درارسال پاسخ مزيد امتنان خواهد بود
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   :رونوشت گيرندگان
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