
 

 

 

 استعالجی /ساعت مرخصی  استحقاقی/.. روز... تقاضای ...................................... سمت ...  ...........................اینجانب .....................

 ....................... لغایت ................. را دارم از تاریخ/ساعت ..

 علت مرخصی ................................................................................................ .

 ......................................................................................................ت لزوم بتوان با شما تماس گرفت ماره تلفن که در صورآدرس و ش

 نام جانشین در طول مرخصی : ..................................................................
 

 با مرخصی نامبرده موافقت می شود/نمی شود                                      درخواست کننده امضاء

 امضاء مسئول                                                                                                 

 

 

 باسمه تعالی 

 )ره( محالتی شهیدموسسه فرهنگی آموزشی 

 واحد آموزشی  ..........................
 برگ مرخصی روزانه/ساعتی

 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 

 55752425-55755252لفن: ت           5خیابان جهاد پالک –نشانی:شهرک شهید محالتی 
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 نام جانشین در طول مرخصی : ..................................................................
 

 با مرخصی نامبرده موافقت می شود/نمی شود                 درخواست کننده                      امضاء

 امضاء مسئول                                                                                                 

 

 

 باسمه تعالی 

 )ره( محالتی شهیدموسسه فرهنگی آموزشی 

 واحد آموزشی  ..........................
 برگ مرخصی روزانه/ساعتی

 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 

 55752425-55755252تلفن:            5خیابان جهاد پالک –نشانی:شهرک شهید محالتی 

 

 43نمون برگ 



 

 

 

 استعالجی /ساعت مرخصی  استحقاقی/.. روز... تقاضای ............................  سمت  ........................................اینجانب .....................

 .از تاریخ/ساعت ........................ لغایت ................. را دارم 
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 نام جانشین در طول مرخصی : ..................................................................
 

 افقت می شود/نمی شودبا مرخصی نامبرده مو                 درخواست کننده                      امضاء

 امضاء مسئول                                                                                                 

 

 

 باسمه تعالی 

 )ره( محالتی شهیدموسسه فرهنگی آموزشی 

 واحد آموزشی  ..........................
 برگ مرخصی روزانه/ساعتی

 

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:
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