
  
   امور رفاهی دانشگاه تهران منابع انسانی و اداره کل

  
  بسمه تعالی

  
  با سالم واحترام؛

خـصوص کـاهش سـاعت کـار      در 10/11/89 مـورخ  270134رسـاند بخـشنامه شـماره     بدینوسیله به اطالع مـی     
لغایـت   30/7 رکلیـه واحـدها از تـاریخ مـذکو     لغو می گردد و ساعت کـار  3/2/90شنبه تاریخ از  کارکنان دانشگاه

به عبارت دیگر بـراي آن دسـته از کارکنـان    .  می باشد صبح8 الی 30/7  با حداکثر نیم ساعت زمان شناور از30/15
 در صورتی که فرد در فاصله زمـانی  و بوده 30/15خاتمه کار ساعت  کار خود حضور دارند در محل 30/7که ساعت 

 لغایـت  30/15 فاصله زمانی ساعت پایان کار به همان نسبت در د، نسبت به ثبت تردد خود اقدام نمای8لغایت  30/7
  .یافت  ادامه خواهد16
حـضور و غیـاب نـشوند در صـورت      کارکنانی که به هر دلیل موفق به ثبت تردد توسط دسـتگاه  شایان ذکر است    

از شیفت کاري غیر  ههمچنین افرادي ک. دگرد میثبت  به عنوان زمان ورود ایشان  صبح8تأیید مسؤول واحد، ساعت
زمان شناور به شرح فوق  بایست مانند روال قبل و با رعایت نیم ساعت نمایند می شیفت عادي دانشگاه استفاده می از

  .الذکر در محل کار خود حضور یابند
شـرح ذیـل   به هاي درج شده در جداولی که به همین منظور  براي کسب آگاهی بیشتر به چند نمونه از ورود و خروج          

  . است مراجعه نمائیدتهیه شده 
  
  

   :1جدول شماره 
  

   دقیقه زمان شناور30 عادي  با توجه به ورود و خروجنمونه 
 

  خروج  ورود
30/7  30/15  
35/7  35/15  
40/7 40/15 

45/7 45/15 

50/7 50/15 

55/7 55/15 

00/8 00/16  
  
  
  

  



  :2جدول شماره 
   شناور و با توجه به ساعت پایان کارنمونه نحوه ثبت اضافه کار با رعایت زمان

  

  اضافه کار  خروج  ورود
  30/7   دقیقه15  45/15
   دقیقه30  00/16
 35/7   دقیقه10  45/15
   دقیقه25  00/16
 40/7   دقیقه5  45/15
   دقیقه20  00/16
 45/7   دقیقه15  00/16
   دقیقه25  10/16
 50/7 دقیقه 10  00/16
 دقیقه 25  15/16

 55/7 دقیقه  5  00/16
 دقیقه 35  30/16

 00/8 دقیقه 5  05/16
   دقیقه35  35/16

  
   :3جدول شماره 
   دقیقه زمان شناور30کسر کار با توجه به ورود پس از 

  

  کسر کار  خروج  ورود
    دقیقه5 00/16 05/8   دقیقه35 30/15
 10/8   دقیقه40  30/15
   دقیقه10 00/16
 15/8   دقیقه45  30/15
   دقیقه15 00/16
 20/8   دقیقه50  30/15
   دقیقه20 00/16
 25/8   دقیقه55  30/15
   دقیقه25 00/16
 30/8   دقیقه60  30/15
   دقیقه30 00/16



  :4جدول شماره 
  نحوه ثبت کسر کار و اضافه کار بر اساس ورود و خروج

  
  کار اضافه  کسرکار  خروج  ورود

   دقیقه25  0 00/16 35/7
  یقه دق20  0  00/16  40/7
   دقیقه15  0 00/16  45/7
   دقیقه10  0  00/16  50/7
    دقیقه5  0 00/16  55/7
00/8  00/16 0  0  
    دقیقه5    دقیقه5  05/16 05/8
   دقیقه10   دقیقه10  10/16  10/8
   دقیقه15   دقیقه15  15/16 15/8
   دقیقه20   دقیقه20  20/16  20/8
   دقیقه25   دقیقه25  25/16 25/8
   دقیقه30  یقه دق30  30/16 30/8

  


