
  
  امور رفاهی دانشگاه تهرانمنابع انسانی و اداره کل 

  
  سمه تعالیاب

  
  با سالم و احترام،

به شـرح  ابالغ شده،  ها واحدکلیهدر ارتباط با سیستم یکپارچه حضور و غیاب که پیشتر به شرایط و قوانین   کلیه    
  :گردد جهت استحضار اعالم می ذیل

  
  .باشند به استفاده از کارت حضور و غیاب میموظف کلیه کارکنان محترم دانشگاه . 1
 دقیقـه  30 بوده و حداکثر تـأخیر مجـاز         16 تا   30/7ساعت کاري کلیه واحدهاي دانشگاه تهران در حال حاضر از           . 2

  .  محاسبه خواهد شد30/7پس از آن کل زمان تأخیر از ساعت. می باشد
 از  و نـیم  استفاده می نمایند، مبنا حضور هـشت سـاعت  براي کارکنانی که از شیفت غیر از شیفت رسمی دانشگاه    . 3

این شیفت هاي عصر یا شب به نحوي ایجاد می گردد کـه طـول شـیفت، هـشت      بنابر. باشد ابتداي ورود به واحد می  
 .گرددو نیم کاري ساعت 

  .ساعت شیردهی براي خواهران گرامی که کودکان زیر دو سال دارند، یک ساعت در روز می باشد. 4
براي مادران شاغل در دانشگاه که داراي فرزند معلول می باشند، تقلیل کار بـه میـزان دو سـاعت در روز بـا ارائـه             . 5

  . انجام می گیردمنابع انسانی و امور رفاهیگواهی بهزیستی و تأیید مدیریت 
ور شـخص در  به عبارت دیگر سقف عـدم حـض  .  ساعت در ماه می باشد 8 ساعت در روز و    3مدت کسر کار حداکثر     . 6

شـایان ذکـر اسـت سـاعت     .  ساعت در روز بوده و بیش از آن، کل روز غیبت محسوب خواهد شد 3محل کار حداکثر    
  . گردد ناهار، ساعت شیردهی و سایر موارد تقلیل کار نیز به معناي عدم حضور شخص در محل کار تلقی می

یـک روز کامـل از    ساعت 8به ازاء هر  ،یک ماهدر   ساعت8در صورت افزایش مرخصی ساعتی کارکنان به بیش از . 7
  .دمرخصی استحقاقی ساالنه کسر می گرد

هاي اداري، موظف به استفاده از مرخـصی       مأموریتهمکاران براي خروج از محل کار خود به هر منظور، به غیر از              . 8
  .ساعتی می باشند

 تأیید شده واحد باشد که در انتهاي هـر مـاه بـا    مأموریت اداري درج شده در سیستم باید همراه با برگه مأموریت. 9
  .سیستم کنترل و تطبیق می گردد

  .، مجاز به تحویل این کارت خواهد بودمأموریت نزد نگهبانی هر واحد بوده و نگهبان با ارائه برگه مأموریت کارت .10
 شروع شیفت اضافه کـاري تعلـق   اضافه کاري فقط بعد از پایان ساعت اداري قابل محاسبه بوده و به ورود قبل از     . 11

ضمناً اضافه کاري در روزهاي پنج شنبه، جمعه و روزهاي تعطیل رسمی، در صـورتی کـه ضـرورت انجـام      . نمی گیرد 
  . محاسبه می گردد5/1اضافه کار به تأیید مدیر واحد رسیده باشد، با ضریب 

 حضور و غیاب الزامی مـی باشـد،  لـذا در    که داشتن کارت شناسایی پرسنلی براي سیستم جدید       با توجه به این   . 12
 اقـدام  منابع انسانی و امور رفاهی نسبت به تهیه کارت المثنی از مدیریت  صورت مفقود شدن کارت، الزم است سریعاً      

  .گردد



  .گردد محسوب نمی جزء مرخصی استحقاقی فرد مرخصی،  تعطیالت بین1387از ابتداي خرداد ماه . 13
موفق به ثبت ورود یا خروج خود با کارت نشوند، می بایست از طریـق سیـستم    ه هر دلیلکه پرسنل ب درصورتی. 14

نماینده نیز موارد را در جدول مربوطه ثبـت نمـوده   . گزارش دهند اتوماسیون اداري مراتب را به نماینده واحد مکاتبه
در صورت عـدم   ذکر است شایان. مایدنارسال   منابع انسانی و امور رفاهی    مدیریت   پس از تأیید، در پایان هر هفته به       

فـرد   کـه   درصـورتی ؛به عنوان مثـال . ثبت خروج توسط شخص، پایان ساعت اداري به عنوان خروج منظور می گردد   
 از محل کار خارج شود، در صورت تأیید حضور شخص تا پایان سـاعت اداري،  17ساعت  کارت همراه نداشته باشد و

  . خواهد بود و اضافه کار لحاظ نخواهد شد16روزهاي شیفت عادي ساعت خروج در
پردیس هـا و  ) پشتیبانی( و مالی داري ا حضور و غیاب براي کلیه معاونینیکپارچهادامه طرح توسعه سیستم  در. 15

تـردد کارکنـان واحـد     دانشگاه نام کاربري و کلمه عبور جهت اطالع از      واحدهاي دانشکده ها و مدیران کل و رؤساي      
عیـین   تساعت اضافه کار کارکنـان و  در هر فاصله زمانی و همچنین مشاهده تمایل تهیه گزارش رتمربوطه و در صو

  .سقف اضافه کار براي هریک از افراد تعریف شده است
مربوطه اختیار خواهند داشت   به گونه اي که مدیران،اعتبار اضافه کار واحدها در اختیار مدیران مربوطه میباشد. 16

چارچوب سقف اعتبارات تخصیصی از طـرف معاونـت محتـرم     یک از کارکنان زیرمجموعه خود را در     تا اضافه کار هر     
انجـام وظـایف خـارج از سـاعات اداري کارکنـان       آن واحد لحاظ گردیـده بابـت   طرح و برنامه دانشگاه که در بودجه

  .پرداخت نمایند) حضور و غیاب براساس کارت(
دستمزد، براساس اطالعات  کار کارکنان از سیستم حضور و غیاب به حقوق وکه انتقال ساعت اضافه  نظر به این. 17

الزم اسـت در اسـرع   ، لـذا  شـود ماهانه افراد انجام می  شماره کارت، شماره پرسنلی، نوع استخدام و سقف اضافه کار
مغـایرت،    اقـدام الزم معمـول و درصـورت   افـراد پرسنلی و نوع اسـتخدام   هاي کارت و نسبت به کنترل شمارهوقت 

خصوص مـشخص نمـودن سـقف اضـافه کـار       در همچنین .گردداعالم  منابع انسانی و امور رفاهیمراتب به مدیریت 
 احکام خاص قابل دسترسی است اقدام مقتـضی بـه عمـل    -پرسنلی ماهانه که از اول تا هفتم هر ماه از طریق منوي

  .آید
اداري نیـاز   فرادي که بـه خـدمات آنـان در خـارج از سـاعات     که پرداخت اضافه کار ساعتی صرفاً به ا از آنجایی . 18

نیاز به خدمات افـراد را بـه آنـان ابـالغ      میباشد تعلق می گیرد لذا الزم است مدیران واحدها در ابتداي هر ماه میزان
رات در چـارچوب اعتبـا  و   با توجه به ثبت کارت حضور و غیاب        بدیهی است پرداخت اضافه کاراین قبیل افراد      . نمایند
 ساعت براي کارکنان رسمی و پیمـانی 175ساعت براي کارکنان قرارداد کار معین و  80 تا سقف اضافه کاري مصوب

  .بالمانع خواهد بود
کلیه کارکنان دانشگاه تا    ت نیروي انسانی     مدیری 6/9/86  مورخ 442892که بر اساس بخشنامه شماره     نظر به این  . 19

دلیل کارت دریافت  به هر چنانچه مشمولین بوده اند، خود افت کارت پرسنلیبه دری موظف 1386آذر ماه سال پایان
مـسدود   غیاب متمرکز ثبت تردد نداشته اند، حقوق و مزایاي ایشان تا تعیین تکلیف ننموده و یا در سیستم حضور و

  .می گردد
  

 اسـت  الزم بـه ذکـر    .گـردد بـالغ  واحـد ا  خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بـه یکایـک همکـاران محتـرم آن    
 منابع انسانی و امور رفـاهی  مدیریت حیطه اختیارات حوزه پیش بینی نشده در موارد  تصمیم گیري درخصوص  که

انـضباط   اعتالي نظام اداري دانشگاه در گرو عمل به قـانون و نظـم و   و بی شک دستیابی به اهداف. باشد دانشگاه می
  .ایمنم صمیمانه تشکر می نمود، بخشنامه هاي ارسالی معمول خواهید مفاد  اجراي که در  از دقتی .اداري است


