
  

  قوانين و مقررات اداري

  
   :کاري موظف ساعت

ساعت کار کارکنان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات باپیـشنهاد سـازمان و تـصویب                 -
 .می باشدهیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروري با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذي ربط 

 . تقلیل دهند)  ساعت 11حداکثر ( کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه  -

 .میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد -

   :اشعه هاي محيط در کار ساعت
 %۱۵كاهش نسبت به ساعت موظف و گروه ب % ۲۵طبق قانون حفاظت در برابر اشعه كاركنان گروه الف  

 

 : وقت بانوان هخدمت نیم

نیمه وقت خدمتی است که ساعات کارآن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسات مربوط می  -1

مه وقت براساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه ذیربط و طبق نظر باالترین مقام مسئول نحوه و ترتیب انجام خدمت نی. باشد 

 .دستگاه تعیین خواهد گردید و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود 

 پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا مزایاي شغل و  کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند نصف حقوق گروه و -2

یا عناوین مشابه دیگر و فوق العاده ها و مزایائی که بطور مستمر پرداخت می شود به آن تعلق خواهد گرفت ولیکن فوق العاده هاي 

  . بطور کامل پرداخت می شود محل خدمت ، بدي آب و هوا و محرومیت از تسهیالت زندگی از محدودیت مذکور مستثنی بوده و 

سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه حقوق ثابت و فوق  -3

 . العاده شغل و یا عناوین مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می شود 

در آن . خصی استعالجی و زایمان براي بانوان مشمول خدمت نیمه وقت مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود  مدت استفاده از مر -4

 .مدت از لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بود 

  قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرایط خاص

غل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي که موظف به چهل و چهار سـاعت کـار در هفتـه هـستند امـا       ـ ساعات کار هفتگی بانوان شا واحده ماده
باشند و یا زنان سرپرسـت   العالج می داراي معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتال به بیماري صعب         

و بخش 15/10/1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب) 222(خانوار شاغل در دستگاههاي اجرائی موضوع ماده
غیردولتی اعم از مشموالن قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأییـد سـازمان بهزیـستی           

ی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایاي چهـل و چهـار سـاعت        کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستري، س          
  .شود تعیین می
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العالج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان   تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعبـ1تبصره
ــا ا    ــان سرپرســت خــانوار ب ــر و زن ــه شناســنامه معتب ــا ارائ ــر شــش ســال ب ــود   زی ــر خواهــد ب ــاه معتب ــواهی دادگ ــا گ ــه ی ــه اســناد مثبت   .رائ

  
ــصره ــی         -2تب ــین م ــان تعی ــوط آن ــسؤوالن مرب ــشموالن و م ــق م ــا تواف ــانون ب ــن ق ــراي ای ــار در اج ــه ک ــروع و خاتم ــان ش ــردد  زم   .گ

  
کننـد و یـا    بـور اسـتفاده مـی   مند هستند تا زمانی که از مقررات مز  بانوانی که براساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره   ـ3تبصره  

  .باشـند  دستگاههاي تابع مقررات اداري و اسـتخدامی خـاص کـه امتیـازات مـشابه ایـن قـانون را دارنـد، از شـمول ایـن قـانون مـستثنی مـی                             
  

ـ 4تبصره  همزمـان   در صورتی که مشموالن این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشـند و یـا   
  .شـــده را دارنـــد   بینـــی داراي شـــرایط مختلـــف مـــصرح در ایـــن قـــانون باشـــند، حـــق انتخـــاب یکـــی از امتیـــازات پـــیش          

  
    قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان11 و 9آئین نامه اجرایی مواد 

عت کـار جانبـازان بـا وضـعیت جـسمی و       هیات وزیران به منظور تطبیق سا6/5/77 هـ مورخ 17679ت  /28862بر اساس تصویب نامه شماره      
تمام وقت در دستگاه و بخش مربـوط  اعالم این آیین نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت   کلیه دستگاه ها موظفند ضمن        روانی آنها ،  

 اقـدام  اس جـدول زیـر  حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه بر اسمشغول به کار هستند در خصوص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها ،      
  :کنند 

  میزان درصد جانبازي میزان کسر ساعت کار موظف

   دقیقه45  % 25 -% 30

   دقیقه60  35% -% 40

   دقیقه90  45% -% 50

     دقیقه120  55% -% 60

   دقیقه150  65% -% 70

   دقیقه210  به باالتر % 70

 تقلیل از نتوانندهیئت محترم وزیران ، جانبازانی که به هر دلیل  6/5/77 ه مورخ 17679/ت/28862 تصویب نامه شماره 4به استناد ماده  -
 می رفتار آنها با زیر طرق از یکی به استحقاقی موظف کار ساعات سرک میزان به ذیربط دستگاه موافقت با شوند مند بهره کار ساعات
 :شود

 ساعتی ار کاضافه احتساب- 1
 استحقاقی مرخصی به افزودن- 2

  بازنشستگی لحاظ از مستخدم خدمت سنوات عنوان به موظف کار ساعات سرک مدت محاسبه- 3

  مراقبین جانباز

میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه هاي مشمول  یالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی ،ه قانون تس11 به استناده ماده -
 تا حداکثر " بنا بر راي کمیسیون پزشکی تخصصی امور جانبازان ". ان می گردنداین قانون که عهده دار پرستاري و مراقبت هاي ویژه جانباز

 . نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایاي کامل قانونی تقلیل خواهد یافت 
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 نخواهد ذخیره آنان ايبر ورکمذ هفتگی رکا ساعات  کسرنمایند، استفادهکار  ساعات تقلیل از نتوانند دلیل هر به  که  جانبازان مراقبین -
  . شد

  
  : کاري شيفتهاي

 13:30 الی 19:30 : عصر شیفت        7:30 الی 14:30 =  صبح شیفت -

 13:30 الی 8:00 : شب و عصر شیفت                   7:30 الی 19:30 = عصر و صبح شیفت -

 19:00 الی 8:00 : شب شیفت -

  
 

چنانچـه   ، ميشود داده) فرجه (مهلت ۷:۴۵ ساعت تا صبح يفتش براي که باشد مي ۱۴:۳۰ لغايت ۷:۳۰ ساعت از کاري ساعت -
  ) ۷:۴۵( كاركنان بعد از ساعت تعيين شده 

  .ميگردد محسوب دقيقه ۱۶ آن تاخير جريمه شود ثبت ۷:۴۶ ساعت انگشت اثر صبح هنگام چنانچه : مثال
ا تا سقف نيم ساعت فرجه داده مي  مي باشد كه به جهت سوار شدن سرويس و تحويل و تحول شيفت ه۱۴:۳۰ساعت   :خروج  
  .شود

طبق مصوبه هيئت رئيسه محترم مركز مالك محاسبه ساعت كاري ثبت ساعات ورود و خروج مي باشد و عدم رعايت آن به عهده كارمند  - 
 . است 

ó توسط مسئول ابتدا از استحقاق مرخصي خود مطلع و قبل از مرخصي نسبت به دريافت و تاييد آنموظف است  طبق مقررات هر فرد 
و چنانچه تا پايان ماه مورد نظر نسبت به آن اقدام ننمايد مسئوليت آن به . مربوطه مطمئن و سپس مبادرت به استفاده از مرخصي نمايد 

 .عهده شخص و مسئول مربوطه مي باشد 

  ربوط به حضور و غیاب کارکنان دولتآئین نامه م
  

 سازمان امور اداري و استخدامی کـشور  1/10/1365د  مورخ /3435 پیشنهاد شماره  بنا به28/10/1365هیأت وزیران درجلسه مورخ     
  : آئین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمودند 

ده ، سـاعات  کلیه کارکنان دستگاه هاي اجرائی مکلفند ساعات تعیین شده براي ورود به محل خدمت و خـروج از آن را رعایـت نمـو                 : 1ماده 
ورود وخروج خود را در کارت یا دفتر حضور وغیاب ثبت نمایند مگر آنکه از سوي مقام ذیصالح دستگاه مربوطه براي ورود و خروج هـر یـک از               

  . آنان کتباً ترتیب دیگري مقرر شده باشد 
گردیده و با مستخدمی که تاخیر ورود داشته ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب             : 2ماده 

  : باشد به شرح زیر رفتار می شود 
  .  ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده ودر مرخصی استحقاقی منظور می گردد 2 تأخیر ورود تا –الف 
تمر مستخدمین رسمی و ثابت و    ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل و مزایاي شغل و مزایاي مس        2 تأخیر ورود بیش از      -ب    

اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده هاي مستخدمین پیمانی یا دستمزد  کارکنان خرید خدمت و قراردادي به میزان کـل سـاعات                   
  . تأخیر خواهد بود 

و » الـف « ول حکم قسمت هاي وب گردیده و حسب مورد مشم  ــخروج از محل خدمت زودتر از ساعت مقرر نیز تعجیل خروج محس            : 3ماده 
  .  خواهد بود 2ماده » ب « 

  : تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد  :4ماده 
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ده در صورتی کـه تحـت تکفـل وي     وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه براي مستخدم ، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانوا            -الف
  . باشند 

  .  احضار مستخدم توسط مراجع قضائی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده –ب 
   . تشخیص مواردمذکور در این ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود   :تبصره
 4مع مدت تأخیر مزبور بـه بـیش از   ر موجه داشته باشد و ج بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غی4به مستخدمی که درهر ماه بیش از          :5 ماده

العاده شغل مستخدم خاطی بـه   ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخیر براي ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم فوق           
کسر خواهـد شـد و در صـورت     درصد و براي ماه پنجم به میزان صد در صد و به مدت یک ماه 50 درصد و براي ماه چهارم به میزان 30میزان  

  تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات  اداري ارجاع خواهد گردید  
   . ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود 8تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از  : 1تبصره 
بجز موارد فوق الذکر ، فوق العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی کـه تـأخیر        در مورد مستخدمینی که قبالً به علل دیگري          :2تبصره  

  . ورود یا تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع خواهد شد 
  

  انواع مرخصی
 سـاعتي  مرخصي مدت . نمايد استفاده ساعتي مرخصي از ضرورت به بنا سال يک طول در است مجاز مستخدم  :ساعتي مرخصي -١

. ميگـردد  کـسر  اسـتحقاقي  هـاي  مرخـصي  از سـال  پايـان  در مـذکور  ميـزان  که باشد مي ساعت) ۸۴ (يا روز ۱۲ سال يک در اخذ قابل
 بـه  کامـل  مرخـصي  روز يـک  انجامـد  طول به آن از بيشتر چنانچه و باشد ميموظف   ساعتنصف   روز يک در ساعتي پاس مدت"ضمنا
  .آمد خواهد حساب
 .به دليل رعايت حال بيماران سقف پاس ساعتي در اين مركز سه ساعت در نظر گرفته شده است: تبصره 

 الــــس ۲ مدت براي .مي باشد مجاز مستخدم شيرده مادران از حمايت نيز و مادر شير با نوزاد تغذيه ترويج قانون طبق  :شير پاس
 کـه  است ذکر به الزم. نمايد استفاده نوزاد به شيردهي بمنظور ساعتي پاس از ساعت يک مدت به وزانهر ) نوزاد سالگي دو تا يعني( 
 صـاحب  کـه  مـادراني  بـراي " ضـمنا . شـود  گرفته نظر در کاري ساعت انتهاي يا و کاري ساعت شروع ابتداي در تواند مي زمان اين

  .گردند برخوردار توانند مي ساعتي پاس از عتسا ۲ مدت به روزانه باشند مي قلو چند يا و قلو دو فرزندان
 

 و روز دو مدت ماه هر براي گذار قانون که. باشد مي سال يک طول در ماه يک" مجموعا استحقاقي مرخصي  :استحقاقي مرخصي -۲
  .است نظرگرفته در مرخصي روز نيم

 اعطـا  را ماه تير مرخصي ماه خرداد در فردي به نتوا نمي يعني. باشد نمي پذير امکان آينده ماههاي از افراد به مرخصي اعطاي -
 اخـذ  بـه  مجـاز  مربوطـه  واحـد  موافقـت  شـرط  به نشود استفاده جاري ماه همان در اش ماهيانه مرخصي فرد چنانچه ولي کرد

 .باشد مي شده ذخيره مرخصيهاي

. نمايند خريد باز را خود استحقاقي يمرخص روز ۱۵ ميزان به سال هر پايان در باشند مي مجاز قراردادي پرسنل  :مرخصي ذخيره
 بـاز  يا و ميگردد سوخت" اصطالحا روز ۱۵ مازاد باشد روز ۱۵ از بيش مرخصي باقيمانده ميزان چنانچه سال هر پايان در اينکه يعني
  .گردد اخذ مستخدم توسط مرخصي روز ۱۵" حتما سال طول در است الزم بنابراين شود نمي خريد

  
 معتمـد  پزشک تاييد شرط به مدت اين که باشد مي ماه ۴ سال يک طول در استعالجي مرخصي سقف  :استعالجي مرخصي -۳
 روز ۳ سقف تاسرپايي  بيماري نوبت هر براي دارند قرار اجتماعي تامين بيمه پوشش تحت که افرادي قانون طبق. باشد مي اعطا قابل
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 مـي  فـرد  را روز ۳ بـر  مازاد و باشند مي مستخدم حقوق پرداخت هب موظف مربوطه دستگاههاي ) معتمد پزشک تاييد با (استعالجي
  .نمايد اقدام پزشکي استراحت ايام حقوق دريافت به نسبت اجتماعي تامين بيمه به پزشکي گواهي ارائه با بايست

ت ممکـن بـه اداره متبـوع    کارمندان مؤسسه در صورت ابتال به بیماري که مانع از خدمت آنان میشود باید مراتب را در کوتاه تـرین مـد            -
  . اطالع دهند 

  
   .  کارگزینی مکلف است پس از تأیید پزشک معتمد و یا شوراي پزشکی نسبت به صدور حکم مرخصی استعالجی اقدام نماید-
اقی مدت مذکور از مرخصی استحق. در صورتی که گواهی نامه استعالجی کارمند طبق مفاد این دستورالعمل مورد موافقت قرار نگیرد  -

  .وي کسر خواهد شد و در صورت عدم وجود مرخصی استحقاقی ، مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد
ــد           - ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــتعالجی ب ــصی اس ــام مرخ ــدان در ای ــاي کارمن ــوق و مزای ــبه حق ــوه محاس   : نح

زان حقوق ثابت ، فوق العاده حقوق و مزایاي کارمندان در صورت استفاده از مرخصی استعالجی حداکثر به مدت یک سال به می           . الف
  . هاي مستمر ، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا و کمک هزینه هاي عائله مندي و اوالد قابل پرداخت می باشـد     

وت تطبیق مرخصی استعالجی مازاد بر یک سال تا بهبودي کامل یا از کار افتادگی کارمند فقط به میزان حقوق ثابت به اضافه تفا. ب 
ــت        ــت اســـ ــل پرداخـــ ــدي و اوالد قابـــ ــه منـــ ــاي عائلـــ ــه هـــ ــک هزینـــ ــارگري و کمـــ ــاده ایثـــ ــوق العـــ   . ، فـــ

  . تمدیــــد مرخــــصی صــــعب العــــالج درصــــورت تأییــــد شــــوراي پزشــــکی امکــــان پــــذیر مــــی باشــــد  . تبــــصره 
خت می باشد و مازاد حقوق و مزایاي مرخصی استعالجی مشمولین صندوق تأمین اجتماعی تا سه روز از سوي مؤسسه قابل پردا              . ج  

ــاده   ــاد مــ ــود   83بــــر آن برابــــر مفــ ــر هیــــأت علمــــی خواهــــد بــ ــضاء غیــ ــتخدامی اعــ ــین نامــــه اداري و اســ   .  آئــ
 پرداخت حقوق و مزایاي کارمندان رسمی ، پیمانی ، مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان ، قـراردادي مـشمول صـندوق تـأمین                   .د

 تأمین اجتماعی به صورت غرامت دستمزد از سوي صندوق تأمین اجتماعی می بایـد        اجتماعی در ایام مرخصی استعالجی برابر قانون      
 . پرداخت گردد

  .تشخیص تاریخ شروع معذوریت وضع حمل بانوان باردار به عهده پزشک معالج می باشد .       و
  

   : زايمان استعالجي
ó اردادي و پیمانی می باشد ماه براي پرسنل رسمی ، طرحی ، قر9ن نوع استعالجی در حال حاضر یمدت ا. 
  
ó             اگر مستخدم رسمی یا طرحی باشد حقوق فرد توسط سازمان پرداخت خواهد شـد و اگـر مـستخدم قـراردادي یـا

  . ماه توسط سازمان پرداخت خواهد شد 3 ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و 6پیمانی باشد 
  
ó قی خواهد بود مدت مرخصی هاي استحقاقی مستخدم براي هر ماه به قوت خود با.   
  
 است مجاز باشد داشته مرخصي به نياز طرفي از و باشد نداشته استحقاقي مرخصي مستخدم چنانچه   :حقوق بدون مرخصي -۴
 پرسـنل  بـراي  حقوق بدون مرخصي از استفاده سقف. نمايد استفاده حقوق بدون مرخصي از مربوطه واحد و ذيربط مسئول موافقت با

 سال و بـراي كاركنـان پيمـاني بـه شـرط تمديـد         ۳و براي پرسنل رسمي تا سقف        .مدت قرارداد مي باشد     ،يك دوازدهم    قراردادي
  .مي باشد ) تا سقف سه سال (قرارداد 

  
  :مرخصي اضطراري  -۵

عم از رسمی، در راستاي اجراي فصل دهم آئین نامه اداري استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی به استناد دستور العمل ابالغی کلیه نیروها ا
 می توانند در شرایط اضطرار از این مرخصی ها عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی سالیانه خود 2 ماده 4 و 3پیمانی، طرحی و قراردادي تبصره 

 .استفاده کنند
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   روز مرخصی اضطراري براي کارکنانی که همسرشان وضع حمل کرده است14 ) 1
سال بعد از ٢  حداکثر مدت روز از تاریخ عقد٧به مدت  (ج فرزند و خود کارمندهفت روز مرخصی اضطراري در صورت ازدوا )2

  )تاریخ
  

 روز بعد از ٤٠ روز از تاریخ فوت حداکثر ٧به مدت  )همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر( همچنین فوت بستگان درجه یک )3
 فوت

   
  ط براي یک بار در طول مدت خدمتیک ماه مرخصی تشویقی در صورت تشرف کارکنان به حج تمتع فق)4

شایان ذکر است مرخصی هاي یاد شده قابل ذخیره و یا بازخرید نیست ضمناً روزهاي جمعه و تعطیالت رسمی جزء ایام مرخصی : تبصره 
  .محسوب می شود

  وري بهره ارتقاء قانون
 و ) لشکري و کشوري ( دولتــــي روزي شبــــانه اکزمر و ها بيمارستان در که شود مي درماني بهداشتي رسته کارکنان شامل قانون اين
 اتـاق  کارشناسـان  و کـاردان  ، بهياران ، ماماها ، پرستاران شامل و دهند مي خدمت ارائه مستقيم صورت به بستري بيماران به دولتي غير
  .باشند مي پزشکي هاي فوريت شغلي رشته شاغلين و بهياران کمک ، هوشبري و عمل

     :قانون اجراي
 سـنوات  مبنـاي  بر کار ساعت کسر مدت رعايت با متبوع وزارت اجراي نامه آيين -۱ شماره جدول برمبناي کار ساعت کسر – الف بند

  .بود خواهد کارکنان از يک هر براي ساعت ۵ حداکثر تا ۱ از خدمت
   خدمت سنوات از ناشي کار ساعت کسر جدول
 سال سال ماه سال ماه سال ماه سال ماه خدمت سنوات

 ۱۶ از باالتر ۱۲-۱۶ ۱ ۸-۱۲ ۱ ۴-۸ ۱ ۴ تا ۰ ۰ 

ــزان ــسر ميـ  کـ
ــار ســاعت  در ک
 هفته

  
 ساعت ۱

  
 ساعت ۲

  
 ساعت ۳

  
  ساعت ۴
 

  
 ساعت ۵

 کـارگزيني  احکـام  در منـدرج  خـدمت  سنوات وپيماني رسمي کارکنان کليه براي دولتي دربخش خدمت سنوات محاسبه مالک:يادآوري
  .بود خواهد بازنشستگي کسورات يا بيمه حق پرداخت نميزا قراردادي کارکنان وبراي
  .شد خواهد محاسبه هفته در ساعت ۲ حداکثر نامه آئين ۲ شماره جدول مطابق کار صعوبت اساس بر کار ساعت کسر مدت : ب بند
  کار صعوبت از ناشي کار ساعت کسر جدول
 باسـتناد  کـار  صعوبت
 هماهنگ نظام قانون

 %۱۰۰ تا% ۷۵ %۷۵ تا% ۵۱ %۵۰ تا% ۲۶ %۲۵ تا% ۸

 باسـتناد  کـار  صعوبت
ــانون ــديريت قــ  مــ
 کشوري خدمات

  
 امتياز ۳۷۵-۰

  
 امتياز ۷۵۰-۳۷۶

  
 امتياز ۱۰۰۰-۷۵۱

  
  ۱۰۰۰ از باالتر امتياز

 

 در کــار ســاعت کــسر
 هفته

 ساعت دو نيم و ساعت يک ساعت يک ساعت نيم

 صـورت  بـه  که کارکناني به" صرفا و ميگردد تعيين هفته در تساع يک متعارف غير هاي کاري نوبت در کار ساعت کسر مدت :  ج بند
  .گيرد مي تعلق دارند اشتغال گردش در کاري نوبت

  .بود خواهد ۱,۵ ضريب با تعطيل ايام و شب هاي نوبت در کارکنان کار ساعت : يادآوري
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ó  ساعت ۳۲) ختی کار، سنوات خدمت نوبت کاری ، س( از را داشته باشد يحداکثر کاهش ساعت کار برای پرسنلی که حداکثر امت 
 .خواهد بود

ó از ساعت کار موظفی ماهانه پرسنل فرد کسر خواهد شد)  ساعت۷( ک روز يزان ير جمعه به ميلی غيبه ازای هر روز تعط.  
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