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تاریخ تصویب3133/50/13 :

 .1مرخصی
1ـ .1مرخصی استحقاقی روزانه

3ـ3ـ .3مرخصی استحقاقی کارکنان به نسبت مدت خدمت 15 ،روز در سال میباشد .در ضمن به ایام مرخصی
بدون حقوق ،معلق از خدمت ،برکناری یا انفصال از خدمت و غیبت موجه ،مرخصی استحقاقی تعلق
نخواهد گرفت.

(ماده یک آئین نامه مرخصیها مصوب  3131/1/22هیأت وزیران و ماده  13قانون کار و امور اجتماعی ج.ا.ا)

3ـ3ـ .2در مشاغل سخت و زیان آور ـ به شرح پیوست شماره یک ـ میزان مرخصی استحقاقی افزایش مییابد
و به  0هفته در سال ( 10روز) میرسد.
3ـ3ـ .1حداکثر مدت مرخصی استحقاقی در سال به شرط ذخیره ،برای کارمندان رسمی  325روز و کارمندان
قراردادی  15روز

میباشد( .ماده ده آئین نامه مرخصیها مصوب  3131/1/22هیأت وزیران و ماده  13قانون کار و امور اجتماعی)

3ـ3ـ .3استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به ثبت درخواست توسط مستخدم و اخذ تأیید رئیس مستقیم و
مقام مسئول میباشد .درخواست تأیید شده جهت اطالع و بهرهبرداری الزم به کارگزینی محل خدمت
ارسال و همزمان در سیستم اعمال میگردد .تعداد تأیید کنندگان مرخصی استحقاقی براساس چارت
سازمانی تعریف شده واحد ،قابل تعریف میباشد.
3ـ3ـ .0هرگاه رئیس اداره بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده
موافقت نکند ،اعطای آن را با توافق مستخدم به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش
از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول میکند و در صورتی که مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه
مذکور از این مرخصی استفاده کند مرخصی مزبور ذخیره خواهد شد.

(ماده  1آئین نامه مرخصیها مصوب

 3131/1/22هیأت وزیران)
3ـ3ـ .1در صورت عدم استفاده از مرخصی تأیید شده به صورت جزئی و کلی ،درخواست لغو مرخصی استحقاقی
باید به تأیید رئیس مستقیم و مقام مسئول رسیده و سپس جهت اطالع و بهرهبرداری الزم به کارگزینی
ارسال و همزمان در سیستم اعمال میگردد.
3ـ3ـ .1مانده مرخصی روزانه کارکنان رسمی در پایان سال ،به ذخیره مرخصی اضافه میشود.
3ـ3ـ .8حداکثر  30روز از مانده مرخصی روزانه کارگران رسمی در پایان سال قابل ذخیره و مازاد بر آن حذف
خواهد شد.
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3ـ3ـ .3وجه مانده مرخصی روزانه کارکنان قراردادی در پایان سال پرداخت و ذخیره مرخصی این دسته از
کارکنان ،صفر خواهد شد.
3ـ3ـ .35ایام تعطیل مابین مرخصی استحقاقی کارمندان رسمی و قراردادی ،جزء مرخصی روزانه منظور و از
مانده مرخصی استحقاقیِ فرد کسر

میشود( .ماده سه آئین نامه مرخصیها مصوب  3131/1/22هیأت وزیران)

3ـ3ـ .33روز جمعه مابین مرخصی استحقاقی کارگران رسمی تا چهار مرتبه در سال محاسبه نخواهد شد .ضمناً
ایام تعطیل رسمی نیز برای کارگران رسمی محاسبه نمیشود.
3ـ3ـ .32پس از ثبت درخواست مرخصی استحقاقی ،امکان ثبت مرخصی ساعتی ،مأموریت تمام وقت یا ساعتی،
مرخصی استعالجی تا لغو درخواست مرخصی امکان پذیر نمیباشد و ثبت تردد فرد نیز به علت ثبت
درخواست مرخصی استحقاقی روزانه بی اثر خواهد بود.
1ـ .2مرخصی ساعتی

3ـ2ـ .3حداکثر مدت مرخصی ساعتی قابل استفاده در هر روز  3ساعت میباشد.
3ـ2ـ .2استفاده از مرخصی ساعتی منوط به ثبت درخواست توسط مستخدم و اخذ تأیید رئیس مستقیم و مقام
مسئول میباشد .درخواست تأیید شده جهت اطالع و بهرهبرداری الزم به کارگزینی محل خدمت ارسال
و همزمان در سیستم اعمال میگردد .تعداد تأیید کنندگان مرخصی ساعتی براساس چارت سازمانی
قابل تعریف میباشد.
3ـ2ـ .1چنانچه مجموع مرخصی ساعتی فرد در روز از حداکثر مدت مجاز در آن روز ـ  3ساعت ـ تجاوز نماید
برای آن روز مرخصی استحقاقی منظور میگردد.
3ـ2ـ .3مجموع مرخصی ساعتی تا  1ساعت در ماه بی اثر و قابل بخشش میباشد.

(مصوبه شورای اداری شهرداری

تهران مورخ )3112/35/30

3ـ2ـ .0مازاد مرخصی ساعتی بیش از  1ساعت در ماه جمع و بازای هر  1.0ساعت یکروز از مرخصی استحقاقی
کسر میشود .حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده دوازده روز در یکسال تقویمی خواهد بود.

(ماده دو

آئین نامه مرخصیها مصوب  3131/1/22هیأت وزیران)

3ـ2ـ .1مطابق بند فوق ،چنانچه مانده مرخصی استحقاقی قابل استفاده مستخدم در سال صفر گردد ،امکان
درخواست مرخصی ساعتی بیش از  1ساعت در ماه امکان پذیر نمیباشد.
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1ـ .3مرخصی بدون حقوق

3ـ1ـ .3کارمندان رسمی ثابت به شرط موافقت مقام مسئول با در نظر گرفتن شروط زیر میتواند از مرخصی
بدون حقوق و کارگران رسمی از مرخصی بدون دستمزد استفاده نماید.

(ماده  15قانون پنجم توسعه ج.ا.ا و ماده

 12آئین نامه مرخصیها مصوب  3131/1/22هیأت وزیران)

الف) اتمام ذخیره مرخصی استحقاقی سالیانه
ب) استفاده از حداکثر مدت مجاز مرخصی در سال ( 325روز)

3ـ1ـ .2اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدارک مثبته،
نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی خواهدبود.
3ـ1ـ .1به منظور صدور حکم مرخصی بدون حقوق(دستمزد) برای کارمندان و کارگران رسمی ،مستخدم باید
تقاضانامه کتبی استفاده از مرخصی بدون حقوق (دستمزد) را با ذکر علت و مدت آن ،پس از تأیید
باالترین مقام محل خدمت خود توسط واحد سازمانی به اداره کل منابع انسانی ارسال نماید .پس از
اتخاذ تصمیم الزم در این باره در صورت موافقت ،حکم مرخصی بدون حقوق توسط اداره کل منابع
انسانی صادر خواهد گردید.
3ـ1ـ .3میزان استفاده از مرخصی بدون دستمزد جهت کارکنان قراردادی شرکت خدمات اداری شهر و مؤسسه
هادیان شهر ،در طول مدت قرارداد و صرفاً به مدت یکماه در یکسال شمسی میباشد .این مرخصی
قابل تسری به قرارداد سال بعد نخواهد بود.

(بخشنامه شماره  133/2/318821مورخ  3135/3/0معاونت مالی و اداری

شهرداری تهران و ماده  12قانون کار و امور اجتماعی ج.ا.ا)

1ـ .4مرخصی استعالجی کمتر از سه روز

3ـ3ـ .3هرگاه مدت بیماری شاغل کمتر از سه روز باشد باید مراتب در کوتاه ترین زمان ممکن به اداره متبوع
اطالع داده شود .همچنین کارمند موظف است ضمن درخواست مرخصی استعالجی ،مستندات پزشکی
شامل گواهی پزشک و نسخه درمانی را حداکثر تا  1روز اداری پس از مراجعه به محل خدمت ،به
کارگزینی مربوطه تحویل نماید.
3ـ3ـ .2بررسی مرخصی استعالجی کمتر از سه روز منوط به ثبت درخواست توسط مستخدم و اخذ تأیید رئیس
مستقیم و مقام مسئول میباشد .درخواست تأیید شده به کارگزینی محل خدمت ارسال تا پس از بررسی
مدارک مثبته پزشکی اقدام به تأیید نهایی و ثبت مرخصی استعالجی در سیستم گردد .تعداد تأیید
کنندگان مرخصی استعالجی براساس چارت سازمانی قابل تعریف میباشد.
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3ـ3ـ .1ایام تعطیل مابین مرخصی استعالجی به عنوان مرخصی استعالجی محسوب و در صورت بیش از سه
روز مشمول بند  0-3خواهد بود.
3ـ3ـ .3اگر مستخدم در قبل (بعد) از تعطیالت به علت بیماری (باارائه مستندات پزشکی و تأیید کارگزینی) در
محل خدمت حاضر نشود و در بعد (قبل) از تعطیالت نیز درخواست مرخصی استحقاقی نموده باشد ،ایام
تعطیل مابین محاسبه نمیشود.
1ـ .5مرخصی استعالجی بیش از سه روز

3ـ0ـ .3هرگاه مدت بیماری شاغل بیش از سه روز و حداکثر تا  3ماه باشد باید مراتب در کوتاهترین زمان ممکن
به اداره متبوع اطالع داده شود و کارمند موظف است مستندات پزشکی شامل گواهی پزشک و نسخه
درمانی را در موارد کمتر از ده روز حداکثر تا  1روز اداری پس از مراجعه و در موارد باالتر از ده روز،
حداکثر تا پایان روز دهم بیماری به کارگزینی مربوطه تحویل نماید .کارگزینی مربوطه مدارک پزشکی
را جهت بررسی و تأیید به مبادی ذیربط (در خصوص کارمندان رسمی ،شرکت شهر سالم و در خصوص
کارمندان قراردادی ،شرکت خدمات اداری شهر و یا مؤسسه هادیان شهر) ارسال مینماید .پس از
بررسی مدارک مثبته پزشکی و ارسال تأییدیه توسط مبادی ذیربط ،کارگزینی محل خدمت اقدام به
تأیید نهایی و ثبت مرخصی استعالجی در سیستم مینماید.

(ماده  23آئین نامه مرخصیها مصوب  3131/1/22هیأت

وزیران)
3ـ0ـ .2در خصوص کارکنان قراردادی خدمات اداری شهر و هادیان شهر ،محدودیت چهار ماه وجود ندارد.
3ـ0ـ .1ایام استعالجی بیش از سه روز از کارکرد ماهیانه کارکنان قراردادی خدمات اداری شهر و هادیان شهر
کسر میگردد.
1ـ .6مرخصی استعالجی صعب العالج

3ـ1ـ .3هرگاه مجموع مدت بیماری کارمندان و کارگران رسمی در سال بیش از  3ماه باشد ،بیماری مستخدم
در صورت تأیید کمیسیون پزشکی صعب العالج تشخیص داده میشود .در این خصوص کارمند باید
ضمن اطالع رسانی به اداره مربوطه ،مستندات پزشکی الزم را در اسرع وقت به کارگزینی مربوطه
ارسال و درخواست مرخصی استعالجی را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه نماید .کارگزینی ،مدارک
پزشکی را جهت بررسی و تأیید به شرکت شهر سالم ارسال مینماید .پس از بررسی مدارک مثبته
پزشکی و ارسال تأییدیه توسط شرکت شهر سالم ،حکم مرخصی استعالجی صعب العالج توسط اداره
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کل منابع انسانی صادر و در سیستم ثبت خواهد گردید.

(ماده  23آئین نامه مرخصیها مصوب  3131/1/22هیأت

وزیران)
3ـ1ـ .2در صورتیکه بیماری مستخدم ،صعب العالج تشخیص داده نشد و با رعایت بند  1-3میتواند جهت
ادامه مداوا از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
3ـ1ـ .1در خصوص کارکنان قرارداری خدمات اداری شهر و هادیان مطابق بند 3ـ 0عمل خواهد شد.
1ـ .7مرخصی زایمان

3ـ1ـ .3بانوان باردار برای هر وضع حمل یک و دو قلو از  1ماه مرخصی زایمان و سه قلو و باالتر از  32ماه
مرخصی زایمان برخوردار میگردند .ضمناً در صورت ادامه شیردهی فرزند با شیر مادر ،میتوانند حداکثر
تا  23ماهگی کودک از یک ساعت مرخصی شیردهی در روز (بدون کسر از مرخصی استحقاقی)
استفاده نمایند.

(اصالحیه ماده  1قانون ترویج تغذیه با شیر مادر)

3ـ1ـ .2بررسی مرخص زایمان منوط به ثبت درخواست توسط مستخدم و اخذ تأیید رئیس مستقیم و مقام
مسئول میباشد .درخواست تأیید شده همراه با گواهی پزشک و مستندات مربوطه به کارگزینی مربوطه
ارسال میگردد .کارگزینی مربوطه مدارک پزشکی را جهت بررسی و تأیید به مبادی ذیربط (در
خصوص کارمندان رسمی ،شرکت شهر سالم و در خصوص کارمندان قراردادی ،شرکت خدمات اداری
شهر و یا مؤسسه هادیان شهر) ارسال مینماید .پس از بررسی مدارک مثبته پزشکی و ارسال تأییدیه
توسط مبادی ذیربط ،کارگزینی محل خدمت اقدام به تأیید نهایی و ثبت مرخصی زایمان در سیستم
مینماید.
 .2کسر ساعت کار
2ـ3ـ .3ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر ورود ،خروج از محل خدمت
زودتر از ساعات مقرر تعجیل خروج و مدت زمانی در خالل ساعت کاری که کارمند در محل خدمت
حضور ندارد عدم حضور نامیده که مجموعاً جزء کسر ساعت کار فرد محسوب میگردد.
2ـ3ـ .2مجموع کسر ساعت کار تا دو ساعت در ماه بدون درخواست تأیید شده مرخصی قابل اغماض میباشد.
لیکن این مدت جمع و بازاء هر  1.0ساعت از در مرخصی استحقاقی فرد کسر میگردد.

(بند الف ماده دو

آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت ،تصویبنامه شماره  83305مورخ )3110/33/21
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2ـ3ـ .1مجموع کسر ساعت کار بیش از دو ساعت در ماه بدون درخواست تأیید شده مرخصی ،مستلزم کسر
حقوق و فوقالعاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوقالعاده
مخصوص و سایر فوقالعادههای مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوقالعاده مخصوص و سایر
فوقالعادههای مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل
ساعات تأخیر خواهد بود.

(بند ب ماده دو آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت ،تصویبنامه شماره  83305مورخ

)3110/33/21

2ـ3ـ .3در خصوص کارمند رسمی که در هر ماه بیش از  3بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد
و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از  3ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم
کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان  15درصد و برای
ماه چهارم به میزان  05درصد و برای ماه پنجم به میزان صد در صد و به مدت یک ماه کسر خواهد
شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع
خواهد گردید .ضمناً تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از  8ساعت در ماه در هر حال مشمول حکم این
ماده خواهد بود.

(ماده پنج آئین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت ،تصویبنامه شماره  83305مورخ )3110/33/21

2ـ3ـ .0تنبیهات انضباطی (موضوع بند  )3-3-2در خصوص کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری تهران
مطابق فصل سوم آئین نامه انضباط کار شهرداری تهران عمل خواهد شد.
2ـ3ـ .1تعدد ارائه درخواست مرخصی ساعتی در خصوص کسرِ کار به شرط تأیید مقام مافوق و با در نظر گرفتن
موارد موجه بالمانع بوده و با این درخواست مرخصی مطابق بند 2ـ( 3مرخصی ساعتی) عمل خواهد شد.
 .3غیبت روزانه
1ـ3ـ .3عدم حضور در محل خدمت در روزهای کاری ،بدون داشتن مجوز و یا سند موجه به صورت منقطع و یا
متوالی غیبت محسوب میگردد.
1ـ3ـ .2ایام تعطیل مابین غیبت ،غیبت محسوب میشود.
1ـ3ـ .1مستخدم حداکثر باید تا  1روز کاری پس از حضور در محل خدمت ،به وضعیت غیبت خود رسیدگی
نماید .در غیر اینصورت ،غیبت غیر موجه و در کارکرد ماهیانه فرد منظور میگردد.

22
تاریخ تصویب3133/50/13 :

 .4مأموریت
4ـ .1تعاریف

3ـ3ـ .3به آن دسته از فعالیتها و اقدامات کارکنان که در راستای انجام وظایف محوله در خارج از محیط اداری
محل خدمت و در زمان تعیین شده انجام می گیرد ،مأموریت اداری اطالق میگردد.
3ـ3ـ .2الزم است کارمند زمان شروع و پایان ،موضوع و همچنین محل مأموریت را مشخص نماید.
3ـ3ـ .1مدت زمان مأموریت در خارج از ساعات اداری ،اضافه کاری محسوب و در ایام تعطیل مطابق شرایط
تعطیل کاری عمل میشود.
4ـ .2مأموریت ساعتی

3ـ2ـ .3استفاده از مأموریت ساعتی ،منوط به ثبت درخواست توسط مستخدم و اخذ تأیید رئیس مستقیم و مقام
مسئول میباشد .درخواست تأیید شده جهت اطالع و بهرهبرداری الزم به کارگزینی محل خدمت ارسال
و همزمان در سیستم اعمال میگردد .تعداد تأیید کنندگان مأموریت ساعتی براساس چارت سازمانی
تعریف شده واحد ،قابل تعریف میباشد.
3ـ2ـ .2در صورتی که زمان مأموریت مستخدم در تمام مدت ساعت اداری و یا بیش از آن بوده و از نوع
مأموریت اداری (بند  )1-3نباشد ،مأموریت ساعتی تمام وقت در طی روز و بدون محدودیت ساعت
برای مستخدم منظور میگردد.
4ـ .3مأموریت اداری

3ـ1ـ .3چنانچه مدت زمان مأموریت ،یک روز و یا بیش از یک روز کاری باشد ،مقام مسئول مجاز درخواست
مأموریت اداری مینماید.
3ـ1ـ .2به مأموریت اداری ،مزایای مربوطه تعلق میگیرد.
3ـ1ـ .1نحوه درخواست مأمویت اداری بدین صورت است که پس از تکمیل فرم مأموریت روزانه و انجام
تشریفات اداری ،توسط اداره کل منابع انسانی حکم مأموریت صادر و در سیستم ثبت میگردد.
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4ـ .4مأموریت آموزشی

3ـ3ـ .3با توجه به تبصره 3ـ 3آئین نامه تسهیالت رفاهی ایثارگران شهرداری تهران و مصوبه 33303/212101
مورخ  3188/32/21هیأت وزیران ،کلیه ایثارگران (پدر ،مادر ،همسر و فرزند شهید؛ جانبازان؛ آزادگان و
زندانیان سیاسی قبل از انقالب؛ رزمندگان با حداقل  3ماه متوالی و یا  32ماه متناوب؛ فرزندان جانباز
باالی  )٪20که جهت اخذ مدرک تحصیلی دیپلم به تحصیل اشتغال دارند می توانند با هماهنگی و
موافقت واحد سازمانی مربوطه از  1روز مأموریت آموزشی در طول ماه استفاده نمایند .در این نوع
مأموریت ،مستخدم میتواند جهت یک روز کامل نیز از طریق سیستم درخواست مأموریت آموزشی
نماید .تأکید میگردد حداکثر مدت مأموریت آموزشی  1روز در ماه میباشد و امکان اخذ بیش از این
تعداد روز به عنوان مأموریت آموزشیِ موضوع این ماده امکانپذیر نمیباشد.
3ـ3ـ .2در خصوص سایر مقاطع تحصیلی مطابق آئین نامه اجرایی ماده  32قانون تسهیالت استخدامی و
اجتماعی جانبازان و دستورالعمل نحوه استفاده از مأموریتهای آموزشی موضوع بخشنامه شماره
/2138د از طریق اداره کل منابع انسانی اقدام و پس از صدور حکم آموزشی توسط اداره کل منابع
انسانی در سیستم ثبت خواهد شد.
 .5درخواست ثبت کارت
5ـ .1در صورتی که مستخدم با دالیل قابل قبول موفق به ثبت تردد نگردد ،باید درخواست ثبت کارت دهد.
5ـ .2ثبت تردد در سیستم ،منوط به ثبت درخواست توسط مستخدم و اخذ تأیید رئیس مستقیم و مقام مسئول
میباشد .درخواست تأیید شده جهت تأیید نهایی به کارگزینی محل خدمت ارسال و همزمان در سیستم
اعمال میگردد .تعداد تأیید کنندگان درخواست ثبت کارت براساس چارت سازمانی تعریف شده واحد،
قابل تعریف میباشد.
5ـ .3تعدد ارائه درخواست ثبت تردد با رعایت بند  3-0بالمانع میباشد.
5ـ .4در خصوص افرادی که با توجه به نوع شغل مورد تصدی و با دستور کتبی باالترین مقام مسئول ثبت
کارت انجام نمیشود ،توسط کارگزینی محل خدمت در سیستم مشخص میگردد .مرخصی این افراد
منوط به ثبت مرخصی در سیستم میباشد.
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 .6شیفتها
6ـ .1تعطیل کاری

1ـ3ـ .3تعطیل کاری به صورت پیش فرض به روزهای پنجشنبه ،جمعه و تعطیالت رسمی تعلق خواهد گرفت.
ضمنا تعیین روزهای تعطیل کاری جهت مشاغل خاص قابل تعریف میباشد.
1ـ3ـ .2سه نوع تعطیل کاری به صورت زیر تعریف میشود.
الف) تعطیل کاری نوع  :3ساعت شروع تعطیل کاری در این شیفت از  1:15صبح و با فرجه یکساعته تا  8:15صبح در
ایام تعطیل و به مدت  0ساعت میباشد.
ب) تعطیل کاری نوع  :2ساعت شروع تعطیل کاری در این شیفت از  1:15صبح و با فرجه یکساعته تا  8:15صبح در
ایام تعطیل و به مدت  0ساعت میباشد .در این نوع تعطیل کاری ،محدودیتی در محاسبه اضافه کار وجود ندارد.
ج) تعطیل کاری نوع :1در این شیفت در ساعت شروع و مدت اضافه کاری محدودیت وجود ندارد ولی مدت زمان
الزم جهت محاسبه تعطیل کاری حداقل  0ساعت میباشد.

1ـ3ـ .1اختصاص هر یک از انواع تعطیل کاری به کارمندان بر عهده معاونت مالی و اداری محل خدمتی و
براساس شرح وظایف مستخدم میباشد.
1ـ3ـ .3در نوع  ،3در صورت حضور بعد از ساعت  8:15یا حضور کمتر از  0ساعت ،مدت حضور مستخدم به
عنوان اضافه کاری محسوب میشود که حداکثر مدت زمان اضافه کاری تا ساعت  33:15قابل قبول
خواهد بود.
1ـ3ـ .0در نوع  ،3حضور قبل از ساعت  1:15صبح در ایام تعطیل بی اثر و مدت حضور پس از اتمام تعطیل
کاری به عنوان اضافه کار محسوب میشود که مدت زمان اضافه کاری قابل قبول در ایام تعطیل و به
شرط محاسبه تعطیل کاری برای مستخدم حداکثر تا ساعت  33:15خواهد بود.
1ـ3ـ .1در نوع  ،2در صورت حضور بعد از ساعت  8:15یا حضور کمتر از  0ساعت ،مدت حضور مستخدم به
عنوان اضافه کاری محسوب میشود که محدودیتی در محاسبه میزان اضافه کاری وجود ندارد.
1ـ3ـ .1در نوع  ،2حضور قبل از ساعت  1:15صبح در ایام تعطیل و مدت حضور پس از اتمام تعطیل کاری به
عنوان اضافه کار محسوب میشود که محدودیتی در محاسبه میزان اضافه کاری وجود ندارد.
1ـ3ـ .8در نوع  ،1پس از محاسبه  0ساعت به عنوان تعطیل کاری ،مازاد بر  0ساعت در اضافه کار محسوب میشود.

20
تاریخ تصویب3133/50/13 :

1ـ3ـ .3در نوع  ،1در صورت حضور کمتر از  0ساعت ،مدت حضور در اضافه کار محسوب میشود.
6ـ .2اضافه کاری

1ـ2ـ .3چهار شیفت برای اضافه کاری به شرح ذیل تعریف میشود:
الف) اضافه کار اول وقت :اضافه کار اول وقت از ساعت  1:55صبح و تا زمان شروع ساعت کاری محاسبه میشود.
ب) اضافه کار آخر وقت با محدودیت :در این شیفت ،اضافه کاری از پایان ساعت اداری و تا ساعت  25:15محاسبه
خواهد شد.
ج)اضافه کار آخر وقت بدون محدودیت :در این شیفت ،اضافه کاری از پایان ساعت اداری و تا ساعت  22:55محاسبه
خواهد شد.
د) بدون اضافه کار :در این شیفت ،هیچ نوع اضافه کاری برای مستخدم قابل محاسبه نخواهد بود.

1ـ2ـ .2اختصاص شیفت اضافه کار اول وقت به کارکنان بر عهده معاونت مالی و اداری محل خدمتی و براساس
شرح وظایف مستخدم میباشد.
6ـ2ـ .3اختصاص شیفت الف به مستخدم ،محدودیتی در تعیین شیفت «ب» یا «ج» وجود ندارد .
6ـ .3شبکاری

1ـ1ـ .3شبکاری از ساعت  22:55شروع و تا ساعت  1صبح روز بعد ادامه می یابد.
1ـ1ـ .2در صورت حضور مستخدم بعد از ساعت  22و یا کمتر از  8ساعت ،مدت حضور وی مشمول بند 2-0
خواهد بود.
1ـ1ـ .1در خالل ساعت شبکاری برای کارمند ،اضافه کاری محاسبه نخواهد شد.
6ـ .4نوبت کاری چرخشی

1ـ3ـ .3پنج نوع شیفت نوبت کاری چرخشی به صورت زیر قابل محاسبه میباشد.
الف)  32ساعت حضور 32 ،ساعت تعطیل
ب)  32ساعت حضور 23 ،ساعت تعطیل
ج)  32ساعت حضور 11 ،ساعت تعطیل
د)  23ساعت حضور 23 ،ساعت تعطیل
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هـ)  23ساعت حضور 38 ،ساعت تعطیل

1ـ3ـ .2جهت کارمندان نوبت کاری ،اضافه کار با شرایط بند  2-0محاسبه ولی شبکاری محاسبه نمیشود.
6ـ .5شیردهی

1ـ0ـ .3شیفت شیردهی به چهار نوع زیر تعریف میشود:
نوع  :3در این شیفت به شاغل اجازه میدهد از یک ساعت متوالی مرخصی شیردهی در ابتدای ساعت کاری استفاده نماید.
نوع  :2در این شیفت به شاغل اجازه میدهد از یک ساعت متوالی مرخصی شیردهی در بین ساعت کاری استفاده نماید.
نوع  :1در این شیفت به شاغل اجازه میدهد از یک ساعت متوالی مرخصی شیردهی در انتهای ساعت کاری استفاده نماید.
نوع  :3در این شیفت به شاغل اجازه میدهد از سه نوبت  25دقیقهای مرخصی شیردهی با فاصله  2ساعته استفاده نماید.

1ـ0ـ .2اختصاص هر یک از شیفتها به بانوان شاغل ،براساس درخواست کتبی خود شخص میباشد.
1ـ0ـ .1مدت مرخصی شیردهی از مرخصی استحقاقی سالیانه فرد کسر نخواهد شد.
6ـ .6تقلیل ساعت کار جانبازان

1ـ1ـ .3براساس تصویب نامه شماره /28812ت31113/هـ مورخ  3111/0/1هیأت وزیران و اصالحیه آئیننامه
اجرایی مواد  3و  33قانون مذکور ،جانبازان باالی ٪20میتوانند از تقلیل ساعت کار براساس جدول
زیر استفاده نمایند.

ردیف

درصد جانبازی

ساعت کسر کار (دقیقه)

3
2
1
3
0
1

 ٪20تا ٪23
 ٪15تا ٪13
 ٪35تا ٪33
 ٪05تا ٪03
 ٪15تا ٪13
 ٪15به باال

30
15
35
325
305
235

1ـ1ـ .2جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از تقلیل ساعت کار موظف بهرهمند شوند با موافقت دستگاه ذیربط و
حسب درخواست جانباز به میزان کسر کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنان رفتار میشود:
الف) احتساب اضافه کار ساعتی
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ب) افزودن مرخصی استحقاقی
ج) محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

1ـ1ـ .1در اجرای بندهای «ب» و «ج» بند  2-1-0هر  8ساعت یک روز منظور میگردد
1ـ1ـ .3چنانچه کارکنان موصوف متقاضی بهرهمندی از بند الف و ب آئین نامه مذکور باشند ،میزان اضافه کار یا
ذخیره مرخصی برای ایشان از فرمول ذیل محاسبه میگردد:
(/15(/8تعداد روزهای صرفاً کاری × میزان کسر کار براساس جدول فوق)) = کسر کار ماهانه یا ساالنه
6ـ .7ساعتی

1ـ1ـ .3کارمندانی که محاسبه حقوق و مزایایشان بر مبنای ساعت حضور میباشد در گروه شیفت ساعتی قرار
میگیرند.
1ـ1ـ .2در نوع شیفت ساعتی ،اضافه کار و شبکاری محاسبه نمیشود.
1ـ1ـ .1با توجه به قرارداد ،سقف حضور ماهانه در سیستم تعریف میگردد.
6ـ .8خدمت نیمه وقت بانوان

1ـ8ـ .3پیرو مصوبه  13/3/38مجلس شورای اسالمی ،شاغلین زن میتوانند بنا به درخواست خود از خدمت
نیمه وقت بانوان استفاده نمایند .این مدت حضور در هفته  22ساعت میباشد.
1ـ8ـ .2شیفتهای نیمه وقت به سه صورت زیر تعریف میشود:
الف) نیمه وقت تمام روزهای کاری هفته ( تا ساعت )32:55
ب) نیمه وقت سه روز در هفته به صورت متناوب (دو روز هفته کامل و یک روز نیمه وقت)
ج) نیمه وقت سه روز در هفته به صورت متوالی (دو روز هفته کامل و یک روز نیمه وقت)

1ـ8ـ .1تعیین نوع شیفت و انتخاب روزهای هفته در بند ب و ج بر عهده مستخدم میباشد.
6ـ .9شیفتهای خاص

1ـ3ـ .3در صورت تقلیل ساعت کار در ایام خاص مانند ماه رمضان ،روز عرفه ،ایام عید و  ...مطابق
بخشنامههای ابالغی ،تغییرات ساعت کاری در سیستم تردد توسط  Adminاعمال خواهد شد.
28
تاریخ تصویب3133/50/13 :

