
 

 امور رفاهي دانشگاه تهران منابع انساني و  اداره كل

 بسمه تعالي

 سالم و احترام، با

غياب كه جهت ثبت مرخصي ساعتي  كليه دستگاه هاي حضور و 5 دكمه 12/21/12رساند از تاريخ  مي به استحضار    

شامل تأخير همان تاريخ، ساعات كسر كار روزانه، كه از نظر به اين گيرد غيرفعال خواهد شد و مورد استفاده قرار مي

استعالجي،  استحقاقي،)غيبت به علت عدم ثبت تردد، مرخصيو تعجيل در خروج و همچنين روزهاي در ورود

ه كسر شده و معادل آن از حقوق ماه آيند در طي يك ماه با هم جمع...(روزانه، آموزشي و )و ماموريت ...( زايمان و 

 ذيل به اطالع كليه پرسنل آن واحد رسانده شود ودر اسرع دستور فرماييد موارد به شرح لذا خواهشمند است د،مي گرد

 :دوقت اجرا گرد

 :يساعت العمل دريافت كارت مرخصي دستور -الف

باشند لذا  يم غيرفعال خواهد شد كليه واحدها ملزم به داشتن كارت مرخصي ساعتي 5 با توجه به آن كه دكمه -2

 11/21/12لغايت  21/21/12تاريخ  بايست از واحدهايي كه در حال حاضر فاقد كارت مرخصي ساعتي هستند مي

به واحد صدور كارت اين  با معرفي نامه اداري صرفاً در ساعات اداري جهت دريافت كارت مرخصي ساعتي

 .نمايند مراجعه( آقاي مسجدي) مديريت

اين اداره  گردد و در كليه دستگاههاي حضور و غياب غيرفعال مي 12/21/12خ از تاري بديهي است دكمه مذكور  -1

 اند، هيچ ننموده تا مهلت مقرر نسبت به دريافت كارت مرخصي ساعتي اقدام كه  واحدهايي كل در مورد

 .مسئوليتي نخواهد داشت

 عنوان ساعات مرخصي ساعتي كه در توجه به موارد فوق، از تاريخ اعالم شده به هيچ الزم به ذكر است با  -3

كل وارد سامانه  گردد به صورت دستي و توسط كارشناسان اين اداره هاي تردد ناقص واحدها ارسال مي  ليست

كارت مرخصي ساعتي آن واحد  با و بايست توسط خود فرد شود و ثبت مرخصي ساعتي پرسنل الزاماً مي نمي

 .صورت پذيرد

 :يكارت مرخصي ساعتاستفاده از  دستورالعمل -ب

دستگاه  شايان ذكر است نظر به اينكه براي هر. تحويل نگهباني هر واحد گردد بايست ساعتي مي كارت مرخصي -2

در حفظ و  لذا تعريف نمود يك كارت مرخصي ساعتي حضور و غياب به طور همزمان نمي توان بيش از

 .نگهداري كارت مطلع باشند ن از محلپرسنل نگهبا نگهداري كارت دقت شود و هنگام تغيير شيفت،

 .را در اختيار كاركنان قرار دهد نگهباني واحد تنها در ازاء دريافت برگه مرخصي، كارت  -1



ساعتي هستند، موضوع را از قبل به مقام مسؤول خود  در صورتيكه كارمندان متقاضي استفاده از مرخصي  -3

 .دريافت نمايند اطالع داده و برگه مرخصي ساعتي

براي لحظه اي كوتاه در مقابل دستگاه  فرد متقاضي پس از دريافت كارت مرخصي ساعتي، ابتدا كارت را  -4

مرخصي ساعتي، قبل از اينكه دستگاه از اين حالت خارج  وضعيت حضور و غياب قرار داده و پس از مشاهده

 .تردد و يا اثرانگشت اقدام نمايد شود نسبت به ثبت كارت

 .برگرداند كارت را به نگهباني واحد است موظف خصي ساعتي، فردپس از ثبت مر  -5

استفاده ننمايد و براي وي تأخير در ورود و  اگر فرد از كارت مرخصي ساعتي توجه به اين نكته ضروري است كه  

 .دگرد مي در طي يك ماه به هر ميزان كه باشد از حقوق ماه بعد كسر يا تعجيل در خروج درج شود، مجموع كسركار

 


