
   دارم.

سر  به 

ق را 

ت نموده و 

  دارم.

به سر 

ق را 

ت نموده و 

را ن حقوق 
  متقاضي

ه در مرخصي
  ضاء جانشين

ز مرخصي فوق

  امضاء       

 كارگزيني دريافت

را د  حقوق 
  متقاضي

 در مرخصي ب
  شين

ز مرخصي فوق

  امضاء      

 كارگزيني دريافت

بدو عالجي 
ريخ و امضاء م

را در مدتي كه
امض               

قاق استفاده از

                 

مرخصي را از اداره

بدون الجي 
مريخ و امضاء 

را در مدتي كه
امضاء جانش    

قاق استفاده از

                 

همرخصي را از ادار

استع تحقاقي 
تار               

........... ر.........
                 

استحق ،متقاضي
  

                 
 شتيباني:

 برگ از دو برگ م
  د.

استعال حقاقي 
تار               

........... ر.........
                 

استحق ،متقاضي
  
                 

 شتيباني:

 برگ از دو برگ م
  د.

  ي

  ي

  ...مي باشم.
ت مرخصي است
                 

......................
                 

م :امور اداري
. ندارد   

         
ضاء معاونت پش

  خود فرد

يكرسانده، سپس 
حسوب خواهد شد

  ...مي باشم.
 مرخصي استح
                 

......................
                 

م :امور اداري
. ندارد   

         
ضاء معاونت پش

  خود فرد

رسانده، سپس يك
حسوب خواهد شد

حكم مرخصي

  

حكم مرخصي

......................
روز درخواست
                 

  

..:خانمه آقاي/
                 

  

ز مورد

  

نظر
دارد

 

مضاا

نسخه دوم خ      
ئولين فوق الذكر ر
 محل كار غيبت مح

......................
وز درخواست م
                 

  

آقاي / خانم ..
                 

  

نظرز مورد
دارد

مضاا

نسخه دوم خ      
ئولين فوق الذكر ر
 محل كار غيبت مح

ح

ح

يت در حوزه .
............ ر :دت

                

 واگذار شده به
                 

مدت ........ روز

مهر و امضاء  

امضاء         

  اول كارگزيني
خود را به تائيد مسئ
ت عدم حضور در

.يت در حوزه
ت ............ رو

                

اگذار شده به آ
                

مدت ........ روز

 مهر و امضاء

  امضاء     

  اول كارگزيني
خود را به تائيد مسئ
ت عدم حضور در

ه مشغول فعالي
.............. به مد
                 

جام مسئوليت
                

جي نامبرده به م

                 

                 

نسخهنظيم گردد.
خصي درخواست خ
 در غير اين صورت

ه مشغول فعالي
............ به مدت

                 

ام مسئوليت و
                 

جي نامبرده به م

                

                  

نسخهنظيم گردد.
خصي درخواست خ
 در غير اين صورت

.................. كه
............ :غايت

                 

نج................. ا
 ده مي گيرم.

خصي استعالجي
  . شد 

                 

  ي شود 
                 

  مائيد:
ستي در دو نسخه تن
 از استفاده از مرخ
ي خود آگاه شود،

.................. كه
غايت ..............
                 

............... انجا
             رم.

خصي استعالجي
  . شد 

                 

  ي شود 
                 

  مائيد:
ستي در دو نسخه تن
 از استفاده از مرخ
ي خود آگاه شود،

  

......................
................... لغ
           

.................... :
مي برند به عهد

مرخ ك معتمد:
نمي با باشد

                 
  ت مربوطه:

نمي  ي شود
                 
ت ذيل توجه فرم
برگ مرخصي بايس
هر فرد بايستي قبل
ز وضعيت مرخصي

......................
.................. لغ
           

......................
ه عهده مي گير

مرخ ك معتمد:
نمي با باشد

                  
  ت مربوطه:

نمي  ي شود
                
ت ذيل توجه فرم
برگ مرخصي بايس
هر فرد بايستي قبل

وضعيت مرخصيز

اينجانب: .
. :از تاريخ

  

اينجانب:
م

نظر پزشك
تائيد مي با
   

نظر معاونت
موافقت مي

  
لطفا به نكات

ب -1
ه -2

ا

اينجانب: .

از تاريخ ..
  

اينجانب: .
مي برند به

نظر پزشك
تائيد مي با

 
نظر معاونت
موافقت مي

نكاتلطفا به 
ب -1
ه -2

ا


