بسمه تعالی
بدینوسیله در راستای افزایش آگاهی کارکنان از قوانین و مقررات اداری  ،اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی در
نظر دارد قوانین و مقررات مورد عمل سطح کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی را به صورت هفتگی از طریق
اتوماسیون اداری به اطالع کلیه همکاران محترم برساند.
شماره( )1
مرخصی استعالجی:
چنانچه مستخدم بیمار شود و بیماری مانع از حضور وی در محل کار شود باید مراتب را در کوتاه ترین زمان ممکن به
اداره متبوع اطالع دهد .به این صورت که اگر گواهی پزشک کمتر از  10روز باشد در اولین روز پس از مراجعه به محل
خدمت و در مواردی که بیش از ده روز باشد( 10روز  ،یا بیشتر از  10روز) در پایان دهمین روز مورد را به اداره متبوع
اطالع داده و آن اداره هم به کارگزینی ارجاع دهد.اگر شخص این زمان را رعایت نکند سیستم گواهی پزشک را از وی
نخواهد پذیرفت.
در ارتباط با صندوق های بازنشستگی در خصوص مرخصی استعالجی :
مستخدمی که مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمانی است از یک الی  4ماه که سقف استعالجی در قانون
برای مستخدم در طول یکسال در نظر گرفته است ،صرف نظر از نوع استخدام ،تمام حقوق و مزایا توسط سازمان
پرداخت می شود.
در خصوص مشمولین صندوق تأمین اجتماعی ،اگر مرخصی استعالجی بیش از  3روز باشد(در هر مرحله از مریضی که به
تأیید پزشک معالج و یا پزشک معتمد می رسد)
-

از روز چهارم به بعد اگر کارمند رسمی باشد ،تمام حقوق و مزایا توسط سازمان پرداخت می گردد.

-

اگر کارمند پیمانی و یا قرارداد مستقیم باشد ،حقوق توسط تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.

سقف مرخصی استعالجی  4ماه در سال است .اگر بیماری شخص صعب العالج باشد می تواند تا یکسال از مرخصی
استعالجی با پرداخت حقوق استفاده نماید .بر اساس نظر پزشک متخصص این مدت قابل تمدید می باشد.
مدت مرخصی زایمان بانوان  9ماه است .بانوانی که در طول بارداری از مرخصی استفاده می نمایند ،این مرخصی از مدت
 4ماه مرخصی استعالجی آنها کسر می گردد و پس از زایمان هم می توانند از  9ماه مرخصی زایمان استفاده نمایند.
حقوق و مزایا برای بانوانی که کارمند رسمی سازمان هستند توسط سازمان پرداخت می گردد و برای بانوان پیمانی و
قراردادی تا  6ماه توسط تأمین اجتماعی و  3ماه بعدی توسط سازمان پرداخت می گردد.

