
    فصل يکم ـ مرخصی استحقاقی

نامه جزياً يا كالً  آيين گيرد و طبق مقررات اين نسبت مدت خدمت به او تعلق مي مرخصي استحقاقي مستخدم از نخستين ماه خدمت به)1ماده 

  .  قابل استفاده است

شده قبلي خود طبق  توانند از مرخصي استحقاقي ذخيره شوند مي قانون استخدام كشوري مجدداًاستخدام مي 67تبصره ـ افرادي كه طبق ماده 

 نامه استفاده نمايند.  مقررات اين آيين

زدوازده روز در يكسال شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده ا منظور مي ) مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي2ماده
توانند تا هنگام دو سالگي  نمايد، مي تقويمي تجاوز نخواهد كرد. تبصره ـ بانواني كه فرزند شيرخوار داشته و فرزند آنها از شيرمادر استفاده مي

) خود  خيره شدهمرخصي ذ استحقاقي (شامل مرخصي استحقاقي ساليانه به اضافه فرزندشيرخوار خود، از مرخصي ساعتي تا سقف  مرخصي
 استفاده نمايند. 

 84باستناد ماده باشد. ( ، در اعطاي دومرخصي استحقاقي بايد حداقل يك روز غير تعطيل فاصله2جز در مورد مرخصي موضوع ماده  )3ماده

 )قانون مديريت خدمات كشوري لغو گرديد

ها و مؤسسات دولتي مكلفنددر فروردين ماه هر سال جدول اسامي مستخدمين ادارات راكه متضمن مدت  هاي وزارتخانه كارگزيني )4ماده
 مرخصي استحقاقي هريك از آنان باشدتنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط ارسال دارند. 

ست كه بدون در نظر گرفتن موقع و عنوان آن واحد،اختيار اخذ تصميم نامه مدير هر واحدسازماني ا رييس اداره از لحاظ اين آيين )5ماده

 مديريت خود را از طرف وزير يا رييس مؤسسه دولتي داراباشد. هاي مستخدمين حوزه درباره مرخصي

. هر  ن وي استمستخدم و موافقت كتبي رييس واحد مربوط و در غياب اومعاو ) استفاده از مرخصي استحقاقي موكول به تقاضاي كتبي6ماده
يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي اتخاذ  مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و رييس كارمند موظف است در طول سال

زمان  گرفتن فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر»به ميزان استحقا«استفاده كارمندان از مرخصي ساليانه  نمايند تا امكان
 ، موافقت نمايند.  مناسب

نكند، اعطاي آن را با توافق  مرخصي مستخدم از حيث مدت يا موقع استفاده موافقت هرگاه رييس اداره بنا به مصالح اداري با تقاضاي )7ماده
كند و در صورتي كه مستخدم  باشد موكول مي مستخدم به وقت ديگري كه ازتاريخ مورد تقاضاي اوليه وي بيش از شش ماه فاصله نداشته

 84حداكثر مدت ذخيره باستناد ماده مزبور ذخيره خواهد شد.( مدت شش ماه مذكور از اين مرخصي استفاده كند مرخصي نتواند ضمن

 )روز در سال خواهد بود 15قانون مديريت خدمات كشوري 

مربوط او را  اده كند مگر آن كه بنا به ضرورت رييس ادارهآن مرخصي استف ، بايد از تمام هر مستخدمي كه تحصيل مرخصي نموده )8ادهم

 عمل شود. 7مرخصي استفاده نشده بايد طبق ماده  دعوت به كار نمايد كه در اين صورت نسبت به



 

جه به اصالح شده با توتواند در هر سال بيش ازپانزده روز از مرخصي استحقاقي ساالنه خود را ذخيره نمايد.( ) هيچ مستخدمي نمي9ماده

 )قانون مديريت خدمات كشوري

استحقاقي ذخيره شده استفاده  تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي مي حداكثر مدتي كه مستخدم در يك سال تقويمي )10ماده
تفاده نمايد بايد حداقل مرخصي ذخيره شده خود نيز اس نمايد جمعاً از چهار ماه تجاوزنخواهد كرد. چنين مستخدمي هرگاه بخواهد از باقيمانده

 سال تمام خدمت كرده باشد.  يك

تاريخ شروع مرخصي  تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود و در اين صورت مي مستخدمي كه در حال مرخصي استحقاقي است )11ماده
 قبلي خواهد بود.  اخير بالفاصله بعد از انقضاي مرخصي

در پايان مدت مرخصي  مورد تمديدمرخصي به مستخدم ابالغ نشده باشد، مستخدم مكلف است در صورتي كه تصميم رييس اداره در )12ماده
 در پست خود حاضر شود. 

مدت رييس اداره  باشد و در اين استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي حفظ پست ثابت سازماني مستخدمي كه در حال )13ماده

 كند. حول ميوظايف او را به مستخدم يا مستخدمين ديگرم

بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم رفتار خواهد شد ومرخصي استحقاقي  ) با مستخدمي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي14ماده
 گردد.  ) وي ذخيره مي29استفاده نشده (بنابر مفاد ماده 

الزامي است و در اين  نشستگي با رعايت مقررات مربوطمستخدمين در هنگام باز ) موافقت با تقاضاي مرخصي استحقاقي استفاده نشده15ماده
اعطاي مرخصي موكول به  قانون استخدام كشوري 77باشد. تبصره ـ در مورد مشمولين ماده  ضروري نمي مورد حفظ پست سازماني مستخدم

  مرخصي كرده باشد. مناسبي قبل از رسيدن به سن شصت و پنج سالگي تقاضاي آن است كه مستخدم در مهلت

اين  10در ماده  نامه وتبصره آن از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد و محدوديت مندرج اين آيين 15) حداكثر مدت مرخصي موضوع ماده 16ماده
ثابت سازماني اين قبيل مستخدمين  نامه و تبصره آن نيست ولي در اين مورد حفظ پست اين آيين15نامه شامل مستخدمين موضوع ماده  آيين

، موافقت با  نامه و به تشخيص دستگاه باشد. تبصره ـ در صورتي كه به دليل حساسيت شغلي با رعايت سايرمواد اين آيين ضروري نمي
بيش از چهار ماه گردد، صرفاً آن ميزان از مرخصي مذكور كه ازتاريخ  پذير نباشد و ميزان ذخيره مرخصي مستخدم مستخدم امكان مرخصي

 باشد. شده است از محدوديت چهار ماه مندرج در اين ماده مستثنامي ه بعد مازاد بر چهار ماه) ب4/11/68نامه ( ابالغ آيين

 



يك ماه در سال به  كنند تا ميزان ) تعطيالت فصلي مستخدمين رسته آموزشي و ديگرمستخدميني كه از اين نوع تعطيالت استفاده مي17ماده
  د. شو سال منظور مي حساب مرخصي استحقاقي آنان در همان

، مازاد  باشند بادرخواست مرخصي كمتر از تعطيالت فصلي استفاده نمايند ملزم مي اين قبيل مستخدمين چنانچه در طول سال به عللي به ميزان
معاون نامه استفاده نمايند و چنانچه رييس اداره يا  آيين تحصيلي از مرخصي استحقاقي با رعايت مقررات اين مدت تا يك ماه را در طول سال

اداري ومالي وي بنا به مصالح اداري با درخواست مرخصي مزبورموافقت ننمايد و بدين وسيله امكان استفاده از اين مرخصي تاپايان سال 
 ).4/11/68باشد ( ابالغ مي سال بعد ذخيره خواهد شد. اجراي مفاد اين ماده از تاريخ تحصيلي براي فرد فراهم نگردد، اين مرخصي براي

گيرد در صورتي كه آن  مستخدم كه به مدت خدمت خارج از كشور وي تعلق مي  هاي ايام مرخصي استحقاقي ) حقوق و فوِق العاده18ماده
 .  واقع شود به ارز قابل پرداخت است  مرخصي در خارج از كشور مورد استفاده

حقوق و آمادگي به  د بر چهار ماه و به دوران مرخصي بدون) به مرخصي استعالجي كه از چهار ماه تجاوز نمايدنسبت به مدت زاي19ماده
گيرد. معذوريت بانوان باردار كه وضع  نمي ، استحقاقي تعلق خدمت و تعليق و بركناري از خدمت وانفصال و خدمت زير پرچم و غيبت موجه

 باشد. حمل آنان دوقلو به باال باشدمشمول محدوديت چهار ماه موضوع اين ماده نمي

از آن تابع مقررات  اند محفوظ است ولي ترتيب استفاده نامه ذخيره كرده اين آيين ) مرخصي استحقاقي كه مستخدمين تا تاريخ تصويب20ماده
 نامه خواهد بود. اين آيين

ته شدن به شوند، چنانچه قبل ازپذيرف قانوني به استخدام رسمي پذيرفته مي تبصره ـ كاركنان غيررسمي دستگاههاي دولتي كه طبق مقررات
، حسب مقررات يا مفادقرارداد استخدامي حاكم بر وضعيت خود حق استفاده ازمرخصي استحقاقي را داشته و اين مرخصي  استخدام رسمي

ذخيره شده  توانند با رعايت مقررات اين فصل از مرخصي مقررات قابل ذخيره شدن بوده و ذخيره شده باشد، پس ازتبديل وضع مي طبق همان
 ستفاده نمايند.مذكور ا

 مرخصی استع�جی -فصل دوم 

اداره متبوع اطالع  ترين مدت ممكن به ) هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع ازخدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاه21ماده
د ده روز و بيشتر، در پايان روز دهم به پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و درموار دهد و در موارد كمتر از ده روز گواهي

 واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد. رييس يا معاون

دولتي متبوع ارسال  را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد وزارتخانه يا مؤسسه ) كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج مستخدم22ماده
ـ در صورتي كه دستگاه ذي ربط  1قرار گيرد حكم مرخصي استعالجي را صادر نمايد. تبصره  دارد و در صورتي كه مفاد گواهي موردتأييد

پزشكان  استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان اي بهداشت و درمان پزشك معتمد دراختيار نداشته باشد، سازمانهاي منطقه
شود و نظر  ذي ربط معترض باشدموضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي ـ اگر مستخدم به نظر دستگاه 2سازمان خواهند بود. تبصره 

 كميسيون قطعي خواهد بود.  اين

 



خواهد بود كه بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم وباتوجه به نوع بيماري  ) كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك23ماده
مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را  پزشكي تعيين خواهد شد. سازمانهاي،درمان و آموزش و  اي بهداشت توسط سازمانهاي منطقه

 دستگاه ذي ربط اعالم نمايند.  تشكيل و نتيجه را به

.حداكثر مدت اين  عهده كميسيون پزشكي است العالج وتعيين مدت معذوريت وي به ) تشخيص ابتالي مستخدم به بيماري صعب24ماده
 تمديد خواهد بود.  است و قابلمعذوريت در هر نوبت شش ماه 

 خواهد بود.  شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا به اكثريت اتخاذ شود قاطع مي ) در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع25ماده

و براي وضع حمل   معذوريت) به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند،سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه 26ماده
شود. معذوريت وضع  مربوط داده مي هاي  باال يك سال معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده دوقلو چهار ماه و براي وضع حمل دوقلو به

 . شود و تشخيص تاريخ شروع آن برعهده پزشك معالج است استعالجي محسوب مي  حمل جزو مرخصي

  مرخصی بدون حقوق –فصل سوم 

 :باشد. مگر در موارد زير استفاده از مرخصي بدون حقوق در دوره آزمايشي ممنوع مي –34ماده 

كارمند پس از استفاده از چهارماه مرخصي  -2مسلم شود.  كارمند استحقاق مرخصي را نداشته باشد و احتياجش به استفاده از مرخصي -1
 -3العالج تشخيص داده نشود.  بيماري او هم صعب سبب ادامه همان بيماري يا ابتال به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و استعالجي ساالنه به

داشته باشد و مدارك الزم  كارمند قصد ادامه تحصيل -4همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند.  كارمند ناگزير باشد به اتفاق
استفاده  كارمندان آزمايشي با ارايه مدرك و به تشخيص مؤسسه متبوع خود كه نياز به عطاي مرخصي بدون حقوق بها –را ارايه نمايد. تبصره 

 .باشد پذير مي مقررات اين فصل امكان از مرخصي بدون حقوق داشته باشند حداكثر تا دو ماه با رعايت ساير

با ذكر علت و مدت آن توسط مدير واحد به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي  راكارمند بايد تقاضانامه استفاده از مرخصي بدون حقوق  –35ماده 
در صورت موافقت حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق  ارسال نمايد . وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تصميم الزم را در اين باره اتخاذ و متبوع

اين ) 34ماده () 2موضوع بند ( هد كرد . در مورد كارمندانقانون مديريت خدمات كشوري صادر خوا) 84ماده ( (1را با رعايت تبصره (
 .برسد موافقت با مرخصي بدون حقوق الزامي خواهد بود نامه چنانچه بيماري به تأييد پزشك معتمد آيين

پذير  قانون امكانمرخصي بدون حقوق كارمند پيماني متناسب با مدت قرارداد حداكثر تا پايان قرارداد و با رعايت سقف مقرر در  – 36ماده 
 .باشد مي

كشوري سال شمسي است و در مرخصي روزانه، ماه سي روز حساب  در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم رسمي –37ماده 
 .مربوط محاسبه خواهد شد هاي ها و سازمان كمتر از يك روز با توجه به ساعات كار روزانه وزارتخانه هاي شود. مرخصي مي

 .هاي مدت مرخصي استحقاقي و استعالجي پيش از صدور حكم مرخصي ممنوع است العاده پرداخت حقوق و فوق –38ماده 



شود، مگر اينكه در طي اين مدت حق بيمه و كسور بازنشستگي  نمي مدت مرخصي بدون حقوق جز سابقه خدمت كارمند محسوب –39ماده 
مزبور به عنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ  كرده باشد كه در اين صورت مدتكارفرما را از طريق دستگاه متبوع پرداخت  سهم خود و

 .باشد بازنشستگي قابل محاسبه مي بازنشستگي و وظيفه دوره

توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون  مي برند، كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت به سر مي – 40ماده 
 .باشد نمي ستفاده نمايند. در اين مدت حفظ پست سازماني اين گروه از كاركنان الزاميا حقوق

متناوب و يا متوالي از اين  توانند به صورت نمايند در طول دوران خدمت رسمي خود مي ماده استفاده مي كارمندان زن كه از اين – 1تبصره 
 .ماده استفاده نمايند

 .توانند از اين ماده استفاده نمايند كند كه همواره در مأموريت باشند نيز نمي همسرانشان ايجاب ميكارمندان زني كه شغل  – 2تبصره 

 .توانند از مزاياي بيمه عمر طبق ضوابط استفاده نمايند كارمنداني كه در حال مرخصي بدون حقوق هستند، مي – 41ماده 

 .توانند تمامي مرخصي ذخيره خود را دريافت نمايند ميشوند  كارمنداني كه بنا به هر دليلي بازخريد مي – 42ماده 

نامه لغو و براي تمامي كاركنان مشمول قانون مديريت  مغاير با اين آيين هاي نامه ها و آيين نامه تمامي قوانين و مقررات تصويب – 43ماده 
 .باشد االجرا مي كشوري الزم خدمات

 

 


