
 

 

 مرخصیانواع 
 مرخصی استحقاقی

مزد و  قانون کار؛ مرخصي استحقاقي ساالنه کارگران با استفاده از۶4به موجب ماده 
 روزکاری در سال.(2۶احتساب چهار روز جمعه، جمعًا یک ماه است ) 

 
 کمتر ازسایر روزهاي تعطیل جزء ایام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي کار  
 .یکسال، مرخصي مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه ميشود

 
در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و 

 در خاتمه سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد.  های مربوط العاده  فوق

 

روز از مرخصي ساالنه خود را 9 قانون کار؛ کارگر نميتواند بیش از۶۶به موجب ماده 
 .ذخیره کند

 
قانون کار؛ مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي کارگر به ۷1به موجب ماده 
 .فوت، به ورثه او پرداخت ميشود وي و در صورت

 
قانون کار؛ مرخصي کمتر از یک روز کاری جزء مرخصي استحقاقي ۷0به موجب ماده 2

 .مرخصی ساعتی گفته میشود که اصطالحًا به آن  منظور ميشود



 

 

 

قانون کار؛ کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداري از سه روز ۷3به موجب ماده 
از مزد را دارند که از میزان مرخصی استحقاقی سالیانه کسر   مرخصي با استفاده

 :نخواهد شد

 

 الف( ازدواج دائم  

 ب( فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان

 
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در 3 ماده1ه موجب تبصره ب

کار مجدد در صورت ادامه شیردهی   شیرده پس از شروع به دوران شیردهی؛ مادران
کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی )بدون   میتوانند حداکثر تا بیست و چهارماهگی

 .کسر از مرخصی استحقاقی( استفاده کنند

 
 

 یاستعالج  یمرخص

 از  یتواندمانع از انجام خدمت او باشد، م یماریشود و آن ب یمارفرد شاغل ب هرگاه
 کارکنان  یاینحوه و مدت و حقوق و مزا یكنل یداستفاده نما  یاستعالج  مرخصی
 الزم  یحاتمتفاوت است که در هر مورد توض یمرخص ینزمان استفاده از ا برحسب

 :یگرددارائه م  یرشرح ز به



 

 

 

پزشک معتمد، قابل قبول بوده و  ییدبا تأ یاستعالج  یمرخص( تا سقف سه روز؛ الف
 پرداخت خواهد شد. کارفرما  فرد توسط یایحقوق و مزا

 

 ینپزشک معتمد سازمان تأم ییدبا تأ یاستعالج  یاز سه روز؛ مرخص  یش( بب
توسط  یدورة استعالج یانفرد پس از پا یایو مزا حقوق  قابل قبول بوده و ی،اجتماع

 پرداخت خواهد شد یاجتماع  ینسازمان تأم

 

 ینسازمان تأم ییدقانون کار؛ مدت مرخصي استعالجي با تأ۷4به موجب ماده  
 و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد. کار  اجتماعي، جزء سوابق

 

از مادران در   یتمادر و حما یربا ش یهتغذ یجقانون ترو3ماده  1به موجب تبصره   
 کارگران زن، شش ماه است.  یمانزا یاستعالج  مرخصي مدت یردهی؛دوران ش

و خانواده که در  یتجمع یمتنظ ینقانون اصالح قوان یوستبه ذکر است به پ الزم
 یاست؛ مدت مرخص  یدهرس یاسالم  یمجلس شورا یبتصو به 1392/03/20 یختار
 ین. همچنیباشدماه تمام م9 ی،دولت یرو غ ی دولتیزنان شاغل در بخشها یمانزا

 یمرخص ین)ا یشوندم یقی برخوردارتشو یاجبار  یروز مرخص3از   یزآنها نهمسران  
عالوه بر   ین مدتکه همسران آنان شاغل باشند.( ا  یگیردتعلق م یصرفًا به پدران

 و . کارفرما مكلف است مزدیباشدشده در قانون کار م یشبینیپ یاستحقاق  یهایمرخص



 

 

 یقیروز تشو3زنان و  یمانزا یماه اضافه مرخص3ذکر شده )  یمدت مرخص یایمزا
 .یدپرداخت نما به کارگر همسران( را

از کودکان و نوجوانان   یتقانون حما» یتافراد تحت حما  یکه سرپرست  یزن 
دورة  یحق اوالد و مرخص یایاز مزا  یگیرد،بر عهده م را «و بدسرپرست یسرپرستب

از   یتواننداز مادران مدسته   ینو ا میشوند مند سه سال بهره یرکودکان ز  یمراقبت برا
برخوردار  یاجتماع  تأمین قانون۶۷مقرر در ماده  یهفته کمک باردار12 یاروز 84

 .شوند

 بدون حقوق یمرخص

 ممكن خواهد بود: یرپرسنل از مرخصي بدون حقوق فقط در موارد ز استفاده

 به استفاده از مرخصي مسلم  یاجشمرخصي نداشته باشد و احت استحقاق
 شود.

 یدداشته باشد و مدارک الزم را ارائه نما یلامه تحصاد   قصد. 
 باشد به اتفاق همسرش به خارج از محلخدمت خود مسافرت کند. ناگزیر 
 از استفاده از چهار ماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب ادامه همان   پس

 او صعب  یماريقادر به خدمت نباشد و ب یماري دیگر،ابتالي به ب  یا یماريب
 داده نشود. یصالعالج تشخ

قانون کار؛ نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق کارگران و مدت ۷2موجب ماده   به
 یابه کار پس از استفاده از مرخصي با توافق کتبي کارگر  آنها  برگشت یطآن و شرا

 .خواهد شد یینقانوني او و کارفرما تع یندهنما


