بسمه تعالی
با سالم ؛
به منظور ساماندهي و انتظام بخشيدن به چگونگي حضور و غياب كاركنان شاغل در منطقه و رعايت دستورالعمل
هاي ابالغي از سوي معاونت محترم مالي و اداري شهرداري تهران و با هدف اطالع رساني به تمامي همكاران شاغل
در منطقه درخصوص رعايت مقررات و چگونگي استفاده از امكانات مرخصي (استحقاقی ،استعالجی ،ساعتی)
بدينوسيله موارد ذيل جهت اطالع و رعايت كامل نكات ارسال مي گردد.
الف) مرخصی هاي استعالجی:
 -1گواهي پزشك در مرخصي هاي استعالجي الزاماً بايد ممهور به مهر پزشك متخصص باشد.
-2در مرخصي هاي استعالجي  2روز و بيشتر از  2روز عالوه بر گواهي پزشك  ،نسخه دارويي بيمار(ممهور به مهر
داروخانه) هم الزامي مي باشد در غير اينصورت مرخصي درخواستي غيرقابل قبول بوده و ضمن عودت غيبت
محسوب ميگردد(.گواهي پزشك با نسخه دارويي توسط مسئول مرخصي منطقه مطابقت داده خواهد شد و در
صورت تأييد لحاظ مي گردد).
 -3در مورد مرخصي استعالجي باالي  3روز كليه پرسنل مي بايست حداكثر تا روز دوم مراتب استعالجي
خود را از طريق خانواده يا همكاران به اطالع مسئول مربوطه و امور اداري رسانده و هماهنگي الزم انجام پذيرد.
ب) مرخصی هاي استحقاقی :
 -1كليه پرسنل موظفند قبل از شروع مرخصي نسبت به ارسال برگه مرخصي خود كه به تأييد باالترين مقام
مسئول حوزه /ناحيه (معاون ،شهردار) رسيده باشد ،به امور اداري منطقه اقدام نمايند.
 -2برگه مرخصي بايد حتماً توسط جانشين امضاء شود .
-3كليه پرسنل موظفند قبل از اخذ مرخصي استحقاقي از ميزان باقيمانده مرخصي استحقاقي ساليانه خود مطلع و
سپس اقدام نمايند .بديهي است در صورت عدم داشتن ذخيره مرخصي استحقاقي برگه درخواست عودت داده
خواهد شد و به منزله غيبت تلقي مي شود.
ج) مرخصی هاي ساعتی (شخصی و اداري) :
 -1كليه پرسنل مجاز به استفاده  7ساعت خروج شخصي در ماه مي باشند ،در صورت استفاده بيشتر ،مازاد آن در هر
ماه با هم جمع مي شود و هر  7ساعت آن به عنوان يك روز مرخصي استحقاقي در پايان سال از شخص كسر مي
گردد.
 -2در موارديكه بدليل لزوم انجام مأموريت اداري و يا استفاده از مرخصي شخصي (ساعتي) ،هر يك از پرسنل در
آغاز كار روزانه  ،امكان حضور در ابتداي وقت اداري مقدور و ميسر نمي گردد ،اخذ و ارائه مجوز مورد لزوم بايد
در روز قبل انجام شود .لكن در شرايط اضطراري و غير مترقبه  ،اخذ مجوز و ارائه آن به مبادي ذيربط (نگهباني و
واحد حضور و غياب ساختمان اداري مربوط) به منظور درج در فايل اطالعاتي مورد نظر حداكثر تا روز بعد مي
بايستي انجام پذيرد.

